
SZIGET 1556. ÉVI OSTROMA 

Bende Lajos 

Tujgon basa 1555. évi somogyi hadjárata azzal a következménnyel zárult, 
hogy Szigetet ezentúl minden oldalról ellenséges várak vették körül, és csak 
rövid idő kérdése volt, hogy a török mikor veszi ostrom alá az általa oly
annyira bírni kívánt végházat. Sziget kapitánya ebben az időben Kerecsényi 
László volt. Vitéz és bátor embernek ismerték, ezérrt is — Zrínyi Mik
lós ajánlására — kapta meg ezt az előkelő tisztséget. Kerecsényi azonban 
inkább mezei harcra, semmint hosszabb ideig tartó várvédelemre volt alkal
mas. Emellett állhatatlan, kegyetlen természetű lévén, sok baja volt a szi
geti polgárokkal. Éppen ez utóbbiak panaszára mentette fel őt a király a 
szigeti kapitányság alól. Ugyan Istvánffy szerint ő maga kérte fölmentését, 
mert Tujgon basa hadjárata után sehogysem érezte jól magát a várban, és 
szívesen otthagyta volna Szigetet.1 Egyelőre azonban — míg az uralkodó he
lyébe más főrangú urat nem talál — kénytelen volt továbbra is helyén ma
radni. Nem volt azonban könnyű dolog Szigetbe új kapitányt kapni, a vég
ház ugyanis már régóta szálka volt a török szemében. Környékén, különösen 
tőle keletre, állandóan folytak a véres harcok — és ezekben nemcsak sok 
török és jó magyar vitéz, de néhány szigeti kapitány is életét vesztette.2 Ha 
pedig már 1555 előtt ilyen volt a helyzet, el lehet képzelni, mennyivel rosz-
szabb lett az Tujgon hadjárata után, amikor a környező török várak lovasai 
egészen a szigeti kapukig elmerészkedtek — olyannyira akadályozva a köz
lekedését a vidékkel, hogy az egykor nagyhírű szigeti sokadalmak szinte egé
szen megszűntek. Ilyen körülmények között senki sem vágyott erre a bár
mennyire is előkelő és tekintélyes tisztségre, annál is inkább, mert köztudo
mású volt, hogy a végházat a kiküldött királyi biztosok — Zermegh János és 
Felpéczi Ferenc3 — éppen az elmúlt 1554. évben megvizsgálva korszerűt
len és elavult erősségének találták. Emellett a végház sem elegendő ágyú
val és hadiszerrel, sem pedig megfelelő számú őrséggel sem volt ellátva, de 
még ez a kis létszámú őrség sem kapta meg jó idő óta zsoldját. így történt 
azután, hogy a király hosszas keresés után — az öreg Batthyány Ferenc 
ajánlására4 — a horvát kisnemes származású Stansith Horváth Márkot ne
vezte ki Szigetbe kapitánynak. Ki volt ez a Stansith Horváth Márk? Atyja, 

1 Istvánffy Miklós: Pannoni Historiarum de rebus ungaricis Colonia Agriopinae Antonis 
Hietati MDCXXII. 359. o. 

2 Szalay Ágoston: 400 magyar levél a XVI. századból. Pest, Landerer és Heckenast, 1861. 
142. o. 

3 Németh Béla: Szigetvár, Pécsi Irodalmi és Nyomdai Bt. 1903. 117—119. o. 
4 istvánffy: i. m. 359. o. 
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gradeci Stansith György, Horvátországnak az Una menti Gradée nevű falu
jából származott,5 amelytől előnevét vette. Nagyon sok jel arra mutat, hogy 
már a mohácsi csata előtt familiárisa volt Batthyány Ferenc horvát bánnak. 
Márk Gradecen 1510 és 1520 között (az évet pontosan nem tudjuk) született, 
és bizonyára a határt őrző katonák között töltötte gyermekkorát. Batthyány 
Ferenc, amikor báni megbízatása lejárt, elhagyta Horvátországot, de hűsé
ges emberét, Stansith Györgyöt családjával együtt magával hozta Magyar
országra, és körmendi birtokán helyezte el. Itt a még gyermek Márk tökéle
tesen megtanult magyarul, olyannyira, hogy ezt anyanyelvénél is jobban 
beszélte. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy amikor őt Zrínyi 1559 
augusztus havában Medvey Benedek útján szemkitolással fenyegette meg, ő 
magyar nyelven írta a tiltakozó és szemrehányó levelet Zrínyinek.6 Felnőve 
Batthyány Ferenc németújvári udvarába került, ahol magyar vitézek között 
fegyelmezett, kötelességtudó katonává fejlődött. Ez a finomnak éppen csep
pet sem mondható katonakörnyezet viszont erősen rányomta bélyegét egész 
egyéniségére. Nyers, durva, sőt kegyetlen hadfivá vált, aki azonban köteles
ségének tartotta, hogy a kapott parancsot, bármi áron is, de végrehajtsa. És 
amiképpen ő fogta fel a kötelességteljesítést, ugyanúgy megkövetelte azt 
alantosaitól is: ebben sem irgalmat, sem könyörületességet nem ismert.7 Bár 
elismert vitéz volt, nagy fegyelmezettsége ellenére sem tudta magát a féle
lem érzésétől megszabadítani. Ám ez csak előnyére vált, mert gondolkodásra 
késztette, s még a legnehezebb helyzetekben sem csüggedt el, hanem kereste 
— és rendszerint meg is találta a bajból kivezető utat. Mindezek a tulajdon
ságai, valamint az a körülmény, hogy nagyrészt mindig várakban teljesített 
szolgálatot, kiválóan alkalmassá tette őt a nehéz idők előtt álló szigeti vég
ház kapitányságára. 

De mint minden embernek, Horváth Márknak ás voltak jó és rossz tulaj
donságai. Kegyetlen, nyers természetén kívül hibája volt még nagy pénz- és 
vagyonéhsége is. Katonái által a portyázásokból hozott zsákmány legértéke
sebb darabjait mindig megtartotta magának ahelyett, hogy kótyavetyére bo
csátotta volna. Emiatt egy ízben zendülés is tört ki a várban, amit Márk a 
tőle megszokott kegyetlenséggel hamar elnyomott. Az ellene 1560-ban le
folytatott vizsgálat is több visszaélést állapított meg,8 de ezt akkoriban nem 
vették túlságosan szigorúan, annál is inkább, mert hisz a várkapitánynak a 
végház bevételeiből kellett a kiadásokat — így a legénység zsoldját is 
fizetnie. 

Végül nem mulaszthatjuk el 'megemlíteni, hogy minden nyersessége, hideg, 
sőt kegyetlen természete és vagyonéhsége mellett is meg tudta becsülni a 
kultúrát és a tudományokat. Szigeti kapitánysága idején bőkezű pártfogója 
volt az akkor jó hírű kálmáncsehi protestáns iskolának.9 

Stansith Márk — az állandó környezet hatására — a magyaros hangzású 
Horváth nevet vette fel, s kizárólag így írta levelei alá nevét. 

Mint már említettük, előbb Batthyány Ferencnél, majd Nádasdy Tamás 
nádornál teljesített katonai szolgálatot. 1540-ben csókakői, 1541-ben béri 
várnagy. 1546-ban a király szolgálatába áll, s több harcban kitünteti magát. 
Horváth Márk már ekkor engesztelhetetlen ellensége a töröknek. Vitézi tet-

5 Közlemények Szepes vármegye múltjából. 1918. évf. Lőcse. 103. o. 
C zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok. Közli Barabás 

Samu: Budapest, MTA. 1898—1899. I. köt. 517. o. 
7 Salamon Ferenc: Az első Zrínyiek. Pest, Heckenast Gusztáv, 1865. 382. o. 
8 Németh: i. m. 175. o. 
9 Horváth Márk jellemzését saját leveleiből, az ellene lefolytatott vizsgálat vallomásaiból 

(Németh: i. m.), valamint Wéber Sam,u: A Gradéci Horváth Gergely és családja (Késmárk, 
1896) című .munkákból állítottam össze. 
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teáért az uralkodótól előbb magyar címert és nemességet, majd Somogyban 
Nagymartont, Csurgón pedig egy nemesi udvarházat kap adományul. 1555-
ben kerül Győrbe a lovasok közé hadnagynak, s .még ez évben esett rá a 
király választása, aki 1555. december 9-én nevezte ki őt szigeti kapitány
nak.10 

Rátérve dolgozatunk tulajdonképpeni tárgyára, elsősorban arra a kérdésre 
kívánunk felelni, milyen volt 1556-ban a szigeti vár? Olyan semmiesetre sem, 
mint amilyennek állítólag a Szigetvárott történt ásatások, valójában azonban 
Zündt Mátyás augsburgi rézmetsző metszete alapján tüntetik fel a szigetvári 
múzeumban látható képek. Ha a vár csakugyan olyan lett volna, akkor Zrí
nyinek a belsővárból egy fallal kerített és kapuval ellátott külsővárba kellett 
volna kirohanni — ami teljes képtelenség. A kép helyességének az is ellent
mond, hogyha a kapu valóban ott lett volna, ahol a mostani betonhíd áll, 
akkor a Zrínyit megölő két puskagolyónak előbb a közbül levő épületek 
falát kellett volna keresztülütnie. Mindezekre azonban 'a kép szerkesztője — 
úgy látszik — nem gondolt. Az akkori vár leírásáról a leghitelesebb adatokat 
az 1553. május 12-én felvett leltár szolgáltatja.11 Bár a leltár nem a vár védő
műveiről, hanem az azokon levő ágyúkról, hadiszerekről és egyéb anyagokról 
készült, de megemlíti a bástyákat és más építményeket is. E dokumentum 
azonban csak akkor ad helyes képet a várról, ha mellette figyelembe vesz-
szük még az egykorú Istvánffy Miklós adatait is. Ezenkívül persze — ami 
a dolog természetéből egyenesen következik — ismernünk kell jól az ottani 
terepviszonyokat is. E két utóbb említett tényező figyelembevétele nélkül, 
pusztán a leltár alapján lehetetlen elfogadható hiteles leírást adni a várról, 
amit Németh Béla és dr. Papp László munkája is tükröz.12 Előbbi a leltár 
alapján hat, utóbbi pedig már hét bástyát állapít meg, holott a szemtanú Ist
vánffy — aki ifjúkorát Szigetben töltötte és csak 1553 előtt távozott el onnan 
— mindössze csak öt bástyáról tud.13 Folytathatnánk még a csak egyedül a 
leltár alapján végzett próbálkozások következtében előállott hibák felsorolá
sát, de erre dolgozatunk terjedelme nem ad lehetőséget. Csupán még azt kí
vánjuk megemlíteni, hogy a leltárnak mediae arcis kifejezése korántsem je
lenti azt, hogy a várban ebben az időben még egy középső vár is létezett, 
hiszen erről sem az 1564. évi leltár,14 de az egykorú írók sem tudnak semmit. 
Azt viszont igen, hogy 1553-ban a végház hármas tagozódásból: belsővárból, 
külsővárból — ami a középen való fekvése miatt középsővárnak is volt ne
vezhető — és a városiból állt, amely, mint tudjuk, szintén a végház egyik 
erősségét képezte. Milyen volt tehát a szigeti vár? Az alábbiakban bemutat
juk annak 1556. évi távlati képét, ahogyan azt a rendelkezésünkre álló egy
korú adatok és a még ma is látható terepalakulatok mutatják. (Lásd az 1. sz. 
ábrát.) 

Amint az ábrából látható, a vár és a város (csak városnak mondjuk, mert 
hiszen ekkor az Űjváros, amely miatt a megkülönböztető Óváros elne
vezést csak később használták, még nem létezett) formája, nagysága 
és határvonalai nagyjából teljesen azonosak voltak a Szigetvári Em
lékkönyvben látható és az 1566. évi állapotot feltüntető helyszínrajz
zal. Az csak egészen természetes, hogy a vár öt bástyája is ugyan-

10 Wéber: i. m. 10. o. 
11 Barabás: i. m. II. köt. 302. o. 
12 Németh: i. m. 44., 45. és 131. o.; Papp László: Sz igetvár XVI. és XVII. századi erősség

rendszere . A pécsi J a n u s P a n n o n i u s Múzeum évkönyve . 1965. 224—225. o. 
13 istvánffy: i. m. 359. o. 
14 Németh: i. m. 131. o. 
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azon a helyen volt, mint 1566-ban, azoknak helyét ugyanis a jó kilövés és az 
oldalozhatási lehetőség miatt később sem lehetett megváltoztatni. De a bás
tyák stílusa között már eltérés látható. Az 1553. évi leltár ugyan a várnak 
csak a délkeleti sarkán aüó bástyáját mondja szögletes erősségnek, de Hor
váth Márk a királynak küldött 1556. augusztus 23-i részletes jelentésében 
már a délnyugati sarokbástyát is szögletesnek mondja.15 Ezt tehát 1553 után 
építették át ó-olasz stílusúra, amit magától értetődőnek kell tartanunk, hi
szen a kéfdélá bástya — hogy úgy mondjuk — kulcsa volt a várnak, és így 
természetes, hogy főképpen ezt a két bástyát igyekeztek legelsősorban kor
szerűsíteni. Valószínűleg Kereesényi alakította át, akiről tudjuk, hogy a vár
ban elég sokat építkezett. De a város és vár többi bástyája — beleértve a 
belsővári vízárok nyugati bejáratánál épült kőbástyát is, amelyet akkor 
Napenyészeti bástyának neveztek — még mind régi formájú rondella volt. 
Mind a bástyák, mind az ezeket összekötő falak magyar módra, azaz sövény
nyel összefont két-három, esetleg négysoros fooronákból földtöméssel épül
tek. Ez úgy értendő, hogy 10—11 méter hosszú, lehetőleg egyenes, erős 
boronafákat ástak le sorba, egymástól olyan távolságra, hogy vékony ágak
kal sövénynek össze lehetett fonni azokat. Ettől a sövényfaltól befelé kfo. 
3,5—4 m távolságra újabb, esetleg még beljebb ismét egy újabb sövényfalat 
állítottak. A boronafákat azután más vékonyabb fákkal összekötötték (köté
seket szereztettek), és az ily módon nyert falvázat ledöngölt földdel ke
ményre megtömték. Mivel a sarkokon levő bástyák — éppen mert azok tud
tak legtöbb kárt tenni az ellenségben — voltak leginkább kitéve az ágyúk 
rombolásának, ezért ezeket a bástyákat (más néven erődöket) az összekötő 
falaknál erősebben építették meg. Esetleg különösen vastag, összeillőre fa
ragott, egymásra fektetett boronafákból, amelyeket azután hosszú vasszegek
kel — közibe összecsapolásokkal — róttak egybe. Ezért az ilyen falat rótt fal
nak nevezték. így leginkább a falak külső részét készítették, de már belül, a 
földtömés között többnyire sövényfalakat alkalmaztak. Ebben az időben Szi
get falainak és bástyáinak magassága 7—8 m, vastagsága pedig 5—6 m között 
lehetett, s ezeket körös-körül végig három, egymással párhuzamosan húzódó 
mély, vízzel telt árok is övezte. A kfo. 10—14' m széles árkok közül a külsőt 
még 2V2—3 m magas, kihegyezett 'karókból álló akadálypalánk is kerítette. 
Ugyanilyen tömésfal volt a város körül is, de ennek csak a külső oldala volt 
sövényből készítve, és a tűz elleni védelem miatt — a vár bástyái ós falaihoz 
hasonlóan — vastagon besározva. A város északi oldalát azonban csak egy
szerű és nem magas f apaiánk védte, mert a korábbi várépítő mesterek szerint 
ennek az oldalnak egyrészt a tó mély vize, másrészt pedig a szemben levő 
vár két erős bástyájának ágyúi általában véve elegendő védelmet biztosí
tottak. Emellett a varosnak két keleti, valamint délnyugati sarkát egy-egy 
erős kerek bástya, a nyugati oldalt pedig részben a tó vize, azontúl pedig egy 
feneketlen mély ingovány is védelmezte. A város déli, mindössze 208 lépés1'5 

