
Kerekes Dóra
Egy francia megfigyelő feljegyzései 

a nagyharsányi csatáról*

Az eddigi történetírás nem sok figyelmet fordított a visszafoglaló háborúk kezdetén 
Konstantinápolyban székelő francia követre, Pierre de Girardin re. Követségéről min
dössze három rövid munkát ismerünk. Az első 1687-ben, a követ életében és állomás
helyén való tartózkodása alatt jelent meg, és főleg a szultáni és nagyvezíri audiencia 
ceremoniális részeire helyezi a hangsúlyt.* 1 A második egy rövid cikk, amely csak 
Girardin Franciaországon belüli útját és touloni hajóra szállását vizsgálja.2 A  harmadik 
Bóka Éva tollából látott napvilágot, és  Girardin 1686-ban játszott szerepét igyekszik 
megvizsgálni.3 A korszakról szóló régebbi összefoglaló munkák ugyan tartalmaznak 
adatokat a követ tevékenységéről, munkásságát azonban nem dolgozzák fel.4 5 6 Az újabb 
szakirodalomat tekintve Pierre Duparc és Jean-Louis Bacqué-Grammont szentel né
hány sort Girardin életének tárgyalására, az első követi instrukcióját is közzé teszik 
Lucien Bély XIV. Lajos követeiről szóló hosszú, és az európai hatalmaknál működő 
külképviseletek tekintetében alapos munkája egyetlen sort sem tartalmaz a francia 
király konstantinápolyi követségéről,* Munkám elsődleges célja tehát, hogy a történet
írás figyelmébe kerüljön Pierre de Girardin követsége.

Miért érdemli meg Girardin, hogy a 17. század végi Európa és az Oszmán Biroda
lom iránt érdeklődök felfigyeljenek rá? A követ fiatal korában hosszú utazást tett a 
Közel-Keleten, eljutott az Oszmán Birodalomba is. Megismerte annak katonai szerve
zetét, központi adminisztrációját, valamint a legfőbb állami tisztségviselőket. Követsé- 
gs ideje alatt írt Feljegyzéseiben a kor viszonyai között igen pontos és részletes leírást 
ad az állami funkciókról, az azokat betöltő személyekről, az adónemekről, a hadsereg
ről és annak alakulatairól, ezek ellátásáról és az állami ellenőrzésről az élet minden 
terén.7 Girardin minden bizonnyal nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezett az oszmán 
vezető körökhöz, mert memoárja és jelentései egyaránt pontosak és naprakészek. 
Nyelvismerete lehetővé tette számára, hogy az oszmán politikai és udvart élet olyan 
képviselőivel is érintkezzen, akikkel a többi európai követnek nem sikerült kontaktust

Ezúton szeretnék köszönetét mondani Sahin-Tóth Péternek, Hegyi Kiárának, Fazekas Istvánnak és Ujváry 
Gábornak munkám megírásához nyújtott segítségükért.

1 Ambassade, 1687.
1 Nomjnation, 1917 (1918).
1 Bóka, 1988.
4 Hammer, 1835. m. 780., 839.
5 DUPARC, 1969. 99-100. BACQUÉ-GRAMMONT -  KUNERALP -  HITZEL, 1991. 25-26.
6 BÉLY, 1990.
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teremtenie. Azáltal pedig, hogy az arab írást is ismerte, hozzájuthatott olyan államira
tokhoz és néhány történeti munkához is, amelyekből a mai történetírás szempontjából 
fontos információkat meríthetett.

A konstantinápolyi francia követség kialakulása és a francia-török 
együttműködés újrakezdése XIV. Lajos uralma alatt

Pierre de Girardin missziójának tárgyalása előtt érdemes néhány szóban kitérni a 
konstantinápolyi francia követség létrejöttének körülményeire és a francia-török 
együttműködés újrakezdésének állomásaira XIV. Lajos uralkodása alatt.

A ló .  század elején az egyre szűkülő Habsburg harapófogó fenyegetése elől a fran
cia király, I. Ferenc (1515-1547) szövetségest keresett, amelyet a felemelkedő Oszmán 
Birodalomban talált meg. Milánó (1521) és a páviai csata (1525) elvesztése után a 
fogságban lévő király édesanyja, Savoyai Lujza és Duprat első miniszter megbízottakat 
küldtek Konstantinápolyba. Ezt az első kísérletet nem koronázta siker, mivel a király 
ágenseit I. Ferdinánd, későbbi cseh és magyar király, valamint német-római császár 
(1526/1556-1564) katonái Boszniában megölték. Ezzel szemben a második titkos 
misszió, Frangepán Jánosé eredményesnek bizonyult. Egy 1528-as, I. Ferencnek cím
zett levélben a szultán megerősítette a birodalmában élő és tevékenykedő keresztények 
jogait és kereskedelmi privilégiumait.8 Az 1535/1536-os követség tagjainak, az állandó 
követnek, Jean de la Foret-nak, és a rendkívüli megbízottnak, Charles de Marilláénak 
sikerült elérniük Konstantinápolyi, ahol kereskedelmi szerződést kötöttek a Portával, 
de ezt a király soha nem ratifikálta.9 10 11 1522 és 1541 között az egyik legrátermettebb 
„francia diplomata”, a spanyol származású Antonio Rincón képviselte I. Ferencet a 
Portán. Több utazást tett Kelet- és Dél-Európában is.191541 júliusában királya megbí
zásából ismét Konstantinápolyba indult, de Milánóban a császári zsoldosok megöl
ték.” A 16. században a francia-török együttműködésnek két intenzív szakaszát is
merjük. Az első az 1543-1544 közötti időszak, amikor a török flotta egy, a 
Mediterráneum nyugati medencéje elleni tengeri támadássorozat után, Toulonban

* CHARRIÉRE, 1848 1848.1. 116.; UZUNCAR$ILI, 1983 495.; TEST A, 1864.1. 6.
9 A régebbi történeti irodalom, C h a RRIÉRE gigantikus műve nyomán (CH aRRIÉRE, 1848. I. 283-294.) ezt 

tartotta az első kereskedelmi szerződésnek az Oszmán Birodalom és Franciaország között, mivel azon
ban ezt, mint fentebb említettem, a király soha nem ratifikálta, igy az első szerződésnek az 1569. évit kell 
tekintenünk. (A szerződések teljes szövege: BEUN, 1870. Az 1536-osé: 60-61., az 1569-esé, 69-70 ); 
Noradounghian, 1897.1. 83-87.; Test  A, 1864.1.15-21.

10 Rincón a francia király megbízásából Szapolyai Jánosnál is volt követségben. 1528-ban ö kísérte el 
Lengyelországból Statüeo erdélyi püspököt, Szapolyai megbízottját Párizsba, ahová októberben érkeztek 
meg. Október 28-án már alá is írták a két ország együttműködését elviekben biztosító „fontainebleau-i 
egyezményt”, BÁRDOSSY, 1992. 75.

11 BOURIU.Y, 1913. 64-82.
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telelt.12 A  második időszak az 1551-1552 közötti, amikor a francia és az oszmán flotta 
együttesen intézett támadást Korzika és Nápoly partjai ellen.13

Az Oszmán Birodalom és a Francia Királyság közötti kapcsolatot a modem törté
netírás immár nem hagyományos nézőpontból szemléli. Az igen jelentős kulturális és 
vallási különbségek határozottan szétválasztják e két szövetségest. Az itáliai államok
kal ellentétben, amelyek gazdasági érdekeltségeik miatt tartottak fenn kapcsolatokat az 
oszmánokkal, a francia diplomácia jobbára csak nyomásgyakorlás és félelemkeltésként 
alkalmazta őket. Csak akkor került sor tényleges együttműködésre, ha a két fél érdekei 
véletlenül egybeestek.14 A két hatalom közötti jelentékeny földrajzi távolság sem 
segítette elő a közös ténykedést.15 A francia-oszmán diplomáciai kapcsolatok 16. 
század végi krízise után a Félhold és a Liliom közötti együttműködés viszonylag ritká
vá vált. A  17. századi francia külpolitika inkább az európai színtérre koncentrálta erőit. 
A Közel-Keleten a korabeli francia királyokat a vallási és kereskedelmi kérdések érde
kelték. A  harmincéves háború alatt pedig a francia politika divetzióra igen alkalmas 
talajt talált Erdélyben. A külpolitika ezen új irányultsága jelentősen meglazította a 
francia-oszmán köteléket. A bíboros-miniszter, Jules Mazarin (Giulio Mazarini, 1602- 
1661) kormányzásának idején pedig a kapcsolatok szinte teljesen megszakadtak. 
Mazarin jelentős pénzösszeget adott Velencének, hogy a Krétán zajló kandiai ostrom
ban a szerencsét a maga oldalára állíthassa.16 Végrendeletében is sok pénzt hagyott a 
Szentszékre azzal a kikötéssel, hogy csak a „hostis naturális” ellent harcra fordíthat
ja.17 1663-1664-ben XIV. Lajos egy 60.000 emberből álló kontingenst is küldött Ma
gyarországra, hogy a császárt a tötök elleni harcában megsegítse.

1665-ben, a Habsburg-török béke megkötése után egy évvel a francia király el
küldte Konstantinápolyba Denís de la Haye-Vantelet-t.18 Feladata az volt, hogy elma
gyarázza a Portán a király cselekedeteinek okát, az ottani vezetők jóindulatát megsze
rezze, uralkodója elleni felháborodásukat lecsillapítsa, valamint, hogy kereskedelmi 
kérdésekben megegyezzen velük. Az algériai Dzsidzselli elleni francia támadás miatt a 
tárgyalások lassan és nehézkesen folytak, de 1668 végére a diplomáciai kapcsolatok

12 CHARRIÉRE, 1848. I. 567-570,; GÖKBILGIN, 1971. 116-119.; UZUNCARSUJ, 1983. 368-369.; 
Lemonnier, 1904. t i 2.

1J NlCOLAY, 1989.13.
14 „ Wie immer mán es dreht und vendet -  die franzósisch-osmanische «Freudschaft» fiel ganz einfach aus 

dem Rahmen konvenlioneller uDiversionspoltiik* " HocHEDUNOER, 1994.114.
u Egy levélnek Párizs és Konstantinápoly között minimum 28, átlagosan 46, maximum pedig 115 napra 

volt szüksége. BRAUDEL, 1996. II. 403..
16 ElCKHOFF, 1970.160-165.
17 HOCHEDUNGEK, 1994. 124.
18 Denis de la Haye-Vantelet Jean de la Haye-Vantelet korábbi konstantinápolyi követ fia, aki 1625 no

vemberében született Elkísérte apját az 1658-1660-as török követségre, majd 1665-1670 között utóda 
lett Konstantinápolyban. Érdemei jutalmaként 1675 és 1684 között müncheni követként tevékenykedett, 
ő segítette elő a bajor hercegnő és a francia trónörökös házasságát. 1684 és 1701 között Velencében volt 
követ, majd hazatért és államtanácsos Lett. Élete vége felé visszahúzódott Charly-sur-Mame-ban lévő 
kastélyába, ahol 1722. március 22-én meghalt DUPARC, 1969. 9.
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helyreálltak, és XIV. Lajos egész további uralkodása alatt saját politikája szempontjá
ból akarta felhasználni a törököket. Ennek elősegítésére egy kelet-európai szövetségi 
rendszerben gondolkodott. A francia-oszmán szövetséget ki akarta egészíteni a három 
keleti hatalom (a Svéd Királyság, Lengyelország és az Oszmán Birodalom!) közötti 
szoros együttműködéssel, hogy ezáltal most a Habsburgok kerüljenek harapófogóba, 
de a király tervei nem realizálódtak.

