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VÁLASZ SZÁNTÓ IMRE MEGJEGYZÉSEIRE 

A török elleni honvédő harcok adat
gazdag történetéből különösen vonzó 
és egyúttal összetett feladat a várhar
cok megismerése. Nem mondhatjuk el, 
hogy akár a forrásfeltárás, akár az 
eddig ismert adatok értékelése terén ne 
állna előttünk hatalmas munka. Két
ségtelen ugyan, hogy a végvári rend
szer kialakulásának, szervezetének, 
stratégiájának problematikája már 
aligha kínál újdonságot a kutató szá
mára, ám a részletkérdések özöne, a 
részvizsgálatok sora bőven hagy mun
kát. Egy ilyen vizsgálat modelljét állí
tottam föl, amikor megkíséreltem — 
korántsem a véglegesség igényével — 
várostromonként tisztázni a török had
vezetés stratégiai célját, ezen belül az 
adott várral kapcsolatos rész-célkitű
zését, és így emeltem ki a várostrom 
eredményességének, vagy elhúzódásá
nak egyik értékmérőjét, a többi vár
ostromokhoz való hasonlítás alapját. 
Valamennyi vizsgált ostrom esetében 
azonos szempontok alapján próbáltam 
meghatározni az alapesélyt, a „papír
formát", nevezetesen azt, hogy az adott 
időben az adott vár védőitől milyen 
teljesítményt lehetett joggal elvárni. 
Minden további következtetésem, vagy 
feltételezésem ezekre az alapokra 
épült.1 E tanulmányomat Szántó Imre 
adatokban gazdag hozzászólásával tisz
telte meg.2 Csaknem valamennyi ész
revételét az általam tárgyalt tizenhét 

várharc egyikéhez, Eger 1552. évi vé
delméhez fűzte, és azzal kapcsolatban 
kitért Kassa — elvileg ki nem zárha
tó, de adatokkal kellően nem bizonyít
ható — török veszélyeztetésére. 

Nekem, aki Egerben évekre menő 
időt töltöttem, és dolgoztam a vár 
helyreállítási munkáin is, szubjektív 
okoból, nemkülönben a történeti ada
tok tömegének súlya alatt, meggyőző
désem, hogy hadtörténelmünk haladó 
hagyományai, sikerei között igen szá
mottevő az egri diadal. Bár egyáltalán 
nem érzem kényszernek3 ezt az érté
kelést, mégis zavarónak tartom, hogy 
az egri helytállás alig túlbecsülhető 
erkölcsi hatását gyakorta úgy terjesz
tik ki a kor stratégiai viszonyaira, 
hogy belőle vezetik le a török hadve
zetés elképzeléseit, vele helyettesítik 
az elméleti, anyagi, utánpótlási és egyéb 
körülmények, netán az egykorú for
rások kritikai vizsgálatát. Szántó Im
re Egerre koncentrált ellenvetései — 
amelyekhez hasonló nézetek más vár
harcok mások által történt értékelése
kor is felmerülhetnek — újból meg
erősítenek abban a hitben, hogy az 
egyes várak egyenkénti szerepének 
megítélése még sok vizsgálódásra és 
vitára adhat okot. 

Lássuk azonban Eger esetét! Amint 
írtam, 1552-ben Ahmed pasa célja a 
Temes-vidék meghódítása, ezáltal az 
erdélyi-Habsburg szövetség szétzúzása 

1 Marosi Endre: Török várostromok Magyarországon, II. Szulejmán korában. Hadtörténel
mi Közlemények (a továbbiakban — HK) 1975. 3. sz. 427—462. o. 

2 Szántó Imre: Megjegyzések Marosi Endre: Török várostromok Magyarországon, n . Szu
lejmán korában című cikkére. HK 1976. 2. sz. 370—375. o. 