hosszúságú oldalát kb. féltávolságig az előbb említett ingovány, azon túl ke
let felé kettős vízárok oltalmazta — a már előbb említett két nagy sarok
bástyán kívül. Itt meg kell említenünk, hogy a város északnyugati sarka 
nélkülözte a bástyát, holott onnan — amint ezt különösen az 1566. évi ost
rom bebizonyította — nagyon jól lehetett volna (ha ott egy bástya van) az 
ellenség hadműveleteit megakadályozni. 

A vár főkapuja — a magyar idők alatt mindvégig — a délnyugati bástya 
mellett volt s onnan egészen merőlegesen hosszú fahíd vezetett a városba. 

15 História Obsidioinis et oppugnaitionis arcis Zugeth in Ungaiia a Marco Horváth loci illius 
capitaneo as Regia Maiestatis (mandátum descripta et transmissa XXIII. die augusti MDLVI. 
Petrij Seitz Wittemberga. 6. o. 

16. Vo. 3. o. 
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Volt ezenkívül a várnak még egy titkos kijárata is, amelyet ebben az időben 
főképpen a kitörésre induló csapatok használtak, de hogy ez hol volt, azt 
inkább csak sejtjük. Minden valószínűség arra mutat, hogy az a vár nyugati 
oldalán, annak is a felső részén lehetett, ahonnan a nádasokon keresztül 
sekély vízben, biztos úton, egy kis kerülővel el lehetett jutni a városiba. 

A városnak négy kapuja volt. A hosszú hídra nyíló északi, a Pécs felé ve
zető út elején a keleti, amelyet éppen ezért Pécsi kapunak, de sokszor Hegyi 
kapunak is neveztek, a déli oldalon a Siklósi kapu és végül a nyugatin a 
Patai, vagy másnéven Vámikapu (porta decumana), inert itt szedték a vá
rosba bejövő falusi néptől a vámot. Innen, ettől a kaputól indult ki a magas 
és széles vízfogó töltés — amelyen 3 szekér is elfért egymás mellett —, s 
amely a tó vizét nem engedte elfolyni, hanem visszatartotta, hogy az a vár 
legfőbb erőssége legyen. 

A végház őrsége 1556-ban 100017 lovasból és 1000 gyaloghajdúból állt. 
Ostrom idején kb. 200 fegyverfogható városi polgárt is hozzá lehet számítani 
az őrséghez. Itt meg kell említenünk, hogy Németh Béla nem jól értette 
Horváth Márknak 1556. június 17-én kelt, Magyar Bálinthoz szóló leveléből 
a következő sorokat: „A várban 2950 szegény keresztény van, asszonyokkal 
és gyermekekkel együtt, de ezek . . . között csak 200 a fegyverfogható."18 

Éhben a levélben Horváth Márk nem azt mondja, hogy az egész várőrség 
mindössze 200 főből állt, hanem azt, hogy a városi polgárokból és a Szigetbe 
futott jobbágyokból összesen csak 200 volt olyan, akit fegyveres szolgálatra 
tudott használni. De hiszen ez természetes is. Gondolni való, hogy Horváth 
Márk egy valamire való kiütésre — ami pedig csaknem minden nap előfor
dult — 200-nál kevesebb embert nem küldhetett ki. Ha pedig ennyi kiment, 
akkor ki maradt az őrhelyeken: a bástyákon, kapukon, az ágyúknál stb? 
Ilyen kevés ember még a legszűkebb őrségre sem volt elegendő. 

Az újabb magyar történettudomány — megfeledkezve arról, hogy a XVI. 
század közepei Magyarország három részre való felszabdalása ellenére sem 
volt nemzetiségektől lakott országnak tekinthető — aziránt érdeklődik, hogy 
a szigeti várvédő katonaság milyen nemzetiségű összetételű volt? Ennek 
talán az lehet az oka, hogy Zrínyi, a költő magyar nyelven írt eposzában — 
a valóságban ott levő hősök helyett — jóformán kizárólag horvátokat szere
peltet. Mégpedig leginkább olyanokat, akikről semmiféle egykorú írás sem
mit nem tud. Kutatásaink eredményeként nyugodtan kimondhatjuk, hogy 
ennek a labilis feltevésnek semmi alapja nincsen, mert a Zrínyivel a várba 
jött maximum 20 horvát a végház magyar arculatán mit sem változtathatott. 
Ezt mint történetíró kötelességemnek tartom kijelenteni, nem is szólva arról, 
hogy ezzel tartozom a szigeti paraszt- és kisnemes származású hősök dicső 
emlékének is. Itt meg kell még említenem azt is, hogy Radovan idegen neve 
ellenére is baranyai származású kisnemes magyar volt, és talán nem. is tu
dott csak magyarul. Horváth Márk katonái az 1526 óta az ország területén 
lezajlott véres török hadjáratok következményeként mint menekültek jöttek 
Szeremből, Valkóból, Verőcéből, de 1543 óta főként Baranyából Szigetbe. 
Bár 1556-ban az idemenekült emberek nagy része fáradt, idős ember lehe
tett, ám közben a végházakban már felnőttek fiaik, akik kicsi gyermek
koruktól kezdve tanulták gyűlölni a törököt, és amikor már megbírták a 
szablyát, azóta kizárólag csak hadakozással foglalkoztak. Ily módon a végvári 
harcok minden csínját-bínját elsajátították. Ez magyarázza meg 1556-ban, 
de még 10 évvel később is elért nagy sikereiket. 

17 ortelius Hyeronimus Clironologiae, Nürnberg, 1062 és Gerő László: Magyarországi vár
építészet, Budapest, Művelt Nép. 1955. I. köt. 382. o. 

tó Barabás: i. m. II. köt. 367. o.; Németh: i. m. 147. o. 
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Az ágyúk száma nem lehetett több, mint amennyit az említett leltár fel
sorol, vagyis összesen talán 20 db különféle fajtájú 'és nagyságú ágyú és egy 
db seregbontó. Szakállas a leltár szerint 155 db volt a várban.19 

A várőrség tagjai közül a következőkről tudunk:20 Horváth Márk vár
kapitány, Ű j laky Sebestyén vicekapitány (ez a nagyszerű katona később 
Komár várának lett a parancsnoka), Szekcsőy Máté (nem Szecsődy, hiszen 
több levele maradt fönn, amelyekben Szekcsőynek írta magát), Topordy 
Benedek, Maczedóniaii György, Nádor György, Radovan Jakab, Bika András, 
Ruby Mihály, Artézy Tamás, Horváth Márton, Erdélyi Bálint, Tobolovics 
Jakab (a két utóbbi tűzmester), Mohácsi Dömötör tizedes, Kaírtenstár Sebes
tyén, Henézy János, Borbély Mihály felcser, Pozsgay Máté, Tizedlaky.. . , 
Pokol Pál, egy Benedek nevű ember két fiával, Zolthay János, a híres egri 
hős családjából, egy Lázár nevű rác ember, aki azonban csak az ostrom alatt, 
mint Horváth Márk foglya állott át a magyarokhoz, Batha Péter, Varga Ist
ván, Dancsy Ágoston, Baranyai Lőrinc és Dömötör deák. 

Mekkora volt a Sziget ellen küldött török hadsereg? Horváth Márk, aki 
kémeitől, másrészt a foglyul esett törököktől ezt legjobban tudhatta — bár 
Térjék Tamáshoz írt július 10-i levelében nem becsüli valami nagyszámúnak 
—, a török hadsereg számáról sem leveleiben, sem a királyhoz küldött je
lentésében eirről nem nyilatkozák. Ellenben Istvánffy munkájában azt írja, 
hogy a basa 25 00021 főnyi sereggel szállta meg Szigetet. Vizsgáljuk meg. 
hogy mennyiben valószínű ez a szám? Rendelkezésünkre áll a budai pasalik 
alá tartozó várak őrségének létszáma 1577-ből,22 amikor is a török hivatalos 
adatok 47 000 főben adják meg az itteni katonaság számát. Ennek fele része 
lovas, a másik fele musztafiz, azab, tüzér és más egyébféle katona volt. Igaz 
ugyan, hogy a két időpontot 20 esztendő választja el egymástól, de nem sza
bad figyelmen kívül hagynunk, hogy 1556-ban háborúnk volt a törökkel, 
míg 1577-ben már hosszú évek óta — legalábbis papíron — béke volt a szul
tánnal, így csak arról lehet szó, hogy vagy elfogadjuk a fenti 47 000-es szá
mot, vagy a 'békeállapotra való tekintettel azt kevesebbre becsüljük. Véle
ményünk szerint ez a szám nyugodtan elfogadható az 1556. évi állapotra is. 
De az egész hadat Ali pasa nem vihette Sziget alá, .mert hiszen a várak őrség 
nélkül nem maradhattak. így nem járunk messze az igazságtól, ha azt mond-

19 Barabás: i. m. II . köt . 302. o. 
20 A szigeti vitézek, névsora 1556. évről: 
Istvánffy Miklós: Magyarország tö r t éne te 1490-től 1606-ig. Fo rd . : Vidovich György—Csáthy 

Károly, Debrecen, 1871, m ű v é b ő l : Horvá th Márk , Üj laky Sebes tyén 407. o., Topordy Bene
dek, Maczedóniay György, Nádor György, Artézi T a m á s , Ruby Mihály, Erdé ly i Bál int 409. o., 
Henézy J ános 414. o., Radovan J a k a b 403. o., Szekcsőy Máté, Tobolovics Márk , Lázár nevű 
rác 409. o. 

Horváth Márk: i. m.-ból : Mohácsy Dömötör 4. o., K a r t e n s t á r Sebes tyén 5. o., H o r v á t h 
Már ton (de Pacod) 8. o.; 

Szalay: i. m. -bó l : Benedek . . . f iával és ké t ember re l kiszököt t a vá rbó l 189. o., Pokol P á l 
193. o., T izedlaky 205. o., Pozsgay Máté 230. o. 

Takáts Sándor: Régi m a g y a r k a p i t á n y o k c ímű művébő l Zol thay János , 163. o. 
Századok, 1876. évfolyamából Bika Andrá s 256. o. 
Németh: i. m . — a Horvá th M á r k elleni vizsgálat i ra ta ibó l : Ba tha Pé te r , Varga I s tván 

162. o., Dancsi Ágoston 162. o., Dömötör deák 170. o., B a r a n y a i Lőr inc 171. o. 
Borbély Mihá ly várbe l i felcser Wéber Samu m u n k á j á b ó l . 
Radovan J a k a b r a vonatkozólag N é m e t h Béla a b e t ű r e n d e s névjegyzékben a XVII. oldalon 

R. alat t megemlí t i , hogy Radovan m a g y a r lehetet t , m e r t egy E. Radovan nevű nemes 1339-
ben Doby Dömötör salgói caste l lánustól 500 m á r k á t vet t kölcsön, s e r r e lekötöt te Szentmi
hályi , Kisfalud és Malomfalva nevű B a r a n y a megye i községeit . (Hazai O k m á n y t á r , III. 138.). 

Sa lamon F e r e n c R a d v á n y i n a k nevezi, a m i sze r in t em anny i t je lent , hogy ő m a g y a r n a k 
vet te . Hóman—Szekfü H. kö te tében az an joukor i B a r a n y a megyei n e m e s e k között megemlí t i , 
a gallyaljai Radovánczy családot . Vé leményem sz:erint h ő s ü n k ezekből származot t . A n é v 
elírás abban az időben igen gyakor i volt. Tudjuk , hogy Istvánffy Szekcsőyt Scéd iusnak , 
B a r t a Pé t e r t B á t a y n a k , Esz tpe thyt Eszpe thynek í r ta . 

21 Istvánffy: i. m. 359. o. 
22 Had tö r t éne lmi Közlemények, 1894. évf. 702. o. 
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juk, hogy a pasa a fenti létszámnak csak a nem egész felét vitte magával, ami 
megfelel 20 000 embernek. S ha ehhez hozzáadjuk azt a 3000 janicsárt, akiket 
Konstantinápolyból hozott magával, valamint hozzávesszük még a nándor-
f ej érvári. és pozsegai bég csapatait, az így kiadódó szám kb. egyezik az Ist-
vánffy által megadott 25 000-es hadsereggel. Ez már elfogadható szám s vele 
a Rinya menti ütközet kimenetele is érthetővé válik. A harcoló alakulato
kon kívül azonban a pasa sok ezernyi parasztot is hozott magával számos 
szekérrel, akiket a különféle munkáknál kívánt felhasználni. De hogy ezek 
mennyien lehettek, arra semmiféle adatunk nincsen. 

