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Mekmed Clialife i f j abb korában mint Kodzsa Kenán pasa 
ics oglánja, 1636-ban elkísérte urát a Rákóczi György ellen 
indított hadjára tba . Valószínűleg ezen ú t jával kapcsolatosan 
jutot t el Budára, melynek Bécsi-kapuját, illetőleg a benne el-
helyezett fegyvereket megemlíti. Később, Kenán pasa bukása 
után visszakerült az udvarba, ahol a szeferli ódába osztották 
be. A „szeferli oda" alkalmazottai a szultán kiszolgálá-
sára voltak kijelölve s amellett énekkart alkottak. Mehmed 
Chalife mint kávéfőző közvetlen közelből lá t ta IV. Murád 
utolsó éveinek, Ibrahimnak és IV. Mehmed uralma elejének 
kormányzását, illetőleg érintkezett azokkal, akik arra befo-
lyással voltak. Kedvelt híve volt a derék Juszuf agának, kit 
egy mesárikkal (költeménnyel) is dicsőített azért, mert ez 
különö- támogatója volt a szeferli ódának. 

Mint szemtanú, részletesen elbeszéli korának rettenetes 
janicsárlázadásait, köztük a csinar vakászi néven ismert bor-
zalmas napokat, mikor a janicsárok a sztambuli terek platán-
jaira tömegével akasztották fel a legbefolyásosabb udvari 
embereket. Tarchondzsi Ahmed nagyvezérsége idején látta és 
feljegyezte az első török költségvetés fő tételeit, s a Köprülük 
korában is állandóan az udvarban teljesített szolgálatot és 
az udvar közvetlen szolgálatában közvetlen forrásból értesült 
korának eseményeiről. 

Mehmed Chalife 1650 szept. 27-én kezdte írni munkájá t , 
1665 márc. 12-én fejezte be s megírásának színhelye, illetőleg 
írójának személye után Tárich-i gülmáni-nak, a gülámok1 

(szolgák) testületéből származó történelemnek, gtilman (szolga) 
által írott tárichnak nevezte el. Minthogy huszonnégy évvel 
korábban lefolyt eseményeket megtörténtük sorrendjében 
mond el, helyesnek látszik Ahmed Refik azon következtetése, 
hogy azokat korábbi jegyzetei a lapján állította össze.2 

A Tárich-i gülmáni részletei a török tárichok tulajdon-
ságait viselik magukon. Mehmed Chalife nem tud teljesen 
szabadulni az oszmanli-török történetírói stílus frazeologiájá-

1 Gillám: szolga; többese giilmán. 2 Mehmed Chalife: Tárieh-i giilmáni. Isztambol H. 1340 (Kr. u. 
1924) 5. 1. 
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tói, bár egya- helyeken szemmel láthatólag törekszik erre. 
Azon kevesek közé tartozik, akik legalább egyes szakaszaik-
ban egyszerű nyelven szólnak. A magyar vonatkozású részek 
hű fordítása is feltünteti, hogy izgalmas események gyors 
elmondása közben elfelejti az ünnepélyes frázisokat s a más-
különben kötelezőnek tartott formákat és kizárólag a rész-
letes közlést ta r t ja céljának. Pedig saját szavaiból tudjuk, 
hogy művét, vagy legalább végleges szövegezését később 
készítette. Szíves szóbőséggel mondja el a sűrűn betoldott 
epizódokat. Az 1664. év eseményeit egészen röviden foglalja 
össze; itt azon elmélkedése lesz érdekes, mely a keresztények-
győzelmét, illetőleg egy ilyen győzelem lehetőségét a moha-
medán vallási szemlélettel összeegyeztetni törekszik: ezen 
elmélkedésével önmagában a mohamedán történetíró tipikus 
jellemrajzát nyúj t ja . 

Érzéket árul el az okiratok iránt is. Két hadi jelentést 
szószerinti szövegében és Tarchondzsi pasa költségvetéséi 
részletesen felvette munkájába. 

A Mehmed Chalife által leírt korszakról már ismerünk 
török forrásokat. Várad ostromáról bírjuk Náimá fordítását3 

(Náima egyes helyeket szószeri nt Mehmed Chalife-től vett 
át), az 1663—4. évek eseményeiről pedig Rásid efendi4 és a 
világutazó Evlia5 tudósításait. A hadsereg felvonulásáról 
Mehmed Chalife, Üjvár bevételének körülményeiről Rásid 
szól részletesebben. Az alább közölt fordításban ú j adatokat 
és ú j szempontokat is találunk. 

A szöveget a török történelmi társulat folyóiratában 
Ahmed Refik, a sztambuli egyetem rendkívüli munkásságú 
tanára adta ki saját kézirata alapján, mely 1668—69-ben, 
tehát négy évvel a munka befejezése után készült másolat. 
Ahmed Refik szerint a sztambuli evkáf-könyvtárakból hiány-
zik, csak az udvari könyvtárban (Enderum kütübcháneszi) 
őriznek belőle egy példányt. A bécsi National-Bibliothek 
kéziratosztályában megvan ugyan egy példánya, de csonkán, 
az 1659. év eseményeivel végződik s így a kiadvány magyar 
vonatkozású gyanús helyeinek kijavítására vagy ellenőrzé-
sére nem alkalmas. Hammer, a művében közölt bibliográfiái 
adatok szerint,6 ezt a csonka példányt használta. 

Az újvári hadjárat történetének közlése előtt csillag alatt 
beszúrtam egy rövid itinerariumot, mely Köprülii Ahmed fel-

3 Karácson Imre fordításában Szekfű Gyula előszavával ki-
adta a M. Tud. Aka.d. Budapest 1916. 

4 Karácson Imre fordítása a Hadtörténelmi Közlemények 
1896. évi 73. 1. 

6 Karácson Imre fordításában kiadta a M. Tud. Akad. 
1908—1913. 

6 Geschichte des Osm. Pteiches. Pestli. 1830. III . 7. 



vonulásának naplószerű a d a t a i t t a r t a lmazza . A közlés utolsó 
m o n d a t á b a n észrevehető eltérés is b izonyí t j a , hogy a két for-
rás között csak t á r g y i kapcsola t van . Viszont chronologiai 
ada ta ik egyezése Mehmed Cha l i f e megb ízha tósága mellet t 
szól. 

E for rás t , m in t egy hosszabb m u n k a végéhez í ro t t rövid 
bejegyzést , a bécsi N a t ional -Bibl io thek kéz i ra t t á ra őrzi. (H. 
().' 160. .sz. a. Fliigel k a t a l ó g u s á b a n 996. sz. TT. köt., 271. 1.). 

* 

Az író a bevezetésben kijelöli célját, hogy ő, Mehmed Chalife-i 
Günehkjár,7 mee: akar ja írni IV. Murád, Ibrahim és IV. Mehmed6 

uralkodásának egy részletét. Tudatja, hogy művét 1650-ben kezdte 
írni és hogy a három uralkodón átvonuló eseményeket három 
részben tizenöt fejezetre osztja, s ezekhez egy három fejezetből 
álló befejezést, csatol. Kéri az olvasót, hogy hiányait pótolja, bot-
lásait pedig bocsássa meg. Ezután felsorolja könyve beosztását, 
adva az egyes részek (báb) és fejezetek (faszl) címét. 

Az első rész a IV. Murád korabeli eseményeket beszéli el. Az 
1625. évi perzsa hadjáratot ismerteti. Ebből kiindulva chronologi-
kus sorrendben közli az egyes évek harctéri eseményeit s az eze-
ket rendszeresen kísérő vagy velük párhuzamosan fejlődő zava-
rokat, melyeket az állandósult perzsa hadjáratok sikertelenségein 
kívül az erdélyi ügyek fokoznak. 

Min thogy 1046-ban9 E r d é l y k i rá lya , a h i t v á n y Rákóczi1 0 

nevű hi te t len fe l lázadt és zavaroka t okozott, B u d a és Bosznia 
e já le t a szil isztriai , havasa l fö ld i és moldva i bejekkel , egyen-
kén t negyven-ötvenezer ka tonával , t ovábbá K a n t i m u r pasa 
negyvenezer szélgyorsaságú t a t á r r a l ellene rende l te te t t . Szer-
d á r n a k a mi u runk , K e n á n pasa1 1 nevezte te t t ki. Mikor ily 
nagy sereggel E r d é l y ellen h a l a d v a H a v a s a l f ö l d fö ld jé re 
léptünk, ú g y tör tént , hogy Nuszuh pa sa fia, Hü-ze in , az akkori 
buda i pasa m á r minket megelőzőleg ta lá lkozot t az ellenséggel. 
A n n a k ha l l a t á ra , hogy a gondviselés rendeléséből a hi te t le-
nek győztek, Hiiszein p a s a ped ig vereséget szenvedet t ás 

7 Günehkjár: bűnös, vétkes. A mohamedán önmegadás folyo-
mányaképen írók és költők szeretik a megalázó mellékneveket. 
Az így megválasztott jelző az alattvalói érzület mértéke és tükre. 8 Uralkodásuk ideje 1623—1640, 1640—1648, 1648—1687. 

9 Ker. időszámítás szerint 1636—7. 
10 ..Erdei krali érzel Rakodzi": a török történetíró szójátéka. 
11 Kenán pasa kiváló vezér, ki a folyton változó politikai hely-

zet dacára három szultán uralkodása alatt tölt be ismételten vezér 
szerepet, míg a török vezérek szokott végzete őt is eléri. Mint 
IV. Mehmed vezére, a kozákok ellen harcolt; a lengyelországi had-
járat idején Sztambulban mint kajmakam működött (a nagyvezér 
helyettese). A perzsa hadjáratban Acheszehát foglalta el, utána 
ismét kajmakám lett; magyarországi szereplésre anadoliai beiler-
bejségéből rendeli ki a szultán. 



visszavonult Budára, a mi pasa urunkat rendkívüli szomorú-
ság fogta el. De mi haszna, Hüszein pasa megveretése után 
a mi pasa urunk lemondott arról, hogy Erdély ellen nyomul 
jon, mert Kászim napja12 már elmúlt, a tél hidege közel-
gett, a hegyeket hó takarta; főleg az Erdély felé vezető uta-
kon keskeny szorosok és magas hegyek emelkednek, melye-
ken az átkelés nagyon bajos, ha esik a hó. „A béke — áldás'" 
szellemében tehát békesség lőn és' visszatértek Szilisztriába. 

Vezéreinek meddő kísérletei után 1639-ben Murád személye-
sen száll táborba, hogy az elnyúló perzsa harcokat befejezze. Negy-
ven napi ostrom árán sikerül elfoglalnia Bagdadot, a háború cél-
ját, de alig tér vissza fővárosába, még a győzelmi ünnepélyek köz-
ben meghal. 

Az elhúnyt Murád szultán rendkívül vitéz, óriás termetű, 
páratlan erejű ember volt. Nyilazásban és gerely vetésben nem 
akadt hozzá fogható; gerelyének senki nem tudott ellenállni. 
Az elhúnyt egyetlen gerely vetéssel keresztül szúrt nyolc 
arnaud pajzsot küldött Budára.13 Mi láttuk, hogy ezek Budán 
a bécsi kapuban ma is föl vannak akasztva. Tizenkét dzsiib-
bét pedig, melyeket nyillal lyukasztott át, Egyiptomba 
küldött. 

A „táricli" második része Ibrahim14 korát ismerteti. IV. Mu-
radnak ezen gyenge elméjű utóda alatt a kormányzati szertelen-
ség hitvány kalandorok befolyása következtében valóságos őrületté 
fajul. Az udvar a tudatlan vezetőknek, ezek viszont a fékevesztett 
janicsárságnak szolgálnak játékszerül. Hóhérkézre jutott elődei-
nek hosszú sora után, Mehmed pasa15 nagyvezér úgy próbálta 
helyzetét megszilárdítani, hogy panaszt vagy rossz hírt nem is 
engedett a szultán elé. 

Mikor a boszniai vilájetet Nemsze seregei legyőzték s 
harmincnál több várat és palánkát elpusztítottak s azonkívül 
meghódították a kliszi ejáletet, a boszniai csapatok együttes 
jelentést akartak tenni Ibrahim szultán chánnak. De a köve-
teket nem engedték eléje, jelentésüket meghamisították, a 
szultánnak ezt jelentették: „Padisahom, valahol Boszniában 
van egy kis templom;10 azt beszélik, hogy a hitetlenek elfog-
lalták; de már azelőtt is az övék volt. Ami megtörtént, meg 
kellett történnie; egyéb újság nincsen." Később Muszáhib 
Fazli pasa17 mégis őfelsége elé járult és az eseményt részle-

12 Kászim napja az ősz kezdete, a török hadműveletek befeje-
zésének ideje; megfelel okt. 26-áuak, Szent Demeter napjának. 

13 Evlia Cselebi szerint hat pajzsot küldött ide, „hogy a jövő-
menők nézegessék" (Utazása, I. 237.). 

14 1640—1648. 
15 Szúfi Mehmed pasáról beszél, de előnevét nem említi. 
16 Kilisze törökül templomot jelent. 
17 1647—8-ban vezíri ranggal kapudan-i derja, vagyis a hadi-

tengerészet főparancsnoka, Ibrahim veje. A vázolt eset után Azak 



lesen jelentette, de a nagyvezér a szultán előtt is meghazud-
tolta. Fazli pasa a maga igazában bízva, a szultán előtt vitat-
kozni kezdett a nagyvezérrel, miáltal a szultán haragját vonta 
magára. Elzárták, de 1 - ten segítségével néhány nap múlva 
kiszabadult. 

Ibrahim szultánt katonalázadás szorongatja. A lázadók azzal 
vádolják, hogy meggyilkoltatta testvéreit. Ibrahim tagadja a vádat 
s igazolásul előhozatja a hétéves Mehmed herceget. A fiúcska lát-
tára a tömegből valaki elkiáltja: „dzsulusz" (trónralépés), a tömeg 
fölkapja a jelszót (a trónralépésért ajándék jár) s a fontos aktus 
be van fejezve. A tragédia csúcspontja, hogy a trónralépési aján-
dékon összekapó lázadók dühét az ex-szultán fejével próbálják le-
csillapítani. 

# 

A harmadik rész IV. Mehmed uralkodásának 1664-ig terjedő 
eseményeit mondja el. Az első években a politikai helyzet válto-
zatlanul borzalmas; a birodalom a csatatereken, a kormány a fő-
városi lázadások láncolatában tovább is úgy vergődik, mint Ibra-
him korában. A hatalomvágy mindig ú j áldozatokat emelt a nagy-
vezéri „méltóságára. Mehmed Chalife megvilágítani törekszik a 
bajok összefüggését: a kincstár megcsappant erői miatt a kor-
mány egyrészt rosszabb pénz veretésévei, másrészt a hivatalok 
áruba bocsátásával próbálja megszerezni azt az összeget, mely 
a legsúlyosabb kiadás, a zsold fedezésére kellett; de mivel a pén-
zen vásárolt méltóság csak záros határidőre (mégpedig rendszerint 
három hónapra) szólt, ideiglenes birtokosai rövid idő alatt lehető 
legtöbbet igyekeztek kerületükből kisajtolni. A pasák és bejek 
pénzszomja elől az adófizető rá já külföldre szökött, elmaradt adója 
megint a. kincstár szegényedését siettette s ú j tápot adott a jani-
csárok és szpáhik lázadásainak. Az önmagától hízó szerencsétlen-
ség-láncolat kulmináló pontjai a janicsárok sztambuli, vagy a 
szpáhiknak nevezett bandák anatóliai lázadásai szoktak lenni. Ezen 
időpontban az ázsiai oldalon jelentkezett a Iraj: Katirdzsi ólu ls 

szervezett hadat a kormány ellen és a főváros közelében Iszküdar-
Bulgurlu közt megverte ennek csapatait. E csata után Murád 
pasa letétetett, mert terveit szándéka szerint nem tudta keresztül-
vinni1" és budai pasának neveztetvén ki,20 Budára ment. 

Melik Ahmed nagyvezérsége alatt egy tengeri vereség rob-
bantja ki a janicsárok lázadá-sát. A csőcselék vezérei szemére vetik 
a szultánnak, hogy „jelenleg öt padisah van Sztambulban, pedig 
csak egynek szabad lennie." A kormány a főkolomposok kitünteté-
sével szereli le a mozgalmat. Kara Csavusnak a temesvári21 pasali-
kot adja, de még- útközben megöleti az elszédített lázadót. A fiatal 
szultán gyorsan változó vezérei közül egyedül Tarchondzsi Alimed-

(Azov) védelme címén a fővárosból eltávolították. Később Temes-
vár. majd Szilisztria bejlerbeje lett. Azon a címen, hogy a havas 
alföldi vajda megvesztegette (1657), Edirnébe idézték s megérkezése 
után kivégezték (Kámusz-ül álám V. 3415. 1.). 

