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The two major targets of the 1566 campaign of Sultan Suleyman were two key castles of the de-

fensive system established inland Hungary, Szigetvár and Gyula. The essay describes the conditi-

on of the border fortress, its equipage of firearms and the number of soldiery. The attackers pos-

sessed not only the necessary numerical superiority, but also artillery advantage. The course of 

the siege and its stages are described on the basis of contemporary sources (reports, letters, Ger-

man newsletters) and subsequent narrative sources. 

It is illuminated that the fight in defense of Gyula was no less heroic than that of Sziget-

vár. The Turks seized the outer castle (cavalry castle) and, after a prolonged struggle, the inner 

castle as well (i.e. the palisade-fortress, built in the 1550s and 60s). The defenders were confined 

in the Gothic brick castle, built in the 15th century. In the hopeless situation, László Kerecsényi 

started negotiations about the surrender of the castle. He and Pasha Pertev agreed on a 8-day 

ceasefire and safe passage. The retreating soldiers, however, were attacked perfidiously by the 

Turks and Kerecsényi was captured. 

The 63-days siege of Gyula (2nd July through 2nd September) was one of the most 

prolonged of contemporary castle sieges in Hungary. The reason for the fall of the border 

fortress was usually found in the personality of Kerecsényi. He was accused of defeatism, 

cowardice, even treason, that is, he was made into a scapegoat. 

 

A gyulai vár 1566. évi török ostroma 

 
Az Alföld délkeleti részén fekvő Gyula város történetének legnevezetesebb eseménye bizonyára a 

vár 1566. évi ostroma volt. A vár 1552-től tartozott a királyi végvárak sorába. Temesvárt éppen 

abban az évben foglalta el Ahmed pasa serege, így ennek a végvárnak a szerepét Gyula vehette át. 

A 15. század első évtizedeiben épített gótikus téglavárat azonban komoly ostromnak is ellenállni 

képes erőddé kellett kiépíteni. 

Az 1550-es évek közepére az I. Ferdinánd király kezében lévő területeken, az Adriától 

Erdélyig, vagyis délkeleten egészen Gyuláig megkezdték az új védelmi rendszer kialakítását. A 

központi hadvezetés irányítása 1556 végétől az Udvari Haditanács kezébe került. Hat végvidéki 

főkapitányságot és négy, ezeket kiegészítő kerületi generalátust állítottak fel. Gyulához ezek közül 

a Kassa székhelyű felső-magyarországi végvidéki főkapitányság esett legközelebb, amelynek 

főkapitánya, Schwendi Lázár (Lazarus von Schwendi) egyben a felső-magyarországi kerületi 

főkapitányi tisztet is betöltötte Gyula ostromának idején.2 

                                                 
1 PhD, történész, Gyula. 
2 Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. század elejéig (Vázlat egy 
készülő nagyobb összefoglaláshoz) – TSZ 1996. 2-3. 163-219.; Uő.: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 
16. században. Bp. 2010. 149-152. /História Könyvtár Monográfiák 27./ és Egy meghatározó kapcsolat Európa és 
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Gyula helyzete azonban sajátosan alakult. Az 1559-ben bárói címet nyert Kerecsényi 

László 1560-66-ban a gyulai vár (és Gyula mezőváros), egyben az alsó részek főkapitánya (alföldi 

vagy tiszántúli főkapitánynak is nevezték) volt, és főkapitányként ő maga 150 lovast tarthatott. (A 

vártartományhoz tartozó hat vármegye közül Békés és Zaránd vármegye főispánjának is őt 

nevezte ki az uralkodó.)3 Az alsó részek főkapitányának tisztségét még Mátyás király hozta létre 

1479-ben a törökkel szembeni védelem céljából. 1550-ben Temesvár központtal megpróbálták 

újjászervezni. Temesvár eleste után Várad lett a székhelye és a váradi püspök állt az élén, de 1557-

ben a város az erdélyiek kezére került. Az 1560-as évekre Gyula földrajzi fekvése miatt olyan 

előretolt helyőrségnek számított a török hódoltság és az erdélyi fejedelemség szorításában, 

amelynek elfoglalása már csak idő kérdése volt.4 Kerecsényi 1558-ban nem is fogadta el a 

felajánlott várkapitányságot, hanem mást javasolt maga helyett. 1560-ban viszont mégis elvállalta, 

bizonyára eladósodása miatt (ugyanis megvette Nikolsburg várát hatvanezer forintért). 1562-ben 

még lemondhatott volna, hiszen az ellene felmerült panaszok miatt a leváltását fontolgatták. 

Miksa főherceg atyjához, Ferdinánd királyhoz március 13-án intézett levelében azt fejtette ki, 

hogy Kerecsényi igen sokat tett a várért és kitűnő katona, de a városi polgárság és a jobbágyság 

utálja, s ezért nagyon szükséges volna helyette mást kinevezni várkapitánynak. 1564-ben – miután 

a kamarai vizsgálat nem talált különösebb visszaélést – feltétlenül meg akarták tartani 

tisztségében. Kemény tárgyalással sikerült kedvező egyezséget kivívnia a vár ellátását és a 

katonaság fizetségét illetően.5 1566 tavaszán le akart mondani, és csak feltételei (megfelelő számú 

katona, hadfelszerelés, a zsoldtartozás kiegyenlítése és további két vagy háromhavi zsold 

megelőlegezése) teljesítése esetén volt hajlandó arra, hogy újra elfoglalja a gyulai kapitányságot.6 

Tehát úgy tűnik, hogy a saját egyéni érdekét tekintve rosszul taktikázott. 

A kiépülő védelmi rendszer kulcsvárai vagy fővárai a helyi katonai közigazgatás központjai 

is voltak, és mintegy 1000-1500 fős katonaság védte őket. Ezeket a nagy erődöket már kőből 

építették, de Gyula, Szigetvár és Kanizsa végvárait főként palánkfalak védték.7 A katonaság 

létszámát nézve Gyula a kulcsvárak és a második vonalba tartozó nagyobb erősségek (400-600 

katonával) között helyezkedett el, az 1560-as évek elején 850-1000 fő körüli őrségével, amelyet az 

1566. évi ostromra sikerült mintegy 2000 fősre (vagy pár százzal többre) felduzzasztani.8 A 

                                                                                                                                                         
Magyarország között a 16. század második felében: Lazarus Freiherr von Schwendi (1522-1583). In: Egy emberöltő 
Kőszeg szabad kir. város levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. Szerk. Magyar László–Tilcsik 
György. Szombathely, 2003. 101-120. 
3 Pálffy: A Magyar Királyság. 168-169.; GyO 329., 344., 380., 390. és 392. 
4 BT I. köt. 133. és 140.; Pálffy: A török elleni védelmi rendszer. 170., 185. és 192. 
5 Kerecsényi László levelei Nádasdy Tamáshoz. 1553-1562. Közli: Komáromy András. Történelmi Tár. 1906. 103-
138. és 246-265. 258.; BT I. köt. 147-151.; GyO 275., 332., 345-346., 355., 383., 391-394.; GyT I. köt. 144. és 159-
161. „Kegyetlen cselekedetei” (az adók keményebb beszedése, a nép várerődítési munkákra hajtása) miatt már 1561-
ben megindult a jobbágyok tömeges szökése a gyulai uradalomból. 
6 A király nem fogadta el a lemondását, a feltételeit pedig csak részben teljesítették. (GyO 413. és 416.) 
7 Pálffy: A Magyar Királyság. 152. és Domokos György: Az olasz várépítészet és alkalmazása a magyar végvári rend-
szer kiépítésében. In: Hagyomány és korszerűség a XVI–XVII. században. Szerk. Petercsák Tivadar. Eger, 1997. 179-
203. /Studia Agriensia 17./ 
8 BT I. köt. 149-150., 167-168. és GyT. I. köt. 211. Itt is csak becslés lehetséges. Schwendi 1566. márc. 20-án írta, 
hogy 250 német gyalogos van Gyulán. Ezután még 400-at küldött oda. Henyei Miklós kapitányt április elején kevés 
számú lovassal küldte Gyulára (később száz lovasáról és gyalogjáról írnak), de azt nem tudjuk, hogy időközben a 
gyulai őrség száma miként alakult. Jörger kapitány azt jelentette, hogy a vár 2000 főre van ellátva élelemmel egy teljes 
évre. Schwendi május 28-29-én még 200 (majd 300) puskásról és 200 cseh sáncásóról írt, akiket Kerecsényinek kelle-
ne küldenie, ami nehezen fog menni, de megpróbálja. A zsoldról is megállapodtak: a Károly főherceg által adott 
tízezer forintot megosztja Kerecsényivel, ezzel és a már megkapott négyezerrel kielégítheti a zsoldosokat. Kérdéses, 
hogy Kerecsényi megkapta-e a katonák egy részét. A pénzt (amit Schwendi szerint a debreceniekkel akar Gyulára 
vitetni) és a szóban forgó ágyúkat csak erős katonai kísérettel hozhatta Gyulára. Így a várvédők létszáma talán néhány 
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korabeli várostromoknál a tűzfegyverek már döntő szerepet játszottak. Domokos György szerint 

a 16. század második felében a fővárakban 20-50 ágyú volt, de ezeknek a nagyobb részét az 1-12 

fontos mezei ágyúk tették ki, kevesebb volt a 20-120 fontos ostromágyúkból (faltörő vagy 

öregágyú).9 Nem ismerjük a gyulai vár ágyúinak pontos számát sem, de bizonyosan az alsó 

határhoz, azaz a húszhoz állhatott közel, és nagy része mezei ágyú lehetett. Schwendi 1566. április 

18-án kelt jelentésében külön lapon sorolta fel a Gyulára kért hadfelszerelést: az öt nagy bástyára 

egy-egy ostromágyú, továbbá 5 haubic („Haufnitz”), 5 mozsárágyú és 14 sólyomágyú 

(„Falkaunen” és „Falkonete”), valamint 200 nehéz szakállas és 400 szakállas. A vár Énekesnőnek 

(„Singerin”) nevezett ágyújához 400 golyót és egyebek mellett még 4 ágyúmestert és 20 

pattantyúst is igényeltek.10 Ebből az derül ki, hogy lényegében egy komplett tüzérségre lett volna 

szükség, bár arra is gondolhatunk, hogy azért kértek ilyen nagy számú ágyút, mert tisztában voltak 

azzal, hogy az igényeltnek úgyis csak a töredékét kaphatják meg. Schwendi ekkor azt írta Károly 

főhercegnek, hogy ágyút nem küldhet. Május 28-án pedig azt, hogy nem adhat annyi ágyút és 

lőport, amennyit Kerecsényi kér. Küldeni fog 30 mázsa puskaport, és reméli, hogy a haubicokat is 

sikerül bevinni, mert ezekre van leginkább szükség a várfalak oldalazó lövéséhez.11 Nincs adat 

arról, hogy az éppen Gyulára induló Kerecsényi megkapta-e az említett ágyúkat. 