Hasonlóan homályos előttünk a török hadsereg ágyúinak száma. Horváth 
Márk június 17-i levelében azt írja Magyar Bálintnak, hogy Ali pasának 9 
nagy ágyúja van. Ezzel szemben Magyar Bálint arról értesíti a nádort, hogy 
a pasa23 14 ágyúval töreti Sziget falait. Hogy ezekből mennyi volt a nagy 
falrontó és mennyi a colubrma és egyéb, arról ugyancsak semmiféle egykorú 
adattal nem rendelkezünk. De az is valószínű, hogy a pasa több mint össze
sen 14 löveggel jött Sziget alá, hiszen Istvánffy szerint Bafoócsa alá meg
felelő számú falkont vitt magával, a többit visszaküldte Pécsre. Ha mind
össze csak 14 ágyúja lett volna, úgy mit tudott volna elvinni a Rinyához? 
Szóval ez is olyan kérdés, amire határozott választ adná nem tudunk. Azt 
kell hinnünk, hogy a lövegek nagyságát és számát maga Horváth Márk sem 
tudta. Valószínűnek tartjuk, hogy a nehéz fal törők száma volt 9 db. 

A körülzárás előzményei 

Mint már említettük, Horváth Márk kinevezése 1555. december 9-én kelt, 
beiktatása azonban csak 1556. április 2524 körül történt meg — s miután Ali 
pasa a várat már június 10-én megszállotta, így nem sok ideje maradt, hogy 
a várható ostromra megfelelőképpen felkészüljön. Amikor ő Szigetbe került, 
akkor már az udvarban tudott dolog volt, hogy a szultán Alit nevezte ki 
budai pasának, akinek egyúttal megparancsolta,25 hogy első dolga Sziget el
foglalása legyen. Ezt konstantinápolyi követeink, nevezetesen Verancsics 
Antal és Zay Ferenc közvetlenül Alitól tudták meg.26 Ali pasát már korább
ról ismerjük, ő volt Veszprém, Drégely és az Ipoly menti várak elfoglalója 
és a palásti csata győztese. Elismert jó hadvezér hírében állt, hiszen éppen 
ezért küldte őt a szultán Sziget ellen. 

Miután a török készülődése Sziget ellen így már köztudomású volt, csak 
természetes, hogy Horváth Márk is minden lehetőt megtett, hogy az ellenség 
fogadására kellőképpen felkészüljön. A Kereosényi László által megkezdett 
javítási munkákat szorgalmasan folytatta. Annyi ideje azonban már nem 
maradt, hogy minden rossz karban levő bástyát és falat kitataroztasson. Ma
radt még a bástyákban és falakban korhadt borona elegendő. Ezek kicse
rélésére Márknak már nem jutott ideje. Ezt ő tisztán látta, ezért mindenkép
pen azon volt, hogy megfelelő számú ágyút, puskát és egyéb hadiszerszámot, 
valamint főleg gyalogost kapjon, mert a vár védelméhez leginkább ilyenekre 
volt szüksége. Nem lehet kétségünk benne, hogy írt ezzel kapcsolatban a 
királynak — bár az erre vonatkozó levele még nem került elő. Csupán a 
Zrínyivel ez ügyben folytatott levelezését ismerjük. így a bán május 26-án27 

23 Barabás: i. m . : I. kö t . 366. o. 
24 Tör téne lmi Tár , 1906. évf. 246—247. o. 
25 istvánffy Miklós: Regni Hungar ic i Histór ia Henr ic i P a u m k i r c h e n Colonna Agr ippinae 

MDCCXXIV. 221. o. 
26 Uo. 221. o. 
27 Barabás: i. m. I. kö t . 356. o. 

— 288 — 



kelt levelében tudatja Horváth Márkkal, hogy Sziget szükségletei dolgában 
írt már a királynak, úgyszintén a katonaság zsoldja miatt is, s biztosira ve
hető, hogy őfelsége mindenről idejében gondoskodni fog. Ez azonban •—• mint 
tudjuk — nem történt meg. Ugyancsak május 29-én tudatja Zrínyi Horváth 
Márkkal, hogy az uralkodó szigorúan utasította a varasdi parancsnokot, 
Wildensteinert, hogy 200 gyalogost minden késedelem nélkül küldjön Szi
getbe.28 Nem valószínű azonban, hogy bármiféle hadianyag érkezett volna 
a várba, mert erre már nem állott elegendő idő rendelkezésre. Arra viszont, 
hogy a 200 gyalogost sem kapta meg, biztosan következtetünk Wildensteiner-
nek június 3-án — tehát alig néhány nappal a vár megszállása előtt — Zrínyi
hez írt leveléből. Ebben azt írta, hogy ő se új, se régi gyalogost Szigetbe kül
deni nem tud, azért engedélyt kér a bántól, hogy Muraközben 3 Ft havi 
zsoldra gyalogosokat toborozhasson.29 Ez a pár sor mindent megmagyaráz, 
többek között azt is, hogy Horváth Márknak azzal a létszámú őrséggel, 
ágyúval és felszereléssel kellett fogadnia a törököt, ami éppen akkor rendel
kezésére állott. 

Ali pasa seregének gyülekezési helyéül Szentlőrincet30 jelölte ki. Ez a falu 
2 magyar mérföldre — ami kb. 16 km-nek felel meg — fekszik Szigettől. Ide 
jöttek május 21-én Dervis pécsi, Amhát babócsai, Nászuh koppányi és még 
más bégek is az alájuk tartozó katonasággal. Miután ott letelepedtek, a kör
nyék lakosságát a tábor közelében való közlekedéstől eltiltották. Bizonyára 
azért, hogy szándékuk Horváth Márk tudomására ne jusson. Ezzel azonban 
már elkéstek, mert a szigetiek a töröknek minden lépéséről tudtak. Lovasaik 
naponként fölverték a tábort, 'kicsalták belőle az ellenséget, és közüle sokat 
levágtak. Mindezek ellenére a csapatok gyülekezése tovább folyt, és csak 
június 9-én fejeződött be. De már ezt megelőzően, május utolsó napjain a 
török lovas portyák sűrűn cirkáltak a végház körül. Céljuk nem annyira a 
földerítés, hanem azt volt, hogy Szigetet a környéktől teljesen elzárják, hogy 
oda semmit bevinni ne lehessen, de segélyt se kaphasson sehonnan. A pasa 
még Szentlőrincről levelet küldött Horváth Márknak,31 amelyben intette őt, 
hogy ne szálljon szembe a hatalmas padisah győzhetetlen hadseregével, mert 
az úgyis hiábavaló, és vele csak magát s övéit a biztos pusztulásnak teszi ki. 
Míg ha a várat jószerrel átadja, szabadon elmehetnek minden vagyonukkal, 
ahová akarnak. Márk azonban a levelet hadnagyai előtt összetépte, és meg
üzente a pasának: a végházat nem adja meg, és azt mindhalálig védelmezni 
fogja. 

A város ostroma 

Ali június 11-én reggel 6 óra32 tájban érkezett hadseregével Sziget alá, 
ahol a várostól keletre fekvő széles mezőségen állapodott meg, majd paran
csot adott a körülzárásra, ami azonban csak másnap reggelre fejeződött be. 
A mieink ugyanis öt erős csapatban vonultak ki ellenük, és véres harcban 
több helyen megfutamították őket. Maga a pasa kíséretével megtekintetifce a 
végházat, s ennek végeztével elrendelte, hogy a Bagotay és a Késás bástyák
kal, valamint a Pécsi kapuval szemben a nagy faltörő ágyuk számára sán
cokat emeljenek. Szemléje során ugyanis látnia kellett, hogy a vár legjobban 
a város által van oltalmazva, s így mindaddig, amíg azt el nem foglalja, 

28 Uo. I. köt . 358. o. 
29 Uo. 
30 Horváth Márk: i. m. 1. o. 
31 Ortélius: i. ím. 97. o. 
32 Horváth Márk: i. m . 1. o.; Barabás: i. m. I. köt . 368. o. 
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sem a várat nagy ágyúival hatásosan lőni nem tudja, de a tó vizét is bajosan 
lesz módjában lecsapolni. Viszont a város északi oldalához — amely legköze
lebb esik a várhoz — egyrészt a tó mély vize, másrészt pedig a vár két szem
ben levő erős bástyájának ágyúi miatt hozzáférni nem tud. A város nyugati 
oldalát 250—300 lépés széles feneketlen ingovány tette hozzáférhetetlenné, 
míg a déli keskeny oldal megtámadását szűk előtere — amit az előbb emlí
tett ingovány idézett elő, mely ennek az oldalnak körülbelül a felét foglalta 
el —, valamint a két közeli erős bástya semmiképpen sem ja valta. Emellett 
itt a várost az ingoványon fölül még kettős széles vízárok is védelmezte. 
Egyedül a keleti oldal volt olyan, amely már az első tekintetre elárulta gyön
geségét, itt volt hely futóárkok ásására és a támadáshoz nagyobb seregtestek 
felvonultatására. Az északi és déli sarkon álló bástyák között hosszú, egyenes, 
minden oldalozhatási lehetőséget kizáró fal húzódott, mégpedig több mint 
500 lépésnyi távolságban, ami már eleve illuzórikussá tette a bástyák fel
adatának teljesítését. Ennek az oldalnak a közepénél valamivel feljebb egy 
erős középkori kőkapu állott ugyan, de az védőmű tekintetében szóba sem 
jöhetett. Egyedül a két széles vízárok számított akadálynak, de ezek beteme
tése sem jelentett különösebb gondot a pasának, mert az a magával hozott 
sok ezernyi paraszt munkájával, a környékbeli erdők fájával elvégezhetőnek 
látszott. Hogy azután ez a munka hány szegény paraszt életébe fog kerülni 
— ami végeredményben az ellenség kárát jelentette —, azzal a török már 
nem gondolt. Ámde az ágyúállások építése nem folyt le zavartalanul, mert 
a szigeti lovasság a nap folyamán több ízben is kiütött a dolgozó azabokra 
és parasztokra, azokat széjjelzavarta, és sokakat levágott belőlük anélkül, 
hogy veszteség érte volna. Mindezek ellenére a sáncok másnap a hajnali 
órákig elkészültek, és a magas, földdel töltött sövénykasok között a nehéz 
faltörő ágyúk is föl voltak állítva. 

12-én reggel 6 órakor a török tüzérség megkezdte a Bagotay és Késás bás
tyák,33 valamint a közbül álló Pécsi kapu töretését, és azt 11 órán keresztül, 
vagyis délután 5 óráig szünet nélkül folytatta. A két sarokbástya, valamint 
a vár Hegy bástyájának ágyúi ugyan nagy igyekezettel törekedtek az ellen
séges ágyúkat széjjellőni, vagy legalábbis fölborítani és elhallgattatni, ez 
azonban a lövegek körül létesített erős védőberendezések miatt semmikép
pen sem sikerült, s a délutáni órákban már jelentékeny károk mutatkoztak 
a bástyákon és a kapun. 

Horváth Márk ekkor tanácskozásra hívta tisztjeit, és fölvetette előttük a 
kérdést;34 vajon mi volna helyesebb, kivonni az ágyúkat és az őrséget, vala
mint a hadianyagot a városból, s azután azt fölgyújtva az ellenségnek át
engedni, vagy pedig — amíg csak lehet — tovább tartani? Hosszas vita 
után Horváth Márk és Űjlaky Sebestyén véleménye győzött, amely szerint 
az ellenséget ki kell fárasztani, s a várost tovább fogják védelmezni, mert 
amíg az birtokukban van, addig a török a várhoz annyira liozzáférni, hogy 
ostromágyúkkal lője, nem tud. De kétséges az is, hogy a város elfoglalása 
nélkül a tó vizét le tudja-e vezetni, márpedig énéiül minden fáradozása hiá
bavaló marad. 

Az ostrom állását a 2. sz. ábrán tüntettük fel. 
Alig, hogy besötétedett, a várban levő ácsok és kőművesek, a melléjük be

osztott parasztokkal, hozzáfogtak a falakban okozott romlások helyreállítá
sához. Ezt a munkát — hacsak az ellenség éjszakai ágyúzásával nem akadá
lyozta — a sötétség oltalma alatt, amennyire lehetett, nap mind nap reggelre 
elvégezték. 

33 Uo, 
34 istvánffy: i. m. (1622-ből) 359. o. 
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2. sz. ábra. Helyzet június 12-én 
Jelmagyarázat: A. Belsővár: 1. Kerektorony. 2. Napenyészeti bástya. 3. Keleti bástya. 4. Híd a külsővárba. 5. Vízárok. B 
Külsővár: 6. Pécsi bástya. 7. Hegy bástya. 8. Henyey- vagy Görösgal felé való bástya. 9. Vártemplom. 10. Várkapu. 11. 
Hosszú híd. 12. Vártó. C. Város: 13. Északi kapu. 14. Bagói ay bástya. 15. Pécsi kapu. 16. Késás bástya. 17. Siklósi kapu. 
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13-án az ellenség ágyúi35 már kora virradatkor megkezdték a tüzelést, s 
azt nemcsak egész napon át, hanem éjszaka is — bár nem annyira hevesen 
mint napközben — folytatták. Különösen a kapu és a Késás bástya szenve
dett sokat a nehéz golyók beütéseitől. Ezért délután 4 órakor Márk Radovan 
hadnagyot 50 lovassal ráküldte a bástyát törő ágyúkra, hogy azokat szegezze 
be vagy törje össze. Miután a Pécsi kapu maga is a török ágyúk tüzében 
állt, nem lehet kétségünk benne, hogy a hadnagy a város Siklósi kapuján — 
amely egyébként is közelebb volt a rnondott ágyúkhoz — ütött ki, s rávetette 
magát a mostani tűzoltó laktanya helyén fölállított ágyúkra. Sikerült is neki 
néhány tüzért levágni, de a többi megfutott és föllármázta a közeli tábort, 
ahonnan mindenfelől erős csapatok indultak a veszélybe jutott ágyúk meg
mentésére. Radovan ezt látva tanácsosnak tartotta még idejekorán vissza
térni a városba, anélkül, hogy a török ágyúkban kárt tett volna. Veszteség 
ugyan nem érte a kitörő csapatot, sőt megszaporodva térték vissza, mert két 
török foglyot is hoztak magukkal. 