Kandia véres megvétele (1669) után a Portán szívesen fogadták a francia követet. 
A két hatalom közötti együttműködés újrakezdését azzal is megpecsételték, hogy tölök 
követ utazott Franciaországba. Szulejmán aga, müteferrika19 tizenkét fős kíséretével 
1669 novemberében érkezett meg Párizsba. A Portától 2.000, Denis de la Haye- 
Vantelet-től szintén 2.000 tallért kapott erre az útra.20 1673-ban az új francia követ, 
Charles Oiier, Nointel és Angervillers márkija21 a francia király alattvalói számára 
elérte a kereskedelmi privilégiumok megújítását* 11 12 * 14 * * * * *

Önálló uralkodása kezdetétől (1661) XIV. Lajos, akárcsak elődei, nem zárkózott el 
a franciar-török együttműködés elől.23 A lengyel-török háború idején, 1672-ben a 
francia király felajánlotta, hogy közvetít a két fél között,24 hiszen szüksége volt erős 
szövetségesekre ebben a térségben. 1675-ben XIV. Lajos ágenseket küldött Erdélybe, 
hogy az ottani elégedetleneket a Habsburgok ellen tüzeljék.25 1676 januárjában Kons
tantinápoly felajánlotta egy közös, Habsburg-ellenes támadás megindítását, de a fran

MiUeferrika. A szultán személye mellett tevékenykedő lovas testőrség, valamint tagjainak megnevezése. 
A  mütct’errikák nemcsak a szultáni udvarban szolgáltak, de sokszor kaptak kisebb-nagyobb közügyekben 
és politikai missziókban megbízatást. Általában az Oszmán Birodalom tisztségviselőinek fiai közül 
kerültek ki, és nemcsak a szultánt, de egyéb magas állami funkcionáriusokat is kísérhettek. Csak akkor 
kellett hadba vonulniuk, ha a szultán személyesen is részt vett a háborúban. A  törvények értelmében a 
nagyvezír fia 60, más vezíreké 50, a nisándzsié és a beglerbégeké 45 akcse zsoldot kapott 
müteferríkaként. A müteferrikák élén a mütefemka basi állt UZUNOAR^ILI, 1945. 428-430; PAKALIN, 
1971. II. 637-638.; EL, 1993. 769. Ha kttldtöldi követségre kaptak megbízatást, a Porta néha kénytelen 
volt megemelni rangjukat Hammer, 1835. III. 929.

*  Hammer, 1835. III. 611 -612.
11 Charles Oiier de Nointel egy pikárdiai nemesi család leszármazottjaként fiatal korában sokat utazott a 

világban. 1661461 a párizsi parlament tanácsosa volt 1670-ben követi megbízatást kapott a királytól. El
ső instrukciója 1670, július 21-én Hughes de Lioruxe, a francia király külügyminisztere tollából kelt 
Eszerint a követnek javítania kellene az Oszmán Birodalom és XIV. Lajos kapcsolatait, ennek érdekében 
gondoskodnia kell a velencei béke megtartásáról, valamint arról, hogy az Oszmán Birodalom a magyar 
hadszíntér felé forduljon. A Colbert-től kapott második instrukció Franciaország kereskedelmi érdekeit 
írta le. Nointel 1677-ben kegyvesztetté vált és csak 1680-ban, Guilleragues megérkezése után hagyhatta 
el Konstantinápolyi. További párizsi életét homály fedi, 1685. július 31-én hunyt el. DUPARC, 1969. 49- 
50. Róla bővebben: VaNDAL, 1900.; MLCHAUD, 1983.

n  1673. április 16-án. BELIN, 1870. 92-93.; Testa, 1864. II. 169.; ElCKHOFF, 1970. 311.
a  ANDRÉ, 1950. 64-67.
14 XIV, Lajos 1674. július 13-án így írt erről a konstantinápolyi francia követének, Nointel-nek'. „S'ii [a

lengyel király] erőit que mon entremise luy puisse estre utile, vous ne negligerez aucune des voyages que
vous croirez les plns favorables au prés du Grand Vizir pour arriver á cette fin [a Lengyelország és az
Oszmán Birodalom közötti béke].” A király Nointel-nek. Versailles, 1674. július 13. In: HEJDIf A, 1926.
130.

11 Andiié, 1950 .1 6 7 -1 7 0 .; MlCHAUD, 1983. 103-105.; Hódit a, 1926. 132-133.
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cia remény egy lengyel-török koalíció kialakítására hamar elszállt. 1686-ban Oroszor
szág is csatlakozott a Szent Ligához, és így az Oszmán Birodalom elleni háborúba is 
belépett. Ez újabb problémát vetett fel, hiszen a Birodalom számára a cár országa volt 
az utolsó lehetséges szövetséges európai támadói ellen.26

Egészen 1686-ig, az augsburgi liga létrejöttéig a francia király visszafogta együtt
működési szándékát az Oszmán Birodalommal, és követe. Pierre de Girardin is ebben 
az értelemben kapta 1685. június 1-i követi instrukcióját.27 Miután létrejött a francia- 
ellenes koalíció a kontinensen, XIV. Lajos ismét erősebbre kívánta fűzni kapcsolatát az 
oszmánokkal, és a háború megkezdésekor, 1688 végén a király igyekezett összehan
golni tevékenységét a Portával a Német-Római Császárság és szövetségesei ellen. 
Ebben a szövevényes diplomáciai kapcsolatrendszerben fontos szerep jutott 
Girardinnek is.

A konstantinápolyi francia követség működése

1797-ig egy európai követ konstantinápolyi életét két tényező határozta meg. Egyrészt 
hogy ez ideig az Oszmán Birodalomnak nem volt állandó külképviselete Európában; 
másrészt, hogy az oszmánok nem ismerték a diplomáciai immunitás jogát. Ez volt 
ráadásul a legtávolabbi város, ahol a francia király ebben az időben követséget tartott 
fenn. Annak ellenére, hogy a touloni hajóra szállással kezdődő tengeri út viszonylag 
hosszúnak ígérkezett (1 -5  hónap), a francia követek -  a nagyobb biztonság miatt -  
szinte mindig ezt választották. A követség épülete a külföldiek negyedében, az Arany- 
szarv-öböl bal partján, Pera28 városrészben állt. Egy Pranciaország birtokában lévő 
palotában kapott helyet, amelyet a 17. század elején építettek ott, ahol korábban a 
fökonzulátus állt.29 Majdnem minden portai követ a „taláros nemesség” soraiból szár
mazott ebben az időben. A többi Európában lévő francia külképviselet követeihez 
képest arányuk a Portán igen magas volt. Rajtuk kivül sokszor választottak portai 
követnek irodalmárokat vagy orientalistákat, olyan embereket, akik korábban már 
jártak ezen a vidéken, így alapos ismeretekkel rendelkeztek róla. Az itteni megbízott 
minden bizonnyal szenvedett az elszigeteltségtől és az otthon, vagy Európa egyéb 
részein megszokott társadalmi élet hiányától. Társaság gyanánt meg kellett elégednie

*  A francia szövetség, mint fentebb már említettem, a jelentős távolság miatt nem jelentett igazán nagy 
segítséget.

27 A.E.C.P. Turquie vöt. 18. föl. 3-27.
23 „Antikor kilépünk a galatai kapun, az ember elindul felfelé Pera irányába, amelyet Gáláiétól csak 

néhány, a bal oldalon található temető választ el.” L« Bruyn leírását (Le Bruyn, C.: Reyzendoor den 
Levant. Delit, 1698. 172.) idézi Róbert M a n tr a n , 1962. 76. Eredetileg Pera csak egy szőlős- és gyü- 
mölcsöskertekkel borított kis elővárosa volt Konstantindpolynak. A szőlősöket kivágták, és a kereszté
nyek ide telepítették kertjeiket és házaikat Később ebben a kerületben kaptak helyet az európai államok 
követei. MANTRAN, 1962. 77.

29 MANTRAN, 1962. 77. Ebben a korszakban fökonzulátus alatt a Legtöbb kereskedelm i felügyelő lakhelyét 
és hivatalát kell értenünk.
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francia személyzetével. Ennek megfelelően Girardin kísérete igen jelentékeny volt, 
feleségén és fivérén kívül „ egy intendánst, két titkárt, egy társalkodónőt, két fegyver- 
nököt, három szobalányt, három konyhai munkást, három inast, két szolgál, 16 lakájt, 
egy kertészt, és 15 nemesembert vitt magával; s  mihelyt megérkezett szerződtetett még 
két ajtónállót és három lovászt." 30 Konstantinápoly nemcsak a legtávolabbi, de a 
legköltségesebb is volt a francia király követségei közül, amit egyrészt a nagy létszámú 
kíséret miatti magas fogyasztással, másrészt a kötelező ajándékokkal magyarázhatunk. 
(Érkezésekor és a követség teljes ideje alatt az állami hivatalnokoknak, ha a követ el 
akart érni náluk valamit, valamint az őt őrző janicsároknak stb. kénytelen volt fizetni.) 
Girardin pedig még ezen felül is sokat költött a birodalomban raboskodó európai fog
lyok kiszabadítására, élelmezésére és hazaszállítására. Á  legnagyobb problémát mégis 
az a pénzügyi nehézség jelentette, hogy a 17-18. század fordulóján még nem volt 
lehetőség egy európai méretű hitelrendszer kiépítésére és használatára. „A király 18 
ezer livre-espénzjutalmat adott neki [Girardin-nek], 45 ezer livre-t az utazására, illetve 
a nagyúr és a nagyveztr megajándékozására, és 36 ezer livre-t az ellátására. “ 31 Álta
lában a követek, miután átadták megbízólevelüket, már nem jártak audienciára csak 
rendkívüli vagy nagyon kényes ügyekben. Ezt a feladatot helyettük a tolmácsok látták 
el.30 31 32

A tolmácsok

k z  európai követek először a Galatában és Perában lakó latin keresztényeket kezdték 
tolmácsokként használni, például a Navonikat, Grillókat, Oliveriket és Fomettiket.33 A  
Fometti család tagjai több generáción keresztül álltak a mindenkori francia követek 
szolgálatában. Egy Fometti Girardin idejében is szolgált.34 35 Ezek a tolmácsok (drago- 
mán, terdzsiimán) a szultán alattvalói voltak, és hivatásukat csak a szultáni kancellária 
hivatalos levelének (berát) birtokában gyakorolhatták. A tolmácsok alkalmatlansága, 
nyelvismeretük vagy lojalitásuk hiánya jelentős problémákat okozott a követeknek. így  
a kontinens országai egymás után határozták el, hogy országuk ifjúsága számára tol
mácsok képzésére alkalmas iskolákat nyitnak Konstantinápolyban. Elsőként Velence 
hozott létre ilyen jellegű intézményt 1551 februárjában „giovani della lingua” névvel ”  
A marseille-i kereskedelmi kamara kérésére és Jean-Baptiste Colbert közbenjárására 
1669 novemberében Franciaország is létrehozta a velencei példa nyomán „enfants de

30 DUPAUC, 1969. XLI-XLTI.
31 BlBL. Nat. Ncmvelles acquisitions franca ises, mi. 5217. föl. 20.
32 HlTZEL, 1995. 53.
33 ÁGOSTON, 1997, 94.
31 Egy görögnek született tolmács, akit „Für ne tűnek neveznek [...], de mivel Franciaország tolmácsa, joga 

van sárga és kerekfejfedőt viselni, amit a többi görög nem tehet meg. ” AMBASSADE, 1687.171.
35 PRETO. 1975.104.
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langue, jeunes de langues”-nak nevezett iskoláját Perában.36 Itt képezték a követség 
tisztviselőit, de az Oszmán Birodalom kereskedelmi konzulátusainak embereit is, ami 
lehetővé tette, hogy a közel-keleti kereskedelem felett növekedjen az állami ellenőr
zés.37 Egy jó tolmácsnak, ahogyan azt Venture de Paradis a 18. század végén megfo
galmazta, ismernie kellett saját anyanyelvét, a latint és a keleti nyelveket, de az olaszt 
és a görögöt is, a kereskedelmi törvényeket, az ország történetét és földrajzát, a 
muszlim törvényt, a birodalom szokásait, az oszmán adminisztráció mechanizmusát 
Jóindulatúnak, hidegvérűnek, megbízhatónak, tisztességesnek és olyan bátornak kell 
lennie, hogy nem fél még a pestistől sem,38

Pierre de Girardin utazása és megérkezése 
Konstantinápolyba

1685. március 5-én meghalt a francia király konstantinápolyi követe, Gábriel Joseph de 
Lavergne, Guilleragues grófja.39 Halála után, az új követ megérkezéséig Guilleragues 
felesége vitte tovább az ügyeket. Az utód, Pierre de Girardin, Vaudreuíl ura lett. A  
továbbiakban bemutatom, hogy ki is volt Pierre de Girardin, és hogyan került a kons
tantinápolyi követi posztra. Apja, Pierre de Girardin, fegyvemök, az Indiai Társaság 
főigazgatója, a király és a korona titkos tanácsosa és pénzügyi szaktanácsadó volt 
(meghalt 1657-ben). Apai ágon egy firenzei család, a Gherardiník leszármazottja, ősei 
a 16. század elején jöttek Franciaországba. Anyai részről x m ,  Lajos egyik legoda- 
adóbb hívének és legrangosabb bankárának lányától, Anne de Viller-töl származott. 
Girardin korán elnyerte a párizsi parlament tanácsosának elmét, majd 1673-ban felesé
gül vette Élisabeth Ferrand-t, a Chátelet (Párizs város bírósága)40 egyik helytartójának

56 Ágoston, 1997. 94.
37 1700-ban XIV. Lajos ösztöndíjat hozott létre a párizsi Louis-le-Grand Kollégiumban, ahová minden 

évben tizenkét keleti fiatalt vártak, hogy vallástudományra és latin, arab, török stb. nyelvekre oktassák 
őket. Országukba való visszatérésük utón tolmácsokként vagy misszionáriusokként alkalmazták őket. 
1721-ben módosították az ösztöndíjat, s a párizsi tanulmányok után az ifjakat kötelezték, hogy Konstan
tinápolyban, a kapucinus Szent Lajos Kollégiumban folytassák tanulmányaikat, HlTZEL, 1995, 17-19., 
25.; ÁGOSTON, 1997.94-95.