A másik kérdéses pont a végvár állapota volt. Négy védelmi vonalat különíthetünk el. 

Legbelül állt a szabályos trapéz alakú, kaputornyos téglavár. Ez továbbra is fontos szerepet 

játszott, hiszen vastag és magas falai, épületei viszonylagos biztonságot nyújtottak a védőknek. (Itt 

lehetett főzni, enni, pihenni, sebesülteket ápolni, itt voltak a tároló helyiségek, istállók stb.) 

Tornyáról, falairól, lőréseiből, ablakaiból eredményesen tüzelhettek is a támadókra. Még szintén a 

15. század első felében épült e körül egy hasonlóképp trapéz formájú külső vár téglából és kis 

tornyokkal. Később a délnyugati sarkára egy ágyútornyot építettek. (Mindez ma is látható.) Ez a 

védelmi vonal addig bírt jelentőséggel, amíg a végvár ki nem épült. Erre utal az is, hogy védelmi 

erejét növelendő a további három sarkára kerek bástyákat építettek, de már nem téglából, hanem 

palánkfallal. Az 1566. évi ostromkor ez a védelmi vonal már nem töltött be különösebb funkciót 

(fedezéket jelenthetett még), az egyik kerek bástyát le is bontották. A 16. századi olasz rendszerű 

várépítészet szempontjából ez a vár elavult és túl kicsi volt, tehát a tulajdonképpeni erőd vagy 

végvár kialakítása volt a sürgős feladat. Ezt úgy oldották meg, hogy az előbbi körül felépítettek 

egy öt bástyával ellátott palánkvárat (ez még nem volt teljesen kész 1561 elején), amelyet azután 

belső várnak neveztek a források, amelyek többnyire nem is említik az előbb leírt védelmi 

vonalakat. Délkelet felől pedig ehhez kapcsolódott az új külső vár vagy huszárvár, amelynek négy 

bástyája volt.12  

                                                                                                                                                         
százzal kétezer fölé emelkedhetett. (Károlyi Árpád: Regesták a bécsi cs. kir. állami levéltárból. BRMTÉ VIII. köt. 
1881/82. 27-56. 42., 47-49., 51-52.; GyO 413., 415., 419.)  
9 MAMÜL I. köt. 46. 
10 GyO 415. (Itt szerepel helyesen a sólyomágyúk száma. Többen tévesen sugárágyúnak fordítják.) Amikor 1561 
márciusában Kerecsényi átvette a várat, 10 használható ágyú volt benne. Ő hozott magával hatot, valamint 300 sza-
kállast. Ágyúöntő mestert is említenek, de nem tudjuk, milyen eredménnyel működött. (GyO 335-337.; GyT I. köt. 
196-198.)  
11 Főleg kartácslövéshez használták. Károlyi: i. m. 43. és 51. Veress Endre szerint már nincs meg Kerecsényi jelenté-
se, amelyet Miksa királynak írt, miután június folyamán bejutott a várba. (GyO 421.) 
12 Scherer Ferenc (GyT I. köt. 180.) és őt követve mások is próbálkoztak azzal, hogy a négy védelmi vonal mindegyi-
kének különböző elnevezést adjanak: belső vár, derékvár, külső vár és huszárvár. Korábbi tanulmányomban én is ezt 
vettem át. Dusnoki-Draskovich József: A gyulai vár 1566. évi ostromának időrendje. In: uő.: Nyitott múlt. Tanulmá-
nyok, történetek Gyuláról, Békés vármegyéről és a fordított világról. Gyula, 2000. 126-137. /Gyulai Füzetek 12./ 
Ezzel az egyik probléma az, hogy a korabeli szóhasználatban a külső vár és a huszárvár ugyanazt jelenti. A másik 
pedig az, hogy a források túlnyomó része csak az 1550-60-as években felépített végvárról, illetve annak belső és külső 



X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM                                                                            ISSN 1788-8026 

 32 

Vannak adatok arról, hogy az 1550-es években folyt a végvár építése, de ezek alapján nem 

lehet világos képet alkotni.13 Amikor 1561 februárjának végén Kerecsényi Gyulára érkezett a 

várkapitányság átvételére, itt találta Paolo Mirandola itáliai várépítészt, akit a következő év 

március 12-ig nem is engedett el innen.14 Megérkezése után néhány héttel Kerecsényi arról 

tájékoztatta Nádasdy Tamás nádort, hogy a várárkot kellene feltölteni és arra építeni az új 

várfalakat, azután pedig új árkot ásni. Mindez rengeteg munkával járna, könnyebb lenne akárhol a 

mezőn újonnan várat építeni.15 Ebből arra következtethetünk, hogy Mirandola megbeszélte 

Kerecsényivel a teendőket és nyilván le is rajzolta számára átépítési tervezetét. Az egyik alaprajzon 

az általunk előbb leírt, akkor meglévő védelmi vonalakon kívül a tervezett erőd is látható vékony 

vonallal meghúzva (1. ábra).16 Mirandola célkitűzése világosnak tűnik: a végvár alapterületét 

megnövelve egy szabályos téglalaphoz közelítő alaprajzot kell kialakítani, a téglalap négy sarkán – 

a meglévőkhöz képest – hatalmas olaszbástyákkal (pontosabban ó-olaszbástyákról van szó). A 

téglalap hosszanti oldalainak a közepére pedig egy-egy téglalap alakú segédbástyát (piattaforma) 

tervezett, mivel ezeken az oldalakon túl nagy egymástól az olaszbástyák távolsága. A bástyákban 

kialakítandó kazamatákról is említést tesz a tervezett erőd alaprajzán.17  

Kerecsényi elkeseredése teljesen érthető: valóban nagyrészt új várfalakat és bástyákat 

kellett volna építeni, jelentős mértékben a várárok vizére, úgy, hogy új árkot kellett volna ásni, 

ráadásul a már megépített palánkvár nagy részét le kellett volna bontani. Tehát az a sziget, 

amelyre a 15. századi vár épült, kicsinek bizonyult ahhoz, hogy egy korszerű, olasz rendszerű 

erődöt építhessenek rajta. Kerecsényi gyors tempóban folytatta az építkezéseket, de – amint azt a 

későbbi, 1695-ből és 1722-ből származó ábrázolások mutatják – valamiféle kompromisszum 

született.18 A megoldás lényege abban állt, hogy a meglévő palánkfalakat új cölöpsorokat leverve 

kifelé szélesítették, ameddig csak lehetett, vagyis a vízig.19 A feleslegesnek ítélt kis bástyák így 

                                                                                                                                                         
váráról (huszárváráról) ír. Itt én is ezt fogom tenni. Ha mégis említik a 15. századi várat, akkor azt világosan körül-
írom (pl. a gótikus téglavár).   
13 GyT I. köt. 179-180. 
14 GyT I. köt. 183-184. Korábban Szigetvár kiépítésén munkálkodott. 
15 GyO 337. 
16 GyO 356. Mirandola alaprajzát és tervrajzát Veress Endre lemásoltatta a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban, és 
a gyulai múzeumnak ajándékozta. Az érdekesebbet, amely a meglévő és a tervezett várat is ábrázolja, Scherer publi-
kálta. (GyT I. köt. 181.) Vastag vonallal jelöli a téglából épült falakat. A másik rajzon csak a tervezett erőd alaprajza 
látható. Veress közli a rajzokra írt német és olasz szövegeket, évszám nem olvasható rajtuk. Teljesen egyetértek 
Schererrel abban, hogy a meglévő vár alaprajza a Kerecsényi előtti építkezésekről ad felvilágosítást, tehát az 1561. évi 
állapotot tükrözi. (GyT I. köt. 180.) Mirandola 1562 márciusában vitte magával a tervrajzokat Bécsbe, az Udvari 
Haditanács irodájában akkor írhatták rájuk, hogy a vár jelen állapotát, illetve a megépítendő várat mutatják, emiatt 
közlik általában 1562-es évszámmal.   
17 Uo. Lambert Lambion mérnök 1695-ben, a vár visszafoglalása után készített egy színes térrajzot a várról. Ezen 
szerepel (5. pont) a huszárvárban lévő, a várfalhoz épített belső ágyútorony (Katze vagy Kavalier). Ez után olvasható: 
6. Fából készült kazamatával a védmű alatt. 7. és 8. úgyszintén. A 6-os szám a huszárvár keleti olaszbástyájába, a 7-es 
és a 8-as a belső vár két olaszbástyájába van írva, tehát ezekben jelöl kazamatát. (GyO 457. E szöveghez tartozik a 
454. oldal utáni kép, ugyanis az oklevéltárban felcserélődött Lambion és Porthen ezredes ábrája.)  
18 Mirandola tervrajzai mellett Mathis Zündt nürnbergi rézmetsző látképét kell említeni 1566-ból. (Közölte: GyT I. 
köt. 86.) Zündt informátora a várost és környékét jól ismerte, de a vár rajza pontatlan, és az 1564 körüli állapotot 
mutatja. A Wilhelm Dilich, majd Hieronymus Ortelius krónikájának kiadásai révén elterjedt látkép sokkal kevésbé 
hiteles. Közvetlenül a vár visszafoglalása után, 1695. jan. 19-i jelentésével küldött a várról egy alaprajzot Philipp Jacob 
von Porthen ezredes. (GyO 455-456. és 459.) Lambion említett térrajza annyiban pontatlanabb, hogy a huszárvárnál 
a valóságosnál eggyel több bástyát ábrázol. 1722-ben készült Leopold Franz Rosenfeld mérnökkapitány alaprajza (2. 
ábra). (GyT I. köt. 284. Másolata a BéML-ben.) 
19 Itt köszönöm meg Liska András régész szíves segítségét és fontos információit. A feltárások során helyenként 9-13 
cölöpsor (valamint vesszőfonadék) maradványait találta meg, mivel az egyszer már levert tölgyfa cölöpöket nem 
húzták ki. A cölöpsorok közét vizes agyaggal töltötték fel, amelyet alaposan ledöngöltek. A külső cölöpsort vesszők-
kel is körülfonták és sárral, agyaggal tapasztották be.  
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egyszerűen beépültek az új palánkfalba. A szükséges bástyákat pedig hasonló módon igyekeztek 

megnagyobbítani. A belső vár északkeleti végén látható két nagyobb olaszbástya (ezeknél a 

vizesárok vonala is változást mutat a rajzokon), a délnyugati sarkán a két kisebb bástya helyett egy 

nagyobb, háromszöghöz hasonló alakú bástya épült (amely a segédbástya funkcióját tölthette be). 

