
Gianfrancesco Aldobrandmi magyarországi 
hadivállalaíai. 

(II. közlemény.) 

III. A második hadivállalat (1597). 

Az 1595-ik évi hadjára t sikereit a következő évben a 
császári hadsereg nemcsak kihasználni nem tudta, hanem 
még a mezőkeresztesi csatában súlyos vereséggel is tetőzte 
be szereplését. A múlasztások helyrehozatala az 1597. évi 
hadjára t ra 1 hárult , melynek fővezérletét a császár Miksa 
lőhercegre bízta, ki tábornagyául Borgani Károly őrgrófot 
választotta; az őrgróf oldalán, mint hadsegéd, tűnik fel 
először Magyarországon Basta György, aki az 1597-i had-
járatban is fontos szerephez jut.2 Főhadiszállásul Magyar-
óvár jelöltetett ki, hol gyülekeznie kellett a császári had-
seregnek, mely Magyarországból 6.000 gyalogosra és 5.000 
lovasra, Németországból 16.000 gyalogosra és 17.000 lovasra, 
az Egyház-államból pedig 8.000 gyalogosra számított.3 Bor-
gan már július 1.-én Magyaróvárra jött. míg Aldobrandini  
Bécsben várakozott a pápai hadakra, melyeket július első 
napjaiban Pozsonyban szállásoltatott el.4 Mikor azonban 
Miksa főherceg 400 főnyi testőrségével felkészült volt tá-
borba szállani, Aldobrandini júl. 22-én Bécsből Pozsonyba 
jött, hol másnap átvette a pápai hadak fővezérletét, s azo-

1 A had já ra t r a Cober és Istoánfi összefoglaló elbeszélésén kívül 
lásd e fejezet -'7., 4S. és 60. jegyzeteiben hivatkozott irodalmat. 

- V. ö. J'eress Endre: Basta György hadvezér levelezése és iratai 
(„Monumenta Hungáriáé Ilistorica," Diplomatái ia. v. XXXIV), Buda- 
pest, 1909, hol a 5.—18. lapokon lévő 5.—8. sz. akták az 1597.-i had já ra t -
ban való szereplésére vonatkoznak. 

3 Reszletes kimutatások a Vatikáni-könyvtár Urb. Lat. 1065. jegyű 
kódexében, a 454. lapon: „Nota del numero delle genti ehe si ritrova di 
havere S. M. C.'": a 455. lapon: „11 soccorso ehe danno i Principi et le 
Provineie del lAlemagna aH'Imperatore questo anno 1597"'; a 459. lapon: 
„Quantus et qualis exercitus sit in eastris pres. a. 159"." 

4 U. ott. Urb. Lat. 1065., pp. 428., 444., 458: „Avvisi di Roma" jul. 
15.—26. és 29.-Í számai. 



kat júl. 26-án Magyaróvárra vezette.5 A pápai hadak 39 
századhói állottak, melyek mindegyike, egy kapitány és 
egy hadnagy („alfiere") vezetése alatit, a gyalogosokon kívül 
bizonyos számú lovasságot is foglalt magában. 

Száza-
dok Kapitányok: Hadnagyok: Gyalo-

gosok 
Lova-
sok 

1 . Cesare Ricciardi Andrea Gargetta 200 20 
2. Lazzaro Magnone Francesco Ricci 200 20 
3. Tommaso Zambeccari Galeazzo Fiaba 260 40 
4. Celio Parissani Sinibaldo Leanori 200 25 
5. Antonio Vechiarelli Ottavio Brancaleoni 280 20 
6. Col. Yiviano Yenazzi Giov. Batt. Lemara 200 20 7 Amico Amici Girolamo Filipuzzi 200 b 
S. Bisaccione Bisaccioni Giov. Batt. Bove 230 30 
9. Leonardo Chiogioni Vetrulio Rocchi 235 20 

10. Pompeo Ferrari Curzio Zanelli 225 18 
1 1 . Ostilio Caraf fa Paolo Carara 150 14 
12. Raimondo Tomasoni Giaufrancesco da Térni 200 10 
13. Marino Curciani Alessio Silvestri 220 22 
14. Annibale Margarucci — 200 12 
15. Vincenzo Santacroee Domenico Domeniconi 200 14 
16. Bozzo Brozzi Lodovico Cesari 200 15 
V. Niccoló Capponi Carlo Masigni 260 12 
18. Ottavio Mazzincolo Bartolomeo Matarazzi 240 9 
19. Fabio Biocchi Tobia da Perugia 160 9 
20. Celso Celsi Giulio Antichi 240 25 
21. Fulvio Sal vi Gian Antonio da Corneto 230 14 
22. Orazio Baglioni Borgio Borgi 230 25 
23. Giov. Batt. Adamo Cesare Chiamosini 180 12 
24. Sgriglio Sgrigli Norio Rizzi 185 25 
•25. Vinco A inci Pietro Regialdini 220 10 
26. Giulio Gualtieri Taddeo Mattéi 206 9 
27. Pompeo Cinelli — 220 15 
28. Camillo Perolli Domenico da Fabriano 200 18 
29. Orazio Barbone Flaminio da Perugia 230 35 
30. Ettore Graziani Francesco Soci 230 30 
31. Francesco Floriani Alfonso Rossi 200 10 
3 2 . Alessandro Ranieri Marcello Ciispolti 200 24 
33, Francesco Gambatelli Cesare Angelini 150 10 
34. Bartolomeo Arnolfini Fulvio Tracchia ISO 24 
35. Niccoló Trossa Antonio Miniati 220 8 
3 6 . Vincenzo Rosati Vincenzo Fermati 250 13 
37. Gasparo Ruggieri Antonio Grazzini 200 12 
38. Giovanni Campeggio Vincenzo Puglialini 230 18 
3 9 . Leonardo Mastri Dionisio Minffazzi 280 18 

Összesen: 8331 6 8 1 

5 Urb. Lat. 1065. jegyű kódex 468. és 490. lapjain az „Avviso di 
Roma" aug. 2-i és 13-i számai. . 6 U. ott, 430—32. lapon: „Nota dei Capitani et Alfieri e Cayalieri 
che sono andati in Ungheria", és a 438. lapon: „Nota dei Capitani spe-
diti in Ungheria dalia Stá di N. S." 