38 HlTZEL, 1995. 82.; ÁGOSTON, 1997, 95. «
39 Guilleragues 1628. december 4-én született Bordeaux-ban egy ,fam ilk de parhmentaires” sarjaként. A 

navarrai kollégiumban tanult, majd Conti herceg titkára lett, 1653-ban a Fronde morálom végén titkári 
minőségében részt vett a bordeaux-i béke megkötésében, Ezután az udvar állást kínált neki Párizsban, 
majd 1669-ben királyi titkári rangot vett magának. Igen jó kapcsolatot ápolt kora jelentős nagyasszo
nyaival, majd a Gazette de Francé vezetője lett. Saint-Simon visszaemlékezései szerint az egyik nagyasz- 
szony, Madame Scarron szerezte neki a konstantinápolyi követi állást, ahol 1679-1685 között állomáso
zott. 1685. március 5-én a Portán hunyt el agyvérzésben. Bacque-Grammont -  KuneRALP -  HlTZEL, 
1991. 24.; DUPARC, 1969. 85-87.; ÖNB-HAN Cod. 6035. föl. 277-278.; SitAHTAR TARIHX, 1928. 231.; 
Szil ahtár, 1986. 417.

" A Chátelet-röl bővebben: MARION, 1993. 88-89.
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lányát. Remélte, hogy ilyen módon álláshoz tud majd jutni. Amikor 1684-ben egyesí
tették a két Chátelet-t, Girardin-t kinevezték követnek. Ez szerencsés választásnak 
bizonyult, hiszen a későbbi követ ifjúkorában. 1665-ben hosszú utazást tett az Oszmán 
Birodalomban, és kiválóan beszélte és irta a nyelvet.111 „Abban az időben a király 
Monsieur de Girardin-t nevezte ki Konstantinápolyba, ahol az már járt, saját gyönyö
rűségére” -  irta visszaemlékezéseiben Sourches márki.41 42

Girardin 1685. november 3-án indult útnak Toulonból,43 a Le Vaillant fedélzetén. 
A hajó 60 ágyút és 300 embert szállított, és még két másik kísérte.44 A követet Kons
tantinápolyba kísérő flotta parancsnoka du Méné lovag volt.45 Néhány napi szerencsés 
út után a hajók kénytelenek voltak horgonyt vetni Tunisz kikötője előtt, amely a szá
razföld irányából ostrom alatt állt. A tuniszi dej46 elküldte megbízottját a francia követ 
köszöntésére. A helyi francia konzul támogatásával azt kérte tőle, hogy vigyen magá
val egy tunéziai ágenst a szultán udvarába. A  követ udvariasan visszautasította a kérést 
azzal, hogy előbb m ég Máltára is el kell mennie,47 ahová 1685. november 19-én meg is 
érkezett. November 27-én folytatta útját,48 * és miután elhagyta Krétát, Tenedosra (ma: 
Bozcaada, TR) érkezett.45 A követ hajói január 7-én érték el a konstantinápolyi kikötőt, 
de Girardin csak január 10 és 12 között lépett partra.50 Guilleragues felesége és lánya 
köszöntötte az érkezőket.51

Amikor Girardin megérkezett Konstantinápolyba, sem a szultánt, sem a nagyvezírt 
nem találta ott, akik ekkor éppen Edimében tartózkodtak. Csak a város kajmakámjával, 
Kara Haszánzádé Musztafa pasával52 tudott kapcsolatot teremteni,53 akinél január 30-

41 DLTARC, 1969. 99.; BaCQUÉ-GraMMONT -  KUNERAU* -  HlTZEL, 1991.25.
42 Mémoires du raarquis de Sourches, I. 127. Idézi: DUPARC, 1969. 99.
*  BACQUÉ-GRAMMONT -  KüNERALP -  HlTZEL, 1991. 25.; DUPARC, 1969. 100.
44 StLAHTAR TaJUHI, 1928. 231.; SZILAHTÁR, 1986. 417.
42 AMBASSADE, 1687. 155.
46 A dej cím eredetileg nem hivatalos tisztséget jelölt, hanem tiszteletbeli cim volt, olyan, amelyet a katonai 

(főleg flotta-) parancsnokoknak adtak, akik bátorságukkal vagy képességeikkel tűntek ki szárazföldön 
vagy vizáén. Fontos megjegyezni, hogy ezt a címet csak az Oszmán Birodalom afrikai tartományaiban 
használták. Ugyanakkor a 16. századtól kezdve a dejek egyre szorosabban együttműködtek a helyi osz
mán vezetéssel, majd pedig a pasát háttérbe szorítva, ők váltak ezen tartományok valós irányítóivá. Vá
lasztott vezetők voltak, akik támaszkodhattak a katonaságra és az országra egyaránt. MANTRAN, XIII. 
323.; MANTRAN, 1989. 414.; TDV-ÍA, 1994. 59.

41 A.E.C.P. Turquie vol. 18. föl. 31-32.
*  A.E.C.P Turquie vol. 18, föl. 41.
44 „Ce rt'est phis m e vilié, mais un amas de méchantes maisom habitées pár quelques Grecs. " írja a 

városról Girardin. AMBASSADE, 1687. 160-161.
50 Január 10. AMBASSADE, 1687, 162.; Január 11. BACQUÉ-GRAMMONT -  KuNER-ALP -  HlTZEL, 1991. 25.; 

Január 12. DUPARC, 1969. 100. „L'ambasciatore di Francia capitö qui in Constantinopali aüi undeci 
generö con tre vaselhí, con molti gentiihuomini," ÖStA HHStA Türkei I, Kt. 153. Konv. 1. föl. 10.

51 ÖNB-HANCod. 6036. föl. 421-423.
11 HAMMER, IL 783.
13 A.E.C.P. Turquie vol. 18. föl. 54.
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án volt audiencián.54 Megérkezése pillanatától kezdve azon munkálkodott, hogy minél 
több információt gyűjtsön össze királya számára. Két tolmácsát, Barbier-t és Fontaine-t 
elküldte Edimébe, hogy a követ nevében köszöntsék a szultánt és a nagyvezirt.55 
Mindjárt megérkezésének első napjaiban jelentős változás következett be az Oszmán 
Birodalom vezetői gárdájában, mivel Kara Ibrahim pasa nagyvezír kegyvesztetté vált, 
és helyét Szári Szulejmán foglalta el.56 így tolmácsai már az új nagyvezírtől hoztak 
választ, aki Edimébe kérette Girardint, ehhez pedig kocsit és élelmet is biztosított 
számára.57 A követ 1686. február 20-án indult,58 és ugyanezen hó 28. napján érkezett 
meg az oszmánok régi fővárosába,59 ahol a nagyvezír és a portai főtolmács, Alexandro 
Mavrocordato hatalmas pompával fogadta.60 A nagyvezérnél március 9-én, a szultánnál 
17-én volt audiencián.61 Girardin átadta IV. Mehmednek megbízólevelét, ura üdvözlő 
írását és az ajándékokat is.62 63 Később, március 24-én és április 7-én titkos audiencián 
volt a nagyvezérnél, ahol a Szent Helyek kérdéséről és a birodalom európai helyzetéről 
tárgyalt a Porta első tisztviselőjével.6* Április 9-én indult vissza Ediméből, 18-án pedig

34 AE.C.P. Turquie vol. 18. fol. 96. Girardin erre az audienciára tolmácsával, a görög Fomettivel ment, aki 
a konstantinápolyi francia követség első tolmácsának szerepét töltötte be ebben az időben. AMBASSADE, 
1687. 169.

55 A.E.C.P. Turquie vol. 18. fol. 54.
" Danijmekd, 1972. ül. 435.; Hammer, 3835. III. 782.; Silahtar Tárj Hl, 1928. 226. Kara Ibrahímot 

Rodoszra száműzték, vagyonát elkobozták. Silahtar Tarihi, 1928. 228-229.; Szári Szulejmán pasa 
bosnyák származású volt, 1686 januárja és 1687. szeptember 18/19-e között töltötte be a nagyvezír tiszt
ségét. DAM&MEND, 1971. V. 45.

57 A E.C.P. Turquie vol. 18. fol’ 71.; ÁMBASSADE, 1687, 179.; SILAHTAR TARIHI, 1928. 231.; SZILAHTÁR, 
1986. 417.

38 ŐStA HHStA Türkei I. Kt. 153 Konv. 1. fol. 14.
M Szilahtár szerint március 6-án. SZILAHTÁR, 1986. 418.
60 A.E.C.P. Turquie vol. 18. fol. 123.; AMBASSADE, 1687. 179-180.; Alexander Mavrocordato 1641. 

november 7-én született, Konstantinápolyban. Tizenkét éves korában özvegy anyja Rómába küldte ta
nulni, a Szent Anasztáz jezsuita kollégiumba. Három évvel később már Padovában találjuk, ahol filozó
fiát és orvostudományt hallgatott. Magatartási problémák miatt kénytelen volt elhagyni a várost, dokto
rátusát 1664-ben Bolognában szerezte meg. Disszertációját a vér áramlásáról először ebben az évben 
adták ki, majd több kiadást is megért. 1666-ban visszatért Konstantinápolyba, ahol a Görög Akadémia 
vezetője lett. Miután Panayotil kinevezték portai fötolmáccsá, Mavrocordato Köprülüzádé Fázil Ahmed 
magánorvosa lett, de a szultánt és az európai követeket is gyógyította. Nyelvismerete széleskörű volt, hi
szen beszélt görögül, latinul, olaszul, törökül, arabul, perzsául, franciául, németül, és valószínűleg romá
nul is. Panayoti halála (1673. október 3.) után Mavrocordato lett a portai főtolmács, amely rangot több 
mint negyed évszázadon keresztül viselte. Jelentős szerepet játszott a visszafoglaló háborúkat lezáró 
karlócai béke megkötésében. CAMAR1ANO, 1970. 13-15,; RUNCIMAN, 1988. 363-364.; ÁGOSTON, 1997. 
97.

a A .E .C .P . Turquie vol. 18. fol. 142,171,; AMBASSADE, 1687. 189, 191.; DüFARC, 1969. 100., BaCQUÉ- 
G r a MMONT -  KuneRAjLP -  HíTZEL, 1991. 25.; Az audiencia időpontjaként Szilahtár március 18-át és 
vasárnapot adta meg. Fodor Pál is felhívta már a figyelmet arra, hogy 18-a abban az évben hétfőre esett. 
(SZLAHTÁR, 1986. 418.; 438.) így biztosak lehetünk abban, hogy Szilahtár a dátumban és nem a napban 
tévedett.