13 és 14-e közti éjjelen36 részben a már nappal összehordott töméntelen 
sok rőzse, rönk- és hasábra felhasználásával megkezdte a török a keleti oldal 
előtt levő két vízárok betemetését. Szekér szekér után, minden szünet nélkül 
hordta a különféle fát a mostani vasúti pályán túl levő erdőkből, s azt az 
árokba behányva előkészítették arra, hogy rajta keresztül a katonaság táma
dásra mehessen. Olyan nagy igyekezettel folyt ez a munka, s olyannyira 
zavarták vele a parasztságot, hogy a két hosszú és széles árkot 14-én délig 
teljesen betemették. 

Június 14-én — amely éppen vasárnapra37 esett — délfelé erős keleti szél 
támadt, amit az ellenség nem mulasztott el kihasználni, s ezért délután 2 óra 
tájban égő szurokba mártott nyilakat lövöldözött a városba. Bár a városi 
polgárság a parasztokkal, úgyszintén az asszonyok is a nagyobb gyermekekkel 
serényen oltogatták a tetőkre hulló égő nyilakat, ennek ellenére az egyre 
erősödő szél miatt nem lehetett a tűz kitörését megakadályozni, ami annyira 
elhatalmasodott, hogy a városnak kb. a déli fele része, a Késás bástyától a 
Henyey-bástyáig terjedő palánkjával 208 lépésnyi hosszban38 leégett úgy, 
hogy ezen az oldalon csak a tömésfal maradt meg. A török látva a tüzet, 
nagy támadást indított a két bástya és a Pécsi kapu ellen, de a rések elé ál
lított, kartácsra töltött ágyúk elsöpörték a behatolni akaró janicsárokat, akik 
kénytelenek voltak nagy veszteséggel visszavonulni. így a védők még ebben a 
rendkívül nehéz helyzetben is meg tudták a várost tartani. 

15-én a török vívóárkot ásatott a parasztokkal a nagyon megrongált Késás 
bástyához. A árok nem egyenesen, hanem csipkeszerűen közeledett az erős
séghez, hogy a török katonák védelmet találjanak a bástyáról rájuk puskázó 
szigeti hajdúk ellen. Estefelé az árok már olyan közelre ért a falhoz, hogy az 
ellenség kopjával csaknem elérte a mieinket. Ali pasa maga is — több béggel 
együtt — bent tartózkodott az árokban, am.ikox a védők hangos Jézus kiál
tással megrohanták őket. A törökök — élükön a pasával —elfutottak, miköz
ben Ali turbánja leesett fejéről,39 és ott is maradt az árokban. Vitézeink 
ugyan — ilyen körülmények között — nem sok kárt tudtak tenni az ellen
ségben, de a munkát ezzel mégis megakadályozták, és a dolgozó parasztok 
— szám szerint 40-en — bejöttek velük a Városba. Ezek a szegény emberek 
keservesen elpanaszolták, hogy őket, valamint sok más társukat erővel haj
tották ide munkára. Egyedül Tolna környékéről 900-nál több parasztot hoz-

35 TJo.; Horváth Márk: i. m . 2. o. 
36 u o . ; Istvánffy: i. m . 359. o.; Ortélius: i. m. 98. o. 
37 Horváth Márk: i. om. 3. o. ; Istvánffy: i. m . 359. o. 
38 uo. 
39 Szalay: i. m . 242. o. 
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tak a táboriba. Valamennyien el vannak40 búsulva, mert a legnagyobb mezei 
munkákat kellett otthagyniuk, emellett az ellenség embertelenül bánik velük, 
és semmi kímélettel nincsen irányukban. Mindnyájan el vannak tökélve, 
hogyha akármilyen kis fölmentő sereg érkezik is Sziget alá, ők valamennyien 
rátámadnak gonosz kínzóikra. A török ezen a napon tovább folytatta a kapu 
és a két bástya rombolását, amelyeken helyenként már akkora rések tátong
tak, hogy azokat lehetetlen volt a rövid nyári éjszakák alatt megjavítani. 

16-tól 20-ig az ellenség, csakhogy a védőőrség ne nyugodhasson, hanem 
azt minél jobban kifárassza és kimerítse, most már egész éjszaka lőtte a 
kaput és a két bástyát, sőt a városba is belőtte golyóit, amelyek egy csomó 
házat romiba döntöttek, és néhány embert is megöltek. Emiatt a városi la
kosság,41 de a katonák feleségei is felkeresték Horváth Márkot, és elmond
ták, hogy ők már nem bírják a sok álmatlan éjszakát és az ostrommal járó 
sok szenvedést; tekintse őket és az ártatlan gyermekeket, egyezzen meg az 
ellenséggel, hogyha minden vagyonukkal békében elmehetnek, úgy feladja 
a várat. Márk azonban megszidta az lasszonyofcat, s kereken elküdte őket 
magától. Kérésüket természetesen elutasította. 

18-án a török újabb nagy támadást intézett42 a keleti oldal ellen, de csak 
egy helyen sikerült ideiglenesen betörnie a városba (hogy ez a hely hol volt, 
azt Horváth Márk nem említi), de onnan is hamar kivetették őket úgy, hogy 
a török nagy veszteséggel volt kénytelen a falak alól visszavonulni. 

A török tüzérség 19 és 20-án is egész napon át rombolta a két bástyát és 
a kaput, amit a város ágyúi gátolni igyekeztek ugyan, de kevés eredménnyel. 
Valószínűnek kell tartanunk, hogy Horváth Márk csak kisebb ágyúkat ha
gyott a városban, a nagyobbakat a vár védelmére tartogatta. 

21^én — vasárnap — az ellenségnek újból43 sikerült, mégpedig ez alkalom
mal a város felső részét — amely a 14-i tűzvészben megmaradt — felgyújtani. 
A keletkezett zavarban erős janicsár csapatok indultak támadásra a két erő
sen megrongált bástya és az ágyúgolyókkal már bedöntött Pécsi kapu ellen. 
A védők azonban körömszakadtáig védték a várost, és vitéz küzdelem után 
visszavetették az ellenséget. Ali azonban nem .tágított, és egyre újabb pihent 
csapatokat küldött támadásra. Már sötétedett, de a harc egyre folyt tovább. 
Az ádáz küzdelem alatt a mieinknek sikerült a falakról aláhajított égő szu
rokkoszorúkkal a belső vízárokba hordott — állítólag 12 000 szekérnyi fát 
több helyen fölgyújtani.44 Hatalmas tűz lángolt föl az árokból, de még ez 
sem vetett véget a viadalnak, sőt a lángok fénye mellett folyt tovább a harc 
a város birtokáért. Az ellenséget már négyszer verték el a falaktól, nagy 
veszteséget okozva nekik, de a véres öldöklésben a mieink közül is sokan 
elestek s ezért Márk, amikor látta, hogy a janicsáraga vezetésével újabb friss 
csapatok indulnak támadásra, parancsot adott a várba való visszavonulásra. 
Ennek sikeres végrehajtása után a kapitány a vár és a város közti hosszú 
hidat fölégette. 

Az ellenség ekkor nagy örömmel és még nagyobb lármával behatolt az égő 
városba, ahol Radovan tóparthoz közel levő házának tüzét eloltva, abba he
lyezte el nagy mennyiségű puskaporát. Nyilván erős boltozata lehetett az 
épületnek, amelybe a lőport biztonságosan tárolhatták. Az azabok pedig — 
az erre kényszerített parasztok segítségével —. közel a házhoz nagy gyorsa
sággal egy ágyúsáncot építettek. Noha ez igen rövid idő alatt készült, ennek 

40 Uo. 
41 Ortélius: i. m. 99. o. 
42 Horváth Márk: i. m . 3. o. 
43 Ortélius: i. m. 99. o. 
44 istvánffy: i. m, 359. o.; Ortélius: i. m. 99. o. 
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ellenére meglehetősen erős építmény volt. Mihelyt a munkát befejezték, oda 
azonnal 4 nagy faltörő ágyút állítottak fel.45 Ám a védők nem tudtak bele
nyugodni városuk elvesztésébe, s alig egy rövid órai pihenés után a vár rej
tett kapuján át — Űjlaky Sebestyén46 és Radovan Jakab parancsnoksága 
alatt —, a nádasok között vezető úton haladva, valahol az északnyugati ré
szen behatoltak a városba és az ellenséget, amely győzelmében elbizakodva 
erre nem is gondolt, hirtelen meglepték. A nem várt támadás annyira meg
ijesztette a törököt, hogy az — amerre tudott — fejét vesztve menekülni 
kezdett. A mieink pedig a kedvező alkalmat igyekeztek kihasználni, és az 
ágyúkhoz siettek. Már vontatták is azokat a közeli tóhoz, hogy abba bele
fordítsák, de ekkor — nyilván Ali parancsára — több száz janicsár és más
féle török harcos rohamozta meg a védőket. A véres küzdelem a sötét éj 
ellenére négy óra hosszáig tartott, és benne közel 800 törököt vágtak le a 
mieink. Mégis, amikor Üjlaky Sebestyén látta, hogy az ellenség egyre soka
sodik körülöttük, parancsot adott a visszavonulásra. De Véli janicsáragát, 
akit az ütközet folyamán rabul ejtettek, több törökkel együtt, 29 kopjára 
tűzött törökfej kíséretében diadallal vitték be a várba.47 Nászuh koppányi 
szándzsákbég, a fejérvári olajbéggel együtt elesett. De nagy száma volt a 
sebesülteknek is. Ezek között volt Amhát babócsai és Mehemed szolnoki bég 
is. A mieink közül a főnemes származású Maczedórniay György, Topordy Be
nedek, a hajdúk egyik vajdája, Nádor György, valamint Mohácsi Dömötör 
tizedes 12 hajdúval együtt hősi halált halt. Megsebesültek: Radovan Jakab, 
Ruby Mihály, Artézy Tamás és még sokan mások, de ezek gondos orvosi 
kezelés után csakhamar felgyógyultak.48 

A vár ostroma 

20-tól 21-re forduló éjjel a török a város belső vízárkának közelében 
— nem messze a 14-i tűzvészben leégett malomhoz — egy erős, sövénnyel49 

is kifont ágyúsáncot épített és azt — minthogy közel esett a Bagotay, vala
mint a Hegy bástyákhoz — hosszú, tekervényes futóárokkal kötötte össze a 
pécsi országúttal. Noha a mieink már másnap kora hajnalban észrevették az 
ellenség létesítményeit, de azt az erősen megépített sánc és a már felállított 
védőkosarak miatt heves ágyúzással sem sikerült tönkre tenni. így a török 
azt a déli órákig be is fejezte s oda a következő éjjel 4 nagy ágyút és 3 co-
lubrinát állított, amelyekkel 22-én reggel a Hegy bástyát, a belsővár magas 
kerektornyát és a mellette levő épületeket kezdte lőni.50 Ali azt hihette, 
hogy a vár puskaporos raktára a kerektoronyban van, s ily módon annak 
felrobbantásával a védelmet akarta lehetetlenné tenni. Az ágyúgolyók nagy 
kárt tettek az épületekben. Bár Márk a közeli két bástyáról erősen lövette az 
ezeket törő ágyúkat, ártani nekik semmiképpen nem tudott. Szerencsére egy 
közbejött esemény miatt — erről majd a következőkben fogunk szólni — 
ezeknek az ágyúknak egy részét a nyugati oldalra vitték át. 

22-én a török a városban,51 a vár délnyugati bástyájával szemben — 
amelyet mind Istvánffy, mind pedig Horváth Márk Henyey-erődnek nevez — 
földombolt földből és fából egy kastélyt épített. Közbevetett gondolatként 

45 Horváth Márk: i. m. 4. o.; Istvánffy: i. m. 359. o. 
46 Uo. 360. o.; Ortélius: i. m. 99. o.; Horváth Márk: i. m. 4. o. 
47 istvánffy: i. m. 360. o.; Barabás: i. m. I. köt . 373. o. 
48 istvánffy: i. m. 360. o. 
49 Horváth Márk: i. m. 4. o. 
50 uo. 
51 Uo. 5. o.; Istvánffy: i. m, 360. o. 
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említjük meg, hogy abban az időben kastély alatt egészen mást értettek, 
mint manapság. Kastélyoknak nevezték a fapalánkokkal kerített és széles 
mély árokkal ellátott kisebb erődöket is, amelyek rablóbandák ellen ele
gendő védelmet biztosítottak, de voltak azután ugyancsak kastélyoknak 
nevezett olyan építmények is, amelyeket várak ostromára alkalmaztak. A je
len esetben ilyen kastélyokról van szó. Ezeket úgy építették, hogy kb. 20 m 
hosszú és 3 m magas földtöltést emeltek, amelynek oldalai szorosan egymás 
mellé ásott, s fölül még boronakötésekkel is egymáshoz erősített erős fatör
zsekből voltak. Tetejére az ellenség oldala felől enyhe esésű lejtőn lehe
tett följutni (hogy az ágyúkat kötelekkel föl tudják vontatni), ahová föld
del megtöltött nagy vesszőből font kasok közé faltörő ágyúkat állítottak, 
hogy velük a szemben levő bástyán rést törjenek. A töltés közepéből pedig 
egy hosszú, boronákból összeácsolt, három oldal felől zárt toronyszerű épít
mény emelkedett ki, egészen a bástyafal magasságáig, vagy még azon felül is. 
A teteje terasz, vagy talán inkább erkélyszerűen lett kiképezve, ahonnan 
azután gyapjúval vagy földdel keményre megtömött zsákok mögül puskás 
janicsárok lövöldözésükkel a bástya védelmét szándékoztak megbénítani, 
vagy pedig — mint az említett esetben — megakadályozni a védőket abban, 
hogy az alant folyó műszaki munkák végzését meggátolják. Az erkélyszerű 
tüzelőállásra az ellenség felőli védett oldalról lajtorján lehetett fölmenni. 
(Ügy látszik, hogy ennek a bástyának mégis csak volt valami köze egy He-
nyey nevű személyhez, mert Istvánffy később, az 1566. évi ostromnál is egy 
helyen Henyey-erődnek nevezi ezt.) Oda az éj sötétjének védeme alatt 4 nagy 
faltörőt vontatott, amelyekkel másnap a szemben levő bástyát, valamint a 
kaput kezdte töretni.52 De a vár két déli bástyájának ágyúi hevesen viszonoz
ták a tüzet és sok kárt okoztak az ellenségnek. A török ezeket az ágyúkat 
a malom közelében emelt ágyúsáncból hozta át a következő okból: 21-én az 
éj sötétjében — valószínűleg a kint folyó nagy harcok miatt — egy Benedek53 