Az ellenkező, délkeleti sarkon viszont az eltüntetett kis bástya helyére nem került segédbástya. 

Ezt a belső várat nemcsak palánkfal, hanem egy belső vizesárok is elválasztotta a külső vártól 

(huszárvár). A királyi biztosok 1564 júniusában azt jelentették, hogy három nagy bástya van, és 

most már a külső várat kell megerősíteni három bástyával. A palánkfal 9-9,50 méter széles (a 

régészeti feltárás szerint alul valójában még szélesebb) és 9,50 méter magas. A vár árka mintegy 

18 méter széles és egy kopja mélységű (több 2 méternél).20 A külső vár (huszárvár) esetében a 

falak hasonló kiszélesítése után végül két olaszbástya maradt meg. A közöttük húzódó várfalat 

(kurtina) nem sikerült teljesen egyenes vonalúvá átépíteni, de a kiszögellésnél lévő rondellából 

csak egy egészen kicsi bástya maradt meg. Így végül tényleg öt nagy bástya erősítette a megújult 

végvárat. A délkeleti olaszbástya mögött Mirandola egy ágyúdomb (cavalliero) alapját jelöli egy 

körrel,21 később ezt már körülfalazott ágyútoronyként ábrázolták, amely az olaszbástya mellett 

közvetlenül a várfal belső oldalához épült. 

 

 
1. ábra: Paolo Mirandola: A gyulai vár alaprajza és átalakítási terve, 1561 (GyT I. köt. 181.) 

 

                                                 
20 GyO 387-388. A várat a Fehér-Körös és a Sarkadi tó (amelyet a Fehér- és a Fekete-Körös vize táplált) vize vette 
körül. Zündt vedutáján úgy látszik, hogy észak felől nem is volt szükség várárokra. Áradás idején talán így volt, de a 
nyári szárazságkor a tó vize leapadt, mocsár maradt a helyén. 
21 Zündt metszetén látható az ágyúdomb, de tévesen a rondella, és nem az olaszbástya mögött. 
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Más itáliai várépítő mesterek (Baldigara, Nardini, Marussla) is tevékenykedtek Gyulán, de 

részleteket nem tudunk működésükről.22 Lindenmaier százados 1566 márciusában azt jelentette, 

hogy Gyula nincs teljesen megépítve, Bay Ferenc pedig azt, hogy mellvédek és sánckosarak még 

nincsenek.23 Különösen az utoljára hagyott külső vár kiépítésével lehettek még problémák, 

mindenesetre ez volt a gyenge pont. Végül is a gyulai várat sikerült annyira megerősíteni, hogy 

annak eredményeként valóban a kulcsvárak sorába tartozhatott, bár ideális erődöt nem sikerült 

kialakítani. A kulcsváraktól azt várhatták el, hogy akár egy hónapig is ellent tudnak állni egy 

komoly török sereg ostromának.24 A 17. században a hadművészet fejlődésével már viszonylag 

pontosan meg tudták becsülni az erődök ostromának időtartamát. Sébastien Vauban szerint 

például egy megfelelően kiépített hat bástyás vár ostroma 48 napot igényel.25 A 16. század közepe 

táján még nem volt teljesen világos, hogy a szükséges túlerővel rendelkező ostromló sereggel 

szemben csak a vár ellenállásának az időtartama kérdéses, külső segítség, felmentő sereg híján. 

Úgy tűnik, hogy a királyi táborban túlzott optimizmus uralkodott: Szigetvár és Gyula sikeresen 

ellenállhat az ostromnak. Megfogalmaztak azonban realistább véleményeket is (példaként 

szolgálnak erre a velencei követ titkárának vagy Frölich Tamás kassai lelkésznek az alább idézett 

mondatai). Forgách Ferenc az emlékiratában kijelenti, hogy „kitartó ostrommal pedig minden 

várat el lehet foglalni”.26 Szigetvár és Gyula védőinek esélyeit rontotta az, hogy sík vidéki várként 

csupán a víz és a tüzérségi fölény tarthatta távol a támadókat, az utóbbi pedig nyilván a török 

oldalán volt. A folyók vize július második felében és augusztusban leapadt, illetve a török 

szakemberek meg tudták oldani ezek elvezetését. Gyulán a vártól délre új medret áshattak a 

Fehér-Körösnek, így a várárkokba és a Sarkadi-tóba nem jutott víz. (Kút a téglavárban volt, 

ennek vize is leapadhatott. A betegségek, mint a vérhas, vérmérgezés is összefügghettek a 

vízhiánnyal.) Palánkvár esetében a fagerendázat, a fából készült védművek szétrombolása, 

felgyújtása volt a támadók fő célja.  

Egy csata eseménytörténetének a bemutatása alapvető módszertani problémákat vet fel a 

történész számára,27 egy hosszú várostrom lázálomszerű történetének az összefoglalása nem 

különben. Sokat segíthet, ha rendelkezésre áll egy vagy esetleg több túlélő szemtanú hitelességre 

törekvő beszámolója. Szigetvár esetében van ilyen, Zrínyi kamarásától, Cserenko Ferenctől 

származik.28 A gyulai vár védőitől sajnos nem maradt fenn hasonló napló vagy feljegyzés. 

Márpedig világos, hogy közelképre lenne szükség, a rövid idő izgatott, a hetek, napok, órák 

                                                 
22 GyT I. köt. 185-187.; Havassy Péter: A gyulai vár és uradalma. Bp. 2013. 64. A végvárról és építéséről is ír Gerelyes 
Ibolya: Szatmári Imre–Gerelyes Ibolya: Tanulmányok a gyulai vár és uradalma történetéhez. Gyula, 1996. 111-124. 
/Gyulai Füzetek 8./ és Gerelyes I.: Gyula a török korban. In: A Hódoltság régészeti kutatása. Szerk. Gerelyes I.–
Kovács Gyöngyi. Bp. 2002. 163-170. /Opuscula Hungarica III./ Gerelyes úgy vélte, hogy a belső vár esetében lénye-
gében Mirandola tervezetét valósították meg. 
23 GyO 413.; Károlyi: i. m. 41. Szakállas puskából is kevés volt. Zündt metszetén egy lőpormalom is látható a vár 
közelében, ez működhetett az ostromig. 
24 Kenyeres István szóbeli megállapítása, én tőle függetlenül ugyanerre a véleményre jutottam. 
25 Perjés Géza: A védelemről általában és a végvárak anyagi ellátásáról. In: Végvár és ellátás. Szerk. Petercsák Tivadar 
és Berecz Mátyás. Eger, 2001. 37-52. 45-47. /Studia Agriensia 22./ 
26 Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról. Ford. Borzsák István. In: Humanista történetírók. Vál., 
gond., jegyz. Kulcsár Péter. Bp. 1977. 703. /Magyar Remekírók/ 
27 Vö.: Georges Duby: Der Sonntag von Bouvines 27. Juli 1214. Berlin, 2002. Duby a csata kapcsán a korabeli hadvi-
selésről, a csaták jellemzőiről akart írni. Számunkra viszont inkább Gyula ostromának konkrét eseményei érdekesek 
elsősorban. (Vö. még: Gyáni Gábor: Elbeszélhető-e egy csata hiteles története? – HK 2006. 1. 121-133.) 
28 A horvát nyelvű napló Budina Sámuel latin fordításában és átdolgozásában először Bécsben jelent meg 1568-ban. 
Új kiadása: Budina Sámuel históriája magyarul és latinul Szigetvár 1566. évi ostromáról. Ford. és jegyz. Molnár Imre. 
Szigetvár, 1978. /A Szigetvári Várbaráti Kör Kiadványai 6./ 
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tartamait feltáró történetére, Geertz-féle sűrű leírásra.29 Paradoxonként hathat ezek után: a másik 

komoly probléma éppen abból adódik, hogy Gyula igen hosszúnak számító, 63 napos ostromát 

miként töltsük ki eseményekkel, amelyek egy részének az időpontja is bizonytalan. Tehát először 

is az ostrom időrendjét, a főbb események menetét kell tisztázni. Főként Karácsonyi János, 

valamint Scherer Ferenc összegzéseire30 támaszkodva már 1975-ben kísérletet tett erre Marosi 

Endre, aki a vár ostromát négy szakaszra tagolta: július 2-12. a vár körülzárása; július 13-25. harc a 

huszárvárért; július 26.-augusztus 3. harc a külső várért (a jelen tanulmány és a források ezt belső 

várnak nevezik!); augusztus 4.-szeptember 2. tárgyalások a vár feladásáról.31 Az említett 

munkákban az augusztus 3-i török roham az utolsó harci esemény, ezért juthatott Marosi arra a 

furcsa eredményre, hogy a tárgyalások a vár feladásáról majdnem egy hónapig tartottak. 

 

 
2. ábra: Leopold Franz Rosenfeld: Gyula alaprajza, 1722 (részlet, BéML Fotótár) 

 

Azt véljük járható útnak, ha az ostrom időrendjének tisztázásakor az egyidejű forrásokból 

(jelentések, levelek, újságok) indulunk ki, a később született krónikákat, emlékiratokat pedig 

óvatosabban kezeljük, mint Karácsonyi és Scherer. Az is kiderült, hogy a német röpiratok 

(újságlapok) az eddiginél jobban hasznosíthatók az időrend felvázolásához, mivel az általuk közölt 

események időpontja akkor is behatárolható, amikor az adott újságban közölt hír nincs dátumhoz 

kötve.32 Ugyanis megállapítható, hogy az ostromról szóló hírek Gyuláról általában 4-5 nap alatt 

                                                 
29 Clifford Geertz: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Vál., összeáll. Niedermüller Péter. Bp. 1994. 170-
200. /Századvég Könyvtár/ 
30 BT I. köt. 170-176.; GyT I. köt. 211-224. A régebbi tanulmányok közül ki kell emelni a Szabó Károlyét, amely 
különösen az elbeszélő forrásokat tekintette át alaposan: Gyula vára bukása 1566. BRMTÉ VII. köt. 1880/81. 5-47. 
31 Marosi Endre: Török várostromok Magyarországon II. Szulejmán korában – HK 1975. 3. 427-464. 453-454. Emlí-
teni kell Csorba Csaba könyvét is, amely azonban az ostrom időrendjét illetően nem hozott új eredményt: Vég-Gyula 
várának históriája. Bp. 1985.   
32 Összesen 16 gyulai vonatkozású német röpiratot találtam az OSZK-ban, amelyek között természetesen vannak 
átfedések. Ezekre a Hubay Ilona bibliográfiájában (Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az 
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jutottak el Schwendi Kassa melletti táborába, onnan szintén 4-5 nap alatt az Óvár, majd Győr 

melletti királyi táborba, és további 3-4 nap múlva kerültek nyomdába a dél-német városokban. A 

nagy hírközpontok, mint Nürnberg és Augsburg éppen a legfontosabb hírforrásból, a királyi 

táborból szerezték értesüléseiket.33 Az említett időbeli összefüggésekre Karácsonyi, Scherer és 

mások sem figyeltek fel, ezért az újsághíreket nem tudták megfelelően beilleszteni az ostrom 

menetébe.34  

Miközben az ostrom menete világosabban kirajzolódik (egy lényeges szakaszt illetően 

jelentős új eredményt is ki fogunk fejteni), továbbra is problémák sorával állunk szemben. Az 

egyidejű források is tartalmaznak téves információkat, és sok a mással nem összevethető, nem 

kontrollálható adat. Megoldás csak a források összevetése, a különböző nézőpontok 

szembeállítása lehet. A királyi táborban a szigeti és a gyulai várvédők sikereiről szóló híreket 

várták, emelték ki és állították előtérbe, az onnan híreket szerző német kiadók is elsősorban 

ezekről a (rész)sikerekről és a pogány ellenség veszteségeiről igyekeztek tudósítani a keresztény 

olvasókat. Emiatt az ostromló török seregek győzelme váratlan fordulatnak és érthetetlennek 

tűnhetett. Zrínyi hősi halált halt, de a várfeladó Kerecsényivel szemben akadálytalanul 

beindulhatott a bűnbakképzés mechanizmusa. 