65 AMBASSADE, 1687. 214.; SZILAHTÁR, 1986. 419.
63 A.E.C.P- Turquie vöt. 18. fol. 176,187.; AMBASSADE, 1687. 221. A Szent Helyek (Jeruzsálem és Betle

hem) keresztény misszióinak birtoklásáért folytatott harc a római katolikusok és a görögök között.
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már perai rezidenciájából írt királyának. Levelében igen pontos leírást adott arról, hogy 
milyen lehetőségei lettek volna I. Lipót császárnak abban az esetben, ha megtámadja 
az Oszmán Birodalmat: „Ha a császár egyszer beveszi Budát és Belgrádot, teljesen 
képtelenség, hogy annál tovább kiterjessze hódításait, és hogy fenn tudná tartani sere
geit egy ilyen elpusztult és néptelen országban. ”64

Bécs és Buda ostromának és a keresztény seregek győzelmének kö
vetkezményei

Európában az 1683. évben Bécs ostroma számított a legjelentősebb hímek. Sobieski 
János lengyel király és Lotharingiai Károly kahlenbergi győzelme (1683. szeptember 
12.) ellenére a császár és miniszterei (akárcsak 1664-ben a szentgotthárdi győzelem  
után) mindent megtettek, hogy békét kössenek a töröktel. XIV. Lajos „reuniős”  politi
kája aggasztotta a császári udvart, ugyanakkor minden pillanatban megvolt annak az 
esélye, hogy az ellentét nyílt háborúvá fajuljon. A lengyel király és a  bécsi pápai nun- 
cíus, Francesco Buonvisi kardinális hatására I. Lipót császár mégis engedélyezte az 
oszmán hadak üldözését.65 Végül a császári és a lengyel seregek Esztergomot vették 
ostrom alá, majd október 12-én Párkánynál másodszor is megverték a  nagyvezír és 
szerdár,66 Kara Musztafa67 seregeit, aki kénytelen volt előbb Budára, majd Belgrádba 
menekülni.68 Sikertelenségét megbüntetendő december 25-én megfojtották.69 Az ost- * 61

M A.E.C P. Turquie vol, ] 8. föl. 187. Girardin a királyhoz, Pera, 1686. április 18.
ÍS „Cependant le Nonce Bonvisi fait ce qu'il petit povr obliger l'Empermr á la guerre contre le Tűre. “ 

A.E.C.P. Baviére vol. 29. föl. 44. Denis de la Haye-Vantelet a királyhoz. München, 1679. április 19.; 
ElCKHOFF, 1970. 408. A bécsi, varsói és párizsi pápai nnneiusok mind azon, dolgoztak, hogy a három 
uralkodó közötti fegyvemyugvást kihasználva, azok katonai potenciálját az Oszmán Birodalom ellen 
fordítsák PARVEV. 1995. 26.; P.ASTOR, 1930. 696 699,

“  Sierdár vagy szeraszker (legfelsőbb katonai parancsnok). A hadsereg feje (általában egy beglerbég vagy 
egy szandzsákbég), ha a szultán vagy a nagyvezír nem vonultak személyesen hadba. Ha a nagyvezír töl
tötte be a funkciót, akkor őt szerdár-i ekremnek nevezték. A szerdár kötelessége volt, hogy megtegye a 
hadi előkészületeket, s hadjárat idején joga volt kinevezésekre, letételekre, valamint tímár és ziámet bir
tokokat adhatott. IA, 10. 512-513.

61 A tőrök etnikumhoz tarozó Merzifoni Kara Musztafa 1634—1635-ben született. Köprülü Mehmed házá
ban, annak fiával, Fázil Ahmeddel együtt nevelkedett, és ez időből származott a családdal való jó kap
csolata. Köprülü Mehmed nagyvezír jelentős mértékben befolyásolta az ifjú Kara Musztafa pályáját. Mi
után az orosz és lengyel ügyeket lezárta (1676-1681), Kara Musztafa érdeklődése Magyarország felé 
fordult, és egy Habsburgok elleni támadást tervezett, Hosszú előkészületek után az oszmán hadsereg, 
nagyvezire vezetése alatt 1683 januárjában hagyta el Edimét, hogy Magyarországon átvonulva másod
szor is megkísérelje Bécs ostromát. A várt eredmény elmaradásának következtében Kara Musztafa buká
sa elkerülhetetlen volt. 1683. december 13-án a szultán parancsot adott megfojtására, amit az Ediméből 
kiküldött tisztek december 25-én végre is hajtottak. Ha m m e r ,  1835. Hl. 755., UZUNCAR^U, 1954. 367. 
Kara Musztaíáról bővebben: K r e u t e l , 1969.; K r e u t e l , 1960.; MERZIFONLU, 2001.

48 ZlNKEisBN, 1857. 110.; PARVEV, 1995. 41.; ElCKHOFF, 1970. 409.; UZUNCARSILI, 1954. 422.;
Danismend, 1972. III. 452.
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rom alatt álló Esztergom október 27-én kapitulált,69 70 71 * 73 74 75 és a következő évben a keresztény 
seregek megkísérelték Buda visszavívását.71 Bár ezt a vállalkozásukat nem koronázta 
siker,72 Visegrád, Vác és Pest a kezükre került”

1686-ban IV. Mehmed szultán (1648-1687) nagvvezírét, Szári Szulejmán pasát 
jelentős sereggel elküldte az Oszmán Birodalom „nyugati bástyájának” megsegitésé- 
re.74 Augusztus 1-jén az egyik titkos levelező már így jelentett í. Lipótnak: „Budát 
minden oldalról ágyúk és bombák gyötrik, és az a nagy félelem, hogy ezt a helyet elve
szíthetik, sokakat vezet buzgóságból és kötelességtudatból oda; naponta mennek itt el 
szejmenek száridzsák, szpáhik és önkéntesek Anatóliából, és minden nap folytatják a 
janicsárok toborzását is, akiket szintén oda küldenek; így egy hónap alatt összesen 16 
ezer embert soroztak be és küldtek el. Nem szűnik meg a napi posta, amelyben ezekről 
a végekről emberben és provízióban kémek segítséget. ” 75

A két és fél hónapig tartó ostrom,76 és a várbéli lőportorony felrobbanása77 felmor
zsolták a védők erejét. 1686. szeptember 2-án a lotaringiai herceg egy utolsó rohamot 
vezényelt az erősség ellen és bevette a várat. Ezzel egy' száznegyvenöt éves török 
uralomnak vetett véget Európa szívében. A nagyvezír, seregei élén a Kamaraerdőnél 
táborozott,78 79 nyolc kilométerre a vártól és semmit sem tehetett az Oszmán Birodalom 
hatalmas vesztesége ellen. „A nagyvezír hatvanezer harcosa élén mintha csak azért jö tt 
volna -  írja a Lotharingiai Károly a győzelem éjszakáján hogy tanúja legyen Buda 
elestének s a keresztény seregek dicsőségének " 9

69 ZlNKEISEN, 1857.112.; H a m m e r , 1835. m. • 55.; ÖNB-HAN Cod 6034. föl. 30. (Egy titkos levelező a 
császárhoz, Konstantinápoly, 1684. február 12.); IORGA, 1911.197-198.; EICKHOFF, 1970, 412.

70 A várat védő Ibrahim pasa rövid alku után átadta az erősséget. R, VÁRKONYI, 1987. 1578.; ZlNKEISEN, 
1857. 120.; ÖNB-HAN 6035. föl. 342. Konstantinápoly, 1685. október 24., PaRVEV, 1995. 42.; 
EICKHOFF, 1970.410.

71 ÖNB-HAN Cod. 6034. föl. 113.; 117.
n „Buda miracolosam[en}te e liberata dalié matti di Christiani” ÖNB-HAN 6034. föl. 176. Egy titkos 

levelező Konstantinápolyból. 1684, október 28. és november 23.
73 ZlNKEISEN, 1857.116.
74 Hasid, 1986. 445.
71 ÖNB-HAN Cod. 6036. föl. 581-582.
16 Az ostrom június 18-tól szeptember 2-ig tartott.
77 A törökök Mátyás király palotáját lőpoiraktárrá alakították át, amely 8.000 mázsa lőporával július 22-én 

felrobbant, erősen megrongálva ezzel az amúgy is ostrom alatt álló falakat R. VÁRKONYI, 1987. 1624.; 
Szila htár, 1986. 432, (A lőpor mennyiségét tekintve Szilahtár adatai túlzóak. Uo. 441-442 ); 
SzakálY, 1986. 59.;., ü nemico potetefar per accidente sotlo terra, e s'attacó il Grand Arsenaíe, dove 
éra la maggior parte detla polvere, cast iddio ha permesso, che se questa non főssé successo, Buda mai 
sár ebbe caduta in manó di Christiani. ” ÖNB-HAN Cod. 6036. föl. 641.

78 Szilahtár, 1986 431.; Silahtar Tarihi, 1928. 249,
79 R. VÁRKONYI, 1984. 329.; „Szulejmán nagyvezír, [ ...]  1686-ban szeme láttára engedte bevenni Budát, 

anélkül, hogy kísérletei mert volna tenni a segítségnyújtásra, ~ MÉMOIRE, II. föl. 46.; .Afőszerdár pedig, 
akinek határozatlansága miatt estek így a dolgok, minthogy személyes vallási kötelessége lett volna a 
számtalan katonával segítségükre sietni, megszégyenúlten felkerekedett arról a helyről és visszafordult 
Eszék irányába." SZILAHTÁR, 1986. 433.; SILAHTAR Tarihi, 1928. 250-251.
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„Nem tudom, Uram, elmagyarázni Őfelségének Buda elfoglalásának és a csatának 
részleteit, sem az idejét megmondani és azt, ahogyan elfoglalták, és ahogyan a csata 
lezajlott, erről biztosabban informálták Bécsen keresztül, arról azonban biztosíthatom, 
hogy teljesen lehetetlen, hogy egy újabb sereg hadba indításával a törökök ki tudják 
javítani ezt a csorbát, vagy hogy ellenálljanak mindannak, amit ellenségeik tervez
nek. " 80 így tájékoztatta Girardin Franciaország királyárt Buda bevételéről. Nagyon jól 
látta az Oszmán Birodalom krízisét, és azt is, hogy ha legjobb erejük szerint készülnek 
fel, akkor sem képesek visszahódítani, amit elveszítettek. Mindennek ellenére IV. 
Mehmed nem tette le nagyvezírét, söl, következő évben visszaküldte Magyarországra, 
hogy vegye vissza Budát, vagy ha ez nem is sikerül, akkor akadályozza meg Belgrád 
elvesztését.

Az 1687. évi hadjárat

A Buda visszavívását követő 1687. évi hadjárat céljáról még az előkészületi időszak
ban is eltérő vélemények hangzottak el az Udvari Haditanács (Hofkriegsrat) tanácso
sainak szájából. A császár a bécsi pápai nuncius, Buonvisi sugallatára Belgrádot,80 81 a 
körülményeket és lehetőségeket jobban ismerő Lotharingíai Károly herceg (a még 
mindig ingadozó Erdély biztosítására) Váradot, míg Bádeni Lajos az oszmánok uralma 
alatt lévő várak közül Szigetvárat akarta elfoglalni.8" Azt, hogy végül is mi legyen a 
célpont, nagymértékben befolyásolta a török seregek mozgása. A nagyvezímek az volt 
a szándéka, hogy mindenképpen beássa magát az eszéki átkelő környékén, még mielőtt 
a császári csapatok megérkeznének, így biztosítva saját utánpótlási vonalát, ugyanak
kor zavarva az ellenség ellátását.83 A végül mégiscsak meghatározott vonulási tervet 
azonban Lipót seregei nem tudták tartani, és a június elején Budára érkező lotharingíai 
herceget arról tudósították, hogy a nagyvezir serege Belgrádira! gyülekezik, majd 15-én 
arról is tudomást szerzett, hogy emez utóbbi hadaival már Péterváradnál jár.84 A nagy- 
vezír célja mindenképpen Buda visszafoglalása volt.85 * A keresztény seregek június 9-