nevű ember fiával és két másik árulóval kiszökött a várból, de mind a né
gyen az ellenség kezébe kerültek. Ali annyira megörült a foglyoknak, hogy 
az őket kísérő török katonáknak 25 tallér jutalmat adott, a szökevényeket 
pedig kihallgatta. Ezek azt ajánlották neki, hogy ne a malom felől, hanem 
a délnyugati oldalon, a Hárserdő felőli hosszú falat lövesse. Onnan 5 nap 
alatt olyan rést tud törni a falakon, hogy a várat könnyen elfoglalhatja. Még 
azt is megkérdezte tőlük a pasa, hogy mi az, amit olyan hangos csörömpölés
sel vernek a várban? Mire azt válaszolták, hogy öreg vasakból ágyúgolyókat 
kovácsolnak. Ezért még ugyanezen a napon — az árulók tanácsára — Ali a 
hárserdei tóparton is egy ágyúüteget állított fel, ahová colubrinákat vonta
tott, és azokkal másnap, azaz június 23-án a nyugati összekötő falat és a belső
vár vízárkának bejáratánál épült kőbástyát kezdte lőni. Szerencsére a nagy 
távolság miatt — különösen az összekötő falban, amely nagyon rossz karban 
volt — nagyobb kárt nem tudott tenni. A pasának az lehetett a terve, hogy 
a tó vizének levezetése után ezt a falat is meg fogja támadni, s a roham si
kere érdekében akarta előzetesen a két szélen lévő bástyát lerontani. 

Másnap, 24-én a török a táborba hajtott, egyes források szerint sok ezer
nyi paraszttal a katonai temetőtől kezdve, a hosszú töltésen, annak egész 
hosszában 4 láb54 széles és embermagasságúnál valamivel mélyebb árkot 
ásatott, s ugyanakkor a tó szélében — a vár kapujával szemben — fából és 
földdel megtöltött zsákokból hosszú sáncot épített, amelynek két oldal felől, 

52 u o . ; Horváth Márk: i. m. 5. o. 
53 szalay: 189. o. 
54 Istvánffy: i. m. 360. o. 
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keletről és nyugatról volt lejárata55 a víz felé. Ezt a sáncot a hosszú töltésen 
végighaladó árokkal egy további árok kötötte össze, mely a nagytemplom és 
a monostor mögött cikk-cakkban vezetett föl a vártóig. E hosszú árok oltalma 
alatt a török a környéken levő erdőkből töméntelen mennyiségű rőzsét, ha
sáb- és rönkfát hordatott össze az említett kétlejáratú sáncnál. Terve az volt, 
hogy a.tó vizét levezetve a sáros tófenéken keresztül széles és a vár falával 
egyenlő magasságú töltést épít, s annak felhasználásával fog betörni a várba. 
Abból a célból, hogy e munka végzéséhez a szükséges lefogó tűztámogatást 
biztosítsa, a másik oldalon, a Hegy bástyával szemben is kastélyt kezdett 
építeni.56 Ám a várból is észrevették a török szándékát, s amennyire csak 
lehetett, a két sarokbástya ágyúival, valamint a közbül levő falon elhelyezett 
szakállasokkal próbálták a munkát meghiúsítani. A kastélyépítést erősen 
hátráltatták, a fahordást azonban éppen a csipkeszerűen ásott árok miatt 
nem voltak képesek megakadályozni. Márk ekkor egy csapat hajdút küldött 
ki rájuk, akik a törököket és a parasztokat széjjelverték ugyan, miközben 
sokat levágtak belőlük, de ebben a harcban ők maguk is 6 embert vesztet
tek.57 Ezzel a kitöréssel azonban a munkát csak késleltetni tudták, megaka
dályozni nem. 

23-án éjjel az ellenség — közel a katonai temetőhöz — a széles vízfogó 
töltést átvágta58 és a víz két nap és egy éjszaka alatt lefolyt a töltés túlsó ol
dalán elterülő ingoványba. A külsővár három bástyája és a köztük lévő ösz-
szekőtö falak, föl egészen a belsővár vízárkáig, víz nélkül maradtak. A tó-
fenéken csak feneketlen sár és sok kisebb-nagyobb tócsa maradt. De a belső
vár körül s azontúl észak felé — ahol a víz mindig mély volt — a tó tovább
ra is megmaradt úgy, hogy az ellenség ezeken a helyeken semmiféle táma
dási előkészületekkel nem próbálkozott. 

Ezen a napon a török a délnyugati bástyával szemben lévő kastélyon, 
valamint a leégett malom melletti sáncon felállított ágyúiból egész nap, szü
net nélkül lőtte a két déli bástyát.59 Ám a tüzelést onnan is erélyesen viszo
nozták, sok kárt téve az ellenségben. Ez a tüzérségi párbaj azonban súlyos 
veszteséget okozott a mieinknek is, mert mindkét tüzérmester olyan nehéz 
sebesülést kapott, hogy az ostrom további folyamán a védelemben már nem 
vehetett részt. Erdélyi Bálint tűzmesternek a bal karját, a dalmát Tobolo-
vics Jakabnak pedig00 a jobb karját szakította le az ágyúgolyó. Ez a szeren
csétlen eset nagy gondot okozott Horváth Márknak, mert nem volt a várban 
egyetlen olyan ember, akit az ágyúk mellé állíthatott volna. A véletlen sze
rencse azonban segített rajta. Volt a török rabok között egy Lázár nevű rác 
ember, aki korábban a török ágyúknál szolgált, s most önként ajánlkozott az 
ágyúk mellé. Márk fölhozatta őt a börtönből, kihallgatta, s miután megtud
ta, hogy keresztény, letétette vele a szokásos esküt és az ágyúk mellé állí
totta. Lázár itt nagy hozzáértéssel és ügyességgel látta el dolgát. Mindjárt 
első lövésével úgy eltalált egy nagy török ágyút, hogy annak csöve megre
pedt és hasznavehetetlenné vált.61 Ugyanezen a napon azonban még egy má
sik szerencsétlenség is érte a várbelieket. A nagy Margit nevű ágyú — ame
lyet még Török Bálint Szentiványi Antallal öntetett — telitalálatot kapott 
úgy, hogy többé használni nem lehetett.62 

55 Horváth Márk: i. m . 5. o. 
56 Barabás: i. m . I. köt . 385. o. 
57 Horváth Márk: i. m . 5. o. 
58 Istvánffy: i. m. 360. o.; Horváth Márk: i. m. 5. o. 
59 istvánffy: i. m. 360. o. 
60 Horváth Márk: i. m. 9. o.; Istvánffy: i. m. 360. o. 
61 Uo. 
62 Uo. 
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24-én az ellenség a Hárserdő szélén felállított ágyúival is folytatta a vár 
lövetését,63 ezek az ágyúk a délnyugati bástyát és az innen fölfelé haladó 
falat rombolták. A várnak ezen a részén lehetett a gazdasági udvar, amelyet 
Horváth Márk „Allodiumnak" nevez, mert amikor az ágyúgolyók beütöttek 
a falba, odabentről disznórívást és nyerítést hallottak. Ugyanezen a napon a 
monostor fölötti kastély ágyúi belőttek a várba és főleg a templomot64 — 
ahol talán az élelmiszerraktárt sejtették — igyekeztek elpusztítani. De na
gyobb kárt az épületben nem tudtak okozni, mert az öles falakkal és vastag 
erős boltozattal épült. De a járás-menés ettől a naptól kezdve a várban már 
veszélyessé vált. 

25-én az ellenség mindhárom oldal65 felől folytatta az ágyúzást, főleg 
két déli bástya ellen, hogy lefogó tüzükkel a töltés építését lehetővé tegyék. 
A parasztok fejük elé tartott rőzsekötegekkel védekeztek, míg a janicsá
rok a kastélyokból puskával, földdel megtöltött zsákok mögül, a török tü
zérek pedig a kastélyokon felállított lövegekkel igyekeztek a mieink tüze
lését megbénítani. Bár ebben a harcban számos török és igen sok paraszt 
vesztette életét, az ellenség mindezek ellenére a munkát a nappali órákban 
is erélyesen továbbfolytatta. 

25-ről 26^ra forduló éjjel a török egyre építette a töltést, sőt az éj folya
mán már leégetett malom felől a Hegy bástyához egy másik töltés építé
séhez is hozzákezdett.66 A szekerek, lovak, tevék, öszvérek stb. egyre hord
ták a töméntelen fát a tófenékre. 26-án a heves tüzérségi tűzben — főként 
a Kálmáncsehiből behajtott szegénységből vesztek el sokan.67 A török azon
ban nem törődött vele, hanem — mivel közelben már nem talált — nagy 
messzeségből újabb tömegeket hozott a munka végzésére. így azután a töl
tések szemmel láthatóan egyre jobban emelkedtek. 

Mit akart az ellenség a töltésekkel elérni? Kétféle szándéka lehetett: 
1. Vagy a bástya falával egyenlő magasra és egészen a falhoz hozzá

építi, hogy a roham ezen át végrehajtható legyen; 
2. Vagy pedig a töltést csak a külső, vagy a középső vízárokig viszi, s azt 

a bástya előtt jó magasra építi, hogy annak a tetején elhelyezett homok
zsákok mögé fektetett janicsár lövészek segíteni tudják a rések elleni ro
hamot. 

A valószínű föltevés az első eset mellett szól, amint ez Horváth Márk
nak július 21-én, Térjék Tamáshoz írt leveléből is kitűnik: „Kegyelmednek 
ennek előtte megírtam vala, hogy az ellenség az árkot földdel és fával telti 
reánk, immáron az szegeletbástya eránt, annyira teltettek vala reánk, hogy 
immáron szabadon jöhettek volna reánk, ezért Istennek kegyelmes segítsé
géből tegnap esmeg megégettük, kit ha nem égettünk volna, minden kétség 
nélkül reánk jöttek volna."68 

Az első esetben természetesen a töltést nem lehetett mindjárt közvetle
nül a falhoz hozzáépíteni — legfeljebb csak a középső árokig —, mert azt a 
védők tűzzel, vagy más módon elpusztították volna. A fal és a töltés között 
levő hézagot pedig csak közvetlenül a támadás megindulása előtt kíván
ták kiegészíteni. Nem kétséges, hogy a sürgős műszaki munkához a két kas
tély tűzfegyvereit jelentékenyen meg kellett volna szaporítani, hogy így 
a lefogó tűz erős hatása következtében a munkát hamar el lehessen vé-

63 Szalay: 189—190. o.; Barabás: i. m. I. kö t . 373. o. 
6'» u o . 
65 Horváth Márk: i. m. 5. o.; Istvánffy; i. m. 360. o. 
66 Horváth Márk,: i. m. 5. o. 
67 szalay: 190. o. 
68 Barabás: i. m. I. köt. 385. o. 
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gezni. Nyilvánvaló, hogy Ali pasa a töltéseket csak a külső, vagy legfel
jebb a középső vízárok széléig építette. Az is természetesnek látszik, hogy 
e töltéseknek a vár felőli oldalát nem fából, hanem kizárólag földdel meg
töltött zsákokból készítette úgy, hogy onnan azokat sem égő szurokkoszorúk
kal, sem lángoló szurokba mártott nyilakkal fölgyújtani nem lehetett. 

26., 27. és 28-án a török egyre tovább69 építette a töltéseket, miközben 
az ágyúk mindhárom oldal felől lőtték a bástyákat, hogy a védőknek a 
munkát akadályozó tüzelését legalább is erősen csökkentsék. Mindezek 
ellenére a töltések — amelyekről Horváth Márk aggodalmai ellenére is 
a legnagyobb elismeréssel szólt — egyre épültek és szemlátomást emelked
tek. Szerencsére ezen a napon megeredt az eső70 és olyan nagy mennyiség
ben hullott, hogy az árkok, de még a tófenék mélyebb részei is vízzel tel
tek meg, ami a munka végzését teljesen megakasztotta. Az ágyúzás azon
ban ezen a napon sem szünetelt, egy ágyúgolyó Kartenstár Sebestyén lo
vast is széjjelszaggatta. Ugyanezen a napon a pasa egy erősebb lovas csa
patot küldött Babócsa felé földerítésre, mert úgy hírlett, hogy azon a kör
nyéken a nádor és Zrínyi csapatokat gyűjtenek a vár felmentésére. 

29-én és 30-án egész nap szakadt az eső.71 E miatt azután minden munka 
szünetelt, csupán a jobbágyok meregették a futóárkokból a vizet. 

Július l-re azonban kiderült az idő és egész nap melegen sütött a nap. 
A feneketlen sár és a sok víz miatt azonban a töltés építését nem folytat
hatták, csak a vizet vezettették el a parasztokkal. A két kastélyon, vala
mint a hárserdei tóparton felállított ágyúk azonban egész nap lőtték a két 
déli bástyát, illetőleg a nyugati falat, s ezt 2-án, valamint 3-án is folytatták. 
A jó idő következtében újból megkezdték a töltésépítést is, s a munka 
annyira haladt, hogy 3-án már csaknem egyenlő volt a fal magasságával. 
E miatt azután sem a várból a kastélyra, sem onnan a bástyára ágyúzni 
nem tudtak.72 (Lásd a 3. sz. ábrát.) 