Míg Szulejmán szultán a török fősereggel csak lassan tudott előrehaladni Szigetvár felé, 

sógora, Pertev pasa, a második sereg főparancsnoka (szerdár) igen korán, július 2-án Gyulához ért 

mintegy harmincezer fős seregével. (Pertev hadát erősítette a temesvári pasa és a havasalföldiek 

serege, valamint a tatárok is, akiknek nagy része azonban János Zsigmond hadjáratának a 

támogatására továbbvonult a Felső-Tisza vidékére.)35 A gyulai védősereg tehát mintegy 

tizenötszörös túlerővel szemben tudta megtartani 63 napig a várat, ami akkor is kiemelkedő 

teljesítmény, ha tudjuk, hogy Szigetvárra jóval nagyobb nyomás nehezedett. Ott 38 napig tartott 

az ostrom, augusztus 1-jétől szeptember 7-ig.36 Meggyőződésem, hogy Szigetvár és Gyula 

ostroma nem egymással szembeállítható végletek vagy példák (a hősi helytállásé és a szégyenletes, 

gyáva megadásé), hanem inkább párhuzamos történetek. 

Kerecsényi várkapitány – nyilván a harci szellem erősítése végett – lovasaival elébe ment 

az ellenségnek, és kemény csatát vívott elővédjükkel.37 Pertev pasa dél felől közelíthette meg 

Gyulát, ahol az első akadályt a Fehér-Körös képezte serege előtt, ugyanis nemcsak a végvár, 

hanem Gyula két nagy városrésze is a folyó északi oldalán feküdt.38 A vár melletti Zaránd 

vármegyei városrészt a Fehér-Körös és mellékága vette körül. Amint az Zündt rézkarcán látható, 

                                                                                                                                                         
Országos Széchényi Könyvtárban 1480-1718. Bp. 1948.) szereplő sorszámmal hivatkozom (amellyel kikérhetők a 
könyvtárban). Idézett korábbi tanulmányomban megtalálhatók a német bibliográfiai adatok is. 
33 Ezek részletesebb kifejtése: Dusnoki-Draskovich: i. m. Gyula ostromáról már e tanulmány eredményeit is figye-
lembe véve ír Havassy Péter: i. m. 89-95.; A gyulai vár. Gyula, 2008. 93-99. és A gyulai várostromok hadtörténelmi 
érdekességei. In: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XXII. Szolnok, 2013. 467-475. 
34 Már Fraknói Vilmos ismertetett néhány Gyulára vonatkozó újságlapot: Gyulavár multjából. BRMTÉ V. köt. 
1878/79. 23-32. Újabban: Gálffy Zsuzsanna: A török 1566. évi magyarországi hadjárata a német újságirodalom tük-
rében. In: Tanulmányok fél évszázad magyar történelméből. Szerk. Fejérdy Gergely. Piliscsaba, 2002. 28-68. 
/Pázmány Történelmi Műhely. Történelmi Tanulmányok/ 
35 GyO 420.; GyT I. köt. 212.; Hubay: 258. Forgách háromezer bolgárról tud. (i. m. 847.) A moldvaiakat az ostrom-
nál külön nem említik.  
36 Szigetvár ostromáról: Szigetvári emlékkönyv. Szerk. Rúzsás Lajos. Bp. 1966.; Sugár István: Szigetvár és viadala. Bp. 
1976.; Négyesi Lajos: Gondolatok szigetvári Zrínyi Miklós várkapitányi tevékenységéről – HK 2009. 2. 486-505.; 
Várdy Béla: Szigetvár meghódítása 1566-ban és a Zrínyiász létrejötte – Valóság. 2010. 1. 20-34. Megköszönöm itt 
Négyesi Lajosnak, hogy megosztotta velem hadtörténeti ismereteit és szakmai tapasztalatait.  
37 Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. Ford. Juhász László. Vál., bev. Székely György. Bp. 1962. 320. 
38 Zündt a Fehér-Körös déli partján egy kis előváros romjait ábrázolja, amelyről egyébként nincs adat. Esetleg Bagd 
faluval azonosítható. 
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mindössze egy egyszerű cölöpkerítés védte (3. ábra). Ebben a városrészben nyolc utca, illetve 

lakónegyed volt, a fontos épületek közül Zündt ábrázolta a Szent Elek-kápolnát az ispotállyal és a 

vágóhidat. A vár közelében egy lőpormalmot is láthatunk, amely az ostromig működhetett. Az 

északi, Békés vármegyei városrészt a Fehér-Körös mellékága és egy árok övezte, így ez nem volt 

védhető. Hét utcájáról tudunk, és itt állt a plébániatemplom, a ferences kolostor és temploma, 

valamint a Nagymalom.39 A hidakat és a tornyokat az ostrom kezdete előtt nyilván lerontották. 

 

3. ábra: Mathis Zündt: Gyula látképe, 1566 (GyT I. köt. 86.) 

 

A törökök július 4-5-én támadták a zarándi városrészt. Kerecsényi július 5-ig tudta tartani, 

6-án felgyújtatta, és katonáival a várba húzódott vissza. (Szigetváron az Újvárost szintén csak 

néhány napig, aug. 7-9-ig védhették. A várost is beszámítva gyakorlatilag négy védelmi vonal volt 

Szigeten és Gyulán is.) Csányi Ákos leveléből még azt is megtudjuk, hogy a törökök a Fehér-

Körösön hajóhidat építettek, és a város árkából elvezették a vizet. (Ez nem világos, talán a vár és 

a város közötti árokról van szó.) Miután a várost elfoglalták, a végvárat három oldalról sáncokkal 

vették körül. Kerecsényi gyulai embere, akitől Csányi értesülései származtak, nyolc faltörő ágyút 

és huszonnégy tarackot látott a török seregnél, amelyben négyezer a janicsárok száma.40 Azt 

mondta, hogy Pertev pasát is látta, kicsiny ember, haja őszbe elegyül. A vár legnagyobb tornyából 

(ez a gótikus téglavár kaputornya) erősen lőttek egy öreg (nagy) tarackból, de a török eltalálta, így 

a toronyból többet nem lőhettek. A török között az a hír járja, hogy Olcsárovics Demeter 

                                                 
39 A városról részletesebben: Dusnoki-Draskovich J.: Gyula mezőváros topográfiájának kérdései (XIV-XVIII. szá-
zad). In: Nyitott múlt. 70-91. 
40 Forgách is 4000-ről ír (i. m. 847.), de egy máj. 17-én kelt jelentés arról tudósított, hogy Pertev 2000 janicsárral 
indult Gyula ostromára. (Károlyi: i. m. 48.) Négyesi Lajos véleménye szerint ez a szám állhatott közelebb a valóság-
hoz. 
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lovaskapitányt és Marinics Horváth Ferenc vicekapitányt meglőtték.41 A hírvivő július 14-én 

indult Gyuláról Kanizsára, így a huszárvár ostromának első napjait még láthatta. Forgách Ferenc 

azt írja emlékiratában, hogy a várban három nagyobb rézágyút mindjárt az első lövés szétvitt, és a 

legügyesebb tüzéreket megölte.42 Az ostrom elején Pertev még a vártól távol állította fel az 

ágyúkat és ásatta a sáncokat. Emiatt a várbeli ágyúkba a szokásosnál nagyobb ágyútöltetet 

tehettek, hogy messzebbre tudjanak lőni. Ez, valamint a túl sűrű tüzelés is az ágyú megrepedését, 

szétrobbanását eredményezhette.43 

Az ostrom történetét részletesen összefoglaló német újságlap szerint július 5-ig tartották a 

várost. Ezután 18 napig védték hősiesen a huszárvárat (külső vár),44 tehát július 23-ig vagy 24-ig, 

attól függően, hogy július 5-höz vagy 6-hoz adjuk hozzá a 18 napot. A város elfoglalása után a 

végvár ostromának megkezdéséhez néhány napi előkészülethez volt szükség. A velencei követ, 

Leonardo Contarini jelentéséből az derül ki, hogy a huszárvár ostroma csak július 11-én 

kezdődött meg.45 (Ha ez igaz, akkor az ostrom első szakasza, a vár körülzárása július 2-10-ig 

tartott. A második szakasz, a huszárvár ostroma pedig július 11-től július 23-ig vagy 24-ig folyt.) A 

huszárvár volt a végvár legsebezhetőbb része, amelyet nem sikerült ideális formában kiépíteni. A 

támadók fő célja a két olaszbástya és az ágyútelep (ágyúdomb vagy már inkább ágyútorony) 

lerombolása lehetett. A hosszanti falaknál (nyugat és északkelet felől) rés törésével is 

próbálkozhattak, amelyen át benyomulhatnak a támadók. A huszárvár megrohamozása előtt meg 

kellett oldani a víz elvezetését a várárkokból. Ennek a szakasznak Szigetvár esetében az Óváros 

ostroma (aug. 10-19.) feleltethető meg, amely ott tragikus veszteséggel végződött, mivel a kétfelől 

betörő törökök elvágták a védők jó részének menekülési útját.  