E több mint 9.000 főnyi hadsereget Aldobrandini hat , 
ezredre osztotta, melyek közül az első kilenc századot és 
az egész lovasságot foglalta magában, míg a többi öt ezred 
hat-hat századot számlált.7 A parancsnoki állásokat a kö-
vetkezőkép osztotta szét: helyettes tábornokul Camillo 
Capizucchi neveztetett; az első ezred élére Flamino Delfini 
állíttatott tábornoki rangban; a többi öt élére pedig Celso 
Celsi, Carlo Malatesta, Bisaccione Bisaccioni, Ettore Gra-
ziani és Yiviano A enanzi neveztettek ezredesi rangban.8 A 
pápai tábor főhadbírójává (,,uditore generale del campo") 
Alessandro Cantueci, hadbírójává („sotto uditore'") Timoteo 
Martri, főful laj tár jává („forrioro maggiore") Alessandro 
Vecchi, fizető-mesterévé (,.pagatore generale") pedig Mar-
zio Alberici neveztetett.9 Aldobrandini vezérkara mellett, 
mint hadimérnökök, Federico Ghislieri ezredes10 és Pompeo 
Floriani kapitány11 teljesítettek szolgálatot. 

A pápai hadakon kívül még a császári hadsereg egy 
része, jelesül a vallonok 6.000 gyalogosa és 1,500 lovasa is 
Aldobrandini parancsnoksága alá rendeltetett, úgy hogy a 
pápai generalissimus hatásköre kb. 17.000 emberre ter jedt 
ki.12 Ezenfelül a Birodalom tartományaiból 4.000 gyalogos-
sal és 2,000 lovassal, Magyarországból 6,000 gyalogossal és 
lovassal. Ausztriából 2,600 gyalogossal és 2.000 lovassal ren-
delkezett a császári hadsereg.13 melynek létszáma ílymódon 
24,600 gyalogosra és 9.000 lovasra, összesen 53.600 főre 
emelkedett, 25 ágyúval és 4000 hadiszekérrel. Az akcióké-
pesség tehát 50% -ban Aldobrandini vállain nyugodott, aki 
ehhez képest derekasan kivette részét a hadjáratból . 

A hadjára t objektumait illetőleg csak lassan jegecese-
dett a végső elhatározás. Rudolf császár haditanácsa. Má-
tyás főherceg befolyása alatt, állandóan Buda visszafogla-

7 L. a római Altieri-levéltárban az Arm. D., L. 10. jegyű kódexet: 
„Libro di Flaminio Delfini", p. 55., hol Delfini részletes tájékoztatást 
nyú j t saját ezrede tisztikaráról is. 

8 Delfini előbb idézett naplóján kívül a vat ikáni Urb. Lat. 1065. 
jegyű kódex 468. lap ján : „Avvisi di Roma" aug. 2.-i sz.-a 

9 U. ott, 450. l.-on: „Nota dei Caoitani et Alfieri" stb. 
10 Y. ö. Carlo Promis. Cl'ingegneri militari che operarono e scrissero 

a Piemonte („Miscellanea di Storia I ta l iana" XII. k.) Torino, 1871, 606— 
654. lapokon részletes életrajza, magyarországi szereplésének ismerteté-
sével. 

11 V. ö. C. Promis, Gl'ingegneri militari della Marca d'Ancona 'id. 
,.Miscellanea" VI. k.), Torino, 1685, 285—91. lapok, hol azonban tévesen 
van megjelölve magyarországi szereplésének kronológiája: Aldobran-
dini második vállalatában való részvételéről szól Karlo Horvát, Vojne 
ekspedicije Klementa VIII u Ugarsku, 129. 1. 

12 Urb. Lat. 1065. sz.-ú vatikáni kódex 425. l.-ján: „Avviso di Roma" 
júl. 16.-i száma. 

l s U. ott, 459. l.-on: „Quantus et qualis exercitus sit in castris." 



lását tervezgette, melyet már 1594-ben Esztergom megvéte-
lével akar t előkészíteni. Még Győr eleste sem hiúsította 
meg e tervet, melyet 1595-ben Mansfeld tábornagy akar t 
megvalósítani, de halála miatt a császári hadsereg kény-
telen volt beérni a félsikerrel. Sajnos, Esztergom vissza-
vételével nem jutott előbbre a nagyszabású terv, mert 
Miksa főherceg fővezérlete alatt a Hadi-tanácsban ú j ra 
fe lülkerekedtek Ausztria par t ikulár is érdekei. Ezekhez ké-
pest Basta György egy osztrák-határszéli fontosabb ma-
gyar vár visszavételét javasolta a főhercegnek,14 Achille 
Tarducci pedig egyenesen Aldobrandinit akar ta hangolni 
Győr megvételére.15 A császári hadsereg osztrák vezérkará-
nak intenciója tényleg Ausztria hátvédjének biztosítékaként, 
Győr vá rá ra összpontosult, de kivitelére nézve igen elté-
rőek voltak a tervek. 

Miksa főherceg augusztus első napjaiban, a hadműve-
ietek tervének megállapítása végett, haditanácsba hívta a 
tábornokokat s közülök elsőül Aldobrandinit szólította fel 
véleménye előadására. „Azt javasolom, — így szólt ő — 
hogy mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk sa já t erőnket, 
a gyalogok és lovasok számát és minőségét, az ágyúkat és 
felszerelésünket, úgyszintén az élelmiszerek beszerzésének 
módjá t . Ha azután a r ra a meggyőződésre ju tunk , hogy 
erőnk az ellenségét meghaladja , abban az esetben hasznos-
nak és illőnek tar tanám, hogy Budát vagy Győrt vegyük 
ostrom alá; Buda megvívását könnyebbnek és nagyobb je-
lentőségűnek tartom, mert ezzel az ország fővárosa ju t 
kezeinkbe és Győr elestét is előkészítenők . . . Ezért már 
Bécsben állí tottam s most is azt a nézetet vallom, hogy el-
hibázott dolog volt Óvárra jönnünk, hanem Esztergomnál 
kellett volna táborba szállanunk, ahonnan az ellenség 
mozdulataihoz képest a Duna jobb- vagy ba lpar t ján , vagy 
egyszerre mind a két parton indíthat tuk volna meg a had-
műveleteket . akár védelmi állást foglalva el, akár támadó-
lag lépve fel."16 

E javaslat ta l Aldobrandini . Mansfeld nyomdokaiba 
lépve, a helyzet magaslatára emelkedett : azonban, sajnos 
elszigetelten állott. Borgan ellenezte a haderő és a felszere-
lések vizsgálatát s feltételezvén, hogy minden rendben van, 

14 Módenai áll. levt. „Avvisi e notizie dall 'estero" 16. sz.-ú csomag: 
„Parere del Basta circa la guerra contra il Turco". 