18 „Öszvérhajcsár fia." 19 Ismét egy szójáték: „Murád pasa murád iizere muradini 
szürmeindzse . . . " 

20 1650 aug. 6-tól 1653 szept. 9-ig volt budai pasa. 
21 A szedésben nyilvánvaló sajtó- vagy tollhibával: Tahasvar. 



nek vau komoly programúi ja, a szigorú takarékosság; de a hiúsá-
gában sértett gyerek-szultán éppen e miatt végezteti ki. 

Megint lázadók, főméltóságokkal léprecsalt bandavezérek 
vezetik a kormányt, miközben a szultánt másodszor is meggya-
lázza a lázadó sereg. A főkolomposok politikai leckéi adnak a 
maguk elé idézett szultánnak: „A padisak a seregen, a sereg a 
kincstáron, a kincstár a r á j á adóján nyugszik; rá ja nélkül nincs 
pénz, pénz nélkül nincs sereg, sereg nélkül nincs hatalom. A mai 
sereget oly értéktelen uénzzel akarják kielégíteni, hogy azért a 
szultán tanácsosai személy szerint felelősek. A szorongatott ural-
kodó megint feláldozta leghűbb embereit s holttesteiket a palota 
falain kidobatta. A megdühödt tömeg a hullákat az At-mejdanira 
hurcolta, felaggatta a platánokra, majd földarabolva szétoszto-
gat ta és árusítgatta a babonás népnek. Mehmed Chalife-nek hod-
zsája mesélte, hogy látott egy asszonyt, aki egy köcsögben liaza 
is vitt az agák zsírjából, „mert az erre meg erre a bajra jó orvos-
ság"; a janicsárok pedig az At-mejdán környéki korcsmákban 
sütögették az agák húsát és dorbézoltak mellette. A török történet 
ezen borzalmas napjait szokták a platánfák eseményének (csinál-
vakászi) nevezni. 

Egymást érő rázkódások után Szejdi Ahmed, majd Köp i-ülü 
Mehmed vaskeze hozza meg a végleges nyugalmat. 

KöprüKi Mehmed kinevezése meglepetést idézett elő. Az embe-
rek csodálkoztak ra j t a : „Haj, haj! milyen időket élünk. Ilyen 
embert tesznek nagyvezérré, mint Köpriilii Mehmed." 

Az ú j nagyvezért a szokásos lázadással fogadják, de ő 
ezt kegyetlenül vérbe foj t ja , majd komoly, reális és ideális 
előkészületeket tesz avégett, hogy a harctéri eseményeknek 
kedvezőbb folyást adjon. 

Az említett év dzsemári-ül evvel havának 19. napján,22 

azaz subát hó 23-án, hétfői napon a tavaszi hadjárat jeléül 
a dzsebehane elé kitűzték a diadalmas szultáni tűt . Köprülü 
Mehmed korában ide szokták tűzni. 

A nagyvezér táborbaszállása előtt Erdély adóköteles ki 
rálya meghalt, helyére a szultán színe előtt a Héttoronyban őr-
zött Görge nevű hitetlennek adományoztatott az erdélyi fejede-
lemség. Ez országába ment, elfoglalta baljóslatú trónját s 
miközben ott lakott, minisztereinek és tanácsosainak folyton 
azt hajtogatta, hogy padisaliunk trónralépése óta mennyi baj 
történt, hogy az oszmanli birodalom a hanyatlás lejtőjére 
került, hogy a sereg fegyelmetlen és hogy ennélfogva a min-
denünnen szomszédos ellenségnek nem bír ellenállni; hogy 
most kezünkben van az alkalom; Jézus hite segítségünkre 
van; szövetkezzünk a krétai frenkekkel s míg azok a tenge-
ren küzdenek, mi a szárazon emeljük magasra Jézus zászla-
ját, rontsunk át (a törökök) vilájetjein és nyomuljunk egészen 
Isztambul alá. 

Ilyen értelmű tanácskozásait valamennyien helyeselték 
és a frenkekkel szövetségre léptek. Mikor megjött a híre, 

22 1657. év márc. 5-én. 



hog} az iszlám birodalomra csapást zúdítani eltökélt szándé-
kuk^ a tatár chánt fermánnal Erdély ellen rendelték, a nagy-
vezér pedig kapudan Topal Mehmed pasát23 az említett hó 
28. napján, szombati napon, egy vezérhajóval (jedek) és har-
minc kadirgával a Földközi-tengerre a frenkek ellen küldte. 

Az említett év s'abán hó 5. napján 4 a nagyvezér is megindult 
s miközben Buzdzsa,2R szigete felé tartott , a hitetlenek f lot tá ja meg-
ütközött a szultánival. 

A csata lefolyásának ismertetése végett közli a válide-szultán 
agáihoz küldött levelet. Az ütközet hevességét jellemzi Kiicsük 
Mehmed szandzsákbej hősiessége, ki hatvanad-magával a parton 
talált két ladikon támadott meg ós foglalt el egy velencei hadi-
hajót. Hosszú idő óta ez volt az első tengeri csata, mely a moha-
medán flotta győzelmével végződött. 

A hitetlenek veresége után a nagyvezér Buzdzsa szigetét 
erős zár alá fogta s miközben ágyúzta, a nagyvezérhez meg-
jött a hír, hogy a tatár chán, kit a minap Erdély ellen rendel-
tek, a fölséges Isten segítségével a hitetleneket legyőzte, 
ötven-hatvanezer embernél több a gázik kardélére, ugyan-
annyi fogságukba, sok ágyú és tábori fölszerelés zsákmá-
nyukba. esett. A hír a mohamedán seregnek nagy lelki erőt 
adott; az ellenség szeme előtt fényes ünnepségeket rendeztek. 
Isztambolt is kivilágították, a mohamedánság vigadott. A hír 
örömmámora után a nagyvezér elfoglalta Buzdzsa szigetét. 

Közli a nagyvezér levelét a harc lefolyásáról. 
A nagyvezér Buzdzsa szigetének elfoglalása után azt 

alaposan kijavította s Limije26 várának elfoglalására kiküldte 
Topal Mehmed kapudan-pasát, ő maga pedig azzal a szándék-
kal, hogy a tavasszal személyesein hadat vezet Erdély feje-
delme, Rákóczi-fi György ellen, Buzdzsa szigetéről telelésre 
Edirnébe indult. 

A felséges padi sahot Edirnében érte a győzelmek híre. Ünnep-
ségeket rendeztetett, az udvar vigadott, de a köznép és a tábor 
az erdélyi hadjárat előkészületei és a. kemény tél miatt sokat nél-
külözött. 

A nagyvezér 1068 ramazán 22-én27 elindult Belgrád felé. 
A tatár chán megszámlálhatatlan tatárral, Kadri szilisztriai 
pasa saját ejáletjével és a dobrudzsai levendekkel,28 a lengyel 
király seregéből több mint öt-tízezer ember és a végvidék 

Különböző helyeken teljesített szolgálatok után vezíri rang-
gal temesvári bejlerbej, majd Szejdi Ahmed pasa után tenger-
nagy (kapudan-i derjá) volt. Tizennégyhavi szolgálat után e tiszt-
séerről letették és Chiosz szigetén megölték.24 (Kámusz VI. 4205. 1.) 24 1657 jún. 5-én. 25 Tenedosz szigete. 26 Lemnosz. 27 1658 jún. 23-án. 2S Levend: puskás hajósnép (Ahmed Vefik: Lehcse-i oszmáni 
753. 1.). 



csapataival Kenán budai pasa29 rendeltettek a nagyvezér mellé 
és megindultak Erdély ellen. Miután a nagyvezér Filipeben 
elvégezte az ünnepi namazt, a mohamedán sereggel megindult 
ama hitetlenek ellen, ahová küldték. Haszan pajsa, ki az ana-
tóliai csapatokkal rendeltetett ki a hadjáratba, az elhányt 
Ibsir pasa cinkostársa volt s makacsul megtagadta az enge-
delmességet; a nagyvezér pallosától való félelmében nemcsak 
nem mert előtte megjelenni, hanem ellenkezőleg, a hozzá mene-
külő janicsárokkal cimborált. 

Haszan pasa és párthívei Köprülü letételét akar ták kierő-
szakolni. de a szultán minden a ján la tuka t visszautasította, sőt fet-
vá t adatot t ki ellenük, amely szerint „gázi, aki megöli őket és vér-
tanú, aki kardjuktól elesik." Seregük azonban Brussza mellett oly 
ijesztő arányban szaporodott, hogy a szultán sürgősen magához 
rendelte az erdélyi ügyek rendezésével elfoglalt Köprülüt . 

A nagyvezér éppen körül akarta fogni Jenőt,30 mikor a 
padisahtól hírnök érkezett hozzá é> feleletet várt az átadott 
fölséges levélre. A nagyvezér nem adott választ, a hírnököt 
visszatartotta, a várat ostrom alá vette és az említett év zil-
hidzse elején31 könnyűszerrel elfoglalta. A győzelemről mira-
chorjával jelentést küldött a felséges padisahnak és ez 1 
üzente: „Padisahom! Ha Isten megsegít, húsz nap alatt min-
den bizonnyal Sztambulba érkezem. Ne aggódjon." 

Jenő tárichja32: J(a)nveji aldi szuhűletle Mehmed pasa 
(„Jenőt Mehmed pasa könnyű szerrel elfoglalta.") 

E győzelem hírére városonkint hétnapi ünnepség rendel-
tetett el; a nép úgy vigadt, hogy azt nem lehet leírni. A fel-
séges padisah azzal a céllal, hogy táborba száll, Sztambulból 
Edirnébe ment. Minthogy ezzel a tényével igen fellelkesítette 
a sereget, fetvát bocsátott ki arra nézve, hogy a chutbe ezután 
gázi szultán Mehmed nevére mondassék.33 

Miután Jenő várát Isten segítségével három-négy nap 
alatt sikerült elfoglalni, ú j erdélyi fejedelem neveztetett ki és 
százezer kisze hadiköltség, meg negyvenháromezer arany évi 
adó fizetésének föltétele mellett béke köttetett. Ezután a 
nagyvezér megindult Jenő alól és állomásról-állomásra ha 
ladva, húsz nap alatt Edirnébe érkezett. 

2B Négy ízben volt budai pasa. ez alkalommal 1656. nov. 2:Mól 
1658 nov. 12-éig. 

30 Borosjenő. 
31 1658 augusztus 30-án volt zilhidzse elseje. 
32 Tárichnak nevezik azokat a chronogrammokat, melyekben 

az esemény — esetleg versbeszedett — szövegének betűi számérté-
kükre áttéve az esemény időpontját ad ják . Jelen esetben 10 + 50 
+ 6 + 5 + 10 + 10 ] + 1 + 30 + 4 + 10 1 + 60 + 5 + 6 + 30 + M 
3 0 + 5 | + 40 + 8 + 40 + 4 | + 2 + 1 + 300 + 1 = 1058. - J(a)nve: 
Jenő török neve. 

33 A cím értéktelenedésének jellemző példája. 



Ellenfele, Haszán pasa ezalatt nagy buzgósággal készült a 
fogadására. A mellett, bogy sajá t seregét szervezte, a szultánét 
megbontani igyekezett s aknamunkájának eredménye képen a 
szpahik hangoztatni kezdték, hogy „néhány ember miatt nem sza-
bad az egész mohamedánságot egymásra uszítani, hanem a nagy-
vezért át kell adni Haszánnak, mert így meg- lehet teremteni a 
békét". 

Ilyen szellemű sereget Köprülü nem mert személyesen vezetni; 
Murtezá pasát pedig, akire hadait bízta, Haszán megverte. Nehéz 
helyzetéből a bekövetkező tél folyamán Konakdzsi Ali aleppói pasa 
rántotta ki azzal, hogy Haszánt egész vezérkarával együtt tőrbe 
csalta s fejeiket hosszú jelentés kíséretében Sztambulba küldte 
(1659). I t t az esemény híre az emberek pártállása szerint vegyes 
érzelmeket váltott ki, de a nagyvezérnek a megtorlásban szabad 
kezet adott. 

A nagyszámú áldozattal megritkított sereg meghajolt Köprülü 
akarata előtt s a ta tár chán oroszországi hadjára tának sikereit 
Sztambul megtisztított hadi népe osztatlan örömmel ünnepelte. 

^ Rákóczi György a, padisah részéről újonnan kinevezett 
királynak nem engedte meg, hogy az erdélyi vilájetet elfog-
lalja; hanem megint a trónra törekedett és Nemese császárát 
kérte fel közbenjárónak. Nemese császára Rákóczi érdekében 
kis követet küldött a fölséges padisahhoz. A követ a padisah 
elé járulva átnyújtotta levelét, de a padisah nem fogadta el 
a közbenjárást és azt követelte, hogy ha békés viszonyban 
akar állni, azt az átkozott hitetlent minden áron kerítse kézre 
és küldje el. Ellenkező esetben ám ő lássa: biztos, hogy hadat 
vezetek ellene. E válasz után a követ egy levéllel minden 
késleltetés nélkül visszaküldetett. 

Ezen kívül az újonnan kinevezett If lak beje hűtlenül fel-
lázadt és Rákóczival szövetkezett. Erdély fejedelme, Rákóczi 
György és If lak beje ellen egy-egy ügye- és hírneves ellen-
ségvadászó szerdár rendeltetett ki a győzelem jelvényeivel, 
győzelmi jelentőségű zászlókkal, csillagsokaságú, tengernyi 
hadsereggel. 

Két szerdár küldetett ki, mindegyikük híres, akár a 
sólyom és bátor, mint az oroszlán. Dzsan Arszlan szilisztriai 
pasa a kegyelmes Isten segítségével saját ejálatjével, Dob-
rudzsa levend-katonaságával, négy böliik agával és a tatár 
mirzákkal rendeltetett ki If lak beje ellen, s azon nemes ájet 
szellemében, hogy az igazhívőket Isten kegyelme segíti a 
hitetlenek ellen, a vallás érdekében minden tehetségét ki-
fejtette és büszke katonaságával megtámadta a hitetleneket. 
Nagy küzdelem fejlődött ki. Végre fölhangzott a szent ájet : 
„Győzni fogunk nagy diadallal" s a mohamedán hadsereg 
diadalt aratott, a hit ellenségei üedig megtörtek és szétszóród-
tak. If lak beje arra gondolva, >>osrv „aki fejét megmenti a szél 
elől, az megmenekül", futásra «zá^ta el magát s ördögi seregé-
nek a kard által megkímélt részével Erdély felé futott. If lak 



hitetlen népe vagy a gázik kardjának martalékául esett, vagy 
fogságba került; a tartomány élére pedig ú j bej neveztetett 
ki, újból adófizetők lettek, mint eddig és megint függő 
viszonyba kerültek. 

Az ezen alkalommal a padisahunk ellen fellázadt If lak 
beje, a hitetlen, húsz évnél hosszabb időn át lakott Acheszka 
meghódítójának, Kürdzsi Kenán pasának palotájában s finom 
és fényes müszliman ruhájában úgy viselkedett, akárcsak egy 
bej vagy pasa; mohamedán vallási könyveket olvasgatott s 
azt hangoztatta, hogy idővel mohamedánná lesz. Sőt amikor 
én szegény a hatalmas Kenán pasa ics oglánja34 voltam, ő 
akkor mint az ics oglánok közé beosztott i f jú irogatott és 
olvasgatott. Murád szultán uralkodása alatt Iflak bejségére 
törekedett. 

Szejdi Almied budai pasa tizenkétezer végvidéki katoná-
val és ejáletjének bejeivel és pasáival Rákóczi György ellen 
rendeltetett; Istenhez fohászkodva, mint a mohamedán sereg 
szerdárja és parancsnoka Erdély ellen indult. Engedelmes-
kedve azon felséges rendeleteknek, hogy „Isten parancsa 
szerint küzdjetek az igazságért", Isten s az ég és föld látha-
tatlan seregei által támogatva végezte kötelességét és meg-
támadta Rákóczit. A diadalmas iszlám-sereggel állomásról-
állomásra haladva, a Vaskapunál találkozott a hitetlenekkel, 
a nagy Isten segítségével a mohamedán sereg győzött, a hit 
ellenségei pedig megverettek és szétszóródtak. Rákóczi ennél-
fogva futásra szánta el magát, a diadalmas mohamedán had-
sereg pedig véghetetlen hódítással és zsákmánnyal gazdago-
dott meg. Azt beszélik, hogy az említett ütközetben tizenhat-
ezer hitetlen esett a gázik kardjának martalékául és hét ágvú 
zsákmány oltatott. 