Az említett német újságlap a huszárvár ostromáról beszámolva megállapítja, hogy a védők 

vitézül és jól küzdöttek, nagy kárt tettek az ellenségben, de ők is nem kevés veszteséget 

szenvedtek. Olcsárovics Demeter kapitány is elesett. (Egy szétlőtt gerenda szilánkja sebezte meg a 

homlokát, és a seb elmérgesedett – írja Istvánffy.)46 A törökök szétlőtték és felrobbantották a 

védműveket, a bástyákat. Gerelyes Ibolya szondázó ásatásai során a huszárvár északnyugati 

oldalán talált tűzvészre utaló nyomokat, tehát legalábbis egy részét sikerült felgyújtani.47  

Miksa császár és magyar király Győr melletti táborában ott volt Forgách Ferenc váradi 

püspök, aki így értesülhetett a Gyuláról érkező hírekről. Az ostrom harci eseményeiről viszonylag 

röviden ír, és elég kevés konkrét adatot tud. Úgy tűnik, leginkább azt vázolja föl, hogy miként, 

milyen módon szokta ostromolni a török a Gyulához hasonló palánkvárakat. Szerinte Pertev 

július 2. után rögtön hozzálátott a vár ostromához. Nyilván a huszárvár ostromáról szólnak a 

következők: Pertev ágyúival négy különböző pontról ledöntötte a bástyákat és letördelte a falak 

párkányzatát. (A huszárvárnak valóban négy falszakasza volt, tehát négy irányból lőhették és 

rohamozhatták. A fából készült mellvédek, kilövő ablakok szétlövésére törekedtek.) Egyidejűleg 

hat töltést hordatott, közülük kettőt hegymagasságúra. Kettőt a ráépített tölgyfagerendázattal 

valóságos toronnyá formáltatott. (Tehát ostromtornyokat építettek.) Kettőt földdel megtöltött 

zsákokból és tarisznyákból roppant bástyákká. (Ezeket nem lehetett szétlőni vagy felgyújtani, 

                                                 
41 GyO 421-422. 
42 Forgách: i. m. 847-848. 
43 Négyesi Lajos szíves közlése. A várostromok jellegéről és menetéről is ő ad rövid áttekintést. (Négyesi: i. m. 491-
492., 497-499. 
44 Hubay: 253. Vö.: GyO 426-431. 
45 GyO 421. 
46 Istvánffy: i. m. 328. 
47 Szatmári–Gerelyes: i. m. 117-119. 
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mint a fából ácsolt ostromtornyokat.) Az árkot rőzsével és földdel töltötték fel. A megrongált 

bástyák alól kihordták a földet, majd fát vittek a helyére, hogy tüzet gyújtsanak: „így hamvadtak el 

azok a tölgyfagerendák, amelyek a földtöltést összetartották”. Minden olyan helyet, amely a 

védekezést lehetővé tette, szétromboltak. E ponton már nyilvánvaló, hogy Forgách szövege mellé 

kell tenni az Istvánffyét, mert ő követi, de értelmezi, pontosítja és ki is egészíti Forgách korábban 

íródott emlékiratát. Itt azt fűzi hozzá, hogy a janicsárok a sáncokon feküdve a golyók valóságos 

záporával lőttek azokra, akiket a várfalakon forgolódni láttak.48 Ezután Forgách röviden leír egy 

július 20-i sikertelen török rohamot. Miután az első kísérlet meghiúsult, a török más ostromlási 

módot eszelt ki: „oldalról kilőtt ágyúgolyókkal leszaggatta a falakról az agyagtapasztékot; azután 

belülről kihordatta a földet és tüzet vettetett a gerendák alá”. (Ily módon egy egész falszakaszt 

próbáltak felgyújtani.) Amikor már csak a „belső sövénysor” volt épségben, akkor Kerecsényi 

„magába roskadt és elcsüggedt, kétségbeesett” és tárgyalást kezdeményezett az ellenséggel.49 

Tehát leír még egy török ostromlási módszert, amelyet a huszárvár és a belső vár ostrománál 

egyaránt alkalmazhattak, vagy éppen más várak esetében is. Istvánffy latin szövege alapján 

azonban megállapítható, hogy valójában nem belső sövénysorról, hanem a belső vár faláról van 

szó, ez volt még épségben.50  

Ebből a kicsit tömörített összefoglalásból kitűnik, hogy Forgách néhány valós információt 

kiegészít azzal, amit általában a várostromokról tud. A július 20-ai rohamra szintén ez érvényes. 

Az előkészületek megtétele után, a napfelkeltét követően négy helyen folyt a harc, délnél is 

tovább. A friss török csapatok úgy váltották egymást, hogy a védőknek ne jusson idő pihenésre. 

Mindkét részről bátran küzdöttek: „a védők kénnel és kátránnyal megtöltött cserépedényeket, 

különleges ügyességgel gyártott, ijesztő, halál- és tűzokádó golyóbisokat is hajigáltak felülről” 

(vagyis „tüzes szerszámokat”). Megint azt fűzhetjük hozzá, hogy a magyar várvédők ezt szokták 

tenni, feltehetőleg Gyulán hasonlóképpen történt. Karácsonyi és Scherer nem tudott erről a 

rohamról, hanem mindketten Istvánffyt idézik, aki egy július 17-ei rohamról számol be 

részletesen. Az időpontok elfogadhatók, de a huszárvár bevételéért ennél még több rohamot is 

indíthattak a törökök. Ha összevetjük Istvánffy és Forgách szövegét, láthatjuk azonban, hogy 

Istvánffy az utóbbi emlékiratából meríti a lényeget. A látszólag két rohamleírás is valójában csak 

egy, Istvánffy kibővíti, jobban kidolgozza Forgách rövid, kissé színtelen leírását. Ezt elsősorban 

azért tudta megtenni, mert igyekezett információkat gyűjteni a gyulai vitézekről (a nevüket, hogy 

sebesültek meg, kik és hogyan estek el, kik tudtak megmenekülni stb.), főként a tisztekről.51  

Istvánffy szerint (aki egyértelműen megállapítja, hogy ekkor a külső várat támadták) a roham alatt 

Henyei Miklós, Jász Lukács és Földváry István vezették a védelmet. Henyeit, aki sisak nélkül 

küzdött, egy nyílvessző megsebezte a szeme fölött, három napra rá meghalt vérmérgezésben. 

Negyven német gyalogos esett el, és sokan megsebesültek. A törökök vesztesége Forgáchnál ezer, 

Istvánffynál már kétezer fő. 

                                                 
48 Istvánffy: i. m. 328. Négyesi Lajos szerint ezt a taktikát Málta 1565. évi sikertelen ostrománál alkalmazták először a 
janicsárok. (i. m. 502.) 
49 Forgách: i. m. 847-848. A vár feladásáról és Kerecsényiről ír még fontos gondolatokat. 
50 „… tametsi ad diruenda arcis interioris moenia nondum pervenissent.” (A Nicolao Isthuanfio: Historia Regni 
Hungariae. Viennae, Pragae et Tergesti, 1758. 291.) Ezt Tállyai Pál fordítja a legérthetőbben: „… jóllehet még az 
belső várnak kerítése rontására nem jutottak volna.” Istvánffy Miklós: Magyarok dolgairól írt históriája. Sajtó alá 
rend. Benits Péter. I/2. köt. 13-24. könyv. Bp. 2003. 404. /Történelmi Források I./ Forgách a „cratis” latin szót 
használja, amely (palánkfalú) épületet is jelent.  
51 Istvánffyn kívül még elsősorban Christianus Schesaeus törekszik arra, hogy felsorolja az ostrom alatt jeleskedő 
gyulai vitézeket: De bello Pannonico Solymanni… In: uő.: Opera quae supersunt omnia. Ed. Franciscus Csonka. Bp. 
1979. 290-297. 
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A későbbiekben betegségben (talán vérhasban) meghalt Marinics Horváth Ferenc, 

Balázsdeák Márton ágyékát egy nagy golyó lőtte át, négy nap múlva belehalt sebesülésébe. Végül 

Istvánffy időpont nélkül ismertet egy, a várfalon tört nagy rés elleni támadást (ez csak nála 

szerepel), amely rohamnak tekinthető: a janicsárok sáncot ástak egészen a falig. A velük vívott 

harcban elesett lövéstől találva Wilhelm von Hoppenrath, a németek egyik hadnagya, Ősi Gáspár, 

jeles Bihar megyei nemes ifjú és mások. Bánrévy Péter és Ghiczy János megsebesült. A vár 

elveszett volna, ha Ghiczy és a korábbi sebesüléséből felgyógyult Földváry István lovashadnagy 

néhány némettel, valamint Keledy István, a gyalogosok hadnagya a legjobb embereivel vissza nem 

szorítja a betörő janicsárokat. Kerecsényi viszont ekkor sem viselkedett vezérhez méltó módon.52 

Látható, hogy az alapjában fiktív rohamleírásokba feltehetőleg valós információk keverednek. 

Rést törhettek akár a huszárvár, akár a belső vár ostroma során. Mivel Karácsonyi és Scherer a 

július 17-in kívül csupán az augusztus 3-i (a belső vár elleni) rohamról tudott, amelyről az említett 

német újságlap tudósít, ez utóbbi rohammal kapcsolták össze a rés ellen intézett támadást. Ennek 

azonban nincs semmi alapja. Annyit lehet megállapítani, hogy Istvánffy nem ír további harci 

cselekményekről. Kerecsényi megkezdi a tárgyalást Pertev-vel.  

Amikor a török különösen veszélyes akcióba kezdett, és ezt a tűzfegyverekkel nem 

sikerült elhárítani, a védők még váratlan kitöréssel tehettek kísérletet. Egy augusztus 5-i német 

tudósítás említ egy ilyen kitörést.53 Verancsics Mihály testvérének, Verancsics Antal egri 

püspöknek Vágsellyén július 25-én kelt levelében írt a kitörésről, ennek alapján július 19. körülire 

tehető az időpontja, vagyis a huszárvár védelmének utolsó szakaszára.54 Amikor a védők feladták 

a huszárvárat, a török annyira a sarkukban volt, hogy a hidakat csak félig tudták lebontani. (A 

huszárvár és a belső vár között is volt egy kis belső vizesárok, amelynek a közepén ívelt át egy 

híd, ezen át lehetett a belső vár kapujához jutni.) A török az éj folyamán itt is sáncokat épített, és 

az ágyúkat a huszárvárba hozta.55 Szamosközy István krónikája szerint Pertev Réz agát küldte a 

várba, hogy a vár feladására bírja rá a védőket.56 E sikertelen kísérlet időpontja szintén ismeretlen, 

logikusan a huszárvár bevétele után kerülhetett volna rá sor. 

Július 24-25-től tehát kezdetét vette az ostrom harmadik szakasza, a belső vár ostroma. 

(Szigetváron megfelel ennek a külső vár ostroma, amely augusztus 20-tól tartott szeptember 5-ig.) 