80 A-E.C.P. Turquie vol. 18. föl. 357. Girardin a királvhoz. Peru, 1686. október 12.
SZAKÁLY, 1986. 75.

82 Varga, 1986. 150.
** ÖNB-HAN Cod. 6037. föl. 693.
84 Nagy, 1987. 23-24. A jól értesült francia követ, Pierre de Girardin július 3-i levelében már megírta 

urának, hogy a lotaringiai és a bajor herceg Budán van. hamarosan indulnak, de nem tudja pontosan mi
lyen erőkkel rendelkeznek. A.E.C.P. Turquie vöt. 19. föl, 194. Girardin a királynak. Pera, 1687.
július 3.
..Hanno gli Turchi speranza ferma di vol gr ricup&rare Buda. e sifanno varit discorsi, nellaCorte sí ha, 
eke s'anderá procurando con poderoso essercito, e ni faranno anco ponti in diversi htoghi, tanto nei 
Danii bio, come in altri fiumi per portarsi sotto Buda. " ÖNB-HAN Cod. 6037. föl. 715. Egy titkos leve
lező a császárhoz. Konstantinápoly, 1687. március 11.; „11 Gran Vesfirjo col sod[ett]o Agha haveva 
assicurato il Gfran] Sigfnojre eke doppo la rótta datta all'lmpferiajli e trovándosi provisto da
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én indultak Budáról déli irányba tovább a Duna mentén, június 22-én pedig már Moh
ács alatt táboroztak, ahol csatlakoztak hozzájuk a Dráva felső folyásánál telelő csapa
tok Latour gróf vezetésével.86 Lotharingiai Károly seregei ugyanazt az útvonalat tették 
meg, mint százötven évvel azelőtt II. Lajos magyar király és az előkelő magyar urak 
többsége, csakhogy most a magyar erők nem képviselték az országot államhatalmi 
szinten.8' Ezután tovább indult a sereg Baranyavár felé, megkerülték a Karassó (ma: 
KaraSica, HR) alsó folyásánál lévő mocsarat és elérték Dárdát,88 Girardin igen pontos 
értesüléseiből tudhatjuk, hogy a törők sereg gyalogsága június 16-án, lovassága 19-én 
kelt át a hídon, amelyet a nagyvezír a Száván veretett.89 * Szulejmán pasa ekkor a Duna 
és a Száva között táborozott 40.000 gyalogossal, 30.000 lovassal és 8.000 tatárral. 
Serege rosszul volt felszerelve, kevés élelemmel rendelkezett és túl sok holmit cipelt 
magával. Június 8-án Thököly is megérkezett a táborba a maga 1.500 emberével, de 
várt még utánpótlást Munkácsról Minderről a francia követ hazaküldött jelentéseiből 
szerezhetünk tudomást,96 Girardin meglepően jól informált volt a tábor ügyeit illetően, 
amit nagy valószínűséggel Szári Szulejmán pasa mellett tartózkodó tolmácsának. 
Fontaine-nek köszönhetett. Időközben a nagyvezír már tízezer emberét elküldte Eszé
kig, itt szándékozott átkelni a sereg fennmaradó részével is. A keresztény hadak Dár
dánál már nem tudták átszelni a Drávát, mivel a nagyvezír újabb, Eszékre vezérelt 
csapatai elsáncolták ott magukat,91 és a janicsárok fedezte ágyúkkal állandó tűz alatt 
tartották ők et92 93 Július 3-án Szári Szulejmán pasa maga is a Dráva-híd felé vette az 
útját -  számol be erről Girardin, tolmácsa jelentése alapján.”  így  a lotaringiai herceg
nek új átkelőt kellett keresnie, az eszéki töltést pedig leromboltatta. A mai Old község
hez tartózó Újvár közelében emelt erőd mellett kerestek áígázolásra alkalmas helyet.94 * 
Itt a Dráva ágai között széles mocsár terült el, ami az erődnél kikötő hajóknak ugyan 
védelmet adott, de az átkelőknek súlyos nehézségeket okozott. Június 28-án a herceg 
parancsot adott a dárdai töltés lerombolására is, és azt a haditervet dolgozta ki, hogy a 
seregek Óidnál átkelnek a Dráván, és délről támadják meg az Eszéknél táborozó török

suficiente Essercito pensava di passar Ossek e portarsi sotto Buda." Egy titkos levelező a császárhoz. 
Konstantinápoly, 1687, szeptember 15, 18. és 24, ÓNB-HAN Cod. 6037. föl. 828.

* Szita, 1987/1.102.
K „Magyarország lakossága számára azonban a tőrök háborúk különös tragédiája, hogy az ország nem 

államhatalmi szinten, nem fegyveres és anyagi erejének szuverén birtokában vesz részt a háborúban. " R. 
VÁRKONYl, 1987. 81.

88 Nagy, 1987. 24.; Ez június 24-én történt. Varga, 1986.150.; Szita, 1987/1,104.
89 A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 184. Girardin a királynak. Pera, 1687. július 3.
50 A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 184-185. Girardin a királynak. Pera, 1687. 

július 3.
91 SZIL AHTÁR, 1968. 686.
92 Szita, 1987/1.105.
93 A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 215. Girardin a királynak. Pera, 1687. július 27. (Fontaine július 7-én

küldte el levelét a nagyvezír táborából.)
Szil ahtár, 1968. 686.94



hadakat.95 A nagyvezírt ki akarta csalogatni a biztos védelmet nyújtó eszéki sáncrend
szer éből. majd nyílt csatában megverni. Ehhez elengedhetetlenül szükséges volt, hogy 
az ellenséges sereg utánpótlási vonalait elvágja.96 Július 10-én a Miksa Emánuel bajor 
választófejedelem vezette csapatok is elélték a mohácsi szigeteket, így a július 15-i 
átkelésüket követően a császári seregek létszáma teljes volt.97 Július 17-én este az 
oszmán és a Dráván átkelt császári hadak között már csak nyolc kilométer volt a távol
ság.98 * Az oszmánok azonban igen jól elsáncolták magukat, így biztosították az eszéki 
kikötőt és zavartalan volt az utánpótlásuk. Lotharingiai Károly seregeinek sok válasz
tása nem maradt: vagy megtámadják a nagyvezírt vagy visszavonulnak,59 mivel a 
harmadik lehetőség, az utánpótlási vonalak elvágása a sűrű erdő és a mocsarak miatt 
kivitelezhetetlennek bizonyult. A támadás nem hozott sikert, hiszen a jól elsáncolt 
török sereg szakadatlan tűz alatt tartotta az ostromlókat és visszavonulásra 
kényszer!tette őket.100 A július 20-án hajnalban megkezdett visszavonulást101 a törökök 
menekülésnek értékelték, a lovasság a távozók nyomába eredt.102 A hátvéd szerepét 
betöltő bajor gyalogság azonban visszaverte a támadókat.103 Szári Szulejmán pasa, 
akitől az előző évi kudarc után most feltétlenül sikert várt a szultán, nagy győzelem
ként adta hírül Konstantinápolynak ezt a sikert, így szerzett róla tudomást Girardin 
is.104 A francia követnek azonban még két másik hírforrása is volt, ami lehetővé tette 
számára az információk ellenőrzését és a részletek pontosítását is. Girardin 1687. 
augusztus 21-én keltezett levelében tudósított a Konstantinápolyba augusztus 14-én 
megérkezett hírről, miszerint a nagyvezír július 18, 19 vagy 20-án nagy győzelmet 
aratott a császáriak felett. Ezt a török táborban tartózkodó francia portai tolmács, Fon
taine, valamint a portai fötolmács, Alexandra Mavrocordato közölték vele.105 Július 
23-án és 24-én a császári csapatok ismét átkeltek a Dráván, és a folyó közelében letá
boroztak.106 Itt tudták meg egy elfogott tőröktől, hogy a nagyvezír elhagyta az eszéki

”  Nagy, 1987.25.
*  Nagy, 1987. 27.
97 Nagy, 1987.29.; Nagy, 1987/1.155.; Szita, 1987/1.112.
98 Girardin ezt a távolságot nyolc mérföldben adta meg- A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 2)7. Girardin a 

királynak. Pera, 1687. július 27.
”  szita, 1987A, 114.

m  S zita , 1987/1 .105.; SZILAHTÁS, 1968. 686-7.; A.E.CP. Turquie v o l-19. föl. 224. Girardin a királyhoz. 
Pera, 1687. augusztus 21.

101 A E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 243. Fontaine Girardinhez. Pétervárad, 1687. július 23.; VARGA, 1986. 
151.

m  ZÜBDE-l VEKAYIÁT, 1995. 226-227.; Erről a győzelemről a nagyvezír kellőképpen és többször is 
informálta a szultáni udvart, bizonyítandó, hogy Buda elvesztése után nem volt hiábavaló IV. Mehmed 
belé vetett bizalma.
NAGY, 1987. 30.

104 A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 224. Girardin a királynak. Pera, 1687. augusztus 21.
105 A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 242. Fontaine Girardinnek. Pétervárad, 1687. július 23.; A.E.C.P. Turquie 

vol. 19. föl. 244.. Fontaine Girardinnek. Eszék, 1687. július 28.; A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 241-242. 
Mavrocordato levele Girardinnek. Eszék, 1687. augusztus 2.

m  AE.C.P. Turquie vol. 19. föl. 217-218. Girardin a királyhoz. Pera, 1687. július 27.
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sáncokat és a Duna irányába indult.107 Ennek megfelelően a keresztények Siklós alól 
Mohács felé vonultak, július 28-án és 29-én pedig már a város és a Harsányi hegy 
között elterülő völgyben táboroztak.10* Szulejmán pasa a baranyavári mocsarakba vette 
be magát, de Konstantinápoly győzelmet várt tőle, tehát cselekednie kellett. 
Lotharingiai Károly elindult újra Siklós irányába,109 hogv onnan, ha kell (Siklós és 
Pécs felrobbantása után), Székesfehérvár felé vehesse ú tjá t110 Egy augusztus 2-án 
elfogott török és egy augusztus 3-án a táborba étkező keresztény szökevény beszámo
lói szerint a nagyvezír seregével átkelt a Dráván, a herceg mögött halad, utakat és 
hidakat készít.111 8-án Lotharingiai Károly már arról kapott hírt, hogy Szulejmán pasa 
Siklós irányába vette útját, ennek megfelelően a herceg serege az odavezető úton egy  
nagyobb létszámú tötök lovassereggel találkozott, így  kénytelenek voltak letáborozni. 
Minderről már Girardin augusztus 21-i leveléből értesülhetünk, ami igen gyors hír
adásnak nevezhető. Ennek értékéből semmit sem von le az a tény, hogy a küldemény 
csak október 5-én érkezett m eg Versailles-ba.112 * Az augusztus 10-éről 11-ére virradó 
éj szakát a császári csapatok a mai Márok község körzetében tévő völgyben töltötték, 
megerősített táborban. Reggel az előőrs megkezdte az átkelést a mai Virágos és Vil
lány között, a Karassó folyó mocsarain átvezető áthidalásokon, őket a szövetséges 
sereg többi része is követte.115 Az oszmánok augusztus 8-án kimozdultak megerősített 
baranyavári táborukból, majd előrenyomultak Dárda és Beremend irányába. A főerök a 
község határában megerősített tábort kezdtek építeni, míg az anatóliai lovasság a 
khioszi (ma: H íos, GR) pasa parancsnoksága alatt megtámadta a Karassón átkelő csá
szári haderőt. Augusztus 11-én a szövetségesek táborba szálltak a mai Villány helyén, 
az oszmánok pedig a Karassó árterülete és az ettől nyugatra fekvő erdőségek között. 
Girardin fentebb említett levelében arról tudósította királyát, hogy a nagyvezír egy 
kiszáradt mocsárban verte fel táborát, amely azonban csajt a nagy szárazság idején 
alkalmas erre a célra. Felhívj a uralkodója figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha 
szeptemberben is itt táborozik még Szári Szulejmán pasa, akkor nagy bajba kerülhet, 
mert ezen a vidéken ilyenkor szokott megjönni az eső.114

Mi lehetett azonban az oszmán sereg célja? Az, hogy a török szemtanúk és a csatá
ban résztvevő tisztek nagy része (akik ténylegesen megbízható információkkal szolgál
hattak volna) nem élte túl az ütközetet, többféle találgatásnak adott helyet. A  legvaló
színűbb szerint a bajor választófejedelmet akarták elfogni, mivel átszökött katonáitól 
azt hallották, hogy II. Miksa Emánuel kevés kísérettel és nem igazán jó  harcértékű

107 Nagy, 1987. 31.
ItB Szita László szerint Harsány és Mohács között SZTTA, 1987/1. 116.; A helyszín körüli vitára: VEHESS 

D. 1987.
107 A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 244. Fontaine Grrardinhez. Az eszéki laborból, 1687. július 28.
lw Nagy, 1987. 32.
111 Szn A, 1987/1.117.
IU A.E.C.P. Turquie vol. 19. fpl. 226-227. Girardin a királynak. Pera, 1687. augusztus 21.
m Nagy, 1987. 33.; Veress D„ 1987.693.
114 A.E.C.P. Turquie vol. 19. foL 227. Girardin a királynak. Pera, 1687. augusztus 21.
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katonákkal vonul.115 Az ö  csapdába ejtésével akartak esetleg békét kicsikarni a csá
szártól.

A nagyharsányi csata

A nagyvezír végül is augusztus 12-én, Villány és Nagyharsánv között támadta meg a 
keresztény hadakat, amint azok egy bozótos részen igyekeztek átvágni magukat.116 
Szulejmán pasa azonban rosszul mérte fel mind az ellenséges erőket, mind a terepvi
szonyokat, és a sáncépítésre is későn adott parancsot. így  a törökök mintegy saját 
csapdájukba estek, mivel a bozótosok és a dombok közötti szűk völgyek nem voltak 
alkalmasak a széles, de nem mély arcvonalban támadó török harcmodor sikeres beve
tésére.