Ezen nagyszerű hódítás után Erdély három nemzetének 
előkelői Szejdi Ahmed pasa elé járultak és így szóltak: „Fel-
séges uram! Mivel országunkban ez idő szerint rendkívüli éh-
ínség és drágaság van, arra kérünk, hogy királyunk mellé 
bizonyos őrsereget helyezz, de a sereg többi részével Isten 
nevében vonuljatok el." Szejdi Ahmed pasa csapatokat hagyott 
hátra, többi katonájával pedig békén, meggazdagodva Temes-
várba jött és azzal a szándékkal, hogy tavaszra új ra hadat 
vezet R ákóczi-fi ellen, előkészületekhez fogott. 

Rákóczi-fi az ú j király mellett hagyott mohamedán sere-
get néhány ezer magyar és váradi hitetlennel bezárta egy erős-
ségéről híres erdélyi várba, Szebenbe és kemény ostrom alá 
fogta. Hat teljes hónapon át ágyúzta a várat, többször rajta-
ütött az igazhívők várbeli állásain, ágyúikat beszegezte, 

84 Belső munkára rendelt szolga, apród. 



néhány hitetlent35 megölt, de ilyen hosszú idő alatt sem tudta 
a várat bevenni. Szejdi Ahmed pasához eljutott az ostrom híre, 
de a szigorú tél miatt nem tudott segítséget küldeni s ezt a 
tavaszra halasztotta. 

Amint a tavaszi napok beköszöntöttek, Szejdi Aluned pasa 
a temesvári mezőn késedelem nélkül sátorba szállt és seregé-
nek gyülekezésére várva, egy ideig ott tartózkodott. I t t gyü-
lekeztek a négy világtáj felől érkező csapatok. Mikor a sereg 
összegyűlt, Szejdi Ahmed pasa a végvárak veteránjait, az ule-
mákat és a tiszteletreméltó embereket maga elé hivatta éŝ  a 
nemes hadisz értelmében: „tanácskozzatok a parancsról" 
tanácskozott velük. Miután megegyeztek abban, hogy melyik 
üt a legcélszerűbb, elhatározták, hogy elindulnak. 

Indulás előtt Szejdi Ahmed pasa a mohamedán sereg győ-
zelméért naponta feth-i serifet30 énekeltetett, az ulemáknak, 
a köztisztelt embereknek, a szegényeknek, nyomorultaknak és 
az özvegyasszonyoknak alamizsnát adatott, rabszolgáit föl-
szabadította s a szentéletű emberekkel, kiknek csodálatos 
tetteik vannak, a táborbaszállás napján a katonák között imát 
mondatott. Az iszlam-katonák pedig könyörgő karjaikat az ég 
felé tárták, sóhajok és könyörgések után oly messzehangzó 
hangon kérték az Amint, úgy jajgattak és sírtak, mintha vég-
ítélet szakadt volna rájuk. Az ima után a szent háború elszánt-
ságával lóra ültek és az ellenség felé indultak. Szejdi Ahmed 
pasát két oldalán az ulemák, a szentéletű öregek, a szegények, 
nyomorultak és ártatlan kisdedek feth-i serifet énekelve, egy 
mérföldnyire elkísérték. 

A válás színhelyén megint imádkozni kezdtek, mindenki 
az ég felé nyújtotta könyörgő karjai t s oly benső buzgósággal 
kértek a felséges Istentől segítséget, kedvező alkalmat és győ-
zelmet, hogy sírva fakadtak. Némelyikük a sírástól annyira 
elerőtlenedett, hogy nem bírt. ülni a lován; leszállva, arcát a 
föld porához dörzsölte és úgy kért segítséget a kegyelem for-
rásától. Ezután Szejdi Ahmed pasa újra alamizsnát adott a 
szegényeknek és a gyermekeknek, barátjától és ellenségétől 
mindenki^ elbúcsúzott s megindultak az ellenség felé. Állomás-
ról-állomásra haladva, benyomultak az ellenség országába. 

Rákóczi körül húszezernél több pokolravaló egyesült, 
továbbá Rákóczi kapitánya, az Efrendzs37 nevű átkozott és 
arra készültek, hogy a mohamedán sereg út já t elállják. Az 
isteni gondviselésből jelentkezett az előbb elmondott imák 
gyümölcse s mikor a mohamedán sereg a közelükbe érkezett, 

35 T. i. a várbeliek közül. 
36 Feth-i serif a Korán első szúrája: „Egy az Isten, Moham-

med az ő prófétája" stb., tehát, a mohamedán Hiszekegy. 37 Gyulai Ferenc Várad kapitánya volt, feltehetőleg őt említi. 



szívüket határtalan félelem szállta meg s korábbi szándékukat 
futásra változtatták. A végvárak gázijai Isten kegyelméből 
úgy rácsaptak zsákmányukra, ahogy az éhes farkas lecsap 
a prédára. Kit megkötöztek, kit kardra szúrtak, összes palán-
káikat, városaikat és falvaikat kifosztották, elpusztították és 
porig leégették. 

Ezután Rákóczi anyjának Bodzsaj nevű híres vára ellen 
mentek, melynek elfoglalása Isten segítségével könnyen sike-
rült. A benne levő hitetleneket részint foglyul ejtették, részint 
kardélre hányták; holmijukat, gabonájukat elrabolták, a város 
hadi fölszerelését kihordták, ágyúit kivontatták, palotáit, 
templomait porig égették, majd közvetlenül vára ellen nyo-
multak és azt kemény ostrom alá fogták. Mikor a mohamedi 
szózattal38 megrohanták a várat, a hitetlenek képtelenek voltak 
ellenállni s a várat kegyelemre föladták.39 Az iszlam-katonák 
a vár holmiját és gabonáját elrabolták, asszony- és gyerek-
hadát foglyul ejtették, ágyúit, fölszerelését kihordták, a várat 
pedig fölgyújtották. 

Másnap még két várost foglaltak el, a foglyok, a holmi és 
gabona kihordása után ezeket is fölégették. 

Jegyzékbe vették, hogy ebben a nagyszabású hadjáratban 
hány ágyút és mennyi hadiszert zsákmányoltak. Húsz ágyút, 
százhetvennégy kisebb ágyút; a többi hadiszert, holmit, gabo-
nát, rendkívüli tömege miajtt, nem is vették jegyzékbe. 

Mikor innen fölkerekedve és állomásról-állomásra haladva 
az Erdély belsejében álló Maria nevű várhoz értek, Rákóczi, 
az igaz hit árulója, aki az előbb Szeben várát körülfogta és 
hat hónapon át ágyúzta, most azt odahagyta és harmincezer 
hitetlennel meg erős fölszereléssel, alig két óra járásnyira, 
csapdát készített a mohamedán seregnek és csatára készen 
fölállott, 

A mi részünkön, a mohamedán táborban kikiáltók (menádi) 
tették közhírré, hogy holnap ütközet lesz és mindenki készül-
jön elő. Erre ki-ki a barátjától, testvér a testvérétől, apa a 
fiától, paj tás a pajtásától elbúcsúzott, egymás mellére omolva, 
egymás szemét csókolgatva egymást megáldották. Azon éj-
szaka a nemes ramazan hó 12. éjszakája40 volt, senki nem haj-
totta le fejét reggelig, hanem azt a kadr és bajrám41 éjszakájá-

38 Giilbeng-i mohammedí: -Egy az Isten és prófétája Mohamed'1 

arab szövege. A korán első szúrája. 
30 Evlia szei'int Pocsaj vára 70 kisze pénzen kegyelmet vásárolt 

(II. 243). 40 1660. május 22. 
41 Kadr és bajram éjszakáit a mohamedán világ eredetileg rend-

kívüli tiszteletben részesítette; ez éjjeleken reggelig látogatták a 
kivilágított dzsámikat és lehetőleg a profán gondolatoktól is tartóz-
kodtak (D'Ohsson német átdolgozása I. 431). 



nak tartva, imádkoztak. Mikor megvirradt, elhangzott az ezán, 
csoportosan elvégezték a namazt, mindenfelé feth-i serifet 
énekeltek, mindenki fogadalmat tett és bocsánatért fohászko-
dott és kezét arca elé emelve, Isten nevét emlegette. Ezután 
lóra szálltak, mindenki a saját csapatában, a bejlerbejek, 
szandzsákbejek és a végvidéki gázik, valamennyi oly vak-
merőn szomjazott az ellenség vérére, mint egy oroszlán és 
azon tanakodtak, hogy mely oldalról támadják meg a hitet-
leneket. Aztán Istenhez fohászkodva összeszedték minden ere-
jüket és a nemes ramazán hó 3. napján42 egy-egy csarkadzsi-, 
jaja- és dib-ezredből álló csoportokban a hitetlenek ellen 
nyomultak. 

A hitetlenek szertelen gőgjükben szemközt jöttek s mikor 
a két sereg egymás elébe érkezett, Szidi Ahmed pasa zászlaja 
tövében összegyülekeztek a vele menő háfizok43 és magas han-
gon a feth-i serifet énekelték. 

A terv szerint lassú lépésben nyomultak előre; mikor a 
hitetleneket megrohanták, ezek két baljemez és nyolc sahi-
ágyút elsütöttek, de Isten kegyelméből senki sem sebesült, meg. 
A lesben álló hitetlenek a szabad mezőre rohantak és a moha-
medán sereggel ütközetbe keveredtek. Lándzsa lándzsába, kard 
kardba, fej fejbe ütközött, az elszánt és vakmerő gázik ordíto-
zása, a fegyverek csattogása, lovak nyerítése, kilőtt ágyúk és 
puskák bömbölése és ropogása tűitőltötte a világot és rezgésbe 
hozta a földet. A lovak lábától fölvert por oly tömegben szállt, 
szállt fölfelé, hogy az égbolt rózsaszínű sátorhoz hasonlított. 
Isten kegyelméből e napon számtalan hitetlen a porba hullott 
s lelkük a pokolra szállt. Közülünk is többen ittak a vértanú-
ság szirupjából. 

Szóval a reggeltől estig tartó küzdelemben a nagy por 
miatt a mohamedánt nem lehetett megkülönböztetni a hitetlen-
től. A hitetlenek serege Mohamed népét háromszor is kimoz-
dította helyéből és a mohamedán hadsereget kissé megszoron-
gatta. De a mi seregünk újból nekilelkesült és a hatalmas 
Istentől segítséget könyörögve, egy lökéssel megrohamozta az 
ellenséget. 

A gondviselés rendeléséből egy temesvári záim a gonosz 
királyon tarkójától egészen oldalbordájáig húzódó nehéz sebet 
ejtett. A király a szertelen kín miatt futásnak eredt, minek 
láttára a hitetlenek észbe vették, hogy „farszíjban az erő, 
ostorban az áldás", s e mondásnak megfelelően valamennyien 

12 Hiba tizenhárom helyett. A szászfenesi ütközet lefolyására s 
forrásainak összefoglalására 1. Gyalokay Jenő értekezését a Hadt. 
Közi. 1914. 34. 1. 

43 Háfiz: előimádkozó, ki a koránt (lehetőleg egész szövegében) 
kívülről tudja. 



futásnak eredtek. A mohamedán sereg üldözőbe vette őket, 
egyeseket fogságba ejtett, másokat levágott. Holmijukat, 
élelmiszereiket elszedték, a zsákmányt mind egy helyre hord-
ták össze és a nagy Tstennek ezernyi hálát és köszönetet zeng-
tek, hogy maroknyi igazhitű szolgáit ily fényes diadalhoz 
segítette. 

Ebben az ütközetben Isten segítségével több mint nyolc-
ezer hitetlen, ötvenegy kapitány és közismert főúr esett a gázik 
kardjának martalékául. Sokan nem tudván elmenekülni, a 
mocsárban és vízben pusztultak el; a megmenekültek nagy 
része is sebesülten futott el. Táborukból két baljemez-ágyút, 
nyolc fölszerelt alaj-ágyút,44 zenekarukat, dobjaikat, saját 
képét viselő aranyos zászlait és kétszáz alaj-zászlaját45 zsák-
mányul ejtették.. Zászlainak ez volt a fölirata: „Én Rákóezi-fi 
György Erdély királya vagyok, harcban az ellenség elől nem 
hátrálok; most ezen országnak vitéze és Jézus hitének igaz 
harcosa vagyok." 

A királynak nevezett gonosz súlyos sebével lóra szállt és 
néhány hitetlennel Várad várába menekült. A hatáskörébe 
eső Erdély kapitányait maga köré hivatta és így szólt hozzá-
juk: „Ebből a sebből én föl nem gyógyulok. Veletek szemben 
az a végakaratom, hogy egy évig ne temessetek el, hanem 
terítsetek ki, hogy a jövő-menők lássák a sebeimet és tudomá-
sul vegyék, hogy Jézus hitének szolgálatában az ellenséggel 
küzdve jártam ilyen szerencsétlenül és hogy nevem és vitéz-
ségem világszerte a királyokkal együtt ünnepeltessék." 

Ezen végrendelkezése után harmadnapra a hitetlen meg-
halt. Anyja és fia néhány hívével Sárpatak várába vitték 
piszkos hulláját. E hírre Szejdi Ahmed pasa Hiiszein temesvári 
pasát a végvidéki gázikkal üldözésükre küldte. Ezek három 
napon át gyors menetben követték, de végre sem tudták utol-
érni és visszafordultak. Ezerszer hála I s t ennek . . . a padisahi 
kormány alatt régóta nem látott páratlan, nagyszerű diadal 
volt. 

Ezalatt Ismail sztambuli kajmakáni müfettis46 minőségben 
Anatóliában működik. Köprülü Mehmed megtorló munkájának 
folytatásaképen Haszan pasa bujdosó párthíveit családjaikkal kiirtja, 
vagyonukat elkobozza, a köznéptől közel százezer kincstári szárma-
zási! fegyvert szed össze s a behaj tot t használati dí j címén a kincs-
tárt jelentékeny rendkívüli bevételhez juttatja.47 

Iszmail pasa feladatának teljesítése után a padisah paran-
44 Alaj: ezredet, csapatot jelent; alaj-ágyií kisebb faj ta (tábori) 

ágyú lehetett. 
4r' Csapat-zászló. 
46 Müfettis: ellenőr, felügyelő; itt rendkívüli hatalommal kikül-

dött főtiszt. 
47 A bécsi National- (volt Hof-) Bibliothek kéziratosztályának 

példánya ezen esemény elmondásával véget ér. 



csára sürgősen Edirnébe jött. Minthogy a nagyvezér gyengél-
kedett, néhány napig helyettese (kajmakam) volt. A nagyvezér 
fölgyógyulása után a budai ejálat neki adományoztatván, 
sürgősen Budára ment. 

Azon a télen, mikor a padisah őfelsége Bruszából Edirnébe 
jött, nap-nap után mindennünen jó hírek érkeztek; ennélfogva 
örömének teljében téltől egész nyárig látványosságokat, vadá-
szatokat és lóversenyt rendeztetett. Ezenkívül a hadjárathoz 
készült. Ali pasát, ki a válide-szultán őfelsége kethudá-tiszt-
ségéből emelkedett a kapudáni rangra, szerdárrá tette és el-
küldte, hogy a mohamedán sereggel a Rákóczi birtokában álló 
Várad nevű várat ostrom alá fogja. 

A következő fejezet Isztambol fejlődését és az 1070-i tűzvész 
pusztítását mondja el. A városban csupán a szultáni és magánpalo-
t á k száma ekkoriban meghaladta a s z á z h ú s z a t ; közülük legkisebb az 
Ai-mejdánon álló Ibrahim pasa-szeraja, legnagyobb Sziavus pasáé, 
Szulejmán vezéréé volt. Régebben a város fejlett szellemi életet élt, 
de utóbb az anyagi és érzéki örömök hajszolása oly szertelen mére-
teket öltött, hogy Isten tűzvész alakjában sújtott le Sztambul lakos-
ságára. 1070. zilkáde havának 16-án,48 egy pénteki napon az Ajazma-
kapu városrészben49 egy dohányzó vigyázatlansága miatt ütött ki a 
tűz és vasárnap estig elhamvasztotta a város felét. Százezernél több 
ember vesztette el hajlékát és szorult össze a szeráj kertjeiben. 
A rettenetes csapást éhinség és vízhiány, majd egy rendkívül száraz 
esztendő követte; a nap heve a növényzetet elpörzsölte, egyes helye-
ken az állatok is szomjan pusztultak. Dobrudzsában a vizet pén-
zért árulták. Baba eszkiben egy levágott tehén gyomrában homo-
kot találtak. A kormány a főváros népén nemcsak az első napok 
zavarában, de később is alig tudott segíteni. A hagyomány szerint 
1700 ember a tűzben találta halálát; a magánházakon kívül 120 
szeráj, száznál több raktár, 360 dzsámi, 40 fürdő pusztult el. 