Frölich Tamás kassai lelkész, aki Schwendi környezetéből szerezhette értesüléseit, augusztus 5-én 

írott levelében arról számolt be, hogy a gyulai vár védői kimerültek és betegeskednek a bűz miatt, 

hiszen kívül vagy ezer holttest hever. Ha a vár nem kap segítséget Schwenditől, 14 napon belül 

                                                 
52 Istvánffy: i. m. 328-330. Vö.: BT I. köt. 170-172. és GyT I. köt. 210-218. 
53 Hubay: 256., 257., 258. és 258.a. A kitörést Kerecsényi és Wolfgang von Jörger kapitány vezette. Az elvonulni 
készülő (?) törökök utóvédjét megtámadták, 800 törököt megöltek, az ágyúk egy részét elfoglalták és beszögezték, 
illetve a mocsárba szorították, és sok keresztény rabot kiszabadítottak. Vö.: Gustav Turba: Venetianische Depeschen 
vom Kaiserhofe. Wien, 1895. III. köt. 331. és Petrus Bizarus: Pannnicum bellum… Basel, 1573. 110-111. Ford. 
Pánczél Barnabás (kézirat). Itt említi Bizarus (Bizari) is ezt a kitörést, de tévesen a vár ostromának kezdetére teszi. 
54 Verancsics Antal összes munkái. Szerk. Szalay László–Wenzel Gusztáv. I-XII. köt. Pest, 1857-1875. IX. köt. 168. 
Contarini augusztus 8-án írt jelentésében egy éjjeli kirohanásról számol be, amelynek során ezer emberrel nyolcszáz-
nál több törököt öltek meg. (GyO 424.) 
55 Hubay: 253. Scherer elfeledkezik arról, hogy a vár építéséről írva miként nevezte meg az egyes védelmi vonalakat. 
Azt írja, hogy a huszárvár elfoglalása után a védők a derékvárba (erről korábban azt állította, hogy lebontották) hú-
zódtak vissza. (GyT I. köt. 214-215.) Karácsonyi elképzelése is zavaros a belső várról. A régészeti feltárás a belső 
vizesárok helyét és nyomait is megtalálta. 
56 Eredeti nevén Marko Radanovics (Rodenovith). Szamosközy István: Rerum Ungaricarum libri IV. (1566-1586). In: 
Szilágyi Sándor: Szamosközy István történeti maradványai. I. köt. Bp. 1876. 36-58. 37-38. Ford. Pánczél B. (kézirat).; 
Bethlen Farkas: Erdély története. II. köt. Ford. Bodor András. Bp. 2002. 296-297. Schesaeusnál még névtelen a várba 
beküldött horvát követ. (i. m. 291-292.) 
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kénytelen lesz megadni magát.57 Frölich becslése reális volt. A német újságlap szerint a törökök az 

árkokból elvezették a vizet. (Valószínűleg már csak betemetni, feltölteni kellett ezeket.) A három 

bástyát faltörő ágyúkkal szétlőtték. A régi, erős tornyot, amelyet a rómaiak építményének 

tartottak, a feléig lerontották. (Ez a gótikus téglavár kaputornya volt.) A belső vár kapujával 

szemben egy nagy halmot emeltek, egy magasságút a várfallal. A tetején ostromtornyot állítottak 

fel. Ezután augusztus 3-án virradatkor rohamot indítottak, amely délig tartott. A mieink bátran 

védekeztek, nagy számú török esett el, állítólag a temesvári pasa is súlyosan megsebesült.58 E 

roham alkalmával vagy utána érkezhetett vissza a várba Gaál András Miksa király kitartásra 

buzdító levelével. Az uralkodó meghagyta Schwendinek, hogy egy török vagy egy erdélyi hely 

ostromával, illetve más módon igyekezzék az ellenséget Gyula ostromának abbahagyására bírni, 

sőt a napokban ő is megindul hadával a török ellen.59 A gyulaiak tehát még reménykedhettek, és 

valóban küzdöttek tovább teljes erővel. Igaz, hogy a következő hetekről viszonylag kevés, részben 

egymásnak ellentmondó és téves hírt ismerünk. 

Egy német újság augusztus 21-éről származó híreket közölt, amelyek szerint a török két 

rohama kudarcot vallott.60 Ez tíz napot visszaszámlálva augusztus 11. körüli eseményekre 

vonatkozhatott. A velencei követ Miksát idézi augusztus 20-i levelében: a gyulaiak is derekasan 

állják az ostromot, eddig 2000 törököt pusztítottak el. A török eddig nem indított rohamot (?), 

noha nagyszámú fegyverese több helyütt a védősáncokig nyomult előre. (Ez aug. 10. körüli 

helyzetre utal.) Sőt még augusztus 30-án kelt levelében is Miksa hasonló kijelentését említi: Gyulát 

a török mindeddig nem merészelte megrohamozni, annyira tart a várkapitánytól, akit még a török 

is úgy tisztel mint Magyarország egyik legderekabb katonáját.61 Ez az optimizmus már teljesen 

alaptalan volt. Hieronimo (Girolamo) Albini, a velencei követ titkára augusztus 26-án (kb. aug. 

16-i hírek birtokában) nagyon józan véleményt fogalmazott meg Gyuláról: „…igen derék dolog, 

hogy az ottani várkapitány vitézül védekezik, jóllehet a vár túl messze esik ahhoz, hogy 

megsegíttetésében reménykedhetnék; éppen ezért nagyon is félős, hogy huzamosabban nem 

képes ellenállni az ellenségnek.”62 

Ezután hírek sora szól az augusztus 20-a körüli eseményekről. A császári táborból 27-én 

és 30-án érkezett jelentések alapján arról számol be egy nürnbergi lap, hogy a törökök heves 

rohamot intéztek a vár ellen tíz nappal ezelőtt. Az ellenség mintegy 3000 fős veszteséget 

szenvedett a várvédők hatalmas kitörésekor és a rohamok során. A kitöréskor a temesvári pasát 

(állítólag) lelőtték, egy perzsiai bégnek pedig az egyik lábát ellőtték.63 Egy szeptember 1-jéről kelt 

értesülés szerint Schwendi futára hozta a hírt a császárnak, hogy Pertev és a temesvári pasa 

Bertalan napján (aug. 24.) vagy a körül két helyen indított teljes hadinépével rohamot, de a mieink 

úgy fogadták és űzték vissza a támadókat, hogy 2-3000 embert vesztettek.64 (Világos, hogy itt is az 

aug. 20-a körüli fejleményekről van szó.) Az egyik helyen az árok oly módon volt éles 

eszközökkel és robbanószerekkel előkészítve, hogy az első hullámban mindjárt ötszáz támadót 

                                                 
57 Frölich Tamás levelei. Közli: Jurkovich Emil. Történelmi Tár. 1903. 300-320. 307. 
58 Hubay: 253. Egy negyedik bástya lerombolásáról is ír, de nem tudunk negyedik bástyáról. 
59 Károlyi: i. m. 54-56. 
60 Hubay: 270. 
61 Turba: i. m. 334. és 341. Frölich kassai lelkész is tévesen írta aug. 20-án (tehát az aug. 15. körüli helyzetről), hogy a 
török odahagyta Gyulát, mivel nem ért el döntő fordulatot. (Frölich: i. m. 313.) 
62 Turba: i. m. 339. és GyO 424. 
63 Hubay: 259. 
64 Hubay: 267., valamint még 250., 262. és 268. 
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küldtek az égbe.65 Megint a várvédők sikereiről értesülünk, pedig helyzetük ekkor vált 

reménytelenné, de nyilvánvaló súlyos veszteségeikről nem szólnak a források. 

Korábbi, már hivatkozott tanulmányomban azt írtam, hogy Kerecsényi még viszonylag 

kedvező helyzetben, a belső vár birtokában kezdett tárgyalni.66 Egy forrásrészlet ezt megcáfolja. 

Zsámboky János udvari történetíró Gyula ostromáról szóló rövid összefoglalásában, azt állítja, 

hogy Kerecsényi – szerinte fölöslegesen – feladta a belső várat, és az igen régi, négyszögletes, 

téglából épített várba (amelynek egyetlen kiszögellő kaputornya volt) húzódott vissza, amelyet 

nem ilyen roham [logikusabban: ostrom] ellen építettek, és feladták anélkül, hogy támadást 

[rohamot] állt volna ki. Zsámboky nemcsak a téglavárról rajzol kivételesen pontos képet, hanem a 

vár tagolódásáról is világos ismeretei vannak.67 Vagy szemtanú beszámolójára támaszkodott, vagy 

betekinthetett olyan dokumentumba, amely a vár eleste után már nem számított titkosnak. 

Kérdéses volt, hogy akad-e legalább egy tanúbizonyság, amely alátámasztja állítását. Az ostromot 

összefoglaló német újságlapban sikerült találni egy ilyen adalékot, amelyet Zsámboky szövege 

nélkül nem is lehetett értelmezni: az augusztus 3-i roham után maradt még egy meglehetősen jó 

„Wall”, vagyis várfal vagy védmű egyetlen és utolsó oltalomként.68 Az ellenség nekiállt, hogy 

aláássa, egy kb. 21 méter magas dombot is emelt, és egy újabb általános rohamra készült. Ezt 

látván Kerecsényi egy nyílra tűzött levél kilövésével tárgyalást kezdett.69 Most már világos, hogy az 

idézett részlet a téglavárra vonatkozik, de az események valójában augusztus 20-a körül történtek. 

Mivel Zsámboky nem ír dátumot, azt feltételezhetjük, hogy Kerecsényi kb. augusztus 18-19-ig 

védte a belső várat, majd ezt feladva, néhány napig, azaz kb. augusztus 19-21-ig a gótikus 

téglavárat. Amikor látta, hogy a török a téglavár aláaknázására (és talán felgyújtására) készül, és 

nincs már elég ágyú, hogy a falaktól távol tartsák, úgy döntött: nem várja be azt, ami Szigetvár 

ostromának végén – amint azt mi utólag tudjuk – bekövetkezett. Szigetváron ugyanis szeptember 

5-én a terjedő tűz miatt szorultak be a védők a belső várba, amelyet a törököknek már 7-én 

sikerült felgyújtani, ezért Zrínyi a kirohanás és a hősi halál vállalása mellett döntött.  