15 II Tnrco vincibile in Ungaria (Ferrara, 1598) c. művének Aldob-
randinihez I59r-ben írt ajánlólevelében: „ . . . ricuperi qnest 'anno Ghia-
varino, posto il piü importante . . 

10 A Vatikáni-levt. „Lettere part icolari" IV. köt., 161. sz., Aldo-
hrandini aug. 6-i jelentése; v. ö. Aldobrandini Ferenc János hadijelen-
tései, fordí tot ta és közölte Lukcsics József, „Pápai Lapok" 1901. évf. 
március 17-i számában. 



azt sürgette, hogy azonnal meg kellene kezdeni a had j á r a -
tot. Legközelebbi feladat gyanánt Pápa és Szentmárton 
megvívását a jánlot ta , aztán Győr ostromára kerü lne a sor, 
s ennek visszaszerzése után Komáromba menne a tábor, 
ahol a további teendőket a törökök mozdulataihoz képest 
á l lapí tanák meg. Aldobrandini szót kért , hogy észrevéte-
leit megtehesse. Szerinte szégyenletes dolog volna, ha a csá-
szári sereg, melynek működése elé nagy várakozással néz 
a keresztény világ, e re jé t Pápa ostromára pazarolná; e vár 
ugyanis nagyobb ellenállást fejthet ki, mint látszik, minél-
fogva a haszon és dicsőség, mely siker esetében várható, 
nem áll a rányban a veszteséggel és a szégyennel, melyet 
a kudarc maga után vonhatna. E mellett f igyelmeztette a 
tanácsot, hogy mihelyt a sereg a Dunától eltávozik, az 
élelmezés köriil. mint a múlt évek tapasztalása igazolja, 
zavarok ál lanának be. 

A haditanácsban résztvevő többi hadvezérek mind 
Borgan javaslatát támogatták, s már Miksa főherceg azzal 
összhangban mondta ki a határozatot, mely Pápa megvívá-
sát tűzte ki a hadjára t első feladatául, mintegy előkészítése-
képen Győr ostromának. Aldobrandini er re ki je lentet te , 
hogy ő kötelességéhez képest őszintén fel tár ta véleményét, 
de a hozott határozat után Őszentsége hadaival követni 
fogja a főherceget.17 

Pápa várának1 8 keletkezése a XY. század első harma-
dába nyúlik vissza, mikor is a Tapolca folyó jobb par t j án 
a Garay-család egy várpalotát építtetett, mely az akkori 
építészeti divatnak megfelelő négyszögű alapformájával , 
ugyancsak négyszögletes donjonjával és szerkezete nemes 
egyszerűségével még 250 év múlva, a barok-kor megválto-
zott ízlése közepette is ki tudta vívni egy szakértő olasz 
tetszését.19 Már attól kezdve előbb jobbágyfalu, majd népes 
város keletkezett körülötte, hová Mátyás k i rá ly is palotát 
építtetett magának; miként a várpalotát , úgy a várost is 
egy-egy palánköv kerítette, melyek eleinte tel jesen meg-
feleltek a helység minden hadászati jelentőségtől mentes 
polgári életfunkciójának. Szulejmán szultán 1543-i had-
j á ra t a alkalmával azonban Pápa végvári szerepe megkezdő-
dik, s ettől kezdve megerősítése és védőműveinek tökélete-

17 Y. ö. Horváth Mihály, Magyarország története, III. k., 356. 1., 
Fraknói, Magyarország összeköttetései a Szentszékkel, III. k„ 242. 1. 

18 A vár építészeti történetét 1. Maggiorotti, id. műve 255—59. lap-
jain; v. ö. Horváth Elek és Tóth Endre: Pápa város múlt ja , jelene és kör-
nyéke; Pápa, 1956. 

1!' Sempliciano Bizozzero: Notizia particolare dello stato dei Regni 
d'Ungheria, Croazia e del Principato di Transilvania (Bologna, 1867), 
p. 45. 



sítése állandóan foglalkoztatja a várost, az országgyűlést és 
a bécsi Hadi-tanácsot. Első ízben Martonfalvay Imre, alig 
hogy 1544-ben várkapitánnyá neveztetett, vállalkozott némi 
erődítési munkálatok eszközlésére, melyekről ő maga szol-
gál a következő felvilágosítással: „Ez időben megösmervén, 
hogy kevés néppel nem vagyok elég a nagy puszta Pápa 
városának oltalmazására ez hitvány palánk mellett, ellia-
gyám a vár épületeit, s a várost kezdém először építeni, 
honnét a várat oltalmazzák. A várost kissebben szakasztám, 
palánkját fölállatám, fonatám és sároztatám gyorsasággal, 
aztán az árokjá t is megásatám, csak maroknyi kevés nép-
pel . . . a város épületét végezőnk, mind árokjával , bástyái-
val egyetemben. Aztán a vár környül való hitvány palán-
kot is jó bástyákkal második esztendő fordulat ján újólan 
megépítém jó módon. '20 Pápának Martonfalvaytól nyert 
formája tükröződik Houfnagelnek21 1617-ben, de nem ter-
mészet után az akkori állapotot feltüntető, hanem kétség-
kívül korábbi ábrázolás alapján készült rajza, mely mi nd 
a várnak, mind a városnak gerendákból készült s földdel 
feltöltött pa lánkjá t a rondellákkal erődített védövek közép-
kori stílusában szemlélteti. E védőművek azonban, a harci-
technika fejlődése következtében, már formájuknál fogva 
sem voltak alkalmasak kellő védelem biztosítására, miért is 
a magyar országgyűlés már 1556-ban és 1559-ben törvé-
nyekkel rendelte el erődítésüket, melyet Francesco Benigno 
hadiépítészeti főintendáns eszközölt.22 E munkálatok azon-
ban egyelőre csak a régi palánkok mögé emelt földtöltések-
ben határozódtak,23 úgy hogy a vár még 1575-ben is a Mar-
tonfalvaytól nyert formájában állott, mint azt Fulgenzio 
Turco és Bernardo Magno hadimérnököknek akkor készült 
a laprajza (6. ábra) bizonyítja, mely a meglévő állapoton 
kívül egy újonnan építendő bástyaöv tervét is szemlélteti.24 

E rajz szerint a régi vár északkeleti sarkán álló s mastioval 
ellátott várpalota négyszögű palánkjának sarkain egy-egy 

20 Szabó Károly és Nagy Imre: Magyar történelmi évkönyvek és 
naplók („Monumenta Hnngariae Historiea", Seriptores XXXI. k.), Buda-
pest, 1881, 150—152. 1. 