Ez a fejezet azt mondja el, hogy a fentebb említett Ali 
pasa fővezér őnagysága a szultán parancsára Isten nevében 
Várad vára alá ér és azt elfoglalja. 

Ali pasa szerdái- megbízatásának megfelelően, a mohame-
dán sereggel az egyes állomásokon keresztül zilkáde 5. nap-
ján,50 egy szerdai napon, Várad alá érkezett és ott tábort ütött. 

Másnap hét helyen állásokat készíttetett s fölállította 
dörgő, villámok gyanánt vasokádó csodaszörny ágyúit. Hajnal-
kor megkezdődött a küzdelem s zilkáde hó 26-án51 nagy fárad-
ság árán a jóságos Isten segítségével a vár árkáig értek. De a 
száz rőf szélességű és ötven rőf mélységű árok vízzel volt 
megtöltve, egy kikötőhöz hasonlított, melyben három kalion 

4S 1660 július 24-én. 
49 A Szulejmán-dzsámitól északfelé az Aranyszarv déli par t ján 

elterülő negyed neve. 
50 1660 július 13-án. 51 1660 augusztus 3-án. 



mozoghat.53 Amellett, hogy az átkelés igen nehéz volt, a vár 
négy oldalán egymásfelé néző óriási bástyák emelkedtek, 
melyek harapófogóhoz hasonló ágyúkkal és egyéb hadieszköz-
zel voltak felszerelve. 

Minthogy a várárok vizének elvezetése rendkívül fontos 
és szükséges volt, a győzedelmes iszlám katonaság erejének 
megfeszítésével tizenhárom nap alatt a vizet elvezette s a 
mocsár fölé egész a várfalig nyúló hosszú hidakat épített. 
Ezután a bástyákat kezdték támadni s miután határozattá lőn, 
hogy a rumiliai és anatóliai csapatoknál aknákat fognak rob-
bantani, éjfélkor a mohamedán sereget kissé visszavonták. 
Istenhez fohászkodva mindenki készen állt a rohamra s leste 
a rést, melyet a fölrobbantott aknák nyitnak. 

Mikor a reggeli naraaz után Isten rendeléséből fölrobban-
tották az aknákat és réseket tártak, az iszlám sereg föltette 
magában, hogy „vagy a vár, vagy a vértanúság dísze" és testét -
lelkét a hitért és a birodalomért föláldozva, rohamra indult. 
A gondviselés úgy határozott, hogy az aknarobbantás által 
fölvert törmelék és szemét a rést beborította s ezért az utat 
gyorsan megjárni és a rés tetejére hágni nem lehetett. A le-
sújtott átkozottak pedig megszállták a rés tetejét, oldalozó 
ágyúkkal,54 puskával, bombával, naftával és puskaporral tüzet 
szórtak, köveket dobáltak. 

Tíz napon át hajnaltól szürkületig olyan öldöklés és küz-
delem folyt, hogy leírni lehetetlenség. Sok szerencsés gázi meg-
sebesült avagy vértanú lett; a hitvány hitetlenek közül szám-
talan elpusztult és pokolra szállt. Kicsi-nagy mindenki tudja, 
hogy a jók és gonoszak a mennyországba és a pokolba lesznek 
szétosztva. A résbe nyomuló zászlaink Isten kegyelméből szi-
lárdan megálltak s az iszlám gázik, a hírneves hősök, elszánt 
vitézséget tanúsítottak. Míg ők a résen keményen megálltak, 
odaát szemközt fölvontatták a baljemez-ágyúkat. Az aknából 
származott omladékot, az átkozottak által a rés szájához tor-
laszolt, földdel töltött hordókat, meg a többi fölhalmozott tár-
gyat, de még azokat az átkozottakat is, kik a mohamedán 
seregre golyót és követ, bombát és puskaport szórtak, legázol-
ták. Szerdán és csütörtökön szakadatlanul folyt a küzdelem; 
a mohamedán sereg lépésről-lépésre előnyomult s mikor a bal-
csillagú hitetlenek világosan látták, hogy a végzet a vár sike-
res megrohamozását lehetővé teszi, azon az alapon, hogy „aki 
a széltől megmenti a fejét, az megmenekül", kénytelenségből 
kegyelmet kértek, hogy legalább puszta életüket megment-
hessék. 

53 A spanyol eredetű halion egy nagyold »szabású hadihajó 
neve. 

54 Az író makasz-topn (..olló ágyú") kifejezést használ. 



Ennélfogva az említett hó 20.55 napján, pénteki napon, 
hajnalban bevonták balvégzetű zászlaikat és a bástyákra meg-
adást jelentő fehér zászlókat tűztek ki. Miután apraja-nagyjá-
nak irgalomkérő szózata az égboltig elhatott és az igaz hit 
követői által meghallgattatásra talált, embereik azonnal ki-
jöttek és azzal a föltétellel, hogy a várból három napon belül 
kivonulhassanak és holmijukkal bántatlanul távozhassa-
nak, kegyelmet kértek. A szerdár meghallgatta könyör-
gésüket, irgalmának és szánalmának vénája megindult 
s azzal a föltétellel, hogy a várat összes hadiszerével, pompás 
ágyúival, fegyvereivel és fölszerelésével együtt hiánytalanul 
átadják, kegyelmet adományozott nekik. Azzal bocsátotta őket 
vissza, hogy már szombaton hagyják el a várat, de viszont a 
mieink a réseket máris megszállják. Túszul két főemberük 
nálunk maradt s minthogy viszonzásul két embert kértek, a jó 
viszonyra való tekintettel tőlünk és a janicsár-testületből két 
ember elküldetett. 

A rések megszállásával legénységet és csorbadzsikat bíztak 
meg, a diadalmas lobogók a falakra tűzettek, s az ezán dicső 
hangjával, egekig ható szólamával megtelt az egész világ, a 
mohamedán sereg örült és vigadott. Másnap délelőtt a vár 
kapitánya, a dizdár, az alaj-bej és a német kapitány meg-
jelentek a szerdár előtt s a vár kulcsait átadták. Mivelhogy 
holmijukkal a Tisza felé szándékoztak menni, bejlerbejeket56 

rendeltek melléjük, hogy a. bajtól megóvják őket. 
Isten segítségével a szultán uralkodása idejében a föld-

kerekségnek ezen rendkívül erős várát, valóságos acélgátját, 
Váradot, melynek elfoglalása meghaladta az emberi erőt és 
lehetetlenségnek látszott, mégis csak sikerült elfoglalni, miután 
az iszlám gázik negyvenöt napnál is hosszabb ideig az állások-
ban puszta földön feküdtek és kőre hajtották le fejüket, s ön-
maguktól az álmot és pihenést is megvonták. A hitetlenség és 
istentagadás tisztátlan fajaival zsúfolt vár megtisztíttatott; 
templomai és szentegyházai mecsetekké és drámikká alakíttat-
tak, harangházai a tevliid57 színhelyévé lettek; énekeltetett az 
ezan, elmondatott a napi öt ima, megünnepeltetett a péntek 
s különféle ima szállt a mindenség központja felé. 

Hála a mindenható Istennek, rövid időn belül ezen szeren-
csésen befejezett ügy boldogságot hozott s e nagy háború és 
hódítás kedvezően és teljes sikerrel végződött. Az arab és 
perzsa hadjáratokat s az oszmán birodalmat véges-végig be-

55 1660 augusztus 27-én. 
56 I ly magasrangú katonai kíséret megkülönböztetett bánás-

módot jelent az elvonuló várnép számára még akkor is, ha a kísé-
retet csak védelemnek tekintették. 57 Tevhid: az egy-istenre vonatkozó hitvallás. 
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barangoló világjárók ehhez hasonló várat nem láttak; Bagdad-
nál, Hanjánál,58 Rodosznál erősebb vár. Jóllehet az iszlám had-
sereg a vár két bástyáját negyven sahi zarbuzannal és tíz bal-
jemez-ágyúval több mint negyvenhárom napon éjjel-nappal 
pusztította, két rőfnyi rés sem nyílt raj ta. Elfogulatlan szem-
mel tekintve, bevétele Isten kegyelme folytán imákkal és a 
padisah őfelségének alázatos könyörgésével sikerült, mert, ily 
erős és szilárd vár bevétele meghalad minden emberi erőt. 
Hétszáz darab ágyú és ennek megfelelő egyéb fölszerelés volt 
benne. Hat bástyájának mindegyike olyan erős, mint egy-egy 
vár, mindegyiken tíz baljemez- és két oldalozó ágyú. 

Ezen diadalmas hódítás boldogító örömhíre zilhidzse 
végén59 érkezett el felséges padisahunkhoz és a mohamedánok-
hoz; az isztamboli tűzvész miatt gondba és bánatba merült 
nemesszívűekre gyógyító ír és határtalan öröm gyanánt hatott, 
minek következtében városról-városra elküldötte legfelsőbb 
parancsát arra nézve, hogy három nap három éjjel ünnepség 
rendeztessék. 

Néhány nappal később egy másik győzelem híre érkezett a 
fővárosba. Tavukdzi Musztafa és Katirdzizáde Mehmed pasák Kréta 
szieretén a velencéseket verték meg. A szultán ezalatt vadászatokon 
szórakozik, Köprülü Mehmed nagyvezér pedig egyrészt imákkal 
kísérteti a tábori hadak útját, másrészt a rablókat töri meg, „akik 
oroszlánokból macskák, kígyókból hangyák lettek" s amellett a 
velencei flotta megfékezésére tesz előkészületeket. 

A havasalföldi bejnek és a Rákóczi-finak letétele végett 
Murád szultán egy-kétszer külön csapatokat küldött el, de nem 
bírta őket letenni. Egy évvel a bagdadi hadjárat előtt Nuszuh 
pasazáde, Buda és Bosznia erejével Temesváron át, Kodzsa 
Kenán pasa pedig Szilisztria erejével és Kantimur Havas-
alföldön keresztül a tatárokkal szándékozott Erdély felé nyo-
mulni; de amikor Kenán pasa hírül vette, hogy Husszein nasa 
gyalázatosan megverve visszatért Budára, ő is békét kötött a 
hitetlenekkel és visszatért Szilisztriába. 

1072 nebi-iil evvel 7. napján.80 vasárnap éjjel Köprülü Mehmed 
meghalt; utána fia Ahmed pasa kapta a nagy vezéri méltóságot. 

Tudta, hogy a hit érdekében a határra kiállni és az ellen-
séggel harcot vívni értékesebb, mint a földi és a túlvilági élet 
és szem előtt tartotta a felséges hadiszt: „buzgólkodjatok Isten 
dicsőségére!". Minden előkészületet megtett, hogy személyesen 
részt vegyen a hadjáratban és a mohamedán sereget lelkesítse. 
Evégett a felséges szultánt Edimébe hozta s a hadjárathoz 

68 Hanja az öt szandzsákra osztott Kréta egyik szandzsákja. 
(Kámusz III. 1919.) 

59 Ez év zilhidzse havának utolsó napja 1660 szeptember 5-ére 
esett. 60 1661 október 81. 



szükséges eszközöket és ruházatot, sátorköteleket, lovakat, 
tevéket és hadi fegyvereket előkészítette. 

1073. év redzseb és subát havának 9. napján,61 keddi napon 
felszállt a szultáni zászló, a következő keddi napon a szultáni 
hadsereg, majd a másik hétfőn a padisah égig érő sátora, sában 
hó 2-án, hétfőn, a szultáni hadsereg, a következő hétfőn, sában 
hó 9-én,62 a felséges szultán díszmenettel kivonult a táborba. 
Ugyancsak sában 16-án, hétfői napon, megindult Edirne felé 
s az egyes állomásokon át tizenegy nap alatt Edirnébe érkezett. 

Ezután ramazán hó 5.63 napján, szombati napon a nagy-
vezér Isten nevében és Istenhez fohászkodva lóra szállt, a 
diadalt jelentő mohamedán zászlók élére vágtatott és menzil-
ről-menzilre64 haladva tizenöt nap múlva, pénteki napon Szó-
fiába ért. I t t tizenöt napig legeltette lovait, majd tizenhét 
napi pihenő után újból útra kelt és Halkali binárban szállt 
meg. Minthogy a szultántól kard és kaftán érkezett a szá-
mára, megint pihenőt tartott. Zilkáde elején65 Hiszardzsikban 
szállt meg; innen egész Belgrádig nyúló kettős sorfallal dísz-
szemlét állt a sereg; ezenkívül jobb és bal oldalon felállított 
szpáhi ezredek sorakoztak s Havaié dombjától Belgrádig 
menő egy órányi úton jobb és baloldalon egészen a városig 
janicsárok álltak sorfalat. A nagyvezér és kísérete is a sza-
bályzat szerint felállt, mögötte százhúsz icsoglán a dobot 
verte, ő maga pedig jobbra-balra tisztelegve, pénteki napon 
ima idején bevonult Belgrádba. Isten kegyelméből a hadsereg 
oly nagy volt, hogy Belgrád környéke a katonák tömegétől 
és tarka sátraitól a kaméleon színeihez hasonlított. 

Hétfőn Nemese követe néhány fiatalképű főúrral a nagy-
vezér őnagyságához jött, de szavaik eredménytelenek marad-
tak s meghallgatás nélkül elutasították őket. Erre tíznapi 
halasztást kértek, ígérve mindent, amit kívánnak. Ezt meg-
engedték, de kíséretükkel együtt elzárták őket egy házba és 
őröket rendeltek melléjük. 

Ezután száznegyven hajóra hadiszert, ágyút, fölszerelést 
és puskaport raktak és szerémi cserehorokat66 rendeltek ki a 
hajók vontatására. Juszuf kötakjai pasa és Ibrahim szerémi 
pasa, aki dogandzi basi-rangból nyerte el ezt a méltóságot, 
megbízást kaptak, hogy a hajókat a Duna vizén Budáig és 
onnan Esztergomig vontassák. 

81 1663 február 17. 
62 1663 március 12., Ületve 19. 
68 1663 április 13. 
,i4 Menzil: állomás, egy uapi út. 
65 E hó elseje 1663 június 7-ére esett. 
80 T. i. fuvarosokat. A szerémiek a birodalom híres fuvarosai 

voltak. Szerémi kocsi (szerem arabaszi) néven külön szerkezetű 
kocsijaik voltak, melyeket a bulgáriai törökség ma is e néven ismer. 



Belgrádnál tíz napi pihenő után átkeltek a Száván és 
Zimony közelében a hídfőnél egy magaslaton három napig 
pihentek.07 

67 A bécsi National- (volt Hof-) Bibliothek kéziratosztálya H. 0 . 
46.a. sz- alatt (Flügel: Die arabischen, persischen und türkischen 
Handschriften der k. k. Hofbibliothek zu Wien. Wien, 1865. II . 220.1.) 
egy kéziratot őriz. címe szerint Tevárich-i ál-i Osmán-t (Az Osmán-
család történetét), melynek hátsó borítéklapján Köprülü Ahmed 
pasa útvonalának állomásait találjuk felsorolva. 

E X V I I . századbelinek látszó bejegyzés magyarországi vonat-
kozású adatait a tárgy közössége miatt és Mehmed Chalife előadá-
sával leendő egybevetés végett indokoltnak látom leközölni. 

(Az itt szereplő török helynevekre vonatkozólag 1. „Hódoltság-
kori oszmanli-török helyneveink című értekezésemet, Századok 1924. 
évf. 614. 1.) 

A nagyvezér 1073 ramazán 6-án (1663 április 14-én) indult el 
Edirnéből és a szokott úton vonult Magyarország felé. 

Zimony két órai út. Belgrád és Zimony között a Száván egy 
nagy híd. Két napi pihenő. 

Vatka öt órai út. Vize kútvíz. A sereg a falu és a Száva 
között állott meg. 