Szigetvár 15 rohamot állt ki.70 Gyulán három roham időpontja ismert, Istvánffy egy rés 

elleni rohamról ír még, azonban az eddig ismertetett forrásokból kiderül, hogy augusztus 3. után 

további rohamok egész sora következett (de a huszárvár elfoglalásáért is kettőnél több rohamot 

intézhettek). A Kerecsényinek tulajdonított, fogságából Hosszútóthy Györgynek írt levélben 14 

                                                 
65 Az idézett újságokon kívül a velencei követ titkára is írt szept. 3-án erről a támadásról: a védők két helyen vas 
sulymokat szórtak el, más helyen robbanóeszközöket helyeztek el. Említi a török háromezres veszteségét és a temes-
vári pasa elestét is. (Turba: i. m. 343.) 
66 A tanulmányban még Scherer felosztását követve ugyanezt külső várnak neveztem. 
67 De Giulae et Zygethi exitu, 1566. In: Antonii Bonfinii Rerum Hungaricarum Decades… His accessere Joan. Sam-
buci aliquot appendices… Hanau, 1606. 831-834. Szabó Károly, Karácsonyi és Scherer hivatkozik rá, de nem nézték 
meg alaposan. Az én mentségem, hogy egy régi és helyenként olvashatatlan, hiányos másolatom volt, csak a legutóbbi 
böngészésnél vettem észre, hogy rendkívüli dolgokról van szó a szövegben. Most sikerült megszereznem Ákosfy 
Barna tanulmányát: Kányaföldi báró Kerechény László, az alföldi főkapitány – HK 1937. 184-204. Egyedül ő említi, 
hogy Zsámboky szerint Kerecsényi a kővárba (sic!) szorult vissza. Ezzel azonban Ákosfy nem kezd semmit, sőt telje-
sen alaptalanul azt állítja, hogy Kerecsényi a huszárvárat feladva, valószínűleg augusztus első felében vonult vissza a 
belső várba.   
68 Csak Karácsonyi figyelt fel a részletre, de úgy fordította, hogy a védőket még egy jó karban levő sánc védelmezte. 
(BT I. köt. 173.) 
69 Hubay: 253. A török idejében lőportoronynak használták a téglavárat körülvevő 15. századi, szintén téglából épült 
külső vár délnyugati ágyútornyát. (GyO 459.) Ha 1566-ban is erre szolgált (vö. GyT I. köt. 188.), az súlyosbította a 
védők helyzetét. 
70 Georg Wagner: Maximilian II., der Wiener Hof und die Belagerung von Sziget. In: Szigetvári emlékkönyv. 237-
268. 258. 
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rohamról van szó.71 A valóság ennyi vagy ehhez közeli szám lehet. A feladásra talán éppen a 15. 

roham előtt szánta el magát Kerecsényi.  

A tárgyalások a vár feladásáról kb. augusztus 22-30-ig folytak, majd pár napi előkészület 

után szeptember 2-án vonultak ki a védők a feladott várból. E napokról szintén több elbeszélés 

szól, amelyek között számos eltérés van, ezért igen alaposan össze kellene vetni őket. Mivel erre 

itt már nincs tér, elsősorban a már sokszor hivatkozott német újságlapot veszem alapul, amely az 

egyik legfontosabb forrás, viszont kevésbé ismert, és néhány részletét tévesen fordították 

magyarra.72 E dokumentumban is érezhető Kerecsényi – akinek „a szíve elcsüggedt és már nem 

remélte, hogy a végső veszedelmet ki tudja állni” – negatív megítélése, hibáztatása, de ez 

Forgáchnál, Istvánffynál csakúgy szembeötlő, nem is szólva Zsámbokyról. 

Kerecsényi tehát nyolc nap fegyverszünetet kért Pertevtől, aki ezt elfogadta. Feltehetőleg 

ő is úgy ítélte meg a helyzetet, hogy még egy hétre és jelentős vérveszteségre lenne szükség a 

téglavár bevételéhez. Kerecsényi nem beszélte meg tisztjeivel a törökkel való kapcsolatfelvételt, 

ezért Jász Lukács várnagy és Ghiczy János kérdőre vonta és esküjére figyelmeztette. Ez utal arra, 

hogy az ostrom kezdetén Gyulán is volt a várban eskütétel, amely Szigetvár és Eger legendás 

ostromának történetében igen nagy hangsúlyt kapott. Kerecsényi arra hivatkozott, hogy a 

törökben reményt kellett kelteni a feladásra, másképp nem engedné meg, hogy sógorát, Báthory 

Kristófot (ugyanis Kerecsényi második felesége Somlyai Báthory Erzsébet volt) idehívja, hogy 

megtárgyalhassa vele a helyzetet.  

Pertev egy csauszt és két janicsárt küldött be a várba kezesként a fegyverszünet idejére.73 

Kerecsényi pedig három vitézt, Budai Jánost, Sárkány Andrást és Tollkötő Albertet Pertevhez. 

Báthoryt nem találták otthon, ezért János Zsigmond Váradról két erdélyi urat, Bornemissza 

Farkast és Gyulai Mihályt küldte Gyulára. Később megjött Báthory és egy törökkel együtt 

bemehetett Kerecsényihez. Az is gyanúsnak minősült utóbb, hogy Kerecsényi ajándékot váltott 

Pertev-vel. Egy órát, egy szép páncélt és más fegyverzetet küldött, viszonzásul Pertev egy 

damaszt (sávolyos) köntöst (kaftánt). A középkorban és a 16. században az ajándék, az adomány, 

a kölcsönös szolgálatok a társadalmi kapcsolatok fontos elemét képezték. Itt is azt jelképezik, 

hogy a korábbi gyilkos ellenségek emberi kapcsolatot létesítenek, lekötelezik egymást. A kaftán 

ajándékozása elterjedt szokás volt a törököknél. 

Ezután Kerecsényi összehívta a várvédőket, és kissé siránkozva kifejtette előttük: a végső 

szükségben döntött a feladás mellett, a várat nem tarthatják a hatalmas túlerő miatt, a várfalakat 

nem tudják a kellő gyorsasággal kijavítani, mert a katonák legyengültek vagy betegek. Előadta 

Pertev kedvező ígéreteit: mindnyájan szabadon elvonulhatnak (javaikat magukkal vihetik). Három 

előkelő túszt ad: a vidini béget (Pertev vejét), a lippai és az aradi béget, valamint még három neves 

törököt (egy csauszt és Pertev két testőrjét). Megmutatta a két pasa (nyilván Pertev és a temesvári 

pasa) hitlevelét, amelyen rajta voltak a bégek pecsétjei is. A magyarok nagy része és a németek 

nem akartak beleegyezni a feladásba, hivatkoztak esküjükre, arra, hogy a török ígéreteiben nem 

lehet megbízni, több példát soroltak (Buda, Temesvár, Erdőd), ahol a kivonulókat megtámadták. 

Végül Kerecsényi meggyőzte őket azzal, hogy máshol nem kaptak hasonló biztosítékokat, Pertev 

nem egyszerű pasa, hanem a szultán titkos belső tanácsának a vezírje. A feladásról szóló okmányt 

                                                 
71 Szamosközy: i. m. 56. 
72 Hubay: 253. 
73 Nyelvtudása miatt a tárgyalásoknál brebiri Melith György lovaskapitány és a magyar származású Mehmed (eredeti 
nevén Kunovics Mihály) aradi bég játszott fontos szerepet. (Istvánffy: i. m. 331.) 
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végül aláírták a magyar és német főtisztek.74 Karácsonyi és Scherer szerint augusztus 30-án írták 

alá a szerződést a megadásról.75 

A kivonulás előtt Pertev azt kérte Kerecsényitől, hogy a janicsárok egyhavi zsoldját küldje 

ki a janicsárok agájának, mire ő valóban küldött négyezer tallért. Egyben arra igyekezett rábírni 

Pertevet, hogy a törökök húzódjanak vissza a sáncokból és a városból a kivonulás előtt. Pertev azt 

válaszolta, hogy nem hagyhatja ott a szultáni ágyúkat. Kerecsényi erre azt ajánlotta, hogy a sógora 

(mások szerint Báthory már távozott Gyuláról) vagy egy másik erdélyi megbízott, valamint 

további fejedelmi tanácsosok és emberek vállaljanak kezességet arra, hogy az ágyúkkal nem 

történik semmi baj, amit végül Pertev elfogadott.76 

Szeptember 2-án dél táján kezdődött meg a kivonulás. Először szekereken a sebesült, 

beteg katonák és a várba menekült köznép hagyta el a várat. Már a nap is lemenőben volt, amikor 

a német gyalogosok, azután a magyar gyalogság, utánuk a lovasság és legvégül Kerecsényi vonult 

ki a török túszokkal. Azonban legelöl, a németek előtt az erdélyi fejedelmi tanácsosok és emberek 

haladtak vezetőként. Amikor a törökök látták, hogy már a magyarok jó része kivonult a várból, 

tömegesen visszasiettek a várhoz. Kerecsényi rájuk kiáltott: „Ez hát az adott szó és a ti hitetek?” 

Amire azt felelték: „Talán védtelenül hagyjuk az ágyúkat? Menjetek, a magatokét védjétek!” 

Miután mind kivonultak, a bégek megmutatták Kerecsényinek Pertev pasát, és 

rábeszélték, hogy kössön ismeretséget vele. Őt és az erdélyi megbízottakat, nemeseket a pasa 

sátorához vezették. Kerecsényi ezt mondta a pasának: „Nézd, hogy a törökök nagy számban 

sietnek elvágni a mieink útját, és a török had jó része a mieinkre támad.” Ebből a mondatból 

kiderül, hogy Kerecsényi nem azért ment vissza Pertevhez, hogy megismerkedjen vele, hanem 

panaszt tenni amiatt, hogy a török sereg nem tartja be a megállapodást, és kezdi megtámadni az 

elvonulókat.77 Ez azonban hibás lépés volt! Már nem volt miről tárgyalni. Arra kellett volna 

vigyázni, hogy a túszok ne szabadulhassanak ki (a német gyalogosoknak kellett volna közre 

fogniuk és vezetniük őket), és a lovassággal addig fedezni a gyalogosokat, ameddig lehet. 

Kerecsényi így hősként eshetett volna el, mint Temesvár kapitánya, Losonczy István, vagy 

rendkívüli szerencsével megmenekülhetett volna. Ehelyett fogságba vetették, Belgrádba vitték és 

később kivégezték. Pertev pedig még bevette Jenő várát, és elfoglalta a védői által otthagyott 

Világost. A Tiszántúl nagy része a török hatalma alá került, észak felé Tokaj és Eger volt a 

legközelebbi jelentős királyi végvár. Gyula török végvár és szandzsákközpont lett. 