21 Georigius Braun és Franciscus Hohenbergius: Civitates orbis ter-
rarum (Coloniae, 1618), v. YI. tav. 46. 

22 A bécsi Hofkammer-Archiv „Hungarica" 1558. évi 255. sz.-ú re-
geszta-kötet 124. 1. 

23 Ez építkezésekről felvilágosítással szolgálhatna Maggiorotti id. 
mű 255. lapján minden forrásjelzés nélkül hivatkozott, s állítólag 1568 
körül készült „Delineatio Papae C. Guidonis S. Georgio" c. kiadatlan 
alaprajz . 

24 A bécsi Kriegsarchiv, Kriegsrath Hnngarica 165. k. 168. 1.: hol, 
valamint a 159. k. 257. 1.-án, szó van Magno 1574.- és 1576.-Í pápai szerep-
léséről is. A 165 k.-ben levő alaprajzról tőlem készített másolatot első 
ízben Maggiorotti id. műve 69. ábrá ján közölte. 
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bástyaszerűen képzett dob állott, míg a kastélyt és várost 
egy kb. 540 m. hosszú és 230 m. széles téglány alapidomú fa-
palánk vette körül sarkain és a kötőgátakon az ágyúk elhelye-
zésére alkalmazott bástyaszerű dobokkal. Az ily módon ala-
kult vár újjáépítése helyett a nevezett mérnökök, annak egy 
modern olasz bástyaövvel való körülvételét javasolták, mely 
bástyaöv, a szóban levő rajz szerint, szabályos hétszögű for-
mában ugyanannyi szárnyasoldalú, azaz fiiles sarokbástyá-
val, kb. 500 m. hosszú kötőgátakkal és egy kb. 20 m. széles 
árokkal volt tervezve. Sajnos, e nagyszabású terv igen töké-
letlen formában került megvalósításra, melyet Suess Orbán 
főfelügyelő és Bernardo Magno felügyelő alatt Rotenberger 
Ahasvér építőmester eszközölt.25 A vár végleges állapotát fel-
tüntető gyarló rajzok szerint, a talajviszonyok miatt a terve-
zett bástyaöv nem szabályos hétszögű, hanem szabálytalan 
hatszögű formában valósult meg, de ez sem teljes egészében. 
A Coronelli-albumban26 levő s valószínűleg a XVI. sz. 90-es 
éveinek első felében készült metszeten a bástyaövnek csu-
pán a délkeleti, déli és délnyugati gátjait, s a hozzájuk tar-
tozó két déli és nyugati, fülek nélkül való bástyáit látjuk 
felépítve, míg a vár északi szakaszán csak a három kötőgát 
látszik durványszerűen megvonva, az északnyugati sarkon 
hihetőleg ideiglenesen nyitott kapuval. Természetesen ez álla-
potában a bástyaöv nélkülözte a kifalazást, mellyel legfel-
jebb csak déli szakasza lehetett ellátva; ellenben a vár a Ta-
polca folyó vizével táplált árokkal lett körülvéve, habár ez 
sem volt falazott controscarpával ellátva. Megjegyzen-
dő. hogy a vár keleti oldalán a Tapolca valóságos tavat 
alkotott. Az építkezések befejezését megakadályozta Pá-
pa ostroma 1594-ben. mely alkalommal a vár a törökök 
kezébe került, akik azonban szokásukhoz híven itt is min-
dent a régiben hagytak. így tehát a vár 1597-iki állapota tel-
jes mértékben igazolta Aldobrandini állítását, mellyel a had-
vezér szégyenletes dolognak minősítette a hadsereg erejének 
Pápa ostromára való pazarlását, mert az esetleges kudarcot 
nem védőművei, hanem a hadsereg élelmezésének nehézsége 
miatt vélte. 

A — legalább papíron — 33.600 főnyi felszabadító had-
sereg augusztus 9-én indult el Magyaróvárról és öt tábor-
váltás után 13-án érkezett Pápa alá,27 melynek őrsége — 

25 Az idevonatkozó adatokat lásd Pataki id. különnyom. 26. és 27. 
lapján. 

26 Vincenzo CoroneUi: Corso geografieo universale (Yenezia, 1692), 
tav. 76. 

27 Pápa ostromának forrásait illetőleg Aldobrandini jelentései Luk-
csics idézett fordí tásában 1901-től a kuta tók rendelkezésére álltak. 
Ezeken kívül elsőrendű, ezideig fel nem használt forrással szolgál a vati-