Barka négy órai út. 
Mitrovica kaszaba három órai út. Vize Száva-víz. 
Kojufcsai mező négy órai út. Vize kútvíz és tóvíz. 
Tovarni öt órai út. Vize kútvíz és folyóvíz. Ez és a következő 

hely közt, a Busa mellett fekszik Nemese vára. 
Vukovár négy órai út. Vize Vuka-víz. Előtte egy* nagy híd 

van. Ez és a következő hely közt híd áll. 
Dala mezeje három órai út. Vize Dráva-víz. 
Eszék vára kaszabája három órai út. Vize Dráva-víz. Nyolc 

napi pihenő. 
Dárda harminckét (!) óra. Vize Dráva-víz. Egy napi pihenő-

Közte és a következő hely között két híd. 
Baranvár három órai út. Vize (e hely kitöltetlen). Közte 

és a következő hely közt híd áll. 
Mohács öt órai út. Vize Duna-víz. Közte és a következő hely 

közt felé úton áll Szeesevi palánka. Négy helyen híd. 
Bátoszék négy órai út, Vize folyó víz. Közte és a következő hely 

között, de Bátaszék közelében egy híd áll. 
Paksa ötvenkét (!) óra. Vize Duna-víz. 
Földvár ötvenkét órai út. Vize Duna-víz. Innenső oldalán álltak 

meg. Egy napi pihenő. Közte és a következő hely között egy híd áll. 
Pentelin három órai út. Vize Duna-váz. Közte s a következő 

hely közt, Dzsan kurtaran közelében egy híd van-
Dzsan kurtaran negyvenkét órai út. Eddig összesen hetvenkét 

órai út. Vize Duna-víz. Ezt és az előbbi állomást egyhuzamban 
já r ták meg s azután megálltak. Közte s a következő hely között. 
Dzsan-kurtaran közelében egy híd van. 

Ardsin négy órai út. Közte s a következő között egy kis kőhíd áll. 
Hamzabej négy órai út. 
Budim 32 óra. Zilhidzse hó 12-én (1663 július 18-án) megállás. 

Tizenkét napi pihenő. 
Kara gavga völgye. (Az írókból Kuru gavga nevű szigetet 

ismerünk, mely feltehetőleg e hellyel szemközt feküdt a Dunában. 
Jelen kézirat világosan Kara gavga nevet ír.) Vize patak-víz. Közte 



I n n e n ú t r a kelve á l l omás ró l - á l l omás ra h a l a d v a , z i lkáde hó 
16-án,68 pén t eken , Dhn i t roesa 6 9 n e v ű k a s z a b a közelében á l la -
p o d t a k meg. E z a k a s z a b a r e n d k í v ü l szép vá ros , öt d z s á m i j a 
van , m i n d e n c ikke r e n d k í v ü l olcsó, a h ú s nvolc , a t a k a r m á n y 
t ízbe kerül .7 0 

I n n e n f ö l k e r e k e d v e e g y n é g y ó r á n y i r a eső h e l y r e é r t e k 
s i t t m e g á l l a p o d t a k . E z e n á l l omáson s z e r d á r A l i p a s á t ö tezer 
e m b e r r e l c s a r c h a d s i n a k 7 1 j e lö l t ék ki . 

T a v a r n i k b a n , a k ö v e t k e z ő á l l omáson k é t k é m e t f o g t a k . 
E n a p o n a chaszk i a g a a p a d i s a h t ó l l e g f e l s ő b b k é z i r a t o t , 
h a n d z s á r t és p r é m e s k a b á t o t h o z o t t ; a n a g y v e z é r a t ö r v é n y 

s a következő hely között egy Kizilhiszar nevű palanka van 
(Vörös vár). 

Esztergom vára hat órai út. Vize Duna-víz és folyóvíz. Hét naoi 
pihenő. A Dunán épített hídon átkelve, Dzigerdelenben 1074. év 
moharrem 4-én (166.3 augusztus 8.) csütörtökön megállás. Ezen esz-
tergomi táborozás közben 1074 moharrem hó 1-én (1663 augusztus 
5-én) hétfői napon délben a Duna feletti hatalmas híd elkészült s 
öt-hat bejlerbej-pasa megfelelő számú katonasággal estig átkelt ra j ta . 
Ú j v á r királya, a Fa rkas nevű magyar tizenkétezer makacs nemese 
és m a ^ a r katonával megtámadta őket, mert azt gondolta, hogy a 
híd még nem készült el teljesen. De az igaz hit hűséges harcosai 
lélekzetvételre sem hagytak neki időt s egészen vára tövéig üldözték. 
Csak mintegy századmagával tudott megmenekülni, többi embere 
mind elpusztult. E szent harc az említett hó 2-án, kedden folyt le. 

Dzigerdelen báromnapi táborozás. 
Jászfaln (?) öt órai út. Vize tóvíz. 
Udvar község két órai út. Egy napi pihenő. Közte s a következő 

hely között egy híd van. 
Újvár vára mezejének keleti oldala két órai út. Közte s a 

következő hely között egy híd van. Egy napi pihenő. 
Az említett vá r mezejének nyugati oldala két órai út. Moharrem 

hó 12-e (1663 augusztus 16-a). 
^ Moharrem havának 12. napján, pénteken a szultáni sátor ezen 

az állomáson megállt és még ugyanezen este megszállták az ostrom-
árkokat. Az említett hó 24-én szerdán Dzsanzáde .szultán. .Tili agája 
és Kágil g a j 80 ezer ta tár ra l és a hatvankétezer kozákkal meg-
érkezett. Másnap Havasalföld és Moldva beje érkezett meg 30 ezer 
katonával. Valamennyit megvendégelték és részint chiláttal (dísa-
kaftánnal) ajándékozták meg. A rumiliai bejlerbej, majd szafár hó 
8-án (1663 szeptember 11-én) Szunallá szpáhi aga, 19-én az anatóliai 
bejlerbej hősi halált halt. 

Szafár hó 15-e és 20-a közt több roham volt, de eredmény nélkül. 
2-án (1663 október 4-én) a hitetlenek kivonultak, a mohamedá-

nok bevonultak. 
Az említett hó 9-én (1663 október 11-én) megjött a kapudzsik 

ketchudája. Sámizáde reisznek és vejének levágatta fejét s magá-
val vitte. 

68 1663 június 22-én. 
09 Mitrovica török neve. 
70 Valószínűleg az akcse szó maradt ki; a kiadó megjegyzés 

nélkül hagyta ezt a helyet. 
71 Csarchadzsi: előcsapat, elővéd. 



rendelése szerint tisztelettel és becsülettel fogadta, a han-
dzsárt derekára övezte, a prémes köpenyt vállára vette, a 
reisz efendi pedig felolvasta a legfelsőbb kéziratot. A leg-
felső kéziratban (a szultán) áldást küldött az iszlám had-
seregnek; tudatta, hogy a kizlar agaszit állásából letette; 
hogy Hüszein budai pasa a hitetlenektől elfoglalt egy 
palánkát és fogságba ejtett kapitányait elküldte. A vezér 
maga elé hozatta a kapitányt és a hitetlenek állapotára meg 
hadi erejükre vonatkozó kérdéseket tett eléje. Ez azt felelte, 
hogy seregeik készen állnak és hogy a rá jákat bevonták a 
várakba. 

Zilkáde hó 22-én,72 pénteki napon a Duna túlsó par t ján 
néhány teveliajcsár és arató füvet kaszált. Néhány falu a 
tevehajcsárokat elfogta és a magyarokhoz akarta vinni, mert 
állításuk szerint azok az ő rájáik. Azt beszélik, hogy mindig 
így szoktak tenni. Ez alkalommal a tevehajcsárok kiabálni 
kezdtek, mire a közelben levő dzebedsik megszabadították 
őket, az ott talált hitetleneket pedig elfogták és a délutáni 
divánra a vezér elébe hozták. Amazoknak egy kisze (pénzt) 
ajándékoztak, a hitetleneknek pedig fejét vétették. A falu 
ellen Kubbeli Musztafa pasát rendelték ki. Ez az említett 
helyre ment, de az állítólag nem falu, hanem palánka volt, 
a benne lévő hitetlen pedig éber, úgyhogy (a pasa)7 ' puská-
val nem tudta bevenni és visszafordult. 

Mikor Eszékre bevonultak, néhány városi lakos jelen-
tette a vezérnek, hogy a hitetlenek mozgolódása néhol fegy-
veres lázadássá fajul t , hogy állig fegyverben járnak ; tehát 
ne legyetek gondatlanok.74 Ez a hír a legénység körében is 
elterjedt, de (az ellenség) Isten kegyelméből mit sem tudott 
ártani. 

Zilkáde hó 24-én75 kul-oglu kapuja tartatott. A nagy-
vezér a délutáni divánban egy agáját, Bekir agát megölette, 

Az említett hó 25-én janicsár-kapu70 tartatott . Jantor 
Haszan pasa Kanizsát kapta s tizenkétezer emberrel Kanizsa 
védelmére küldetett. Az említett napon valamennyi pasá-
nak megparancsolták, hogy az eszéki hídon keljenek át 
és a miiteferrikák kedikli zuamá77 csoportja, valamint a 
csausok fölött szemlét tartottak. A nagyvezér intette őket. 

72 1663 június 28-án. 
73 A zárójelbe tett szavak a török szövegből hiányzanak, de a 

zavarosnak látszó fogalmazás megvilágítása végett célszerűnek lát-
tam őket fölvenni. 

74 Az egyenes és függő beszéd e zavaros váltakozását meg-
hagytam. 75 1663 június 30. 

79 A kapu itt a divánnal, tanácskozással egy jelentésű. 
" Nagyobb hűbérbirtok élvezői. 



hogyha ezután bárki hiányozni fog a szemléről, dir l ikjét* 
másnak adja. 

Az említett nap délutánján megjött Nemese követie és 
Ibrahim agának, a nagyvezér katchudájának sátrába szállt; 
levelével együtt a nagyvezér elé vezették. A levélben néhány 
napi halasztásit kért és ígérte: amelyik várat kívánjátok, át-
adjuk. A követet ismét kivezették és elzárták. Közvetlenül 
utána jött Ragúza követe, de egy kicsit késleltették és így 
meigakadályóztak, hogy találkozzanak. Az átkozott hitetlen 
egy rövid piros prémet öltött, de egyik u j já t nem vette föl; 
jobbra-balra nézelődött, de hogy senki feléje se fordult, any-
nyira félni kezdett, hogy arcáról úgy ömlött a verejték, mint 
a víz. Végre is nem talált meghallgatásra és kaf tánnal sem 
tüntették ki. 

A 27-ik naponTy Nemese követe megint a vezér ketchu-
dájához jött és ezt mondta: Átadunk négy várat, lerombo-
lunk kettőt és öt embert túszul hagyunk. A ketchuda azt 
felelte, hogyha a szultán fermánja szerint a várakon kívül 
kétszázezer gurust és évenkint harmincezer aranyat adnak, 
átadják a békeszerződést; ha ezt megtagadnátok, készüljetek 
a leszámolásra. Er re a követ így felelt: Mindent adunk, de 
adót a dicső ősök se kaptak tőlünk, csak ajándékul szoktak 
küldeni annyit, amennyit királyaink nekik szántak; ha ebbe 
beleegyeztek, elhozzuk; ha nem, mi is készen állunk. A ket-
chuda e válasz után nem is vezette a vezér elé a követet, 
hanem börtönbe záratta. 

Eszéken hét napig pihenőt tartottak, a nyolcadik napon 
fölkerekedtek s átkeltek a másik partra. A szpahik között 
árpát és lisztet osztottak szét. Nikápoly pasája Kádizáde 
Ibrahim pasa a hídfőhöz jött és bemutatta csapatait, talál-
kozott a vezérrel, kaf tánt kapott és sátrába tért. 

Eszék szép város, mindene olcsó; van egy szép vára, 
varusa*" és hat dzsámija. 

A hídtól megindulva állomásról-állomásra haladtak s 
azon módon, ahogy Belgrádba bevonultak, összeállították a 
csapatokat és zilhidzse hó 11-én"1 Buda mezején megálla-
podtak. 

Hamza bég palankájától Budáig az út két és fél óra. 
A mohamedán sereg ezt a térközt úgy ellepte, hogy a föld 
színe nem látszott. A budaiak szerint a hitetlenek azt mon-

78 Dirlik a török hűbérrendszernek haszonélvezetre kiadott föld-
birtoka. 

79 1663 július 3. 80 A várfalakon kívül álló városrészt a hódoltságkori török 
nyelv van/s-nak nevezi; egy várnak esetleg több varusa is lehet. 

81 1663 július 17. 



dogatják, hogyha a budai mező megtelik a törökkel, akkor 
megbírunk vele; de ha annál is több a török, akkor nem 
tudunk neki ellenállni82. Isten adományából nemcsak a mező, 
de még talán a völgyek és dombok is megteltek, pedig sok 
katona és pasa még meg se jött, csak később érkezett. 

Eszéktől Budáig a legtöbb helyet a Zrin-fí nevű hitetlen 
elpusztította és földig fölégette. 

Az említett hó 14-ik napján8 3 délelőtt egy i f jú vitéz egy 
végvári öltözetű alakot övénél elfogott és ezt kiabálta: Hé 
Mohamed népe! ez a gazember kém! Er re amazt megragad-
ták és a ketchudá elé vitték. Mikor a legénytől megkérdez-
ték, hogy honnan tudja, hogy amaz kém, ez így felelt: Szul-
tánom, egykoron ebben és ebben a faluban egy aga lovait 
legeltettem. Egy híd mellett ez a hitetlen hirtelen előlér». 
üdvözöl, s miközben beszélgetésbe bocsátkozik, hirtelen tíz 
hitetlen sereglik körém; engem és pajtásomat a nemeséhez 
vittek. Egy asszony vett meg egy korcsmáros részére. Hat 
hónapig pincérkedtem nála, a hitetlenek előkelőinek hordoz-
tam a poharakat. A teremtő Isten Yáracl (elfoglalásának) 
évében megsegített és megszabadított. Most ezt a hitetlent 
itt találtam és elfogtam. Hála Istennek, hogy ez a hitetlen 
hurokra került, mert sok mohamedánt elfogott. Valóban a 
hitetlenen végvidéki ruha volt: fején zöld kalpag, hátán 
violaszínű dolma, derekán kék trikó öv és kapcsos nadrág. 
A nagyvezér elébe vezették. A nagyvezér ő nagysága a 
muhzir agának84 adta át, hogy lássa el a baját . 

A budai vár belső erődítésében egy király szeraja nevű 
magas szeraj van, méltó a megtekintésre. De idő multán a 
lőporházba becsapott a villám és (a palota) erősen megron-
gálódott. Az elhunyt Kodzsa Musza pasa csodálatosan ere-
deti módon a Dunából vezetett a várba vizet, mintha például 
a tengerből a szultán Szülejman-dzsámi udvarába85 vagy 
talán egy még magasabb és meredekebb helyre jönne a víz. 
Érdemes megtekinteni. Arnaut Murád pasa a szőlők vidékén 
oly hatalmas bástvájú és falazatú várost építtetett, hogy azt 
nem lehet leírni. 

Budán gabona dolgában nagy hiányt szenvedtek, mert 
hogy azelőtt azt beszélték, hogy Kotor felé, majd meg hogy 

82 Ezt a mondai motivumot Evlia is ismeri. L. Magyarországi 
utazásai I. 267. 

83 1663 július 20. 
84 A muhzir aga ha j ta t ta végre a halálos ítéleteket. 
85 Az író Sztambulból veszi hasonlatát; a Szülejmán-dzsámí a 

városnak az Aranyszarvra néző egyik dombján áll. Musza pasa 1631 
októbertől 1634 júniusig, 1637 februártól 1638 februárig és 1640 feb-
ruártól 1644 márciusig három ízben képviselte Budán a szultánt. 



Zadra felé fognak menni s ezért a szurszat-gabonát86 azokon 
a vidékeken halmozták össze; később pedig azt mondták, 
hogy a Zerin-fi által épített vár ellen fognak menni s végül 
is váratlanul Budára érkeztek. 

A hitetlenek ezen elhatározáson meglepődtek és becsa-
pódtak. Mikor a budai útirányt választották, Battván-fi8T 

nevű hitetlen azt mondta, hogy a török ellenem jön és várai-
nak megvédelmezése végett elvonult. 

Zilhidzse hó 19-én88 Hiisszein budai pasa, Chaszm Meh-
med pasa és Ochri beje bemutatták csapataikat. Rumili pasá-
ját, Biko Ali pasát a szétszóródott katonaság védelmére az 
egyik szárnyra küldték. Ez végvidéki ruhákba öltözött ötven 
hitetlent elfogott és beküldött. 

Egy szpáhi egy legénykével takarmányért ment. Miköz-
ben a legényke füvet kaszált, ott termett egy hitetlen, majd 
e mögött még egy-kettő, hogy a legényt elfogják. Mihelyt az 
észrevette őket, kiabálni kezdett. Er re a szpáhi a hitetlenekre 
rohant, egyet megölt, egyet megsebesített, egyet megszalasz-
tott, egyet elfogott s a vezér elé vitte. A vezér ötven ara-
nyat és öt akcset adott neki: „a hitetlenedet pedig elviheted; 
vágd le a fejét, tehetsz vele, amit akarsz". 