Míg a török gyalogság a sáncokba vette be magát, addig a lovasságnak nem sok 
helye maradt a menekülésre, ennek következtében sokszor átvágtak az árkok felett, 
amivel nagy pusztítást hajtottak végre saját gyalogságuk körében.117 A török tüzérség 
sem volt képes segíteni és fedezni a visszavonulást, mivel az ágyúkat rosszul állították 
be, így azok magasan az ellenséges vonalak fölé lőttek, nem okozván maradandó káro
kat. 8 * Ebből is látható, hogy' Girardin azon értesülése, hogy hiány mutatkozott náluk 
szakképzett tüzérekben és hadmérnökökben, helytálló.115

I. Lipót császár serege Lotharingiai Károly vezetése alatt a maradék hadat a Dráva 
és a Karassó mocsarai felé szorította vissza. Kevés török katona tért vissza ebből a 
hadjáratból.120 A nagyvezir a csata után Eszékre menekült 23,000 lovassal, 3.000 gya
logossal és a mellette maradó Thököly 3.000 katonájával.121 Eleinte meg akarták aka
dályozni, hogy a keresztények a déli országrészt és Erdélyt is elfoglalják, de a pénz, a 
ruha és az élelem hiánya, valamint a közeledő Kászim-nap és a vezírek között támadó 
ellentétek miatt ezt a tervet fel kellett adniuk, A fellázadó katonaság átkelt a Dunán, 
Szulejmánt pedig cserbenhagyta.122

115 NAGY, 1987. 33-4.; SZILAHTÁR, 1968. 687.
116 Nagy, 1987.35.
117 „Elsőként a lovasság, majd ezek tartalékegységei a legcsekélyebb ellenállás nélkül menekülni kezdtek, 

és tlz-tizenkétezer janicsárt hagytak cserben. ” Lotus Hector Villan ezredes levele a baranyavári tábor
ból [Colbert de] Croissy márkihoz a nagyharsányi csatáról. 1687. augusztus 13. In: SZITA, 1987. 358.; 
SILAHTAR Tabihi, 1928. 276.

m  Nagy, 1987.38.
1U> Mémoire II. főt. 44.
m  NAGY, 1987. 39.; SZILAHTÁR, 1968. 688.
ul ZUBDE-I VekayiáT, 1995. 229 230.; A.E.C.P. Turquic vol. 19. fői. 256. Girardin a királynak. Kons

tantinápoly, 1687, szeptember 25.
IH SILAHTAR TARIHI, 1928. 277.; ParVEV, 1995. 56. „Ezután a gyalogosok és a lovasok megfordultak és 

a váradi hídon át akartak kelni a túlsó partra. Ezt jelentették a nagyvezírnek és ö parancsot adott a híd 
csónakjainak elvágására. Az átkelés megakadályozására kiküldött embereit azonban puskavégre vetet
ték és akadálytalanul áthaladtak Egyenesen az aleppói beglerbéghez, Abbaza Sziavus vezir pasához
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Lipót egyik titkos levelezője már augusztus 17-én. tehát öt nappal a csata után je
lentést küldött a császári udvarba. Leírta, hogy az oszmán sereg a vesztes csata után 
menekülni kezdett, de a janicsárok és más gyalogos alakulatok nem tudták követni a 
menekülő tábort, igy bevették magukat a Dárda környéki erdőségekbe, ahol a császári 
seregek könnyen el tudják őket fogni vagy kiéheztetni. A szultán helyzete a vesztes 
csata következtében, és amiatt, hogy inkább vadászni járt, mintsem az államügyekkel 
foglalkozott volna, megrendült a birodalom trónján. A nagyvezír az ázsiai hadaknak 
tudta be a vereséget, és később is őket hibáztatta.123 A levelező szerint, amíg az egy 
hónappal korábbi győzelemről az egész birodalomba, még Perzsiába és Indiába is 
küldött futárokat a nagyvezír, ezt most a császár tehetné meg, és szerinte elsősorban a 
moszkvai nagyherceget (a cárt, V. Ivánt) kellene tudósítania. A törökök ugyanis na
gyon sokat veszítettek mind emberben, mind hadianyagban, ágyúkban és egyéb felsze
relésben. A levelező szerint a császáriaknak most nem volna szabad vesztegetni az 
idejüket, hiszen az Eszék környéki népek biztosan a keresztények oldalára állnának, 
így szabaddá tudnák tenni az Erdélybe vezető utat (!). Azt is megindokolja, hogy miért 
tartja jó döntésnek Erdély megszerzését. Ugyanis a fejedelemség, amely eddig a törö
köket látta el élelemmel és hadianyaggal, ezután a császár szolgálatában tevékenyked
hetne. Mindenki tudja ugyanis, hogy Bethlen Gábor idejében Erdély több mint 40.000  
(!) katonát tudott kiállítani, és el is látta őket. A további sikeres hadjárat érdekében 
esetleg érdemes lenne Dárda közelében egy jól felszerelt erősséget létesíteni, amely 
védelmezné a Drávát, és megakadályozná, hogy' a törökök Kanizsát, Székesfehérvárt és 
Egert megsegítsék.124 Eger nem sokkal később, 1687. december 17-én elesett, ezzel az 
utolsó bravúrral ért véget a császáriak 1687. évi hadjárata,

A francia király már jóval követe értesítése előtt tudomást szerzett a császáriak 
győzelméről. Augusztus 28-án kelt levelében Girardint is tudósította, aki az adott 
körülmények, az oszmánok titkolózása miatt sokáig maradt pontos információk nél
kül.125 XIV. Lajos egy hónappal későbbi, szeptember 25-én kelt írásában már értékeli 
is követe számára a nagvharsányi csatavesztés következményeit: „ Úgy tűnik, hogy a 
törökök legutóbbi, Dárda mellett elszenvedett veresége nagy lázongásokat idéz elő az 
Oszmán Birodalomban, amely az elmúlt évben tett nagy erőfeszítések és ilyen nagy
számú janicsár elvesztése után nem igazán van abban a helyzetben; hogy a szövetséges 
fejedelmeknek ellenállhasson. " 126

mentek és öt mindnyájuk vezirévé tették. Majd a katonák az agákat tanácskozásra hívták, hogy közülük 
emeljenek valakit nagyvezirré. A lázadás gerjedni kezdett." SZIL AHTÁR, 1 968, 690.

m ÖNB-HAN Cod. 6037. föl. 832.
134 Relationi diverse distinte in 12 ponti concementi al buon servítio di S[uaJ Mfaiestá] Ces[are]a nel 

presente tempó, e presentati gli á 1 7 Agosto dal zelo della devota, e fedel mia servitú 1687. ÖNB-HAN 
Cod. .6037. föl. 807-823.

m  A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 202. A király Girardinnelc. Versailles, 1687. augusztus 28.
126 A.E.C.P, Turquie vol. 19. föl. 221. A király GiraTdinnek, Versailles, 1687. szeptember 25,
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Az Oszmán Birodalom a nagyharsányi csatavesztés után

A nagyharsányi csatavesztés következtében a seregek letették Szári Szulejmán pasa 
nagyvezírt, és helyére az aleppói pasát, Köprülü-dámádi (Köprülü veje) Szijavus pasát 
ültették.127 Ezek után a fellázadt sereg Konstantinápoly irányába vette útját. Girardin 
ekkor annak az aggályának adott hangot, hogy a kialakult helyzet roppant módon 
emlékezteti az 1648. évre, amikor Ibrahim szultántól (1640-1648) a hadsereg először 
csak a magas rangú funkcionáriusok fejét követelte, később azonban maga a szultán is 
áldozatul esett a rebelliseknek.12® A  letett nagyvezír is a fővárosba tartott, hogy ha 
tisztjét nem is, de életét megmentse.129 A  szultán nem volt abban a helyzetben, hogy 
Szulejmán pasának segítséget nyújthasson, mivel -  ahogy Girardin ismertette -  az ő 
trónja is egyre ingatagabbá vált.13® A fővárosban ugyanis nem voltak csapatok, ame
lyek ellen tudtak volna állni a rebelliseknek, akik október 6-a környékén már Szófiánál 
jártak.131

A francia követ feljegyzései nagyon értékesek számunkra, hiszen pontos és első 
kézből származó információkkal szolgál nekünk az 1687. év  telén történt konstantiná
polyi események megismeréséhez. Tőle tudjuk, hogy a városban tiltakozó megmoz
dulásokat tartottak és a lakosok a béke mellett foglaltak állást, a Porta pedig akut fi
nanciális gondokkal küszködött E  gondok megoldására ismét Velencével akart békét 
kötni, hogy megbontsa a Szent Liga egységfrontját,132 de a velenceieket nem érdekelte 
egy ilyen jellegű szerződés, hiszen az említett év folyamán Moréét teljesen meghódí
tották.133 Girardin nem tartotta valószínűnek azt sem, hogy az Oszmán Birodalomnak a 
császáriakkal sikerülhetne valamilyen megegyezést kötnie, mivel úgy látta, hogy 
„NemcsakMagyarországot kell elveszettnek tekinteni, de várható az is, hogy az erdé
lyiek, moldvaiak és havasalföldiek lerázzák igájukat és teljesen a császár védelme alá

m  Silahtar TaríHI, 1928. 278-279.; ZűBDE-l VEKAY1ÁT, 1995. 232-233, 238-239.; Dani$meíid, 1971, 
V. 45.; HAMMER, 1835. in. 789, SZAKÁLY, 1986. 82. Köprülü-dámádi Szijavus pasa 1687. szeptember 
23-a és 1688. március 2-a között töltötte be a nagyvezíri tisztséget. Az öt megválasztó lázadó seregek 
élén egészen Konstantinápolyig vonult, ahol aktívan részt vett IV. Mehmei letételében és II. Szulejmán 
trónra emelésében. A rebellisek azonban tál elnézönek ítélték meg Szijavus politikáját, és a március 1 - 
jérÓl 2-ra virradó éjszaka meggyilkolták. DANI§MEND, 1971. V. 45-46.; DaNI?MEND, 1972. III. 465.; 
Girardin azt irta róla, hogy grúz származású, és fiatal rabszolgaként került Kőprülü Mehmed nagyvezir- 
hez. Az ö házában nőtt fel, és végigjárta a ranglétra minden fokát. A.E. C.P. Turquie vol. 19. föl. 274. 
Girardin a királynak. Konstantinápoly, 1687. szeptember 25.

13 A-E.C.P. Turquie vol. 19. Ibi. 268. Girardin a királynak Konstantinápoly, 1687. szeptember 25.
1K SttAHTAR Tardu, 1928. 279.
130 „ Ckacun a recognu que ffimpire et la persome de Sa Uautesse sont en trés grand perit, mais aucun n'a 

pü trotiver de remede assuré pour les en garanür ” A-E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 277.; SILAHTAR 
.XARIHI, 1928. 295-298.

m A.E.C.P, Turquie vol. 19. föl. 285.
132 A francia követ értesülései szerint a Porta felajánlotta, hogy visszaadja Kandiát, ha a Serenissima 

kivonja csapatait a Morééról. A.E.C.P. Turquie vol. 19. fid. 271. Girardin a királyhoz. Konstantinápoly, 
1687. szeptember 25.

133 KRETSCHMAYR, 1934. 342.; SZAKÁLY, 1986.82.; SILAHTAR Tarhü, 1928. 272-273,
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helyezik magukat, aki az ö segítségükkel egészért Konstantinápolyig vonulhatna. ” 134 
Ugyanakkor egy nappal később írt levelében beszámolt arról, hogy bár a Duna melletti 
erősségek a keresztény seregek közeledtének hírére megadták magukat, mégsem hitte a 
követ, hogy a lotharingiai herceg ebben, a hadjáratra immár alkalmatlan időben foly
tatná a megkezdett támadást.135

Október 10-én IV. Mehmed szultán azzal a szándékkal hívta össze a dívánt, hogy 
megreformálja a birodalmat. Elmondta, hogy igen ifjú korban került a trónra, és he
lyette anyja (Kösem Mahpeyker, 1585-1651) és különböző vezírek kormányoztak. 
Felajánlotta, hogy ha úgy kívánják, szívesen lemond fia vagy testvére javára.136 A  
díván IV. Mehmed kezdeményezésére azt a határozatot hozta, hogy vissza kell szoríta
ni minden felesleges kiadást,137 össze kell gyűjteni egy nagyobb összeget, amivel ki 
lehetne fizetni a csapatokat, mert ezzel el lehetne esetleg érni, hogy Edime vonalától 
keletebbre már ne vonuljanak.138 Azt is elhatározták, hogy a fővárosba hívják Köprülü 
Mehmed kisebbik fiát, Fázil Musztafát,139 és a kajmakám rangját adományozzák ne
ki.140 A díván értekezéséről a legteljesebb képet Girardin Feljegyzései és jelentései

114 A.E.C.P. Turquie voL 19. föl. 279. Girardin a királyhoz. Pera, 1687. október 6.
II A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 289. Girardin a királyhoz. Pera, 1687. október 7.
m  ÖNB-HAN Cod. 6037. föl. 870.
1J MÉMOIREII. föl. 70-83.
" SILAHTAR TAJUHE, 1928. 289.