4-én már nagyon aggasztó volt a helyzet, úgy hogy sokan elveszettnek 
gondolták a várat. Ezért Márk már kora szürkületkor egy csapat hajdút kül
dött ki a kapu előtti töltés megégetésére. Ez a próbálkozás azonban a török 
őrség éberségén meghiúsult — sőt a hajdúk közül hatan életüket vesztet
ték.73 

4-ről 5-re forduló éjjel Márk — akire igen nagy gond nehezedett — 
kénytelen volt újból kísérletet tenni a töltés felgyújtására. Ez alkalommal, 
nagy valószínűség szerint, maga Ujlaky Sebestyén ment ki a hajdúkkal, 
hogy a végveszélybe került várat megmentse. Néhány ügyesebb hajdú, a 
legnagyobb csendben, mindig a legsötétebb helyeken haladva megközelí
tette a fatöltés túlsó végét, illetve a középen túl levő részét, ahol már nem 
kellett attól tartani, hogy ott földet, vagy földdel megtöltött zsákokat ta
lál. Sikerült is több helyen az szurokba mártott fenyőkoszorúkat lángra 
lobbantva a fa között elhelyezni és így a töltést — amelyben a parasztok ál
lítása szerint 5020 szekér fa volt — meggyújtani.74 Mire a török őrség ezt 
észrevette, akkor már nagy füst miatt le se tudott jönni a fa tetejéről. Ott 
égtek meg a lángokban. Am, akiknek sikerült valahogy lekászálódni, azok 
a hajdúkkal kerültek szembe, s így ezek sem kerülték el végzetüket. 
Az ellenség nagy tömegben sietett elő, hogy a még menthetőt megmentse — 

fif Horváth Márk: i. m. 6. o. 
70 Szalay: 190. o. 
71 Uo. 
72 Horváth Márk: i. m. 6. o. 
73 uo. 
74 Uo. 
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3. sz. ábra. Helyzet június 24—július 4-ig 
Jelmagyarázat: 1. Malom. 2. Török lövegsánc. 3. Török kastély (ostrommu). 4. Török kastély (ostrommu). 5. Sánccal vé
dett lejáró a tómederbe. 6. A tófogó töltés átvágásának helye. 7. Hárserdei török lövegsánc. 8. Védőárok a temetőtől a vár

tóig. 9. 10. A török készülő ostromtöltései. 



de főleg, hogy a mieinken bosszút álljon. De a hajdúk az egészen világos 
virradatig tartó véres harcban jelentős veszteségeket okoztak nekik, míg a 
szigeti vitézek közül mindössze 3 hajdú és 5 lovas vesztette életét.75 Egész 
nap lángolva égett a fa úgy, hogy közelébe se lehetett férni. E miatt a 
védőrségnek is a közeli falakon vízzel és fecskendőkkel állandóan készen
létben kellett állani, nehogy ott is tűz támadjon. 

6-án ugyan a tűz alábbhagyott, de a visszamaradt parázs még izzott és 
erős füstöt árasztott. Horváth Márk ezen a napon újból kiküldött egy ki
sebb csapatot, de talán nem is annyira a másik töltés megégetésére, mint 
inkább felderítésére. Ezek a másik töltésnél janicsárokkal kerültek szembe, 
akik közül 3 tisztet és néhány embert levágva minden veszteség nélkül tér
tek vissza a várba.76 

Július 6. és 7. közti éjjelen egy újabb csapat ment ki, mely a török őrsé
get ki játssz va a legnagyobb csendben megközelítette a másik töltést, amely 
a volt malom és a Hegy bástya között épült. Ez még nagyobb volt, mint 
a másik. Állítólag 20 000 szekérnyi fát hordtak bele. Az elenség okulva 
az 5-i eseten, erős őrséget tartott készenlétben, de a szigeti vitézek az éj 
sötétjében több irányból támadták meg őket, s míg a harc folyt, ezalatt 
néhány ügyes szigeti hajdúnak sikerült az égő szurokkoszorút77 megfelelő 
helyen a fa közé helyezni. Először hatalmas füstoszlopok törtek az ég felé, 
majd kicsaptak a lángok is a fa közül. Azok, akik a töltés tetején voltak, 
már nem értek rá lemenni, valamennyien a tűzben lelték halálukat. Hiába 
jöttek a törökök minden felől vad haraggal, a magyar vitézek bátran fo
gadták őket, sőt a várból még újabbak is jöttek segítségükre s a reggelig 
tartó ádáz harcban ismét megfutamították a törököket. A küzdelem során 
a mieink közül mindössze csak 3 lovas vitéz halt hősi halált.78 A töltés 7-én 
egész nap égett, odaveszett a töröknek minden eddigi fáradozása — de re
ménye is, hogy a várat elfoglalja. 

Az eddigiekben láttuk egyrészt, hogy Horváth Márk és vitézei milyen 
szívós kitartással és hősi önfeláldozással ragaszkodtak a gyönge védőmű
vekkel megerősített város megtartásához. Jól tudták, hogy annak az ellen
ség által való birtokba vétele milyen nehéz helyzetbe hozza a korszerűtlen, 
sőt rozoga védőművű, emellett ágyúkkal és hadiszerekkel is gyatrán ellá
tott várat. Azért, amikor a várost már tovább nem tarthatták, Horváth 
Márknak és társainak minden igyekezete arra irányúit, hogy lehetetlenné 
tegyék a vár bástyáinak és falainak megrohanását. Az ellenség a támadás 
elkészületéig eljuthatott, de már arra nem került lehetősége, hogy a nagy 
fáradsággal és véráldozattal összehozott műszaki ostromműveket a vár 
megrohanására fel is tudja használni. A szigeti vitézek minden arra irá
nyuló törekvésüket, hogy a bástyák és falak megrohanásáig eljussanak, 
sikerrel meghiúsították. Hiába tervezte meg Ali a legaprólékosabban az 
ostromot, minden fáradozása hiábavalónak bizonyult. E mellett ezek a 
rendkívül nehéz és nagy előkészületi munkák legkevesebb 5000 harcosába 
kerültek. Ezeknek legalább a fele — ha nem több — janicsár volt. Mind
ezekhez a sikertelenségekhez járult még az is, hogy java harcosainak 
nagy része megsebesült, vagy rokkanttá vált és így a további harcokban 
nem volt használható. Ezek a sorozatos kudarcok kétségkívül nagy ked
vetlenséggel töltötték el Veszprém és Drégely elfoglalóját, a palásti csata 

75 U o . 
76 U o . 
77 U o . 
78 UO. 
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diadalmas hadvezérét, de kitartását és bizalmát nem törték meg. Sőt, az 
eddigi balszerencse csak vad bosszúállásra sarkalta. A nádor szerényi tiszt
tartója, Becse István Csányi Ákos kanizsai prefektus utasítására rendsze
resen kémeket járatott a szigeti török táborba, s a szenyéri híreket szor
galmasan jelentette a prefektusnak Kanizsára, aki azután azokat a ná
dorhoz továbbította. Becse július 8-án — tehát már mindkét töltés meg-
égetése után — a következőket jelentette Ali pasa és a török katonák nagy 
elkeseredéséről, valamint nyomott hangulatáról: , , . . . Tegnap délután jött 
ki az ember az táborból, hétfőn mikor az ura (mert szolgája volt valami 
töröknek) Kurt Cselebia főember egy másik főtörökkel szóltak volt. Azt 
értette, hogy arról szóltak volt, hogy a pasa panaszkodott Dervis bégre, 
hogy az ü panasza miatt indította volna császár az hadat Sziget alá, míg 
neki (már mint Dervis bégnek) semmi népe nem veszett volna, hanem csak 
az táborban volt egyéb főnépek (mint az előbbiekben említett elesett és 
megsebesült szandzsákok) vesztek el."79 Mindebből nem lehet kétséges, 
hogy Alinak is elege volt a sok kudarcból, s látnia kellett, hogy minden 
fáradozása a sok emberhalál ellenére sem vezetett semmiféle eredményre, 
és csak károsan hatott eddigi sikeres hadvezéri pályájára. De nemcsak a 
pasának volt e miatt rossz kedve, de serege is csak erőltetve és kedvet
lenül vett részt az ostromban. Ez is egyik magyarázata a védők sikeres ki
töréseinek. A török katonák nemcsak hogy fájón érezték sok bajtársuk 
hiábavaló föláldozását, de — és ez a fődolog — elsősorban a rossz élelme
zést panaszolták. Az egykorú levelekből tudjuk, hogy a nép messze kör
nyékről elmenekült, a falvak egészen üresen maradtak.80 Ily módon az csak 
természetes, hogy a jószágot és élelmét is magával vitte. A dunai hajókról — 
az akkori rossz utakon — szekereken szállított élelem semmiképpen sem 
lehetett elég a sok népnek. így azután nem lehet csodálkozni, ha a török 
katonák már legszívesebben elmentek volna a vár alól, amint ezt Becse Ist
ván már június 30-i levelében megírta ,,. . . az köznép örömest kész volna 
elhagyni, de az fejedelem nem akarja."81 

Bizonyos, hogy Alinak is kedvét szegte a sok sikertelenség és a nagy vesz
teség, de attól is tarthatott, hogy ellenségei besúgása folytán mazullá te
szik s ezért újabb tervet eszelt ki. A város északi részén, a két déli bás
tyával szemben emelt két kastélyt82 földből és boronákból 8—10 m magasságú, 
valóságos erődítményeknek építette ki. Ez úgy történt, hogy előszöir hármas 
sövényfalat építtetett, amelynek közét földdel tömette meg. Erre a kb. 6 m 
magas emelkedésre erős vesszőkből font és földdel 'keményre megtöltött 
sánckosarak közé állította fel ágyúit, fönt a domb tetejére pedig földdel 
megrakott zsákokból készített lövészállások mögé janicsárokat helyezett, 
akiknek kötelességük volt, hogy a bástyán és a falon mutatkozó minden 
egyes embert lelőjenek, hogy így a védelmet gyengítsék — és főleg az újból 
építendő töltés munkáját ne akadályozzák. Emellett — úgy látszik — a pasa 
a nyugati kastélyt a másiknál még valamivel terjedelmesebbnek és maga
sabbnak is építette. Talán azért, mert fő betörési pontnak a kapu melletti 
bástyát szemelte ki. Csak természetes, hogy a nagy előkészületi munkákkal 
szemben Horváth Márk is megtette a szükséges intézkedéseket. De hogy 
ezek mik voltak, arról szűkszavú jelentésében egy szóval sem emlékszik 
meg. Ellenben annál elismerőbben nyilatkozik a török műszaki katonák töl
tésépítési és erődítési munkáiról: „ . . . azt látni kell, de megírni nem lehet." 

79 szolay: 194. o. 
80 Uo. 242. o. 
81 Uo. 191. o. 
82 Barabás: i. m. I. köt. 385. o.; Horváth Márk: i. m . 6. o. 
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Nagy szó ez olyan ember szájából, aki Ali pasa seregéről általában véve csak 
megvetően beszélt. Csak sajnálni lehet, hogy bővebb leírást nem adott e 
munkákról. 

10-én és 11-én a török egész napon át a két déli bástyát lőtte, mert azok 
tüzelésükkel erősen zavarták a két kastély építését. Ez alkalommal az el
lenség ágyúgolyói 3 lovas vitézt megöltek.83 10-én hajnalban — miután 
a nyugati kastély, amely a monostortól északra állott teljesen elkészült — 
a délnyugati bástya előtt újból hozzáfogott a töltésépítéshez. Ám a ta
pasztalatokon okulva azt most úgy építette, hogy a fa és föld vegyesen 
kerüljön bele, hogy ne lehessen olyan könnyen fölgyújtani.84 A töltésbe 
sok földdel megtöltött zsák is került, különösen a várfal felőli részen. En
nek érdekében a pasa több ezer zsákot vetett ki a szpáhikra s kihirdette 
a táborban, hogy aki nem hozza be a reá kivetett mennyiséget, arra 100 
pálca büntetést fog kiszabni. Miután a legtöbb faluból elmenekült a nép, 
a megmaradt faluk lakóit török katonák őrizték,85 nehogy onnan is meg
szökjenek. Az olyan helyekről — mint pl. Kálmáncsehiből —, ahol nem vol
tak férfiak, az asszonyokat hajtották ki munkára, zsák híján vékákkal, vagy 
másféle nagyobb edénnyel,86 amibe földet lehetett rakni. A szegénység a 
török ütlegektől való félelemből egyre hordta a fát és a földet ä tófenékre. 
Sok paraszt életével fizetett rá arra a szörnyűséges állapotra, amibe saját 
hibáján kívül beleesett. Márk természetesen nem lehetett könyörületes hoz
zájuk, ha keresztyének, sőt ha magyarok voltak is, kénytelen volt a vár 
megtartása érdekében éppen úgy halomra lövöldözni őket, mint a törököt. 

Július 11-e és 12-e közti éjjel az ellenség a leégett malom közelében ko
rábban megépített sáncot megerősítette és magasabbra emelte, abba 4 
ágyút állított.87 Ezekkel 12-én a Pécsi és a Hegy bástyákat, valamint újból 
a belsővár kerektornyát kezdte lövetni. A törökök nagy károkat tettek 
ezekben az erődítményekben. Valószínűnek kell tartanunk, hogy Márk a ke
rektoronyban lőport tartott, mert az éj folyamán a Hegy és a Pécsi bástyák 
között húzódó falat vastag boronákból készített sövényfallal 5—6 lábbal 
magasabbra emelte88 s ezt vastagon besároztatta. így a török másnap már 
csak a két bástyát és a köztük levő összekötő falat tudta lőni. A két bástya 
azonban sokat szenvedett a nehéz vasgolyóktól, félő volt, hogy földig le 
fog rogyni. Hiába lőtték a két bástya lövegei a török ágyútelepet, mert an
nak olyan erős védelme volt, hogy ártani neki nem tudtak. Márkot már 
kétségbe ejtette majdnem az eset, amikor mentőötlete támadt. Valamennyi 
csak rövid időre is nélkülözhető ágyúját a közelebbi Hegy bástyára vontatta 
s onnan egyesített össztűzzel támadta meg az ellenség lövegeit. Az egye
sített tüzelésnek irtózatos hatása lett.89 A sánckasok fölborultak, a török 
ágyúk összetörtek, több tüzér meghalt, az életben maradt törökök pedig 
eszüket vesztve rohantak ki a sáncból az országúton át a táborba. Ugyan
ezen a napon az ellenség továbbfolytatta a töltés építését is, s az ebből 
kifolyólag támadt ágyútűzben 3 szigeti hajdú életét vesztette. 