Az említett hó 20-ik napián89 megjött a szilsztriai pasa 
Dzsan Arszlan és egy bej. Bár egy-egy kaf tán t adtak rájuk, 
nem fogadták őket szívesen s még aznap a hídhoz rendelték 
őket. Ugyancsak az említett hó 21-én, pénteki napon, néhány 
pesti ladikba szállt és á t jö t t Budára. Ugyanakkor a Dunán 
leeresztettek egy nagy fatörzset; a fatörzs lejött az árral, 
nekiment a budai hídnak és azt három helyen áttörte; a 
hídon négyszáz lovas és gyalogos tartózkodott, valamennyi 
vízbe fult . Ezek Isten rendeléséből az iszlám katonaságért 
áldozatul estek. 

Az említett hó 22-ik napján90 Nemese követe jelentette, 
hogy királyától levél érkezett, a nagyvezérhez iött és a leve-
let átadta. A levél tartalma a következő: Adjatok nekünk 
néhány nam határidőt, mi átszolgáltatjuk azokat a várakat, 
amelyeket követeltek, de adót nem adhatok, legföljebb arany 
és eziist rudakat. A nagyvezér erre azt kérdezte a követtől, 
hogy vállalod-e ezért a személyes felelősséget. Nem vállalom, 
felelte a követ; én parancs szerint járok el s amilyen választ 

86 Szurszát zahíreszi a, hadsereg szükségleteinek fedezésére 
természetbeni adókép szedett gabona. 

87 Rákóczit, Zrinyit, Battyányt a török író mindannyiszor 
Rakodzs-fi, Zerin-fi. Battyán-fi néven nevezi. 
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kapok, aszerint cselekszem! Minthogy a követ szavában nem 
lehetett bízni, Budán a janicsárok kaszárnyájába zárták, 
kapu-ketchiidáját pedig szemközt egy efendi házába zárták 
el, de megtiltották, hogv bárki összehozza őket egymással. 

Az említett hó 23-ik napján91 a nagyvezér Uszun Juszuf 
agát a tatár chánfi fogadásara küldte. 

Minthogy a követ célja a szultán becsületével és a moha-
medán törekvésekkel nem egyezett meg, előterjesztéseit egy-
általán nem fogadták kedvezően és nem hallgatták meg. 

A nagyvezér őnagysága a szultán vezéreivel és a vég-
vidék aggastyánaival tanácskozást tartott s valamennyijük-
nek egyetértésével Újvár megtámadását mondották legfonto-
sabbnak és legszükségesebbnek. 

A császárnak és Nemese királyának mondott hitetlen 
jólvédett országát, a közelmúltban az iszlám katonaság por-
tyázásával el nem pusztított, bántatlan rájával és vagyonok-
kal teli falvakat nevezték Középmagyarországnak.92 Ennek 
rá já i tótok és magvarok, minden vára apáról fiúra szálló ura-
ság, mely a magyar bejek joga, olyan hatalom, mint például 
a kurd liejeké. E mellett minden vár fellegvárát Nemese 
császárának saját katonasága őrzi, úgyhogy az egész az átko-
zott császárnak kormányzása alatt áll. A Középmagyar-
országnak nevezett ország hosszában és széltében több mint 
húsznapi járóföld. Keleti és déli oldalát a Duna és Tisza vize 
határolja. Az innenső része az iszlám földön fekvő Buda, 
Esztergom, Eger és Erdély országgal határos és csak a Duna 
és Tisza vize választja szét. Nyugati és északi része Fren-
kisztánhoz ér. 

Ezen területen a komisz hitetlenek buzgalmából épült 
erődök és őrhelyek között az itteniek nyelvén Újvár, amint 
ereje révén hírnévre kapott, elővár lelke néven lett híres.' 
Minthogy a szerencsétlen Nemese, Franciaország (emberei 
vei) s tót és magyar katonasággal volt megtöltve, mint a sze-
rencsétlenség oltó anyaga erjesztette a győzelemhez szokott 
végvidék bajait és zavarait. Ennélfogva az összes okos embe-
rek igen fontosnak és szükségesnek találták az említett vár 
megtámadását. így hát Hüszein budai pasa és Dzsan Arszlan 
pasa magas paranccsal kiküldetett, hogy a határmenti Esz-

91 1663 július 29. 
92 Mehmed, Chalife ezen meghatározásával szembeállítom egyik 

kortársának közlését. Behram Dimiski földrajzában úgy magyarázza, 
hogy a nemese király és Erdély közé eső föld a Középmagyarország 
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egyezik (konstantinápolyi kézirata a Köprülü-könyvtárban). 
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tergom közelében a Dunán hidat verjenek, hogy azon a moha-
medán sereg a túlsó par t ra átkelhessen. 

Budán tizenkét napig pihenő volt. Közvetlenül Hiiszein 
pasa távozása után a fényes tehetségű pasa őnagysága az 
egész egyistenhivő sereggel zilhidzse hó 25-ik napján"' Esz-
tergom mezején tábort ütött. 

A híd befejezése végett a nagyvezér a mesteremberek 
élére kirendelte a defterdárt és a szilahdár agát, ő maga 
l>edig reggel és este személyesen kiszállt és ellenőrizte. „Ha 
valami baleset nem jön közbe, húsz nap alatt készen lesz." 
De a nagyszerű híd a nagy igyekezettel hála Istennek tizen-
két nap alatt elkészült s moharrem hó 2-án,"r> hétfőn délben 
átért az ellenség part jára. Erre az oldalra hajókon már meg-
előzőleg átkelt négyezer főnyi gyalog katonaságunk. Ügy 
volt, hogy ama vár beje, a magyarok kutyája és feje, a 
Gargas"" nevű átkozott egy kémet küldött a hídhoz."7 A kém 
két nappal a hídépítés befejezése előtt érkezett meg s miköz-
ben egy rájával beszélgetett, észrevette egy topdzsi (tüzér), 
aki véletlenül magyarul tudott. A rá já a lovasnak (a kém-
nek) azt mondja, hogy a híd csak egy hét múlva készül el; 
hogy az innenső par t ra egy-két ladikonkint kevés katona kel 
át, tehát itt az alkalom, hogy a híd elkészülte előtt gyorsan 
ide érjetek. A lovas távozása után a topdzsi azt a r á já t meg-
ragadta, a vezér elé vitte és az esetet jelentette. A kém pedig 
gyorsan visszatért és a hitetleneknek sorjában előadta, hogy 
mit látott és mit hallott. A hitetlen Gargas pedig elérkezett-
nek vélte az alkalmat arra, hogy megrohanja a hídfőt, az ott 
levő embereket levágja és ott ágyúkat állítson föl, hogy az 
iszlamnak még szellője se hatolhasson kerületébe. Mialatt ő 
ezzel a szándékkal hatezer lovas magyar és ötvenezer gyalo-
gos nemese és frencs hitetlennel hétfőn délben gyors menet-
ben előre nyomult, Isten segítségével elkészült a híd s a 
nagyvezér késedelem nélkül kiadta a fermánt, hogy Buda, 
Bosznia, Anatolia, Aleppo, Ajdin, Szaruchan és Nikápoly, 
azaz Hiiszein pasa, szerdár Ali pasa, Juszuf pasa, Gürdzsi 
Mehmed pasa és Ibrahim pasa őnagyságák ejáletjiikkel még 
azon éjjelen, estétől reggelig gyorsan átkeljenek. Ezek a 
magas fermánnak megfelelően reggelig átkeltek a túlsó 
partra, velük együtt még ugyanannyi önként vállalkozó gázi 

M 1663 július 31. 
95 1663 augusztus 6. 
ae Valószínűleg olvasás-liiba Forgás (Forgách) helyett. Az író 
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ütközetben török fogságba esett Auer János naplóját (közzétette 
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is átkelt. A hitvány átkozottak terviik szerint a híd befejezése 
előtt éjjeli ra j taütésre készültek és a hajnali ezán idején 
váratlanul a parton álló sátorokra csaptak. Az örvendetes 
giilbenk-i mohammedí98 hangjára mindenki hamarosan lóra 
pattant, mert a vértanúk seregéhez sok igazhívő harcos érke-
zett^; rabszolga és szabad ember oly sebesen jött, akár a tüzes 
villám. A hitért és birodalomért küzdő vitéz iszlám gázik, az 
igazhitűek serege meg se rezzent a hitetlenek ágyúja és pus-
kája előtt, hanem úgy küzdött, mint egy oroszlán; és bár a 
letiporni való hitetlenekkel völgy és hegy zsúfolva volt, nem 
voltak képesek megmérkőzni a mohamedán sereggel és futás-
nak eredtek. Az iszlám sereg üldözőbe vette és kaszabolta 
őket, gyalogságuknak kapitányait, a fejeket és bogokat el-
fogta. A Gargasnak nevezett kéjenc ezen állapot láttára arra 
gondolt, hogy aki a széltől megmenti fejét, az megszabadul s 
ennek megfelelően futni kezdett. De csak kétszáz szerencsét-
lennel és sebesülttel tudott várába jutni; a többi kétharmad 
részben kardélre, a harmadik harmadrész fogságba és rab-
láncra került. Hála Istennek (hogy így történt). A nagyvezér 
őnagysága annak, aki az első foglyot hozta, 50 aranyat aján-
dékozott; a másodikért 50 gurust, a harmadikért negyvenöt, 
a későbbiekért egyenkint negyven, majd harminc, majd 
huszonöt, majd tíz s végül öt gurust ajándékozott. Egyszó-
val, a nyelvet és fejet hozó gázik nagyobb ajándékot kaptak, 
mint amekkorát reméltek. Összesen 120 kisze pénzt osztottak 
szét ajándékképen, a pasákra pedig kaf tánt adtak. Ferman 
adatott ki arra nézve, hogy az élve elfogott hitetleneket el-
hozóik a vezéri sátor előtt fejezzék le és hogy minden egyes 
koponyának egyik fülét vágják le és hozzák el. Mikor a 
ferman értelmében mindenki elhozta az egyik fület, ezeket 
összeszámlálták, ötezerötszázhúsz fül volt. Aki az öt gurussal 
nem volt megelégedve, az általa elfogott hitetlennek levágta 
a fejét. Háromszáz neves hitetlent bezártak, harmincat a 
muhzir hasinak adtak át. Az egyik hitetlen így szólt: Tizenöt 
kiszet és ötven foglyot adok, de engem engedjetek szabadon. 
De ez" rá se hallgatva lefejezte. Néhány elszánt bajtárs utó-
lag ment a harctérre s onnan néhány hitetlent hozott, kik meg-
sebesültek vagy a lovak patái alatt maradtak; ezeknek is meg-
parancsolták, hogy a magukkal hozott hitetleneket öljék meg. 
Némely hős tíz kardcsapással sem tudta megölni foglyát s 
e miatti szégyenében igen elszomorodott. Mikor a megölt hitet-
leneket a kocsi-basik levetkőztették, kinek a faránál, kinek 
a lábaszáránál ötven-száz aranyat találtak; ezek így gondol-

98 Gülbenk-i mohammedí: a mohamedán hitvallás. 
99 T. i. a muhzir hasi. 



koztak: „ha a török elfog minket, a pénzt nagyon szereti, hát 
odaadjuk neki a pénzt és megszabadulunk". Mikor a janicsá-
rok megneszelték ezt a zsákmányt, a kocsi-basikat elzavarták 
és ők maguk kezdtek keresni. Ötven darab kis és nagy dobot, 
összes hadiszerüket és zászlajukat elvették, ennyi hitetlen 
életének tekercse fölgöngyölíttetett, sorskönyve befejeztetett. 
Az igaz hit hősei, kik a hit céljaiért áldozatul esve a hősi 
halottak palástját magukra öltötték és a szent harc levesét 
itták, csak mintegy ötvenen voltak. 

Esztergomban tíznapi pihenő volt. E nagy győzelem után 
moharrem hatodik napján,100 pénteken a nagyvezér őnagysága 
átkelt a hídon és átment a dzsigerdeleni mezőn, melyen a hitet-
lenek egykoron tábort építettek, hogy Szülejman szultán elől 
az utat elzárják. A vezéri sátrat a mostani csata helyén állí-
tották föl és abban megszálltak. Mielőtt az iszlám sereg telje-
sen átkelt volna a másik partra, a megáradt Duna a híd két 
végét elragadta, úgyhogy a seregátkelése megakadt. A budai 
pasa és a janicsár aga elegendő épületfát hoztak és miután 
a hídfőket kijavították, a sereg megkezdte az átvonulást és 
tíz nap alatt sok bajjal átkelt. Néhányan élelmiszerükkel 
együtt a vízbe estek, de kimásztak; némelyek el is pusztultak. 
A víz annyira kitódult a partokra, hogy a lovak nyergéig ért. 
A nagyvezér előre küldte Szerdár Ali pasát, Ibrahim pasát és 
Cserkesz Mehmed esztergomi bejt, hogy az Újvárba vezető 
úton egy kis hidat verjenek. Ezek előrementek, a híd készítése 
közben a vízben gázlót találtak s azon átkeltek a túlsó partra. 
Mikor a hitetlenek látták, hogy átkelnek a vizén és hidat épí-
tenek, a hídfőhöz ágyút hoztak; de közben a janicsárok és a 
pasák a hitetleneket hátba fogták. A hitetlenek azzal az okkal, 
hogy „a török hátba fogott bennünket", ágyúikat magukkal 
vitték és a vár előtt egy nagy bástyába szöktek. 

Ez a liíd három nap alatt elkészült s minthogy a szárazon 
sok mocsár volt, még egy másikat is csináltak. E két híd el-
készülte után kiadatott a parancs, hogy a sereg keljen át a 
szemközti partra. A katonák hol a hídon, hol a vízben gázolva 
keltek át. A hitetlenek a síkságra vizet eresztettek. 

Esztergomtól Újvár tízórai út. A rónát víz lepte be, egyes 
helyei mocsárrá alakultak; a víz néhol a nyeregig, néhol a 
kengyelvasig ért. Ennek következtében leírhatatlan fáradtsá-
got kellett elszenvedni. 

A nagyvezér moharrem 8. napján101 Dzsigerdelenből útnak 
indult és hatodfél órányira megállapodott egy helyen, mely-
nek átellenében az iszlám sereg az imént egy falut elpusztí-

1U0 1663 augusztus II). 101 1663 augusztus 12. 



tott. Innen Újvárig egy órai út maradt. Azt a bajt és szenve-
dést, amit a hidakon való átkelés közben kétszer tizenöt nap 
alatt elszenvedtek, nem lehet leírni. Az említett helyen egy 
okka 10L> tizennyolc, egy okka pekszimet harmincöt 
akcsén kelt. 

Szerdár Ali pasa a vár közelében még egy hidat veretett 
s azon átkelve hírül adta a nagyvezérnek: „Szultánom! Egy 
síkságra érkeztünk; a hídon átkeltünk és állásokat készítet-
tünk; amely részről tetszik, az. állásokba be lehet vonulni, de 
késedelem nélkül jöjjön." A vezér pedig hétfőn a várral szem-
közt közel eső helyén megállt, az Ali pasa által készített híd 
mellett egy széles hidat veretett. Bár a hitetlenek ennek készí-
tése közben tömérdek ágyút lőttek feléje, Isten kegyelméből 
senkinek nem esett baja. Bizonyos számú katonaság még a 
híd befejezése előtt tutajokon átkelt; a hitetlenek kivonultak 
a várból és mielőtt még nagyobb sereg átkelt volna, rohamot 
intéztek ellene. Mindkét részről hevesen harcoltak s néhány 
ember mindkét részről elesett. Végre a hitetlenek vereséget 
szenvedtek és megszaladtak. Szerda éjjelen kötelek segítségé-
vel tu ta j t készítettek s ezt kipadlózták. Ezen húsz oda jani-
csár átkelt a másik partra és bevonult az állásokba. Szerdán 
a nagyvezér díszmenetben a kis híd közelébe vonult; itt egy-
napi pihenőt tartottak. 

Eger védőrsége azt az utasítást kapta, hogy Újvár alá 
jöjjön. Távozását a hitetlenek megneszelték s azt gondolva, 
hogy megjött az alkalom, mert Eger vára védtelenül maradt: 
Eger megrohanására indultak. Útközben az egri védőrséggel 
találkoztak és ezzel megütközvén, vereséget szenvedtek. 
E győzelem híre nagy örömet okozott. 

Kiadatott a parancs, hogy moharrem 12-én103 a sereg kel-
jen át a túlsó partra. Pénteken a nagyvezér is átkelt a hídon 
és a vár nyugati oldalán egy nagykiterjedésű síkon megállt.. 
A sátraktól a föld színe nem is látszott, a zöld, fehér, kék. 
piros és sárga sátrak, mindmegannyi virág lepte el a földet, 
a lándzsák szinte hegyet alkottak: 

A földet betakarták a sátrak, 
A mező jázminnal volt tele. 
A hitetlenek látták, hogy varasaik éppúgy nem tudnak 

ellenállni a rumi hősök rohamának, ahogy a pókháló sem aka-
dályozza meg röpülésében a főnix-madarat, ezért varasaikat, 
melyek egy-egy városhoz hasonlítanak, fölégették, asszonyai-
kat pedig mindenkinek szemeláttára tűzbe dobálták. Ök ma-

102 Kitöltetlen; lehet, hogy kenyérről van szó. Pekszimet == 
kétszersült. 
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g'uk az erős belső várba menekültek és elhatározták, hogy a 
világ minden tüze ellen ítéletnapig ellenállnak. 