III Köprtllü Fázd Musztafa pasa, Köprülü Mehmed fia (1637-1691). Tanulmányait bátyjával együtt 
folytatta, majd 1659-ben ziámet birtokot kapott és belépett a szultáni gárdába, müteferrika rangban. 
(UZIFNCARíjtLI, 1954. 431.) Kandia ostromának utolsó két évét a várban töltötte bátyjával és anyjával. 
1680. június 29-én sógora, Kara Musztafa közbenjárására a hetedik vezír rangját adományozták neki. 
Egy évvel később a valide szultána testőrségét vezette hatodik vezérként. Amikor a szultáni seregek 
1683 áprilisában útnak indultak Ediméből Magyarország felé, Musztafa Edimében maradt, a valide 
szultána mellett, mint ötödik vezír és a város kajmakámja. Nem sokkal később Szilísztra beglerbégje 
lett. Kara Musztafe letétele és kivégzése, a bécsi ostrom sikertelensége és Sobieski János háborús előké
születeinek következtében Köprülü Musztafát egy tapasztaltabb vezírre váltották, visszahívták a fővá
rosba és a „kubbe vezirleri” (kupolavezfrek)-között kapott helyet. 1684 márciusában érkezett tneg 
Edimébe, ahol a díván harmadik vezíre lett, és amely poszttól nagyon hamar megvált, mert az új nagy- 
vezír Köprülü-ellenes volt. 1685-ben, miután a velenceiekkel megkezdődött a háború, előbb Khios, 
majd Bogaz Hisan védelmét látta el. 1687. október 7-én, nem sokkal azután, hogy a lázadó seregek só
gora, Szijavus pasa irányítása alatt elindultak az oszmán főváros felé, a szultán második vezíri rangban 
és kajmakámként Konstantinápolyira hivatta Musztafát. IV. Mehmed remélte, hogy segédkezik neki 
trónja megmentésében, Musztafa azonban aktívan segédkezett a szultán leváltásában (1687. november 
8.). Mindezek ellenére a hadsereg mérsékelt politikája és rendteremtési szándéka miatt ellene fordult. 
Ebből a helyzetből az új szultánnak, II. Szulejmánnak még sikerült megmentenie, de el kellett hagynia 
Konstantinápolyi, és ismét Bogaz Hisan parancsnoki posztjával bízták meg. Később áthelyezték Kandi
ába, majd 1688 decemberében Kínosra. EL, 1986. V. 259.

110 HAMMER, 1835. ni. 801.; A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 293. Girardin a királyhoz. Pera, 1687. október 
7. „ol vaktinde Köprülü-zada Vezír Musiafa Pa$á hazretleri Bogazhisarlari muhafazasinda 
bulunmagin, anlara ka'immakam olmak üzere bír gün evvel Astane'ye gelmeleri ifúti adem irsal 
olundu." ZŰBDE-I VEKAYIÁT, 1995. 246-247. Az Oszmán Birodalomban a kajmakám rangját különféle 
tisztségviselők viselték, közülük a legfontosabb a konstantinápolyi volt, aki akkor maradt a fővárosban, 
ha a nagyvezir személyesen vonult hadjáratba, vagy elhagyta fo szálláshelyét, nyertkor a kajmakám 
majdnem ugyanolyan jogkörrel élhetett, mint a nagyvezir. El, T978. IV. 482.
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adják számunkra. Köpni lüzáde Fázil Musztafa, mihelyt október 13-án megérkezett a 
városba, megfojttatta a volt nagyvezín, Szulejmán pasát.141 Október 25-én a seregek 
Ediménéi táboroztak.142 IV. Mehmed trónfosztása és A. Szulejmán trónra lépése elle
nére (1687. november 8.)143 a katonák folytatták a rebelliót,144 és ekkor már csak nyolc 
mérföldre voltak a fővárostól. A határ menti csapatok szintén fellázadtak. A rebellisek 
Konstantinápolyban a Hippodromnál (At meydani) rendezték be „főhadiszállásu
kat”.145 A kincstár ugyan kilenc havi zsoldjukat kifizette, mivel azonban tizenöt havi
val tartozott, a katonák folytatták a lázadást és a legfőbb állami funkcionáriusok fejét 
követelték.146 A flotta a lázadók mellé állt.147 A rebeJlió egészen odáig ment, hogy a 
városban bezárták az üzleteket és rövid időre a kereskedelem is leállt.14® December 15- 
i levelében azonban már azt írta Girardin királyának, hogy a forrongások lecsillapod
tak, és a kereskedelem kezd újra feléledni.149 December 21-én az utolsó katona is 
elhagyta a fővárost,150 de az Oszmán Birodalom gondjai nem szűntek meg. Mind Ázsi
ában, mind az európai határok mentén fokozódtak a mozgolódások, a külső ellenségek 
pedig újabb oífenzívára készültek.

141 SilahtaR Taríhl 1928. 285.; A.E.C.P. 'Iurduié vol, 19. föl. 305. Girardin a királyhoz. Pera, 1687. 
október 21,

142 A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 318. Girardin a királyhoz. Pera, 1687. november 1.
143 Hammer, 1835. III. 803. „t,e Graítd Seigueur Mehemmet quairiéme a esté déposé ce malin, et Suhan 

Solitmn són frere proclamé Bmpereur el mis sur le trosne." A.E.C.P. Turquie vol. 19 föl. 339.; 
„questo G[ran) Sigfnojre dovrebbe esser mutató, che s'é datto solam[en]te alti suoi gusti, e 
recreationi, e non attende alla guerra. ne at governo, e far il fratello Suhan Suleiman. ” Egy titkos le
velező a császárhoz. Konstantinápoly, 1687. november 23. ÖNB-HAN Cod 6037. föl. 885,; „Suhan 
Sülevman hazretierinin olduklari §im$irlik nam mevziden ihrac ve devlet ii ikbal ve saadet ü iclal ile 
getürulüp, kaidé-1 Osmam üzere serir-i saltanat-t cihan-baniye iclas itdirdiler. Ve kendülerden 
mukaddem kirk se ne ve védi az mesrted-nifin-i evreng-i salaiant-i kam-rani olan Suhan Mehemmed Han 
hazretieri necabedü $ehzade-gan-i cevan-baht Suhan Mas tufa ve Suhan Ahmed kazretleri ile maan 
$imfirlik nam mahall nakl itirdüer. ” ZOBDE-1 VEKAYIÁT, 1995. 254.

144 Hammer, 1833. III. 808-809.
143 SIlahtar Tafuhi, 1928. 298-300.; A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 358. Girardin a királyhoz. Pera, 1687. 

november 18.; „Ve güruh-i Sipah At-Meydani kurbAnde olan Fazli-Pafa Sarayina nüzul eylediler 
ZÜBDE-i VEKAYIÁT, 1995. 265.

14í A.E.C.P. Turquie vol. 19, tol. 366. Girardin a királyhoz. Pera, 1687. november 26.; A nagyvezírét, a
defterdárét, a reisz eténdiét, a tezkeredzsiét és még 32 személyét. ÖNB-HAN Cod. 6037. főt. 866.
Konstantinápoly, 1687. november 23.; SILAHTAR. TARIHL, 1928. 278.

147 A .E.C.P. Turquie voí. 19. föl. 369. CTÍrardin a királyhoz. Pera, 1687. novem ber 26.; SILAHTAR Ta r IHI, 
1928. 300.; ZúBDE-i VekaYJÁt, 1995. 266.

148 A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 379. Girardin a királyhoz. Pera, 1687. december 4.; ÖNB-HAN Cod. 
6037. föl. 910.

148 A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 387. Girardin a királyhoz. Pera, 1687. december 15.
150 A. E.C.P. Turquie vol. 19 föl. 391. Girardin a királyhoz. Pera, 168 7. december 31.
106



Összegzés

A nagyharsányi csatavesztés, majd később a nagyyezír halála, a szultánváltás és a 
birodalom válságának további kibontakozása jelentős mértékben hozzájárult a keresz
tény seregek és országok majdani diadalához. Az, hogy a harcok még több mint egy 
évtizedig elhúzódtak, és a háborúskodást lezáró békét csak 1699-ben írták alá Karló
cán,151 leginkább a keresztény seregek megosztottságának, a franciák, lengyelek és 
Habsburgok között újra fellángoló ellentéteknek, mintsem az Oszmán Birodalom  
nagyságának tudliatő be. A nagyharsányi csata véglegessé és visszavonhatatlanná tette 
Buda bevételét.152 * Az Oszmán Birodalom magyarországi másfél évszázada (a Maros- 
Tisza-Duna köze és a Szerémség délkeleti részének kivételével) véget ért. Ennek a 
diadalnak majdnem olyan európai visszhangja volt, mint Buda bevételének. Európában 
röplapok, újságlapok és röpiratok sokasága tudósított e nagyszerű győzelemről,1SJ a 
szemtanúk és megfigyelők pedig rajzban is megörökítették az eseményeket.

A francia király állandó konstantinápolyi követének, Pierre de Girardinnek nagyon 
pontos és részletes ismeretei voltak a kővetségi idején történt eseményekről, amelyeket 
leveleiben közölt is megbízójával. Ezeknek a jelentéseknek a hazajuttatásához azonban 
túl hosszú időre volt szüksége, így' sem a francia politikát, sem a francia-oszmán 
együttműködést jelentősen befolyásolni nem tudta velük. Munkáját mégsem tekinthet
jük feleslegesnek, hiszen az általa írt jelentés az oszmán hadseregről, valamint a már 
vele megkezdett tárgyalások azt eredményezték, hogy utódja. Pierre Antoine de 
Castagnéres de Cháteauneuf (1689-1699) közvetlen kapcsolatot tudott kiépíteni a 
Portával, és a francia király mérnökökkel és egyéb szakemberekkel támogatta az Osz
mán Birodalom Európa elleni harcát. Ezzel pedig sikerült átmenetileg komoly problé
mát okozniuk az így kétfrontos harcra kényszerülő Habsburg Birodalomnak.

Girardin jelentései a történetírás szempontjából is jelentőséggel bírnak, hiszen a 
nagyharsányi csata oszmán hátországáról, valamint a csatavesztés utáni lázadásról a 
legjobb és legpontosabb információkat tőle nyerhettük. Köszönhetjük ezt annak, hogy 
mind Konstantinápolyban, mind a nagyvezír táborában rendelkezett informátorokkal, 
és nyelvtudása lehetővé tette számára a nehezen hozzáférhető információk megszerzé
sét is.

liI A témáról bővebben lásd: Acsády, 1899; HoddíKA, 1935; GEBEI, 1999
152 A nagyharsányi csata volt Marsigli szerint „a kereszténység legszerencsésebb ütközete, mivel megmen

tette Budát, amelynek még összes rései nyitva álltak; megszilárdította annyi magyarországi erőd ast- 
romgy&rüjét, és meghódította Erdélyt ” MaRSIGLI, 1732. II. 125-126.; idézi még: JÁSZAY, 1999. 37.

132 HUBAY, 1948. 199-206.
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Függelék

A továbbiakban Girardin Feljegyzéseinek azon részét teszem közzé, amely a 
nagyharsányi csatavesztést értékeli néhány hónappal az események után. A követ 
1687. október 6-i leveléből tudjuk, hogy a Feljegyzések megírására Frankói s-Michel Le 
Teilier-től, Louvois márkijától (1641-1691), XTV .Lajos egyik legfőbb tanácsadójától 
kapott utasítást.154 Girardin 1687 telén kezdte el a munkát és 1688. április 15-én fejezte 
be a második részt. A konstantinápolyi téli események miatt, a katonák lázadása kö
vetkeztében csak lassan tudott dolgozni. A z első részt 1687. december 15-re elkészí
tette, és nem késlekedett azzal, hogy elküldje Versailles-ba. „Elküldöm Louvois márki 
úrnak egy, az oszmán hadsereg csapatairól és igazgatásáról szóló feljegyzés kezde
tét. "155 Néhány hónappal később azonban a követ megtudta, hogy levele és a Feljegy
zések soha nem jutottak el a vcrsailles-i udvarba, mivel a Marseille-be menő bárka, 
amellyel elküldte, hajótörést szenvedett Tripolí közelében/56 Időközben befejezte a 
második részt is, így az elsővel együtt próbálta meg eljuttatni a királyhoz.157 Nem lehet 
tudni, végül hogyan sikerült hazaküldenie a két részt, csak azt, hogy két példányban 
maradt az utókorra. Az eredetit, amelyet Girardin saját kezével írt, a Francia Külügyi 
Levéltár őrzi.158 * A másodpéldányt, amelyet a követ testvére, Claude-Fran^ois de 
Girardin másolt le Konstantinápolyban, a Francia Nemzeti Levéltárban találhatjuk

159meg.