Aldobrandini értesülése szerint — 600 gyalogosból és 200 
lovasból állott.28 Az ütközetmenetben az olasz csapatok kér-
pezték az utóvédet s mire a mocsaras átkelőn térdig érő vízben 
gázolva a helyszínre érkeztek, éjfélre járt az idő. A követ-
kező napon a csapatok elfoglalták kijelölt táborhelyeiket; 
Aldobrandini tábora a tótól jobbra helyezkedett el. Bár 
a keresztény hadsereg minden oldalról körülzárta a vá-
rat, a 15-én tartott haditanács megállapítása szerint a hely-
színi viszonyok csak a déli oldalon nyúj tanak lehetősé-
get az ostromműveletek kifejtésére. E ténnyel számolva 
a huszonöt ágyút három ütegbe csoportosítva állították 
fel. Ferrante Rossi tüzér tábornok („generale dar t i -
glieria ") parancsnoksága alatt.29 Az első üteg célpontja a 
délkeleti ú. n. Yizi- vagy Halász-bástya volt, a másodiké 
a déli kötőgát, a harmadiké a délnyugati, vagyis Város-
majori-bástya; az első két üteg dél felől, a harmadik nyugat 
felől volt a védőművek ellen állítva, mint ahogy azt Ortelius-
nál Siebmacher metszete szemlélteti. Másnap, 16-án, meg-
szólalt a középső üteg öt ágyúval, s hozzáláttak a futó-
árkok ásásához, melyek közül az első (délkeleti) üteg 
előtt készültekbe a svábok („suevi"), a második (déli) előt-
tibe a vallonok, a harmadik (nyugati) előttibe a franciák 
helyezkedtek. A következő napon, azaz 17-én reggel tar-
lott haditanácsban Aldobrandini a pápai hadaknak akcióba 
való állítását követelte, s erélyes fellépésével sikerült kicsi-
karnia a német tábornokok befolyása alatt álló Miksa főher-
ceg beleegyezését, hogy Bisaccione Bisaccioni és Ettore Gra-
ziam ezredeikkel egy önálló támadóoszlopot formálhassanak 
a délkeleti bástya ellen, Camillo Capizucchi helyettes tábor-
káin könyvtár „Urb. Lat. 1065." jegyű kódexének II. kötete, ahol az 
„Avvisi"-k egykorú s az ostrom eseményeit nyi lvántar tó számain kívül 
a helyszínről keltezett több jelentés is olvasható. Azonfelül becses rész-
letek találhatók DeZ/im'nek a római Altieri-lev.-tárban levő idézett Diá-
r iumának 55—55. lapjain, s Ghislierinek „Trat tato che il difensore non 
puö contrabattere Je batterie delli espugnatori" (a torinói áll. lev.-tár 
„Z. II. 32." sz.) című kiadatlan műve 19. lapján. Az irodalmat illetőleg 
az eddig kizárólagosan használt Istvánfi (id. mű 454—56. 1.) mellett fi-
gyelembe vehető Cober (id. mű 174—180.) is, akik előadása azonban csak 
egyes részleteikben használható. A feldolgozások tekintetében a Horvát-é 
(id. mű 64—80.) és Fraknói-é (id. mű. III. 254.) igen szűk szavú, habá r 
sokkal nagyobb forrásanyaggal rendelkeztek, mint Horoátli Elek, Pápa 
végvári szerepe a XVI. században („Magyar Katonai Szemle", 1956. évf. 
205—18. 1.), akinek előadását az előtte ismeretlen források a lap ján lénye-
gesen módosítottuk. 

28 L. Lukcsics-ná\ Aldobrandini 12. sz.-ii jelentését. 
29 Urb. Lat. 1065. vat ikáni kódex 544—46. 1. Aldobrandini ad ju tán-

sának Bernardino Rossihoz írt részletes tudósítása „Dal Campo di Papa 
21 agosto 1597", mely az eddig ismert források közt a legkimerítőbb. 



nok parancsnoksága alatt.'0 Ugyanakkor Rosbourg császári 
tábornok is felhatalmazást nyert, hogy a maga részéről a 
délnyugati bástya ellen hasonló támadóoszlopot alkothasson, 
melyet — a magyarok szándékos mellőzésével — németekből, 
vallonokból és franciákból állított össze. A haditanács után. 
Aldobrandinival egyetértve, Rossi újra munkába állította 
a tüzérséget, úgy hogy az első ütegből hat, a másodikból ki-
lenc ágyú megkezdte a tüzet szórni kizárólag a Yizi-bástyára 
összpontosítva.31 De mialatt délkelet felől Federico Ghislieri 
megindította az Aldobrandini helytartójának, Capizucchinak 
rendelkezésére bocsátott két pápai ezred számára a fede-
zékek és árkok készítését,32 az olaszok dicsőségére féltékeny 
Rosbourg, a maga számára akarván ragadni a győzelem pál-
máját, a délnyugat felől csatarendbe állított támadóoszlo-
pot még aznap délután gyors rohamra parancsolta.33 A csá-
szári hadvezér e gesztusa, kétségtelenül a bátorság és lelki-
erő nagy gesztusa, elhamarkodottnak bizonyult, mert a török 
védőőrség, a támadók oszlopában nagy veszteséget okozva, 
a rohamot rövid idő alatt visszavetette. A visszavonult 
ostromlók a délnyugati bástyával szemben, a második és har-
madik üteg között, ütöttek tábort, megőrizve szilárd egysé-
güket Basta György parancsnoksága alatt, akire Rosbourg 
a további műveletek irányítását bízta.14 

A 17-i roham erősen megtépázta a császári hadvezérek 
önhittségét, amihez csakhamar hozzájárult az ostromlók 
csüggedése az egyre sűrűbben érkező hírek hallattára, hogy 
Mehemed Satergi basa 10.000 főnyi haddal közeledik a vár 
felmentésére. Ily körülmények között előtérbe nyomult Al-
dobrandini alakja, s a további ostromműveletek súlypontja 
a pápai seregből toborzott rohamoszlopra hárult, melynek 
parancsnoka, Capizucchi tábornok, magához ragadta az 
ostromba állított hadak irányítását.35 Kívánságához képest 
a tüzérség parancsnoka. Ferrante Rossi, 18-a reggelétől mind 
a három ütegből szakadatlanul tizennyolc ágyúval lövette a 

30 Aldobrandini 12. sz.-ú jelentése és az Urb. Lat. 1065,-i kódex 
imént idézett tudósítása. 

31 Urb. Lat. 1065. sz. kódex 544. 1.-án Aldobrandini adjutánsának 
tudósítása. 32 Ghislieri, id. Tra t ta to- jának torinoi „Z. II. 52." sz. kódex 19. 1. 

33 Urb. Lat. 1065. sz. kódex 545. 1., „Avvisi di Roma" szept. 6.-i sz. 
Szól róla István fi és Cober is: dátumával Aldobrandini ad ju tánsának hi-
vatkozott tudósítása szolgál. 