Az említett hó 12-ik éjjelén104 bevonultak az állásokba. 
Azon a napon, mikor a nagyvezér a vár alatt megszállt, az 
összes agáknak és alantasainak nyomatékosan lelkükre kötötte, 
hogy ez éjjel készen legyetek. Amint leszállt az éj, a nagy-
vezér Istenben bízva, a szent harcokról szóló Korán-verseken 
elmélkedett, imádkozott és habozás nélkül az állásba ment. 
Kezébe ásót vett, ásta a földet, minek láttára testvéreiben is 
megrezdült a bátorság izma és ők is ásni kezdtek. Erre a többi 
alantas is nekibuzdult. A nagyvezér az ágyú kötelébe is bele-
kapaszkodott és azt is húzta; amint az ő iparkodását látták, 
mindenki nekifeszült és kénytelen-kelletlen dolgozott. Ha a 
fej megmozdul, a láb hozzá alkalmazkodik. 

Ali pasa bevonult a neki kiosztott csapattest állásába s a 
janicsároknak ezt üzente: „Ha majd állásainkba húzzuk az 
ágyúkat, azt nektek megüzenjük: ti a ti oldalotokon majd 
kiáltsátok a mohammedi szózatot, hogy az ágyúkat hirtelen 
behúzhassuk az állásainkba, míg a hitetlenek veletek lesznek 
elfoglalva." Miközben a janicsárok azt az időt várták, amikor 
majd harsogni fogják az imát, Isten a maga végtelen kegyel-
mével váratlanul az igaz hit harcosainak segítségére jött 
akképen, hogy moharrem hó 17. éjjelén105 holdfogyatkozás állt 
be. Az „allá ekber" elharsogását fölöslegessé tette. Mikor az 
igazhívő harcosok észrevették ezt az isteni kegyet, a baljemez-
ágyúkat az állásokba vontatták. Isten rendeléséből ekkor a 
hold ismét kivilágosodott és ragyogott, mint az előbb. Miköz-
ben a hitetlenek abban reménykedtek, hogy a törökök az 
ágyúkat nem vitték az állásokba, éj idején váratlanul ágyúzni 
kezdték a várat, majd hirtelen meglepetésükben Ali pasa 
szakaszán a vár bástyáira rohantak és harcba elegyedtek. 

Ezen éjjelen Juszuf pasa és Kaplan pasa a saját szaka-
szán az állásokba vonult és amint ágyúzni kezdte a várat, a 
szorongatott hitetlenek majd erre, majd meg arra az oldalra 
mentek s ágyúval, puskával lődözni kezdtek. A kilőtt ágyú-
golyók öt, tizenegy és tizenöt okkások voltak, ennél nehezebb 
nem volt. 

A holdfogyatkozás alatt a janicsárok állásaikat közelebb 
vitték a várárokhoz. Amint a várat mind a négy oldalról 
körülfogták, a maga helyén mindenki kifejtette erejét, napról-
napra hallatszott a csatazaj s minden nap kora hajnaltól késő 

104 A török bizonyos megnevezett nap éjjele alatt azt az éjszakát 
(és estét) érti, amely a megnevezett napba átvezet. Jelen esetben 
tehát 11. és 12-ike közötti éjjelt érti. mely 1663 augusztus 15—16. 
éjjelének felel meg. 

lua 1663 augusztus 20—21 éjjele. 



estig tartott a küzdelem és a lárma. Iium-országtól egészen 
Damaszkuszig minden hadtestnek hat baljemez és több sahi 
zarbuzan-ágyúja ama fattyúk ellen irányíttatott s a villám-
természetű, menykőhatású, sárkányvérű ágyúk a vár ellen 
állíttattak. A négy világtáj dübörgéssel telt meg, egy ideig 
se hallani, se látni nem lehetett. Minden nap hajnalhasadás-
tól késő estig folyt a harc. Egy oldalról az egész mohamedán 
sereg felváltva éjjel-nappal földet hányt és hegymagasság-
ban tolta a várhoz s az állásokat és azt a földtömeget a vár 
árkához vezette. Két árok volt. Egyet a bástyán belül ástak 
ki s földjéből mellvértet és állást készítettek s harcosokat 
helyeztek beléje. Az árok szélére hosszú karókat vertek be, 
ezek végére ismét hosszú hegyes ásókat erősítettek, rá juk és 
eléjük hegymagasságra földet hánytak, de ezen puskák szá-
mára lőréseket hagytak. A vár előtt egy tíz rőf széles és három 
láb meg négy arasz mély árkot ástak s ebbe a Dunából vizet 
vezettek. Így ez az árok igen terjedelmes volt és vízzel volt 
tele. Három irányból egyszerre földet vezettek a vízbe, melyet 
kuburnak neveznek. Két oldalról védet készítve s azt fölfelé 
építve, zsákokkal úgy elkészítették és oszlopokkal meg 
cövekekkel úgy megtámasztották, mint egy utcát. Oldalaira 
földdel töltött zsákokat, tetejébe földet raktak; olyan kuburí 
készítettek, hogy egymás mellett kilenc elszánt ember tudott 
benne mozogni s a hitetlenek puskákkal hasztalan lőttek rájuk. 

Moharrem tizenhatodik napján10" éjjel a janicsárok állá-
saikat a várárok elé tolták; amint nappal az állást készítették, 
a muhzir aga oldalán hat részeg hitetlen a bástyából kijött és 
feléjük tartott. A janicsárok kiléptek az állásból, elkiáltották 
a tekbirt107 és a hitetlenekre rohantak. Amint ezt a budai 
katonák észrevették, ők is előre törtek. Ennek nyomán három-
szor megrohamozták a bástyát és mivel a. hitetlenek nem bír-
tak ellenállni, a bástyát odahagyták és a hídon át a várba 
menekültek. De valamennyien nem fértek el egyszerre a hídon, 
sokan a vízbe estek, mások puskájukat dobták a vízbe s úgy 
menekültek a várba. Mivel a vár mindkét oldalán oldalazó 
ágyúk álltak, Isten rendeléséből meglehetős sok igazhívő gázi 
ivott a vértanúság sörbetjéből s végül boldogan elérték célju-
kat. Kétszáz ember megsebesült; ezek a nagyvezér elé jöttek 
és ajándékokat kaptak. 

A bástya belsejében három akna volt. Mikor az a hat 
hitetlen a bástyából kijött és hirtelen a katonákra rohant. 
Isten kegyeiméiből az aknákról megfeledkeztek és csak életük 
megmentésére gondoltak. 

106 1663 augusztus 19—20. éjjele. 107 A tekbir: allali-ekber „az Isten nagy". 



Az említett hó 17. napján108 csütörtökön hajnalban három 
hitetlen a várból lebocsátkozott, hogy Zrínyinek levelet 
vigyen. A végzet úgy rendelte, hogy a seregből egy pajtás a 
vár tövében görögdinnyét meg uborkát evett s a bicskáját ott-
felejtette. Bicskájáért visszamegy a vár tövébe, hirtelen meg-
látja, hogy a várból három hitetlen leereszkedik. Mikor észre-
veszik, kettejük belép a vízbe s elszalad; de a harmadikat el-
fogja és a nagyvezér elébe viszi. A vezér ezt kérdezte a hitet-
lentől: „Mért mentetek ki a várbólf" A hitetlen ezt felelte: 
„Azért, hogy Zrínyihez menjünk és levelet vigyünk neki, 
hogy jöjjön a várhoz és hozzon segítséget. Két társam a levél-
lel megmenekült és elment. Én fogságba estem." A vezér meg-
kérdezte, hogy hány ember van a. várban. A hitetlen azt 
felelte, hogy ötszáz nemese, négyezer magyar és hatezer rá já ; 
de ezek közül sok elpusztult. 

Az említett napon Ali pasa szakaszán a hitetleneknek 
egyik ágyúját lerántották a földre. Juszuf pasa is lehúzott 
egy ágyút, 

Csütörtök éjjelén100 a nagyvezér hadtestében földet kezd-
tek előrehányni. A nagyvezér és két testvére személyesen 
hányta a földet. Mikor a hitetlenek látták, hogy e napon a 
sáncokat előre tolják, fölhagytak az ágyúzással és a várfalakra 
zászlókat tűztek ki. De a zászlók kitűzésének komolyságában 
nem bíztak s ezért még hevesebben ágyúzni kezdték a várat. 
Látván, hogy a zászlók kitűzésének nem adnak hitelt, a vár 
felé viszont hegymagasságú földtömeg közeledik, a hitetlenek 
reményvesztetten harcolni kezdtek. Mivel ágyúgolyóik elfogy-
tak, a földet megzsírozták, mintába öntötték és ágyúgolyó 
gyanánt használták. Mikor összes ágyújuk hasznavehetet-
lenné vált, megmaradt két ágyújukat majd erre, majd arra az 
oldalra, hozták és úgy használták. 

Minek nyújtsam a szót: az említett módon sok baj és küz-
ködés árán egy hónap alatt nagynehezen sikerült a vár tövéig 
nyomulni. E munka közben számos vitéz ivott a vértanú-
ság sörbetjéből. 

Elsőnek az Ászáf-bölcsességű pasa őnagysága csapatával 
együtt személyesen kezdte meg a földhányást s éjt-napot 
pihenés nélkül, megfeszített munkával az állásban, aknában, 
földben töltöttek el azon nemes mondás tartalma szerint, hogy 
„amit akar az ember, azt meg bírja csinálni; amely kaput ki 
akarja nyitni, azt ki tudja nyitni"; ennek megfelelően meg-
állás nélkül fejtették ki minden képességüket. 

Moharrem végén110 Biko Ali pasa egy kubur készítése 
10- 1664 augusztus 21. 
10» r j ^ k ^ a szerdáról csütörtökre átnyúló éjjelen. 
110 Moliarrem utolsó napja 1663 szeptember 3-ára esett. 
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közben ebbe belépett, hogy fölülvizsgálja embereit és utasítá-
sokat adjon. A hitetlenek észrevették, hogy a kubur az árok-
hoz ért, lövöldöztek rá és a végzet rendeléséből az egyik golyó 
Biko Ali pasát a combján érte, majd átment a bal oldalára 
és itt a combjában megakadt. Kedden lefeküdt és másnap 
hajnaltájt meghalt. A felséges Isten irgalmazzon neki.1' 
Nagy szolgálatokat tett. Néhány nappal azelőtt ínég így szólt 
a barátaihoz: Öregapám öregapja hősi halált halt, mikor egy 
szultáni hadjáratban részt vett. Apám apja is Budán halt 
hősi halált. Apám Esztergomban esett el. remélem, hogy én 
itt leszek a hit vértanuja, de halálom előtt szeretném még ezt 
a kuburt befejezni. 

Helyébe a jobbszárny alajbeje lett szófiai pasa. 
Szafar hó 4-én112 pénteken boldogító szultáni kézirat 

érkezett. Az igazhívő gázik üdvözlése után áldást küldött. 
„A hozzánk küldött örvendetes híreknek rendkívül örvend-
tünk." Elrendelte, hogy az a holmi és rabszolga, amit ezután 
a hídon túl szereznek, azé legyen, aki szerzi; felülvizsgálat és 
ellenőrzés ne legyen. „Nekem csak a vilajetet szerezzétek meg." 

Az említett hó ötödik éjjelén Ali pasa hadtestéhez tartozó 
janicsár hős felkúszott a várfalra és a hitetlenek egyik ágyú-
ját ledobta. Másnap a vezér színe elé jött és háromszáz gurust 
kapott ajándékul. 

Hetedikén113 megparancsoltatott, hogy a kjátibok két 
zsákot töltsenek meg patronnal114 és adjanak át a defterdár-
} )asának. 

Az említett hó harmadik napján heves szél támadt, a port, 
a levegőbe kavarta és több sátort földöntött: később jégeső-
höz hasonló zápor kerekedett, melyre a viharlátott öregek is 
azt mondták, hogv olyan záport világéletükben nem láttak. 
Amint az eső áthatolt a sátrakon, eláztatta a ruhát és az egész 
sereg csuronvíz lett. Mikor e vár felé közeledtek, két-három 
napon át Tsten rendeléséből esett az eső s az említett zápor 
másnap estig zuhogott. A hitetlenek pedig kikiabáltak a vár-
ból, mint a szamarak és sokáig ezt ordítozták: „No látjátok 
törökök, ennek a vidéknek esője és szele olyan, mint a víz 
özön. Hát a telet is ehhez képest képzeljétek el. Ha majd egy 
hónap múlva e síkot ellepi a tenger, titeket puszta horoggal 
kiverünk innen." 

111 Ugyanazon áldást egyszer arab és egyszer török nyelven 
írja. 1,2 1663 szeptember 7-én. 113 3663 szeptember 10. 

111 A szöveg-ben ..fiski". Egy szóval se mondja, hogy mi célból. 



Hetedikén, az ősz első napján115 éjjeltől esthajnalig heves 
szél f ú j t és eső esett. 

Szafar nyolcadikán a szpahik agája, Szun-ullá, Isten ren-
deléséből az állásban hősi halált halt. 

Kilencedikén116 ikindi után a nagyvezér az állásba ment 
és a reisz eíendit é- ennek sógorát, Ibrahim pasa nikápolyi 
bejt kivégeztette. 

Az említett hó tizennyolcadik napján Juszuf anatóliai 
pasa roham közben hősi halált halt és mielőtt a vár falához 
értek volna, több csorbadzsi, alajbej és szerdengecsti-aga fejét 
vesztette.117 

A megszállás, harmincötödik napjától a harmincnyolca-
dik napig leírhatatlan döntő harc folyt; de a vár is oly szilárd, 
hogy azt jellemezni képtelenség. A vár külseje tégla és mész, 
belső része húsz rőf széles, magasságban az egek csúcsáig ér. 
Hatszögűen van építve, minden sarkán földből épült, megerő-
sített bástyája van. Ezekre mindenütt még földet hánytak. 
De Isten segítségével sárkányhoz hasonló baljemez-ágyúink 
a vár falait szétrombolták, ágyúit elhallgattatták s a házakat 
a várban lakó hitetlenek fejére döntötték. De azon a. föld-
tömegen rést ütni nem volt lehetséges. Ennélfogva az akná-
szok lapáttal alulról buzgón kivájták a földet, belülről oszlo-
pokkal kiboltozták, azután nafta-olajat és száraz takarmányt 
raktak rája és meggyújtották. Az egek csúcsáig érő földtömeg 
erre leomlott a porba. Isten kegyelméből a diadalt jelentő 
résen átragyogott a közeli hódítás sugara. Az említett három 
napon át ismételten rohamok voltak s a csata hősei több ízben 
fölhágtak a vár falaira. A bennlevő átkozottak lemondtak 
életükről s kénytelenségből minden erejük megfeszítésével 
óriási fölszereléssel várakoztak a réseknél. Puskával, alabárd-
dal és naftával szerkesztett védműveiket a gázik ellen irányí-
tották, a gázik pedig karddal, lándzsával, nyíllal és bárddal 
küzdtek. De az élő Isten végzéséből a hódítás nem ezen 
napokra volt meghatározva. A győzelemhez szokott gázik 
szemében föltűnt a nemes ájet: „a türelem sikert terem" 
s annak szellemében, hogy a „jókor végzett dolgok eredménye 
a maga idején jelentkezik", a vár tövében levő állásaikban 
megállapodtak; azt is fontolóra vették, hogy „a vállalkozás 
és a győzelem a keresztények rovására van eldöntve". De be-
látták, hogy ez még nem az az idő, mikor a győzelem bimbó-
jával a meghódítás rózsája kinyílik és hogy „a sietség hiba és 

1663 szeptember lü. Tehát ez a nap volt az ősz kezdete; 
a téli évszak napjait ettől kezdve számlálták. 

110 1663 szeptember 12. 117 Szójáték: szerden gecsti agalari szerden gecstiler. 



sereget, hogy készüljön a rohamra. A hódítás menyasszonyá-
nak erei a szent harc hozományát előkészítették. 

S bejeinek hátáról mégis csak lerántják a 
szétmálasztják erős gyökerét, 
kitüntetés palástját. 