1M „J’ay commencé Síre sur l'ordre que fen  ay récén de Mjonsieufr de Louvois dresser un memoire de 
tout ce qui regarde les troupes turques (dana lequel j ’expliqueray ce que sont les Setmen) leur marcke, 
les vivres. I'arUllerie, les mmitiom et autres choses concernant la guerre et j'espere que j'auray pris 
tous les éclaircissements necessaires pour le nettre en ordre et l'envoyer pár la premiere occasion que 
ne servy pás si prompté que je le pourois desirer pour informer VfotreJ M[ajestéJ de la suite des 
revolutionsde cet Empire” A.E.C.P, Turquie vol. 19, föl. 282. Girardin a királyhoz. Pera, 1687 október 
6.

155 „J'adresse á M[onsieuJr le Marquis de Louvois le commencem[en]t tfun memoire touchant les troupes 
et la police des armées ottomanes, auquel fa y  travaillé sur ce qu'il m’a fait Vhonneur de m'écrire que 
V[otre] M[ újesté] seroil bien aise de sqavoir de quelle maniere les Turcs font marcher et camper leurs 
armées, et leütfaurnissent les vivres et les munitions necessaires.” A.E.C.P. Turquie vol. 19. föl. 390. 
Girardin a királyhoz. Pera, 1687. december 15.
„J'ay aussi aprís en mesme temps qu'une barque partié d'icy le 15 decembre pour Marseille (pár 
laquelle javois adressé á M[onsieu]r Le Marquis de Louvois un memoire de ce qui concerne la guerre 
et dontje n'ay pü depuis ce temps tá envoyer la duplicata faute d'occasion a dvoüure) áfáit naufrage 
sur la coste de Tripoly de Barbarie." A.E.C.P. Turquie vol. 20. föl. 77. Girardin a királyhoz. Pera, 
1688. április 28,

157 „ J’ay fini et datté le memoire que ie prenais la liberté d'adresser a M[onsieu]r le Marquis de Louvois 
touchant les troupes Turques et leurs régies pour la guerre. La maniere libre avec laquelle ce 
Cavallerie s'est expliqué, Íny a fait prendre des resolutions capables de mettre cet état dans la derniere 
combuste ainsy que ie Vexpliqueray cy aprés en observant la conduite que ledjit] Yeghen a tenüe 
jusqu'a present ” A.E.C.P. Turquie vol. 20. föl. 84. Girardin a királyhoz. Pera, 1688, április 28.

15S A.E.M.D. Turquie tomc. I. vol. 7, föl. 48-98.
155 Paris. Archivcs Nationales K 1342 nr. 41 ct 43.
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Attól fogva, hogy Szulejmán nagyvezír megérkezett a hadszíntérre, és közel került az 
ellenséghez, egészen addig, amíg át nem kelt a Száván szégyenletesen menekülve, csak 
háromszor változtatta meg táborhelyét úgy, ahogyan majd elmagyarázom. Mielőtt 
azonban rátérnék a részletekre, meg kell jegyezzem, hogy a törökök nem tartanak 
szolgálatukban [hadjmémököket, nincsen egyetlen matematikai iskolájuk sem, és azt 
is, hogy nem ismerik a geometria és az erődépítés nagy szabályait. Majdhogynem azt 
lehet mondani, hogy soha nem erősítettek meg egyetlen helyet sem, csak így-úgy 
kijavították azokat, amelyek uralmuk alá kerültek. Ha pedig néha emeltek egy-egy  
kisebb erősséget, mint ahogyan azt az elmúlt évben tették Negroponténál, nem állt más 
a szolgálatukban, mint néhány tapasztalat nélküli szerencsétlen renegát. Egészen máig 

vélték, hogy legfőbb erejük hadsere-gük nagy létszámában rejlik. A janicsárok 
usztjei és az alajbejek, akik szolgaian követik elődeik gyakorlatát, nem tudnak olvasni 
és soha nem kezeltek még körzőt, még sincs más hadmérnök rajtuk kívül, amikor 
tábort kell erődíteni, várat ostromolni vagy védelmezni. Mindig a régi módszereket 
követik anélkül, hogy kitalálnának vagy alkalmaznának valami újdonságot. Az Osz
mán Birodalom egészen az utolsó háborúig virágzó állapotban volt, ezért többre be
csülték a fegyverek erejét, mint a hadművészetet, és mivel seregeik inkább az előlük 
amúgy is meghátráló ellenség megtámadására, mintsem elkerülésére törekedtek, csakis 
azon voltak, hogy ostromoljanak, s hogy a rohamozók és az ágyúk sokasága révén 
erővel vegyék be a várakat, nem kímélve katonáikat. A hadszíntéren összegyűjtött 
nagy számú utász, akik a janicsárokhoz és a timariótákhoz csatlakoztak, úgyszólván  
hegyeket mozgattak meg, és az ostromlott városok falainál magasabbra helyezték 
ütegeiket. így  szorongatták ellenfelüket és ütöttek réseket a falakon. Az aknászok is 
ugyanerre törekedtek, aminek következtében gyakran megismételték a rohamokat, 
egészen addig, amíg az ellenfelet le nem rohanták, vagy kapitulációra nem 
kényszerítették. Nem  térhetek ki hosszabban mindarra, ami az ostromokat illeti. A 
törökök azóta, amióta engem megtiszteltek ezzel a poszttal, semmi ilyesmit nem tettek, 
és mivel kénytelenek oly módon hadakozni, amely ismeretlen előttük, annyira megré
mültek, hogy ellenségeik közeledtére gyáván elmenekültek.160

Szulejmán nagyvezír, aki 1686-ban szeme láttára engedte bevenni Budát, anélkül, 
hogy kísérletet mert volna tenni a segítségnyújtásra, a következő évben sokkal jelenté
kenyebb erőket gyűjtött össze. Hatalmas élelmiszerraktárakat létesített, amelyek közül

„Észrevételek az oszmán hadsereg 1687. évi táborozásáról

160 Ezt érzékelteti Louis Hector Villars ezredes rövid levele a baranyavári táborból Croissy márkihoz; 
amelyben a nagyharsányi csatáról tudósítja megbízóit 1687. augusztus 13-án: „Még sosem láttam olyan 
nyomorultakat, mint a törökök, sem olyan bolond és tudatlan tábornokokat, mint az övéik; sem rend, 
sem irányítás nincs ezeknél. Amikor feléjük nyomultunk, a lovasságuk nagyon büszkének tűnt, de min
den bátorságuk lovaik gyorsaságában rejlik, és láttuk, hogy csak akkor támadnak merészen, ha a visz- 
szavanulás is biztosítva van számukra." SZITA, 1987. 356.

109



a legjelentősebb Belgrádban volt, ahová több mint 40.000 szekér és 300, ;i Dunán 
felhajózó sajka szállította az élelmet. Egy több mint 120 ágyúból álló tüzérségi vonat 
követte őket, amely részben ostromlövegekből, részben tábori tüzérségből állt. Sikerült 
neki igen nagy elővigyázatossággal télen felvonulnia, jól elsáncolnia magát és táborát 
megerősíteni, hogy elkerülje az összecsapást, és ilyen módon fékezze meg a császária
kat, akikről tudta, hogy nem készültek fel megfelelően az élelemellátás területén, és 
nem tudnak megélni, ha az átjárókat lezárva megakadályozza őket abban, hogy szét
szóródjanak. Első tábora, amelyik nem tartozik bele abba a háromba, amelyekről be
szélni akarok, és csak arra szolgált hogy a seregét összegyűjtse, a Száván túl volt, 
Belgrád mellett, a régi szokások szerint berendezve.161 162

Ezután előrenyomult Eszék felé, ahol nagy gonddal elsáncolta magát úgy, hogy 
egy nagyon mély és közepesen széles árkot ásatott szűkre méretezett tábora köré, és az 
árok mellvédje mögé állította fel a gyalogságát.!6i A Dráva volt a jobb oldalán, és egy 
igen sűrű erdő a balján.163 Az ellenséges seregek közeledtének hírére a tatárokat két 
hercegük irányítása alatt az erdő bejáratánál és annak teljes hosszában állította fel. A 
folyótól az erdőig nyúló térségben, ahol az arcvonal mintegy jó negyedmérfoldnyi 
hosszúságú lehetett, négy vonalban, egymástól nem túl nagy távolságban árkokat 
ásatott, és ezek között állította fel ütegeit, amelyek több átjárót is ellenőriztek. Gyalog
ságát a sáncokban helyezte el, és mögéjük állitotta fel lovasságát csatarendben. A 
császáriak ebben a felállásban találták, és hasztalanul próbálták kivetni pozíciójából. 
Néhány napnyi lovassági csetepatét követően, mert a török lovasság időről időre kitört 
rájuk és az ágyúk is jelentős kárt tettek bennük, kénytelenek voltak visszavonulni 
anélkül, hogy megtámadták volna a török vonalakat.164

Amikor a császáriak átkeltek a Dráván azon a hídon, amelyet maguk mögött 
hagytak, a vezír ugyanazt tette Eszéknél, és hogy megsegíthesse azokat a helyeket, 
amelyeket az ellenség esetleg megtámadna, vagy még inkább, hogy elkerülje az általá
nos összecsapást -  amelyről részben hadifoglyaitól, részben az elfogott levelekből 
annyit tudott, hogy Lotharingiai Károly herceg elhatározta, hogy megkezdi a hadjáratot 

megerősített táborba vonult Dárda környékén, ahol egy kis tóból eredő és a Dunába 
ömlő patak fedezte. Mögötte volt a Dráva, jobbján a dárdai mocsarak, amelyek a Du
náig nyúlnak, bal oldalán pedig jól elsáncolta magát több árokkal, amelyeket a Tótól a 
Dráváig ásatott. Ezek mögé, illetve a patak mentén ásatott árkok mögé helyezte el 
ütegeit,165 és állította fel [tábori] tüzérségét, és gyalogságát.

A keresztények, akik vele szemben ütöttek tábort és a törököktől csak néhány 
domb választotta el ők et amelyek megakadályozták, hogy a két sereg lássa egymást,

141 Girardin leírása; MÉMOIRE. 1. 20-43.; M A RSIöU , 1732. II. 72-75.
162 Ugyanez: SzilaHTÁR, 1968. 686.
183 Ezt támasztja alá Nagy László kutatása is: „Az Eszéktől délre kiépített, 17 km hosszú, eháncolt török 

arcvonal nyugati szárnya a Dráva kiterjedt mocsaraira támaszkodott, a keleti szárny pedig a folyó tor
kolatán is túl húzódó erdősségre. "NAGY, 1987. 30.

,w Ld, még; SZITA, 1987/1. 105.; SZIL AHTÁR, 1968. 686-687.
163 Valószinűleg a nehéztüzérségről van szó.
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amint felismerték, hogy nem képesek kivetni a nagyvezírt egy ilyen előnyös pozíció
ból, különböző hadmozdulatokba kezdtek, hogy kimozdítsák onnan, és csatára kény
szerítsék.166 Úgy tettek, mintha elmenekülnének a felderítésükre küldött osztagok elől, 
így rávették arra, hogy táborát a balszámyon közelebb hozza egy olyan helyig, ahol -  
azt gondolván, hogy alkalmas a csatára vonalain kívülre helyezte a pasák lovasságát, 
és megelégedett azzal, hogy mögöttük és táborával szemben, mely egy a Dráváig 
húzódó erdőre támaszkodott, árkot vonjon, míg jobb oldalán régi táborának sáncai 
voltak. Ott hagyta hátra nagyméretű poggyászát. Bal oldalán dombok terültek el, ame
lyek oltalmában megfelelően védve hitte magát, ezért nem is erődítette meg állását. így  
erről az oldalról támadták meg, és bosnyák gyalogságát, akiknek csak muskétájuk és 
kardjuk volt, lekaszabolták, minek következtében a szpáhik -  ahelyett, hogy segítsé
gükre siettek volna -  elmenekültek.

Nem térek ki hosszabban mindarra, ami ezt a csatát és következményeit illeti, mert 
mindazon részletekről, amelyekről tudomást szereztem, már pontos jelentést küldtem 
Őfelségének.”

Ld. még: Nagy, 1987. 26.
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