Július 14-re már mindkét kastély teljesen elkészült s így az ellenség 
még erősebb ütemben építette a töltést, amelynek magassága 18-án már 
csaknem elérte a bástya szintjét, úgyhogy a töltés ismét akadályozta a tü-

83 Uo. 7. o. 
84 ortélius: i. m. 99. o. 
85 szalay: 242. o. 
86 UO. 193—194. o. 
87 Horváth Márk: i. m. 7. o. 
88 ortélius: i. m. 99. o. 
89 istvánffy: i. m. 360. o. 
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zérség tevékenységét.90 Ezért estefelé Márk egy erősebb gyalogcsapatot 
küldött ki azzal, ha lehet gyújtsák fel a töltést. De mivel a parancsot a ko
rábbi módon akarták végrehajtani, ez most a beleépített tömérdek föld 
miatt nem sikerült. Ennek ellenére a kitörés eredményes volt, mert — 
amikor látták, hogy felgyújtása nem sikerül — megkerülték a török kas
télyt, amely a monostor fala mellett állott, az ott levő ellenséget részben 
levágták, részben menekülésre kényszerítették s utána az építményt az 
ott talált szerszámokkal összetörték és széjjelhányták. Ebben az éjjeli 
harcban azonban a mienk közű is hat hajdú elesett.91 (Lásd a 4. sz. ábrát.) 

18. és 19-e közti éjjelen a török hozzáfogott az előző napon szétrombolt 
kastély helyreállításához. Egész éjszaka folyt a munka, kora hajnalban 
azonban a védők észrevéve egy nagyobb lovas csapattal rájuk ütöttek, az 
őrző janicsárok egy részét levágták, a dolgozó azabok és parasztok pedig 
elfutottak. Miután pedig egészen megvirradt, a munkát világos nappal 
nem merték folytatni. 

Július 20-án délelőtt 10 óra tájban Szekcsőy Máté és a sebeiből fölépült 
Radovan Jakab szablyája alatt erős gyalogos csapat tört ki a délnyugati 
bástya előtt épülő töltés építőire. A hirtelen és nem várt támadás annyira 
meglepte az ellenséget, hogy az a parasztokkal együtt elfutott. Csak az 
őrző janicsárok maradtak vissza, akik bátran szembeszálltak a hajdúk
kal. Rövid, de annál véresebb csata fejlődött ki közöttük, ennek során a 
janicsárok nagy része elesett. Ezalatt a hajdúk a rác Lázár javaslatára lő
porral, szurokkal és olajjal, valamint a tűz táplálására szolgáló egyéb 
anyagokkal több helyen fölgyújtották a töltést, amelyben a parasztok be
mondása szerint 35 000 szekér fa volt.92 A Lázár által gyújtásra ajánlott 
anyag olyan hatásosnak bizonyult, hogy a földdel kevert rátöltés percek 
alatt lángokban állott. A mieink pedig anélkül, hogy ebben az ellenség meg
akadályozni igyekezett volna őket, visszatértek a várba. A töltés napokon 
keresztül égett és még utána is erősen füstölgött. Sőt, Horváth Márk 1556. 
szeptember 1-én erről a következőket írta a nádornak: „Azt is jelenthetem 
Nagyságodnak, hogy napenyészetről minemű bástyá_t földdel elegyítve 
reánk töltöttek volt és kinek fáját július 19-én gyújtottunk volt, mind az 
mai napig az fája föld között égett, az földhordással ma oltottuk meg az 
szenet." 

Ali pasa újabb nagyszabású előkészületi munkája tehát^ — minden elő
vigyázatosság mellett is — teljes kudarcba fulladt s ezúttal már ő is el
vesztette minden reményét, hogy eredményt fog tudni elérni. Másnap 
július 20-án inkább csak dühében,93 de remény veszetten összes ágyúival lö
vette a várat, de a nagy győzelmektől föllelkesült védők már nem féltek tőle. 
Horváth Márk még aznap a két déli bástyára fölvontatott ágyúk össztüzé
vel a város keleti sarkában álló kastélyt is szétlövette.94 így a vár köré 
épített mindhárom kastély megsemmisült — s velük a pasa minden re
ménye is szertefoszlott. Ezért Ali nem annyira, hogy Babócsát az ostrom 
alól fölmentse, mert ez a vár Sziget mellett nem sokat számított, hiszen ha 
Babócsát el is veszíti, de Szigetet elfoglalja, ezért a nagy győzelemért aman
nak elvesztéséért neki Szolimán szemrehányást nem tett volna. Tehát bát
ran mondhatjuk, hogy Ali — miután harcos állományának, s ebben is fő
képpen a janicsároknak kb. 50%-át elvesztette és már minden reménye 

90 Barabás: i. m. I. köt . 382. o. 
91 Horváth Márk: i. m. 7. o. 
92 Uo. 8. o. 
9:i Uo. 
94 Barabás: i. m. I. köt . 385. o. 
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4. sz. ábra. Helyzet július 20-án 
Jelmagyarázat: 1. Széjjellőtt török lövegsánc. 2. Török kastély (ostrommű). 3. Július 18-án lerombolt török kastély. 4. 
Július 20-án fölégetett török töltés. 5. Lejárat a töltéshez. 6. Védőárok a temetőtől a tomederhez. 7. Július 21-én fölégetett 

híd pillérei. 8. Hárserdei török lövegsánc 



oda lett, hogy Szigetet elfoglalja — most azon volt, hogy legalább Babó-
csát megtartsa a szultánnak. Ez volt a valódi ok, amiért 20^ról 21-re for
duló éjjel elvontatta a vár alól nagyobb ágyúit és beküldte Pécsre.93 Maga 
pedig másnap hajnalban seregével és kisebb ágyúival fölkerekedett és el
vonult a Rinya felé. Horváth Márk természetesen tudni akarta, hová megy 
és milyen nagy a serege, ezért egy lovas csapatot utánuk küldött, hogy az 
a kívánt tudnivalókat földerítse. Ez a csapat Patánál megelőzte az ellen
séget és végignézte annak a patak hídján való átvonulását,96 az összecsa
pástól azonban — bizonyára Márk utasítására — tartózkodott. Vissza
térve jelentette, hogy maga a fegyveres nép nem sok a török seregben, de 
számtalan benne a parasztság a szekerek hosszú sorával. Nem lehet kétsé
günk benne, hogy Ali rengeteg embert vesztett Sziget alatt, s azonkívül sok 
lehetett a sebesült is, akiket már előzőleg Pécsre küldött. 

Alig távozott el a török Sziget alól, Horváth Márk nekiállította ácsait, 
kőműveseit, parasztjait, de még a katonákat és a városi polgárokat is a ré
sek kijavítására. Éjjel-nappal serényen folyt a munka, mert számítottak rá, 
hogy a török a Rinyától vissza fog térni. Javában dolgoztak a romlásokon, 
amikor egyszerre hirtelen leszakadt 70 lépésnyi97 hosszúságban a nyugati 
összekötő fal, amelyre a várból kiszökött négy áruló felhívta a pasa figyel
mét. Lett is nagy ijedelem. Ahány ember csak volt a várban és a városban, 
mind odasietett s egyesített erővel és megfeszített munkával sikerült azt 
egy nap alatt helyreállítani annyira, hogy egy kisebb ostromot is kiállott 
volna. Nagy szerencséjük volt a szigetieknek. Ha Ali csak egy nappal ké
sőbb indul Babócsához, a vár menthetetlenül elveszett volna. Emlékezzünk 
rá, hogy július 1-től kezdve állandóan szép, derült, száraz idő volt, amely a 
tó fenekét •— legalábbis azokon a helyeken, ahonnan a víz lefolyt — telje
sen kiszárította, úgyhogy az járhatóvá vált. Ha tehát ez a 70 lépésnyi le
omlás még a török ottlétekor történt volna meg, bizonyos, hogy ezt a rend
kívül kedvező helyzetet a pasa nem hagyja kihasználatlanul. De a 3 nap 
alatt, amíg Ali a Rinyánál volt, Horváth Márk nemcsak ezt a nagy leom
lást, de jóformán a vár valamennyi sérülését kijavította. Ezzel kapcsolatban 
jó lenne tudnunk, vajon a tó vizét felfogó töltés átvágását Márk ez idő 
alatt helyreállította-e? Sajnos erről sem Horváth Márknál, sem Istvánffy-
nál, sem másnál semmiféle följegyzést nem találunk. Valószínűnek kell tar
tanunk, hogy a töltést csak a török végleges eltávozása után hozták rendbe. 

Ali pasa a Rinya menti kétnapos ütközet után július 26-án98 tért vissza 
Sziget alá, miután előzetesen Dervis béget Pécsre küldte, hogy a 20-án 
odavontatott ostromágyúkat hozza vissza. Istvánffy szerint Ali a vártól 
északra Basal falunál ütött tábort, ahol nehéz faltörői számára sáncot is 
emeltetett, amelyből 4 ágyúval lőtte a várat. Horváth Márk szűkszavú ka
tona lévén, csak annyit mond, hogy a pasa táborát északon helyezte el. Sem 
Istvánffy, sem Horváth Márk állítását nem tudjuk elfogadni. Basal ugyanis 
legalább 3 km-nyire van a vár északi csúcsától, s mint tudjuk, a XVI. szá
zadbeli ágyúkkal — különösen a nehéz faltörőkkel — ilyen távolságra nem 
lehetett lőni. Nem vonjuk kétségbe egyikük jóhiszeműségét sem, de viszont 
tudjuk, hogy az égtájak meghatározásánál mindketten nem egyszer téved
tek, így Istvánffy a várost a vártól nyugatra teszi, Horváth Márk pedig Ali 
pasát dél felől érkezőnek mondja, holott ismeretes, hogy Szentlőrincről jött, 

95 Horváth Márk: i. m. 8. o. 
96 Barabás: i. m. I. köt . 385. o. 
9/ istvánffy: L m. 360. o. 
98 Horváth Márk: i. m. 8. o. 
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a Henyey-bástyát pedig a város délkeleti sarkán levőnek mondja stb. Basalt 
különben sem vehetjük figyelembe, mert a tó északi partja legalább -1000 
lépésnyire volt a vártól s ott a tóparton abban az időben Gonás falu állt. 
De ostromágyúkkal még innen sem lehetett elérni a várat. Ellene mond 
mindkettő állításának az is, hogy a szigeti vitézek — mind fstvánffy, mind 
Horváth Márk szerint — július 26-a óta nap mint nap, sőt volt olyan nap, 
hogy kétszer is rajtaütöttek az ellenségen, s onnan minden alkalommal győz
tesen tértek vissza. Bárki, aki megnézi a részletes térképet, azonnal látni 
fogja, hogyha a tábor csakugyan Basáinál lett volna, akkor oda Márk nem 
engedi ki vitézeit, mert ha a rajtaütés rosszul sül ki, úgy menekülésüket a 
tó vize elállta volna. Ilyet Horváth Márkról, a tapasztalt, kitűnő katonáról 
feltételezni nem tudunk, mert egy esetleges vereség — amire mindig számí
tani lehetett — katasztrófával végződhetett volna. Semmi kétségünk sem 
lehet benne, hogy ezek a bátran és győzelmesen végrehajtott kitörések való
ban megtörténtek, de nem Basáinál, de még a tó északi partján sem. A tö
rök tábor — minden valószínűség szerint — a vártól nyugatra, valahol a 
mostani katonai kiegészítő parancsnokság közelében lehetett. Ott mindazok 
a lehetőségek, amelyekről Istvánffy és Horváth Márk is ír, adva vannak. 
Onnan a vár nyugati oldala, ha nem is nehéz faltörőkkel, de nagyobb ka
liberű kolubrinákkal elérhető volt. A hely közel van a kanizsai országút
hoz, ami a tábornak főleg élelemmel való ellátása szempontjából elsősorban 
veendő figyelembe. Végül arra a helyre Horváth Márk még nyugodt lelki
ismerettel kiküldhette vitézeit, mert baj esetén — akár a száraz tómedren 
át is — gyorsan vissza lehetett térni. De ellentmond Istvánffy leírásának 
még az is, hogy a törökök a basali ágyúsáncra felmászva átkiabáltak a vé
dőknek, hogyha jószerrel meg nem adják magukat, a megdühödött jani
csárok valamennyiüket kegyetlenül fel fogják koncolni. Szeretnénk olyan jó 
torkú embert látni, aki Basáiról, vagy csak a tó északi partjáról át tudna 
kiáltani a várba úgy, hogy hangját — ha nem is értik meg, de legalább meg
hallják. Mindezek figyelembe vételével nyugodtan állíthatjuk, hogy Ali pasa 
tábora csak a Hárserdőben, valahol a katonai temető mellett lehetett. Eny-
nyit a török táborról, most pedig térjünk át Ali hadseregének a Rinyától 
való visszatérése után történt viselt dolgaira. 

Semmi lehetetlent nem mondunk azzal, ha azt állítjuk, hogy harcos állo
mányú gyalogságának 50%-át már sziget alatt elvesztette, lovasságának 
legalább 25%-át a Rinya menti kétnapos ütközet őrölte fel. így egész vesz
tesége legalábbis megközelítette, vagy talán el is érte az 50%-ot. Ezzel a 
meggyengült sereggel tért vissza a pasa Babócsa alól. Hogy pedig ez lehe
tett a valóságos helyzet, azt a Sziget alatt 26-tól lefolyt harcokon kívül 
megerősíti Zrínyi Miklósnak és Tahy Ferencnek a nádorhoz írt következő 
levele: „Egy a török táborból megszökött fiatalember elbeszélése szerint az 
egész tábor a Rinyán túl pihen. Éhség van a táborban. Arra a kérdésre, 
hogy miért nem üldözte a pasa a magyar sereget, azt felelte, mert hadának 
egy része már Sziget alatt elesett, a másik részét pedig Babócsánál vesztette 
el és attól félt, hogyha a keresztény sereg üldözésére indul, egész hada oda
vész. A janicsároknak nagy része már Sziget alatt elesett, lovainak nagy 
száma tönkre ment. Foglyot csak 32-őt ejtett, de a levágott fejek száma 
270."" Mindebből arra lehet következtetni, hogy Ali ezzel a kimerült és meg
gyengült sereggel komolyan már nem gondolhatott Sziget elfoglalására. Hi
szen a janicsárok nagy része, akiket az ostromokra magával hozott Konstan-

99 Barabás: i. m. I. köt. 389. o. 
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tinápolyból, már vagy elesett, vagy mint sebesült, illetőleg mint rokkant 
harcképtelenné vált. A többi — ugyancsak erősen megtizedelt katonasága — 
pedig harcértékben meg sem közelítette a janicsárokat. Ezért Ali inkább csak 
fenyegetésekkel próbált célt érni — ennek nagyobb nyomatékául hozatta 
vissza Pécsről ostromágyúit. De hiába volt minden hangoskodás, a sok fé
nyes győzelemtől lelkesített várbeliek hamar felismerték és tisztán látták 
hadának erős meggyöngülését. Ez magyarázza meg a vártól eléggé nagy 
távolságra tett sűrű rajtaütéseiket és az ezekben elért további sikereiket 
Hiba volt a nádortól, hogy nem derítette fel a való helyzetet — amit a 
fenti levél is bizonyít —, és hogy nem ment a török után, noha voltak tá
borában olyanok, akik ezt erősen ajánlották.100 Ha ő ezekre hallgatott volna, 
Sziget alatt Horváth Márkkal együttesen megsemmisíthette volna Ali pasa 
seregét. 