A mi oldalunkon a mohamedán sereg ömlött, mint a 
hegyvidéki patak és zúgott, mint a tavaszi felhő; villámszerű 
kardjaikat kezükbe véve várakoztak a rohamot elrendelő 
parancsra. A tévelygőnek bélyegzett s négy fal közt vergődő 
hitetlenek nem találtak, más módot a menekülésre, mint, a 
kegyelemkérést. Hogy szennyes lelkeiket megmentsék, kegyel-
met kértek és fehér zászlókat tűztek ki. A nagyvezér őnagy-
8ágának közbenjárásához folyamodva a megbocsátás kapuján 
kopogtattak s irgalmat és szánalmat kértek. A diadalmas 
ellenségölő s ragyogó tehetségű győző Isten rendelése, a pró-
fétai hadisz s az ősi padisáhi törvény szellemében intézkedve, 
annak alapján, hogy „a megbocsátás a győzelem alamizsnája", 
továbbá ezen mondás szerint, hogy: „bocsáss meg az ellenség-
nek és légy hálás az Istennek", a vár lakosságának a kegye-
lem palástját adományozta. Menedéket nyújtó bástyáira 
azonnal kitűzték a diadalmas szultáni lobogókat, a kegyelmet 
kérő hitetlen csoportnak pedig kétnapi határidőt adtak arra, 
hogy a sebesülteket, gyermekeket és asszonyokat az útra elő-
készítsék. 

Szafar hó 22.118 napján szerdán délben kegyelemmel meg-
mentették szennyes életüket, a várból kivonultak, az igaz-
hívők pedig bevonultak a várba. „Az igazság megjön, a tévely-
gés megfut" igéi értelmében, hála a fölséges Istennek, a 
ragyogó hit megjelent s a tévelygő hitűek eltűntek. A várbeli 
gonosz szándékú ármányos hitetleneket, összesen ötezer ma-
gyart, nemesét, fre/ncsét, tótot és horvátot, kétezernyi sebesül-
tet, kinek vagy a lába, vagy a keze hiányzott és tizenötezer 
asszonyt és gyereket megbízható katonákkal elvezettek a 
Duna egyik szigetére, a komáromi szigetre, melynek hossza 
háromnapi járás. Ezen át Komárom várába mentek, de több 
mint négyezer rá já a zimmet 19 alá vetette magát és helyén 
maradt. A vár belseje tele volt hullákkal, mert az ágyútól és 
puskától elpusztított több ezer holttest számára temetkező 
hely sem volt; a várat ezektől megtisztították, a hullák a fér-
gek tanyája lettek s farkasok, madarak és vadak lakomáztak 
rajtuk. 

Ezután a vár megrongált helyeit az előbbinél jobb álla 
1181663 szeptember 25. 
119Török kincstár javára szóló adózás, adórendszer. Aki el-

fogadja, zümmí a neve. 



pótba hozták, árkait kitakarították. Bennei nagyszámú föl-
szerelést zsákmányoltak. Eddig hetven-nyolcvan különös 
szerkezetű ágyúja volt, most még többet helyeztek beléje. Két 
kumbara-ágyújuk és több oldalazó-ágyújuk volt. A vár képe 
hatszögben, egymással szemben tizenkét ollóra volt megszer-
kesztve és fölépítve; mesterének mintaszerű munkája volt és 
kőépítkezése miatt az ügyes építőmérnökök elálmélkodtak 
rajta. Kellő számú mohamedán sereget helyeztek beléje. Hála 
Istennek, ezen, annyi idő óta balgahitűek által lakott csodá-
latos városban elénekelték az ezánt s a gonoszak harangjainak 
hangja az igazhívők boldogító mohammedi szózatára válto-
zott át. A hitetlenek templomai és a barátok kolostorai mecse-
tekké és az igaz hit kiválóságainak medreszeivé alakíttattak. 
Hála a felséges Istennek, az említett váron kívül a gonosz 
szándékú arcátlan császár híres várai közül húsznál több, 
jobbágyaival, falvaival, városnak tekinthető varasával és 
külső erődjeivel elfoglaltatott; pedig mindegyikük a gonosz 
szándékú hitetlenek birodalmának egy-egy kulcsa és a komisz 
hitetlenek menedékhelye volt. A bennük levő pusztulásra kár-
hoztatott hitetlenek a mohamedán sereg fensége és hatalma 
elől a tévelygés sivatagába bujdostak. Némelyiknek népe 
szétszóródott a sivatagban, avagy a hegyek között, mint a 
medvet-csillagzat képe, némelyiké a pasa őnagyságának lábá-
hoz borulva könyörgött kegyelemért. 

Az említett vár az egész vilájettel, környékével, egész lát-
határával és minden tartozékával a nagyhatalmú birodalom 
tartozéka lett. 

Buda és Pest, közelében Novigrád nevű vár egy hegy 
ormon épült; vezetője volt a kis és nagy bűnöknek s a környék 
hitetlen fattyainak fészke. 

A szélrohamban szálló sólymok. 
Melyek harc végett .iöttek e világra 
Ütötték föl benne tanyájukat . 
De ezt a tanyát nem máshonnan hozták. 

Erejükben bizakodva nem akartak meghódolni. A nagy-
vezér tehát öt-hat, baljemez-ágvúval Kaplan pasa120 őnagysá-
gát az anatóliai ejalet erejével, az arab csapatokat és tíz ódá-
val a szamszondzsi basit rendelte ki ellenük. Ez megbízatása 
szerint a vár ellen vonult, azt körülzárta és néhány nap alatt 
egyes helyein alaposan megrongálta. De mivel a tél közeledett, 

120 Magyarországi szereplése fényes hí r t és jövőt szerzett neki. 
Köprülü Ahmed nagyvezér a húgát adta feleségül, a szultán flot-
tá já t bízta rá. Érdemeit a velencei (krétai) háborúban szaporította. 
Hat évi kapiidanság után a lengyel hadjáratban Lemberget fog-
lalta el. Másodszori kapudansága idejében, 2680-ban halt meg. 
(Kámusz V. 3601 1.) 



a nagyvezér semmi halogatást nem tűrve, személyesen V O I I I L Í I 

a vár ellen. Közeledésének hírére a hitetlenek szívét elfogta 
a félelem s a várat kénytelenségből átadva, az a szultán biro-
dalmához kapcsoltatott. 

Ezután a mohamedán sereg újvári táborozása közben, 
moharrem hó 24.121 napján, szerdán megérkezjett gázi Ahmed 
Giraj szultán, édesfia a tatái- chán őnagyságának, aki a kip-
csak földön az oszmanli szultánok védnöksége alatt saját 
nevére pénzt veret és chutbet mondat.1" Vele jött vezére 
Kalgaj és Jali agája, több hírneves gázi mirza, nyolcvanezer 
szélgyorsaságú, áradatszerű tatár, továbbá a világias fel-
fogású kozák hetman, a hit ellensége, ötezer sárkányszárma-
zású lövésszel s végül Havasalföld és Moldva bejei harminc-
ezer puskával, nyíllal és karddal fölszerelt gyalogossal és 
lovassal. Miután a nagyvezér őnagyságával találkoztak, nagy 
vendégséggel, kaftánokkal és kinek-kinek rangja szerinti 
megkülönböztetéssel tüntettettek ki s amíg a mohamedán sereg 
az említett vár elfoglalása végett fejtette ki erőit, ők (vezéri) 
engedéllyel a hitetlenek országába a négy világtáj felé elpor-
tyáztak. Három nap alatt egy hónapra való területet jártak 
be s a szultáni tábort fogollyal, értékekkel, marhával és mér-
hetetlen zsákmánnyal töltötték meg. Majd újból a tévelygő 
hitű országokba rontva, százezernél több hajadont, i f jút , asz-
szonvt, leányt és kozákot fogtak el, úgyhogy az egyes sátrak-
ban számtalan embernek két-három, öt-tíz, sőt húsz foglya 
volt. 

Szafár hó 22-étől,123 szerdától kezdve péntekig a templo-
mot dzsámivá alakították át és a kardos emir, a parancsnokló 
vezér a pénteki ima elmondása után a felséges padisah őnagy-
ságához válogatott finomságú kifejezésekkel és méltóságához 
illő fogalmazással feth-námet szerkesztett és a hitért vívott 
tündöklő harcot ragyogóan jellemezve, azt gyors hírnökkel 
elküldte. 
Ha ezer tollat szednének össze, ezredrészét sem lehetne megírni. 
Négy fala és alapzata erős, csak a tetején lehet bejutni. 
Aki kereste, nem találta pá r j á t s ha nem hinnéd el, 

menj, nézd, keresd, találd meg. 
Itthon a nép a dzsámikat járta és az Úr Istenhez könyör-

gött, hogy a mohamedán sereget diadalra segítse, a hit ellen-
ségeit pedig sújtsa le. Abban a reményben, hogy ma-holnap 
boldogító híren örvendezhetnek, bensőséges könnyeket hullat-

121 1663 augusztus 28. 
1!? Az író kiemeli a mohamedán felfogás szerinti szuverén 

hatalom e két föltételét; chutbc a pénteki imában a szuverén ural-
kodóról szóló megemlékezés. 
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tak, a kereskedők pedig lámpásokat és játékszereket szerez-
tek be az ünnepélyhez. Már jó ideje várakoztak a kedvező 
hírekre s hogy a várakozási idő így megnyúlt, az ősz pedig 
közeledett, mindenki reményét vesztve aggódott. Éppen ekkor, 
lebi-iil evvel < lején124 érkezett meg a nagyvezér feth-námeja 
a szultánhoz. A nép vigadott és parancs szerint az ünnepsé-
gekig készült. A felséges padisah a kapudzsik ketchüdájával 
Juszuf agával a nagyvezérnek egy chilat-i fáchiret, egy mű-
vészi tollbokrétát és drágaköves kardot, Ahmed Giraj szul-
tánnak, a tatár ehán fiának pedig szintén egy chilat-i fáchiret 
és kardot, a többi pasának rangjuknak megfelelő chilat-i 
fáchiret küldött. 

A nagyvezér ezután az elfoglalt várak szükségletét látta 
el, majd visszatért Belgrádba, hogy ott átteleljen. Állomásról-
állomásra Belgrádba ért s itt a böliik-szpáhiknak meg az 
anatóliai tímárosoknak és szpahiknak engedélyt adott, hogy 
telelésre vilájetjeikbe térhessenek; de meghagyta nekik, hogy 
tavaszra ú j ra megjelenjenek. Ö maga Belgrádban telelt és a 
tavaszi hadjáratra irányuló előkészületei közben hallotta a 
hírt, hogy a Zrínyi nevű hitetlen pünkösd elején az eszéki 
hídhoz nyomult és ezt. fölgyújtotta. De a nagy távolság és a 
tél zordonsága miatt nem lehetett segítséget nyújtani. A híd 
elégett, a segítség a tavaszra maradt. A Zrínyi nevű hitetlen 
pedig abban bizakodott, hogy sok idő kell ahhoz, míg a török 
a hidat fölépíti és megjelenik s azt hitte, hogy ennél jobb 
alkalom nem jöhet és ostrom alá vette Kanizsát. A nagyvezér 
e hírre késlekedés nélkül tizenegy nap alatt Belgrádból 
Szigetvárra érkezett, innen sietve Kanizsa alá nyomult, az 
ellenséget megverte, több ágyúját és fölszerelését zsákmányul 
ejtette és a várat fölmentette. 

A hitetlenek harmincnyolc napig ostromolták a várat. Itt 
az élelem száz akcseba került és minden más ehhez arányúit. 

Ezután a Zrínyi által Kanizsával szemközt béke idején 
épített vár ellen nyomultak, azt Isten segítségével rövid idő 
alatt elfoglalták és földig lerombolták. Ezután Zrínyinek 
Rába nevű szigete ellen indultak, közben az útba eső várakat 
és falvakat kirabolták s a tizenhetedik napon a sziget egy 
gázlójához értek. A mohamedán seregből mintegy tízezer 
timber átkelt a másik partra s a hitetleneket hétszer meg-
támadva, öt-hatezer hitetlent levágott. Jóllehet az igazhívők 
hevesen harcoltak, a győzelem fokról-fokra a hitetlenek javára 
mutatkozott. Ezért a mohamedánokat a vereségtől való féle-
lem szállta meg s mindenki a gázló felé menekült. Futásuk 

124 E hó elseje 1663 október 3-ra esett. 



közben a hitetlenek lépésről-lépésre követték őket, majd a 
gázlónál hirtelen rá juk rohantak. Minthogy a gázló szűk s az 
átkelés egy tömegben lehetetlen volt, a mohamedán sereg a 
vízbe szorult s ezerhetven előkelő és közember megfulladt. 
De a hitetlenek kezétől egy ember sem halt meg. 

A Korán-versek megállapítása szerint a vízbefúló is a hit 
vértanuja. Az is az Isten rendelése, hogy a hitetlenek több 
ízben győznek s hogy az iszlám sereg vereséget szenved. Maga 
a próféta — áldassék neve —, úgyszintén jeles követői és az 
erényes ősök — teljék bennük az Űr öröme — többször veresé-
get szenvedtek. Különben is a jelen században vereséget szen-
vedni valami hihetetlen dolog-e? Tegyük föl, hogy az igaz-
hitűek mindig legyőzték volna a hitetleneket. Ez esetben a 
hitetlenek sohase szálltak volna szembe a mohamedánokkal, 
hanem kénytelenségből elfogadták volna a dzsizíje-adórend-
szert125és meghódoltak volna. Igen, de később a szent háború-
val nyerhető kegyelemben és a vértanúság érdemében hiány 
állt volna b e . . . A mellett a felséges Isten az egész világ 
Istene és nemcsak a mohamedánoké. A hitetlenek túlhatalma 
a gondviseléstől ered: jóllehet az igazhívők Tsten kegyeltjei, 
a hitetlenek pedig ellenségei, (a gondviselés) mégis megen-
gedte, hogy a győzelem több ízben a hitetleneké legyen és 
hogy az igazhitűek legyőzessenek. Pedig elég hatalma volna 
ahhoz, hogy az igazhívőkkel a hitetleneket megveresse; de az 
Isten csapásokkal, az akarat és a türelem fejlesztésével akarja 
az igazhívőket erősbíteni. Egy szent költemény is azt feg ti 
ki, hogy a küzdők hitük és türelmük jutalmául érdemlik ki a 
mennyországot. 

Ámbár Isten rendeléséből ezen évben valamelyes vereség 
érte a mohamedán sereget, negyven-ötven (ellenséges) palanka 
és ezernél több falu mégis porrá égett, harminc-negyvenezer 
hitetlen elpusztult, negyven-ötvenezer pedig fogságba került. 

Isten rendeléséből a hitetleneket félelem fogta el; azt 
mondogatták, hogy a törökök számában egy-kétezernyi hiány 
majdnem csak annyit jelent, mint a tengerben egy pohárnyi 
víz. „Néhány török megölése után talán csak nem bocsátko-
zunk döntő küzdelembe1? A mult évben is hány vilájetünket 
pusztította el! Ezekből nap-nap után kifogástalan segítséget 
merít. Ha a jövő évben így folynak a dolgok, a török egészen 
a fővárosunkig nyomul." 

Ezek alapján siettették a békét és a kapu ketchiidának 
levelet küldtek. Ezt a levelet díszes tokban a nagyvezér-
hez hozta és átadta. A nagyvezér ráállt a békére, a maga 

12r' Dzizije a birodalmi kincstár javára a nem-mohamedánok 
által fizetett fejadó. Mint adórendszer ugyanazt fejezi ki, mit a 
zümmet (1. fentebb). 



részéről ahdnámét állított ki, az ő levelüket pedig a padisah 
ő felségéhez küldte. 

Az elhúnyt Szülejman. szultán tizennyolc évi folytonos 
hadjáratban sok vilájetet foglalt el, míg az ellenség meghódolt 
és békét kötött. Hála Istennek, a mostani padisah uralma alatt 
a huszadik hónapban az 1075. év rebi-ül evvel havának hete-
dik napján,120 pénteken, Szülejman szultán békéje alapján 
béke köttetett s másnap útra keltek Belgrád felé. 

# 

A munka befejező része az uralkodók erkölcsi érdemeinek 
ismertetése után a keleti stiliszták modorában IV. Mehmed ural-
mát jellemzi. A zárófejezet a szeraj udvarnépéről szól, legrészle-
tesebben a szultán közvetlen környezetében szolgáló gülámokról,. 
tehát arról a csoportról, melybe az író tartozott. Foglalkozásuk 
ismertetése után felsorolja korának leghíresebb tudósait, kiemelve 
saját testületének, a szeferli ódának kiválóságait. Művét e g j 
fohásszal fejezi be, aztán közli nevét és munkája befejezésének 
idejét. 

Dr. Fekete Lajos 
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