3 Szántó kissé pontatlanul idéz, amikor ezt írja véleményemről: „ugyanakkor ő is kényte
len elismerni, hogy »Eger dicső fénye, lelkesítő ereje, az erőviszonyok túlságos eltolódása 
időszakában, érthetően sokkal nagyobb volt.«" (i. m. 370. o.) Valójában az adott helyen én 
Eger és Kőszeg kortársi értékelését hasonlítom össze : „Eger . . . hős védelme eredményezte 
a második nagy diadalt. . . Dicsfénye, az ostrom hevessége miatt, lényegesen felülmúlta a 
kőszegi győzelemét. Lelkesítő ereje, az erőviszonyok túlságos eltolódása időszakában, érthe
tően sokkal nagyobb volt." (i. m. 449—450. o.) 
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volt. Tevékenységét Ali budai pasa 
biztosította Veszprém és a nógrádi vá
rak elfoglalásával; utóbb Szolnok el
len vonult. Ott bevárta a Temesvár 
alól érkező török főerőket, és Szolnok 
bevétele után az egyesült török sereg 
Eger ostromára vállalkozott/' Szántó 
Imre széles stratégiai elemzése mind
ezt újból megerősíti, és kibővíti Zsám-
boki adatával, aki szerint Ali pasa 
eleve Szolnok és Eger ostromára ké
szült.5 Vita nem is lenne közöttünk, 
ha Szántó nem hangoztatná Kassa ál
lítólagos veszélyeztetését. Forrásai ha
zai vélemények, és az adott esetben — 
nézetünk szerint — semmi többről nem 
adnak felvilágosítást, mint a végvárak 
„második vonala" mindenkori erősíté
sének egy esetéről. Az, hogy Kassán 
vagy Bécsben számoltak Eger — gyors 
— elestével, és ebben (!) az esetben a 
Kassa elleni török támadással, elen
gedhetetlen biztonsági rendszabály 
volt. (Ettől függetlenül Kassáról szá
mottevő erősítést küldtek Egerbe.) Más 
kérdés az, hogy valóban volt-e ilyen 
török haditerv? Elvileg lehetett; a tö
rök sereg fizikai lehetősége talán meg
volt rá. Nem hinném, és nem is állí
tottam, hogy az akciórádiusz kapcso
latos lenne Kassa meg nem támadásá
val, és így most sem vállalkozhatom 
annak taglalására, vajon Ali és Ah
med felismer(het)te ezt a szabálysze
rűséget,6 Gyakorlatilag a török vezé
rek fentebb vázolt 1552. évi stratégiá
ja egyöntetűen kitűnik az egykorú for
rásokból, azokban viszont nincs érde
mi adat Kassa ostroma tervbe vételé
ről — és ilyen adattal Szántó Imre 
sem tudja érvelését alátámasztani.7 

Kassa jelentőségének, fenyegetettségé
nek kortársi értékelése, a védelmére 
hozott intézkedések sora tanulmányt 
érdemelne, és ennek alapjait voltakép
pen megvetette Szántó Imre, de úgy 
érzem, fenn kell tartanom nézetemet 
a tényleges török haditerv hiányáról, 
legalábbis addig, amíg kompetens for
rás nem bizonyítja annak meglétét. 
Következésképpen nem érzem szüksé
gesnek, hogy mérsékeljem megfogal
mazásomat az egri diadal kortársi és 
utókori értékeléséről: fönntartom, hogy 
a védők helytállása vagy veresége nem 
határozta meg Kassa vagy Felső-Ma
gyarország sorsát. 

Fölöttébb érdekes a gyulai vár sor
sának megvilágítása, de azt talán még
sem hinném, hogy Eger kitartása men
tette volna meg Gyulát.8 Ha (és ez az 
alternatíva, ez a „ha" talán nem is 
illő felvetés) Ahmed el akarta volna 
foglalni az akkor még gyengén erődí
tett9 várat, szinte menetből megtehet
te volna. Az egyébként nyerhető né
hány hét a tényleges megerősítés szem
pontjából szinte semmit sem jelentett. 

Nem tudom, mennyiben maradt vi
tánk a perzsa kérdésben. Voltakép
pen csak azt szerettem volna tanul
mányomban leszögezni, hogy a perzsa 
hadjárat ugyan befolyásolta a török 
stratégiát, de nem a taktikát, és lég
ióként nem az egri török hadvezetést. 

Űgy tűnik, tanulmányom néhány 
megfogalmazása és hangsúlya — szán
dékom ellenére — helyenként félreér
tésre adott okot. Köszönöm Szántó Im
re korrekt hangvételű kiegészítéseit, 
észrevételeit, amelyek tanulságait 
megszívlelem. 

4 Marosi Endre: i. m. 444., 447—448. o. 
5 Szántó Imre: i. m. 371. o. 
6 Uo. i. m. 370. o. szerint mintha nekem tulajdonítana ilyen összekapcsolást, és ezt tagad

va írja: „Lehetséges, hogy Kassa kívül esett a pasák hadseregének »akciórádiusán«, de úgy 
gondoljuk, hogy Ahmed és Ali ezt a szabályszerűséget még nem ismerte fel, sőt kifejezetten 
arra törekedtek, hogy »hatósugarukat« a Felvidékre is meghosszabbítsák." (Idézőjelek az 
eredetiben — M. E.) 

7 Úgy tűnik, nem lenne helyes ilyen adatnak tekinteni az 1588-ban kelt haditerv-ajánlatot, 
amely az akkori budai pasának, vagy esetleg más török „nagyságos úrnak" számos erődített 
hely, köztük Kassa elfoglalását javasolja. (Közli: Spáczay Hedvig: Javaslatok magyar terü
letek elleni török támadások megszervezéséhez. HK 1969. 4. sz. 700—706. o.) Szántó Imre erre 
a forrásra hivatkozva tényként közli, hogy „ . . Ali budai pasa már arra gondolt, hogy a len
gyel határra viszi előre a legyőzhetetlennek tartott félholdas lobogót." Szántó Imre: i. m. 371. 
o. és 4. Íj. Ebben egyébként osztja Spáczay Hedvig véleményét (i. m. 701. o.). 

8 JSzántó Imre: i. m. 372. o., hivatkozik Karácsonyi Jánosra. 
9 Gyula erődítési munkáira Marosi Endre: Itáliai hadiépítészek részvétele a magyar vég

várrendszer kiépítésében 1541—1592 között. HK 1974. 1. sz. 52. o. 
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