34 Urb. Lat. 1065. sz. kódex 544. 1., Aldobrandini ad ju tánsának tudó-
sítása. 35 Ez Aldobrandini segédtisztjének a 29. sz. jegyzetben idezett tudó-
sításából nyilvánvaló, aki Capizucchi oldalán részt vett az ostrom to-
vábbi eseményeiben, amelyeket sokkal részletesebben beszél el, mint 
maga Aldobrandini. 



vár védőműveit, mialatt a két támadóoszlop, valamint a 
három üteg előtt levő harcvonal egyre közelebb vitte 
állásait a vár árkához, melyet az ostromlók 19-én d. u. 
2 órakor értek el. Ekkor Rossi beszüntette az ágyútüzet, s 
kezdetét vette a roham, mely a két támadóoszlopból indult 
ki az illető bástyák ellen, egy időben és ugyanazon rend 
szerint. Mindenekelőtt 20 olasz és 20 német vitéz, kiket a dél-
keleti támadóoszlopból Capizucchi, a délnyugatiból pedig 
Basta György jelölt ki, a Yizi- és a Városmajori-bástya előtt 
a várárokban átkelésre alkalmas hely kereséséhez látott, 
majd mindkét részről 100—100 ember rendeltetett a hidak 
verésére36 és az átkelés biztosítására. Aztán rohamra fejlő-
dött a két támadóoszlop, melyek közül a délnyugatit az 
Istvánfitól említett Raditius százados vezette, a délkeletit 
pedig, saját állítása szerint, Federico Ghislieri.37 Ghislieri 
rohamoszlopát Bisaccione és Graziani ezredeiből válogatott 
200—200, összesen 400 gyalogos alkotta.38 A roham heves 
ellenállásra talált, minek következtében a Raditius-oszlop 
hátrálni kénytelen, azonban e válságos pillanatban a Gliis-
lieri-oszlopnak sikerült erőt vennie az ostromlottakon, akik 
a védőműveket elhagyva a várkastélyba vonultak vissza.10 

Mikor Radicius a bástya fokára tűzte a zászlót, Ghislieri 
gyalogosai birtokukba vették a védőműveket, melyek meg-
szállására Capizucchi tábornok sietett, a pápai hadakból ho-
zott legénységgel. Az éj már leszállott, mindazonáltal Capi-
zucchi megtette az előkészületeket a várkastély megvívására; 
de mialatt a lövőállások készítése és az ütegek felállítása 
folyt, a törökök kitűzték a fehér zászlót s fegyverszünetet 
kértek, a megadás feltételeinek megbeszélése végett. Másnap, 
20-án. megtörtént Pápa átadása Semender pasa részéről 
Capizucchi kezeibe, az őrség szabad elvonulásának feltételé-
vel.40 

Pápa megvételéért Aldobrandini hadseregéből mintegy 
ötszáz olasz áldozta fel hősiesen életét, akik közül a 19-i ro-
hamban tizenhármán lelték halálukat; igen nagy azon-

36 Itt részletezőbb Aldobrandiní 12. sz. jelentése, melv szerint a 
hidak veréséhez az árkot egyes helyeken fel kellett tölteni. 

37 Id. Trattato-ja a torinói lev.-tár Z. II. 32. sz. kódexe 19. l.-ján: 
„ . . . fatta la breccia ed assalto guidato da me, lo sforzassimo il secondo 
g io rno . . . " 

38 Aldobrandini 12. sz.-ú, és adjutánsának aug. 21.-i idézett je-
lentése. 

39 Az előbbi jegyzetben hivatkozott jelentéseken kívül lásd Ghis-
lieri Trattato-jának a köv. jegyzetben idézett passzusát. 

40 Ghislieri, Trattato: „ . . . i Turchi ritirati nel piccol castello, la 
nőtte seguente si arresero a Camillo Capizucchi che preparava la bat-
téria." 



ban azok száma, akik vérüket hullatták a vállalatért 41 

A táborban ezúttal is borzalmas pusztítást okozott a ragály, 
mely Aldobrandinit sem kímélte meg, a vállalat hősének, 
Capizucchinak pedig életét követelte. 

Augusztus 21-én Yincenzo Gonzaga mantovai fejedelem, 
aki július 27-én indult volt el segélycsapatával, megérkezett 
Pápára,42 hol a császári tábor a vállalat folytatására készülő-
dött. Miksa főherceg Székesfehérvár vagy Veszprém ostromát 
tervezte, a császártól azonban parancs jött Győr megvívá-
sára.43 E császári rendelet voltakép Aldobrandini eredeti ter-
vének felkarolása volt, de a pápai hadvezér — betegsége 
miatt — nem vehetett részt kivitelében, s helyettesítésére 
Flaminio Delfini kapott megbízatást.44 

Augusztus 27-én elhagyta Pápát a császári hadsereg, 
melynek hátvédje a mantovai fejedelem parancsnoksága alá 
helyeztetett: 30-án átkelt a Rába folyón, mely alkalommal 
török lovasság rajtaütött, de a hátvédnek sikerült szétszór-
nia a támadókat.45 Másnap Magyaróvárra érkezett, hol szep-
tember 7-ig maradt, miközben megtette az előkészületeket 
Győr vára ostromára.46 Másnap már Győr alatt állott a kb. 
26.000 főre apadt császári hadsereg, melyben a Delfini pa-
rancsnoksága alatt álló pápai segélyhad 5,000 embert 
számlált.47 Viszont feladata jóval nehezebb volt, mint 
a hadjárat első fázisában, mert a megostromlandó várnak, 
habár őrsége mindössze 2.000 főre rúgott, védőképessége oly 
tökéletes és modern erődítményekben nyugodott, hogv velők 
szemben a korabeli ostrom-technika is hátrányban állott.48 

41 Vat ikáni levt., Lettere particolari, v. IV, fol. 155: „Lista dell"uo-
mini morti e feriti nell 'assalto di Papa sotto il di 19 d'agosto 1597." 

42 Mantovai áll. levt. ASG. jegyű köteg. 588. sz. alatt F. Cardi: Re-
lazione al S.-mo dnea Yincenzo di Mantova del secondo viaggio che fece 
in Ungheria l 'anno 1597. 

43 Urb. Lat. 1065, f. 455: Avvisi di Roma, szept. 6. 
44 Libro di F. Delfini, p. 55: „ . . . io hebbi occasione d'essercitar 

l 'autoritá sopra tutta la gente senza presenza de'superiori." 
45 Cardi: Relazione, mely ismerteti a Pápa alól való elvonulás és a 

magyaróvár i táborozás eseményeit. 
46 V. ö. Veress: Basta levelezése. I. k., 9. 1. 5. sz. alatt levelét, melyet 

óvárról szept. 5.-én írt Miksa főhercegnek. 
47 Urb. Lat. 1065. f. 565: Avvisi di Venezia, szept. 15: f. 601: Avvisi 

di Roma. okt. 1.. mely szerint a lovasság létszáma 10.000 fő volt. 
48 V. ö. Maggiorotii—Banfi: Győr vára, „Hadtört . Közi." 1955. évf. 