Már az első napon két ízben ütöttek ki rájuk, és mindkét alkalommal sok 
törököt koncoltak fel. Az első kitörés során Horváth Márton párviadalban 
nemcsak hogy legyőzte ellenfelét, hanem a101 fejét kopj ára tűzve — az 
egész török had szemeláttára — bevitte a várba. A másik 26-i kitörő csapat 
déltől egészen estig vitézül harcolt, sok törököt ölt meg s utána minden 
veszteség nélkül tért vissza. 

27-ről 28-ra forduló éjjel az ellenség ágyúsáncot épített s onnan 4 nehéz
ágyúval102 28-án egész napon át lőtte a várat. Nem kétséges, hogy a nyugati 
oldalon kiszakadt 70 lépésnyi hosszúságú falrészt — amelyet a török távozása 
után sikerült helyreállítani, s amelyet a pasa visszatérése után azonnal észre
vett —, különösképpen lövette. (Ez is a basali tábor ellen szól.) Innen a tö
rökök az ágyúk sánckosaraira fölállva kiabálták a várba, hogy jobb lesz, ha 
békével átadják a várat, hogysem a legsúlyosabb vereséget elszenvedjék. 
Mert a janicsárok és a többi törökök megesküdtek, hogyha a várat fegyve
res erővel elfoglalják, mindnyájukat egy szálig le fogják kaszabolni.103 De 
a mieink — bizonyára a kiszáradt tómedren át — nagy Jézus kiáltással rá
juk törtek, s igen sok törököt megöltek. Még ugyanezen a napon egy na
gyobb ellenséges csapat bejött a városba, és a Radovan háza közelében széj
jellőtt kastély helyreállításához fogott. De a védők ezt észrevéve kitörtek, s 
ütötték-vágták a törököt, amíg csak meg nem futott, és el nem hagyta a vá
rost.104 

29-én az ellenség újra megkísérelte, hogy helyreállítsa az említett kastélyt, 
de ekkor is az őrségnek olyan nagy tömege rohanta meg, hogy nem voltak 
képesek tartani magukat, ily módon vad futással menekültek ki a város
ból. Sok török elesett, míg a szigetiekből csak egy halt hősi halált és egy 
sebesült meg.105 

De ezt a szép győzelmi napot egy nem várt esemény szomorúra változ
tatta: a derék rác Lázárt, aki olyan önzetlenül ajánlotta fel szolgálatait 
Horváth Márknak s azt követően dolgát is oly nagy igyekezettel és dicséretre 
méltó buzgalommal látta el, egy török ágyúgolyó eltalálta és halálát okozta. 
ö volt a vár utolsó hősi halottja.106 

Július 30-án AH végre belátta, hogy csak hiába tölti idejét Sziget alatt: 
a várbelieket nem tudja megfélemlíteni s a várat sem tudja megfogyott és 

100 istvánffy: i. m. (Serotin és társai) 364. o. 
101 u o . 360. o. 
102 Uo. 
103 Uo. 
104 Horváth Márk: i. m. 8. o. 
105 Uo. 
10G istvánffy: i. m. 360. o. 
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kimerült seregével elfoglalni, az éj folyamán ismét elvonatta nehézágyúit, 
maga pedig másnap. 31-én a kora reggeli órákban elvonult Pécs felé,107 

Sziget hős védői a török hadsereg kifárasztásával és nagy veszteségeinek 
okozásával jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a végházat szorító gyűrű 
széttöredezett. Az ezt képező török várak — Babócsa, Szentmárton, Görös-
gal, Szentlőrinc, Sellye — őrségei ugyanis a váraikat felgyújtva odahagy
ták. Korotnát pedig Zrínyi Miklós Ferdinánd főherceggel egyesülten vissza
foglalta. Így Sziget még 10 évig szabad levegőhöz jutott. 

Befejezésül még csak azt kívánom megemlíteni, hogy Wéber Samu: 
Gradeci Stansith Horváth Gergely és családja című munkájában azt írja, 
hogy Horváth Márk az ostrom alatt az egyik lábán puskagolyó által meg
sebesült, s sebéből az orvos egy kis darab csontot volt kénytelen kivenni. 
Ezt a kis csontot az utódok kegyelettel őrizték.108 Bár e sebesüléséről Hor
váth Márk sehol nem tesz említést, és erről egyetlen donátiós irat sem szól, 
én mégis megemlítem ezt. Kétségtelen ugyanis, hogy sebe miatt — hogy azt 
gyógykezeltesse — már 1556. végén kérte a királytól a szigeti kapitányság 
alóli fölmentését. Azt is tudjuk, hogy sebét Bécsben, Pöstyénben, Körmen
den, no meg az általa olyan kiválónak tartott Barbély Mihály szigeti orvos
sal kezeltette. Sajnos az akkori orvosi tudomány nem tudott rajta segíteni. 
Sebe hosszú évek kezelése után sem javult s végül is 1561 augusztus havá
ban halálát okozta.109 Holttestét Körmendről — ahol meghalt — Németúj
várra szállították. Itt nagy pártfogójának, Batthyány Ferencnek a várában 
— az ottani templomban helyezték örök nyugalomra XVI. századi történel
münknek ezt a kiváló katonáját. 
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ЛАЙОШ БЕНДЕ: 
ОСАДА КРЕПОСТИ «СИГЕТ» В 1556 г. 

Резюме 

Шомодский поход паши Туйгона в 1555 г. послужил подготовке осады Сигета. 
В это время пограничная крепость была уже со всех сторон окружена турецкими кре
постями. Капитаном крепости в это время был Ласло Керечени. Солдатом он был 
храбрым, однако его способности больше выявлялись в полевом бою чем в защите 
крепости, требовавшей обычно сохранения боевых качеств в течение длительного вре
мени. В конце 1555 года поэтому Фердинанд отстранил его от должности капитана. 
По рекомендации Ференца Баттяни, король назначил капитаном Марка Штаншита 
Хорвата, хорватского мелкого дворянина по происхождению, нёсшего в это время 
службу в Дьёрской каваллерии. 

Этот выбор капитана был удачным так как Марк Хорват был признан храбрым 
солдатом, служившим до этого в основном в крепостных охранах и знающим поэтому 
все тонкости, связанные с защитой крепости. В это время крепость Сигет располагала 
лишь 20-ью разными видами орудий, одним «войсковым дезорганизатором», и 155 шт. 
пищалей. Сама охрана состояла из 1000 каваллеристов и 1000 гайдуков к которым 
присоединились 200 человек, завербованных из горожан и окрестного дворянства. 
В составе же турецких войск насчитывалось ок. 25 000 человек. 

Паша Али пришёл к крепости Сигет 11-го июня и немедленно окружил её своими 
войсками. Осада началась стрельбой по двум угловым бастионам и по Печским воро
там, стоящим между ними. Паша Али вёл стрельбу по городу и днём и ночью с 12 по 
21-ое июня. В ночь 21-го июня, после длительного, продолжительного боя капитан 

107 НогисИН Магк: 1. т . 9. о. 
108 л/УеЪег: 1. т . 10. о. 
109 Т_Го. 



покинул город, заняв новые позиции в самой крепости. При отступлении мост был 
сожжён по его указанию. 

Осаду самой крепости Али начал из города по двум южным бастионам. 23-го числа 
он приказал рыть широкую и глубокую канаву вдоль плотины через город до самого 
озера крепости. Под защитой этой канавы было перевезено большое количество сруб
ленных деревьев на берег озера. В то же время он приказал перерезать и саму пло
тину, далее отвели воду из озера и начали строить дамбу из упомянутых деревьев с 
целью попадания к двум южным бастионам. Однако в ночь на 3-ье июля под руко
водством лейтенанта Шебештьена Уйлаки, а 6-го числа под руководством другого 
лейтенанта удалось сжечь обе дамбы и сорвать таким образом план наступления па
ши Али. Неудача эта однако не сломила его волю. Он приказал построить на месте 
двух прежних замков две настоящих «крепости» из деревьев и земли. И з этих кре
постей он сумел вести стрельбу из пушек по защитникам Сигета, прикрывая огнём 
таким образом начатое им заново строительство дамбы. Эта дамба была закончена к 
18-му числу, однако в этот же день лейтенанты Матэ Секчеи и Якаб Радован с от
рядом гайдуков вырываясь из осажденной крепости снова поджёгли и уничтожили 
дамбу при помощи специального зажигательного вещества. Ряд потерпевших им не
удач расстроил Али и поэтому 21-го числа утром он со своими войсками перебрался 
на Бабочу с целью оказания помощи осаждённой войсками наместника венгерского 
короля крепости. З а время отсутствия турецких войск Марк Хорват успел подправить 
все разрушения. Таким образом после возвращения Али в 26-ое число, когда он за
ново начал стрельбу по крепости, последняя смогла уже легче сопротивляться осаде. 
В конце концов Али не смог добиться никаких успехов и вследствие больших потерей 
вынужден был 30-го числа окончательно отвести свои войска от крепости Сигет. 

LAJOS BENDE: 

DIE BELAGERUNG VON SZIGET IM JAHRE 1556 
Resümee 

Tujgon Paschas Feldzug in Somogy diente zur Vorbereitung der Belagerung 
von Sziget. Die Grenzfestung war nunmehr von allen Seiten von türkischen 
Festungen umgeben. Zu dieser Zeit war László Kerecsényi der Kapitän von 
Sziget. Ein tapferer Soldat, doch eher zu freien Kämpfen, als zu jeder dauer
haften Festungsverteidigung geeignet. Ende 1555 wurde er von König Ferdinand 
seines Postens enthoben. Auf Grund einer Empfehlung des Ferenc v. Batthyány, 
wurde vom König der bei der Kavallerie von Győr dienende kroatische Kleinade
lige Marko Stansith Horváth zum Kapitän ernannt. Das war eine sehr gute Wahl, 
da man Marko Horváth als tapferen Soldaten kannte, der grösstenteils in Fes
tungen Dienst leistete und daher alle wesentliche Dinge der Verteidigung gut 
erlernt hatte. Die Grenzfestung verfügte zu dieser Zeit über insgesamt 20 ver
schiedene Kanonen, 1 Haubitze und 155 Flinten, die Verteidigung bestand aus 
1000 Reitern und 1000 Haiduken, zu denen noch 200 Mann aus den Bürgern der 
Stadt und den Adeligen der Umgegend hinzukamen. Demgegenüber betrug das 
türkische Heer ugf. 25 000 Mann. 

Ali Pascha gelang am 11-ten Juni unter Sziget und umzingelte es sofort. Die 
Belagerung begann er mit der Beschiessung der zweien Eckbasteien an der 
östlichen Seite und des dazwischen liegenden fünfkirchner Tors. Ali Pascha Hess 
die Stadt vom 12-ten bis 21-ten Juni Tag und Nacht beschiessen. In der Nacht 
vom 21-ten Juni Hess der Kapitän nach langem, blutigen Kampfe die Stadt 
räumen, zug in die Festung zurück und Hess hinter sich die Brücke nieder
brennen. Ali begann die Belagerung der Festung aus der Stadt am 22-ten, gegen 
die zwei südlichen Basteien. Am 23-ten lies er längs des Dammes, der das Wasser 
des Teiches umgrenzte, und durch die Stadt, hinauf zur Festung einen tiefen 
und breiten Graben ausheben, unter dessen Schutz er eine Unmenge von Holz 
zum Ufer des Teiches bringen Hess. Gleichzeitig Hess er den Damm durchbrechen 
und das Wasser abfliessen und am dritten Tage aus dem vielen Holze zu den 
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südlichen Türmen Dämme bauen. Am 3-ten Juli nachts gelang es Sebestyén 
Ujlaky, — und am 6-ten einem anderen Leutnant die (beiden Dämme anzuzünden 
und so den geplanten Angriff des Paschas zu verhindern. Dieser Misserfolg 
jedoch nahm Ali nicht den Mut; er erbaute an Stelle der früheren zwei Schlösser, 
aus Holz und Erde wahrhafte Festungen, von denen aus es ihm gelang die 
Verteidiger mit Kanonen zu besohiessen und unter diesem Feuerschutz begann 
er einen neuen Damm zu bauen. Am 18-ten war auch dieser fertig, doch dann 
zündeten die Leutnants Máté Szekcsőy und Jakab Radovan und eine Truppe 
von Haiduken, während eines Ausbruches, durch ein besonderes Zündmittel den 
Damm an und vernichteten ihn. Die vielen Misservolge nahmen Ali die Lust, 
darum zog er am Morgen des 21-ten nach Babocsa, um es von der Belagerung 
des Palatins zu befreien. Während die Türken fort waren, Hess Marko Horváth 
die grösseren Brüche ausbessern, so war die Festung, als Ali am 26-ten zurück
kam und in der Lage, sich besser zu verteidigen. Ali erreichte auch keinen 
Erfolg und seinen grossen Verlusten zufolge zog er am 30-ten entgültig von 
Sziget ab. 
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