1—45. 11. — Gvőr ostromára lásd: Kozics László: Győr vár 1594-től 159S-
ig, „Hadtört . Közi." 1891. évf. 685. s. k. 11.. hol fel vannak sorolva a 
nyomtatásban megjelent források. A kéziratban maradt források köziil 
összefoglaló előadással szolgál Ghislierinek az id. torinói kódexben levő 
Discorsi militari c. műve, melyből több ide vonatkozó részletet közölt 
C. Promis, Miscellanea di Storia Patr ia XTT. kötete (Torino, 1871) 609— 
610. lapjain. Nagymennyiségű s eddig fel nem használt anyag található 
a vatikáni könyvtár Urb. Lat. 1065. számú kódexében összegyűjtött ró-
mai és velencei Avviso-k számaiban, melyeket a maguk helyén idézünk. 



Másnap, 9-én, a mantovai fejedelem, a tüzérség parancsnoká-
val, Ferrante Rossival és Giorgio Bastával, ama lövőállások 
felderítésére küldetett, melyeket az 1594-iki ostrom alkalmá-
val Szinán basa készített volt, honnan az Ercole Rosa kapi-
tánytól vezetett lovas század rövid, de drámai mozzanatokban 
gazdag harcban, melyben a fejedelem unokaöccse, Cesare, ha-
lálát lelte, a török őrséget megfutamította.49 Következéskép a 
gyalogság megszállotta a várat délről és nyugat felől záró 
sáncokat, míg a lovasság a vártól keletre helyezkedett el, az 
ezen irányból érkezendő segítség meghiúsítására. Ebben a 
helyzetben a hadműveletek, a lovasság állandó portyázásain 
kíviil, a gyalogság állásainak kiterjesztésére és tökéletesítésére 
szorítkoztak, melyet a rossz időjárás és kitartó esőzés jelen-
tékenyen gátolt. Végre is sikerült ütegeket vontatni a vártól 
észak-nyugatra fekvő szigetre, s hathatós közreműködésük 
mellett szeptember 16-án felégették a vár dunai hajóhíd ját, 
miáltal az ostromzár teljessé vált.50 Általános volt azonban 
a vélemény, hogy a vár az év folyamán meg nem vívható, 
mindazonáltal el voltak tökélve az ostromzár hathatós fenn-
tartására.51 De az ostromlottak sem tétlenkedtek: 20-án egész 
nap ágyúzták a gyalogság állásait, s 21-én és 25-én ismételt 
kirohanásokat intézve, nagy károkat okoztak az ostromlók 
soraiban. E veszteségekhez hozzájárult a császári sereg állan-
dó apadása a zsoldosok szökdösése következtében, úgy hogy, 
bár 23-án 4.000 német gyalogos érkezett a táborba, az 
ostromlók létszáma 25-én este már nem haladta meg a 
25.000-et. E helyzetben a beteg Aldobrandini még aznap ma-
gához hívatta kapitányait, s kötelezte őket az eleinte csak 
október végéig zsoldba fogadott pápai segélyhadak vissza-
tartására, egészen a vállalat befejeztéig.52 De nemcsak ember-
anyagban, hanem ostrom-szerekben is nagy volt a hiány: 
a vizesárok feltöltésére ugyan rendelkeztek 600,000 fél-zsák 
(„mezzi sacehi") homokkal, de ennek kevés hasznát látták 
a szükséges rőzse- és fa-anyag hiánya miatt. Az ostromlók 
egyetlen jelentékenyebb művelete a következő napokban a 
Fehérvári-kapu előtt levő várhíd felégetése volt szept. 27-én, 
mi által sikerült véget vetniök a törökök kirohanásainak. 
Egyébként kitartóan folytatták a várvívásnak, Basta szavai 

4S Urb. Lat. 1065, f. 611: Avvisi di Yenezia, okt. 4., azonfelül F. 
Cardi: Relazione, hol kimerítő elbeszélése olvasható. 

r'° Ghislieri: Discorsi militari, f. 47, idézve Promis, Miscellanea, 
XII. k„ 609. 1. 

51 Urb. Lat. 1065. f. 601: Avvisi di Roma, okt. 1. számában: „ten-
gono non potere quest 'anno conquistar qnella piazza, ma bene a strin-
gerla." — Lásd Basta szept. 17.-én kelt levelét a bécsi Haditanácsnak, 
Veress id. mű. I. k. 11. 1. 6. sz. alatt. 

52 Urb. Lat. 1065, f. 621: Avvisi di Roma, okt. 11. sz., mely közli 
a győri táborból szept. 26.-án kelt részletes tudósítást. 



szerint, „con forti et trincere et non con battéria" való mód-
szerét,^53 csakhogy a kitartást egyre lohasztotta a táborban 
dúló ragály, mely naponta 20—25 ember életét követelte, 
minek következtében a hadsereg létszáma október 3-án 
20,00 főre apadt le.54 Ily körülmények közt vették hírét, hogy 
a budai pasa 80,000 (?) emberrel elindult a vár felmentésére, 
mire Miksa főherceg 10-én haditanácsba szólította a vezér-
kart, A haditanácsba elvitette magát az ágyban fekvő Aldob-
randini is, aki Federigo Ghislieri sugalmazására az ostrom-
zár folytatását javasolta,55 de a főherceg a többség vélemé-
nyét karolva fel, elrendelte a császári seregnek a Csalló-
közbe való vonulását.56 A felmentő török sereg, mely 9-én 
elfoglalta l ata várát, oly gyorsan haladt, hogy előőrsei 11-én 
már Győr alá érkeztek, úgy hogy még aznap a császáriak 
a győri szigetre, s innen a Csallóközbe vonultak, mialatt 
a pápai segélyhadakból alakult hátvéd fedezte a visszavonu-
lást a törökök állandó támadásai közben.57 

Október 12-én a császári hadsereg a komáromi várban 
szállott meg, s az itt tartott haditanács elhatározta, hogy 
nyílt csatában fognak megmérkőzni az ellenséggel.58 A beteg 
Aldobrandini Komáromban maradt, a mantovai fejedelem 
pedig Prágába utazott, de a 3.400 főre apadt pápai segély-
hadak Flaminio Delfini vezetése alatt a császári sereghez 
csatlakoztak, mely a visszavonuló törökök nyomában halad-
va. 22-én Esztergom alatt ütött tábort.59 Másnap felszedvén 
a tábort, Vác védelmére sietett, melytől északra kb. egy mér-
földnyi távolságban állapodott meg 24-én: itt játszódott le 
az 1597. évi hadjárat epilógusa.60 A török sereg csak novem-

53 Y. ö. az Avvisi di Roma id. okt. 11. sz.-án kívül Urb. Lat. 1065, 
f. 645: Avvisi di Venezia, okt. 18. sz.-át: „impadronirsi di quella piazza 
col mezzo dell'assedio che con la forza d 'ar ini . . . " 

54 Urb. Lat. 1065, f. 640: Avvisi di Roma, okt. 28. sz., inelv közli 
a győri táborból okt. 5.-án kelt részletes jelentését. 

55 Ghislieri. Discorsi, f. 47: „si tenne con«egli<> el il mio parere fu 
questo che diedi in scritto instato da Gio. Franc. Aldobrandino mio 
genera le . . ." 

50 Urb. Lat. 1065, f. 654: Avvisi di Roma, okt. 25., f. 665: Avvisi di 
Venezia, okt. 25. 

57 Ghislieri, Discorsi, f. 50: „ . . . la retroguardia toecö a noi altri ita-
liani che nel disfare il ponté fossimo combattuti dalle Sciacche (sajka) 
del Danubio e da poca íanteria e cavalleria . . . " 

58 Urb. Lat. 1065, f. 665: „Copia di lettera seritta dal Campo im-
periale, sotto Comar li 22 d'Ottobre, dal S. Segretario del S. Gio. Aldob-
randini"; f. 672: Avviso di Roma, okt. 29. 

59 Urb. Lat. 1065, f. 710: Avvisi di Roma, nov. 8., mely közli az 
esztergomi táborból okt. 25.-án kelt tudósítást. 

60 Erre nézve összefüggő előadással szolgál Bastának nov. 4.-én kelt 
levele a mantovai fejedelemhez, Veress id. mű, I. k. 14. 1., 7. sz. alatt, és 
A. Tarducci: La battaglia appresentata dal Basta ai Turchi vieino Vac-
cia nel 1597 (Ferrara 1598) c. művében. A részletekre lásd a köv. jegy-
zetekben idézett forrásokat. 



her 2-án érkezett Vác alá, melytől délre állást foglalván, még 
aznap egy kb. 3500 főnyi lovas hadosztályt küldött a császári 
tábor felderítésére, minek következtében heves ütközet fej-
lődött. mely három óráig tartó küzdelem árán megtisztította 
a harcteret a törököktől. Ellenben ugyanazon nap éjjelén 
Miksa főherceg ajánlatosnak vélte Vác kiürítését, hová 3-án 
reggel bevonult a török sereg,61 melynek lovassága egész na-
pon háborgatta az állásaikat makacsul védő császáraikat. 
A döntő ütközet 4-én történt, mikor is 11 óra tájban a 30.000 
főnyi török sereg három harcvonalba fejlődve állást foglalt 
a 13,000 gyalogosból és 7,000 lovasból álló császári sereggel 
szemben. A harctér kulcsa a császári tábortól keletre emel-
kedő magaslat volt, mely ellen 3,000 török lovas támadást 
intézett, elkergetve az alatta táborozó vallon lovasságot. 
Basta azonban nyomban visszaszerezte a magaslatot, mely-
nek védelmére ezután Flaminio Delfini rendeltetett a pápai 
gyalogság egy részével. A törökök nem hagyták annyiban 
a dolgot, s 2,000 lovas új ra megtámadta a Delfinitől őrzött 
magaslatot, kinek segítségére Ghislieri küldetett a pápai gya-
logság másik részével,62 mindazonáltal a pápaiak érzékeny 
veszteséggel kénytelenek voltak meghátrálni, s a magaslaton 
táborozó német gyalogezreddel egyesülve csak alkonyatkor 
sikerült visszaszorítaniok a támadókat. Másnap, 5-én. egy 
óra tájban a török lovasság a magaslat ellen újra támadást 
intézett, melyet a pápai gyalogság győzelmesen vert vissza. 
A két tábor 6-án és 7-én farkasszemet nézett egymással, s a 
törökök ismételt kiütései sem bírták rá Miksa főherceget, 
hogy a megállapított tervhez képest nyílt csatába szálljon 
az ellenséggel. Ezt látva, 8-án fegyverszünetet kértek a törö-
kök, 11-én pedig elhagyták a csatateret.63 

Ezzel le is zárult az 1597-ik évi hadjárat, s a császári 
hadsereg Komáromba vonult, honnan a lábadozó Aldobran-
dini. november 22-én vett hírek szerint, mindössze 2.000 főre 
apadt segélyhadával Pozsonyba készült útazni, hogy vissza-
térjen Itáliába.64 Bécsből 29-én nyert értesítés szerint már 

01 Urb Lat. 1065, f. 765: „Copia di lettera seritta dal Campo im-
periale sotto Yaccia, li 5 novembre 1597"; f. 762: Avvisi di Yenezia, 
nov. 22. 

02 Ghislieri: Discorsi militari, f. 116, mely kiegészíti Bastának 
egyébként részletes előadását. 

63 Urb. Lat. 1065, f. 779: „Dal Campo in Ungheria li 9 Novembre" 
és li 11 dello stesso mese" írt levelek; f. 776: Avvisi di Roma, nov. 29.; 
f. 785: Avvisi di Yenezia, nov. 29. 

04 Urb. Lat. 1065, f. 809: Avvisi di Yenezia. dec. 6.; f. 821: Avvisi di 
Roma, dec. 15. 



Pozsonyt is elhagyta volt,65 s hadából Federico Ghislierivel 
csak néhány tiszt maradt Magyarországon, akik a következő 
évben Győr visszafoglalásánál jelentékenyen közreműködve 
igyekezték kiköszörülni a második had járat csorbáit. 

Banfi Florio. 

65 Urb. Lat. 1065. f. 852: Avvisi di Venezia, dec. 15. 