Az újság szerint az elvonuló gyalogosokra kétezer janicsár támadt, egy ideig (szekérvárat 

kialakítva) puskatűzzel ellenálltak, de a túlerő győzött és nagy részüket levágták. A huszárok java 

el tudott menekülni, de őket is üldözték. Verancsics egri püspök és Forgách egyaránt ötszázra 

tette a várból kivonuló katonák számát. Akkor támadtak rájuk, amidőn már egy mérföldre (vagy 

Forgách szerint félre) jutottak Gyulától.78 Szelaniki Musztafa szerint Pertev szabad elvonulást 

ígért, de a seregében zendülés, civakodás támadt, mivel nem adott engedélyt a zsákmányolásra, és 

                                                 
74 Istvánffy szerint Ghiczy és még néhányan megtagadták az aláírást. (i. m. 332.) 
75 BT I. köt. 174. és GyT I. köt. 221. Ez elfogadható, de nem biztos dátum. Mivel Istvánffynál tévesen szept. 4. a 
kivonulás napja és szept. 1-jén írták alá a szerződést, Karácsonyi két-két napot visszaszámol, ezért ír aug. 30-át. Ist-
vánffy szerint Pertev 400 szekeret is ígért. (i. m. 331.) Ez a szám soknak tűnik.   
76 Kerecsényi tehát nemcsak Báthory közvetítését kérte, hanem erdélyi fejedelmi kezeseket is kívánt, amint az Frölich 
szept. 14-én kelt leveléből világosabban kiolvasható. (Frölich: i. m. 315-320.) János Zsigmond talán azt remélte, hogy 
még megkaphatja a várat Pertev-től. 
77 A török túszok (vagy közülük a lippai bég) beszélhették rá, hogy Pertev-hez forduljon. Ghiczy és Melith figyelmez-
tette, hogy ne menjen vissza. (Istvánffy: i. m. 332.) 
78 Verancsics: i. m. II. köt. 115.; Forgách: i. m. 263. 
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a hadat nem lehetett megfékezni.79 Valóban, minél jobb feltételeket ért el Kerecsényi, annál 

inkább lehetett számítani arra, hogy a török sereg, amely 63 napig küzdött és szenvedett, nem 

fogja tűrni, hogy a zsákmányt elvigyék az orra elől. A török vazallus erdélyiek szava és kezessége 

nem sokat ért egy olyan török sereg esetében, amely egymaga vívta ki a győzelmet. 

Szeptember 8-án érkezett a császári táborba az első hír Gyula elestéről, amelyet Schwendi 

futára 13-án megerősített, 10-én pedig Szigetvár bevételéről is megjött a rossz hír.80 A két kulcsvár 

eleste váratlan és korai volt az uralkodó és szakértői számára.81 Az optimizmust csalódottság 

váltotta fel. Gyula feladása az általános roham előtt árulás gyanúját kelthette. „Bizonyosnak tűnik, 

hogy Kerecsényi még tovább tarthatta volna Gyulát” – jegyezte fel Miksa szeptember 14-én, majd 

hozzáfűzi: „Kerecsényi nagy ajándékot adott a bégeknek, a vezírnek és más törököknek.”82 Végül 

a következőket írta szeptember 21-én a német fejedelmekhez írt beszámolójában: „…az előző 

napokban megerődített helyünket, Gyulát ottani várkapitánya kishitűsége miatt csüggedten veszni 

hagyta, amit ugyan az ő esetében senki sem gyanított. /…/ annak ellenére, hogy az a hely 

élelemmel, ágyúkkal, lőszerrel és ehhez német és magyar hadinépből álló derék őrséggel, 

mindennel bőségesen és a legjobban el volt látva.”83 Tehát minden adott volt a győzelemhez, csak 

a várkapitányon múlott a siker. A korabeli mentalitás és a humanista történetírók is az egyénben, 

jellemében, erényeiben és hibáiban vagy bűneiben keresték az okokat, a történtek magyarázatát. 

Kerecsényiről elterjedt, hogy kishitű, elcsüggedt, kétségbe esett, megijedt, sőt – egy lépés innen –, 

gyáva és áruló volt.84 

Az ostrom előtt és folyamán dicsőített Kerecsényi megítélésének fordulatát jól mutatja 

néhány forrás. Szeptember 14-én Frölich arról számolt be, hogy Kerecsényi kilenc hétnél tovább 

nem védte Gyulát, addig azonban vitézül védekezett, temérdek veszteséget okozva az 

ellenségnek. Mivel az ostrom tovább tartott, mint gondolta, végül is elveszítette bátorságát és 

elcsüggedt, mindenekelőtt azért, mert sok katonája megsebesült, megbetegedett és elesett, a 

(temetetlen holtak miatti) bűz pedig egyre erősebb lett, s a magyarok zúgolódni kezdtek miatta.85 

Bizarus rövid összefoglalójában pedig ez olvasható: Kerecsényi „a végső szükségtől 

szorongattatván feladta a megsegítésükbe vetett reményét, és némelyek szerint 

                                                 
79 Thúry József: Szigetvár elfoglalása 1566-ban. Török forrás szerint – HK 1891. 208-225. 224. Pecsevi Ibrahim is 
beszámol röviden Gyula, Jenő és Világos elfoglalásáról. (Thúry József: Török történetírók. III. köt. Bp. 1916. 80. Vö. 
még: uő.: Török történetírók II. köt. Bp. 1896. 386-389. és 403.) Gyula („Güle”) török ábrázolásait újabban Havassy 
Péter közölte és ismertette: A gyulai vár. 99-102. és A gyulai vár és uradalma. 95-99. (Vö. még: Fehér Géza: A magyar 
történelem oszmán-török ábrázolásokban. Bp. 1982.) 
80 Hubay: 251. és 252.; Turba: i. m. 351.; Wagner: i. m. 247. A győri táborból Miksához küldött jelentés azt írja, hogy 
szept. 10-én érkezett egy szigetvári gyalogos, aki beszámolt a vár pusztulásáról. (Négyesi: i. m. 495.) 
81 Wagner: i. m. 253. Contarini szept. 10-én azt írta, hogy Miksa szept. 9-én kapta meg a hírt arról, hogy Gyula várka-
pitánya igen gyáván („vilissimamente”) megadta magát a törököknek szabad elvonulás (fegyveresen, lovakkal, zász-
lókkal) fejében, de Pertev nem tartotta meg ígéretét. (Turba: i. m. 339.) 
82 Idézi Wagner: i. m. 256. Miksa és Károly főherceg is úgy érezhette, hogy a keményen tárgyaló Kerecsényi mindent 
kierőszakolt tőlük. Valójában a kamarától vagy Schwenditől mindig csak a megígért pénz, fegyverzet és katonaság egy 
részét kapta meg. 
83 Wagner: i. m. 263. A német szöveget közölte Barabás Samu: Zrinyi Miklós levelezése. II. köt. Bp. 1899. 71. 
84 Árulásról írt egy német újság (Hubay: 254.) és Albini levele Contarinihoz szept. 24-én. (Turba: i. m. 360.) Veran-
csics Antal, aki nem kedvelte Kerecsényit, okt. 14-én kelt levelében Gyula elestét a legszégyenletesebb feladásnak 
(„deditio turpissima”) nevezte, szembeállítva Zrínyi legtisztesebb (legbecsületesebb) halálával. (Verancsics: i. m. IX. 
köt. 189.) 
85 Frölich: i. m. 316. Frölich azt állítja, hogy Schwendi szerint Gyula elestének oka Kerecsényi kishitűsége. 
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megvesztegettetvén (ti. busás ajándékokkal és ígéretekkel halmozta el a török vezér) egyezséget 

kötött…”86   

Kányaföldi Kerecsényi László biztosan nem volt gyáva és áruló. Magyar viszonylatban 

tapasztalt katonának számított, katonaként futott be karriert: bárói címet nyert Ferdinándtól és a 

zászlósurak sorába emelkedett.87 Miksa király is elismerte vitézi erényeit, fényes lelki tulajdonságait 

és hűségét, hogy mindig derék hazafi módjára szolgált.88 Igaz, a dicsérő szavak különösen akkor 

szaporodtak, amikor rá akarták venni, hogy ne mondjon le a gyulai várkapitányságról, illetve, amíg 

sikerrel állta az ostromot. A király iránti hűsége vitathatatlan volt, nem kellett attól tartani, hogy az 

erdélyi fejedelem, János Zsigmond oldalára áll át, és az ő kezére játssza át a gyulai várat. 

Magyarországi és Szlavóniai birtokait is sikerrel gyarapította, a morvaországi Nikolsburg várán túl 

további birtokok megvásárlását tervezte. 1566. március 3-án ülte lakodalmát Tersaczky Frangepán 

Klárával, aki már a harmadik felesége volt.89 Tehát nem a halálra készült.90 Zrínyi, aki idősebb 

volt, csak két lehetőséggel számolt: győzelem vagy halál. Kerecsényi nem vetett el egy harmadik 

megoldást, Gyula feladását. Egy európai hatalmak közti háborúban ez természetes, realista lépés 

lett volna, viszont a pogány törökkel eleve gyanúsnak minősült minden egyezkedés a keresztény 

közvélemény szemében. A török sereg hitszegésére – az elért biztosítékok ellenére – számítani 

kellett. A feladás eredményeként mindenesetre sokkal többen tudtak megmenekülni (vagy estek 

élve fogságba), mint ha Kerecsényi bevárta volna a téglavárban az utolsó, döntő török rohamot. 

Számára viszont nemigen volt kiút: amennyiben megmenekült volna, bizonyára hadbíróság előtt 

kellett volna felelnie a várfeladás tettéért.  

Kerecsényi szigetvári várkapitányként 1555-ben elhárított egy kisebb török támadást. Ha 

ezután nem mondott volna le, ő lehetett volna 1556 hőse. Ugyanis a helyére lépő Horváth Márk 

tüntette ki magát egy komoly török ostrom visszaverésével, mivel akkor kivételesen jött felmentő 

sereg, amely elvonta a vár ostromától a török hadat.91 Gyulán már csak úgy válhatott volna igazi 

„tragikus hőssé” Kerecsényi, ha karddal a kezében esik el kivonuló katonái védelmében. 

                                                 
86 Bizarus: i. m. 111. A megmenekült német tiszt, Bernhard Rothenau a császár előtt árulással vádolta meg Kerecsé-
nyit. A magyarok közül viszont néhányan azt vallották, hogy előzőleg minden szándékát közölte a német katonákkal, 
és ellenezte a megadást, végül azonban szorongatott helyzetük és a török ígéretek meggyőzték.  
87 Ferdinánd 1559. május 30-án kelt diplomája emelte bárói rangra. 1563-ban Miksa koronázásakor Pozsonyban 
Szerbia zászlaját vitte a király előtt. (GyO 373., 376., 392.) Vö. még: Kosutány Ignácz: A Kányaföldi Kerechényiek a 
XVI. században. Századok. 1882. 457-478. és Őze Sándor: Adatok Kerecsényi László gyulai kapitányságához. In: 
Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Szerk. Ablonczy Balázs et al. 
Bp. 2002. 114-122. 
88 A király 1566. márc. 28-i levele Kerecsényihez. (Károlyi: i. m. 36.) Schwendi is elismerően nyilatkozott róla. (GyO 
403.)  
89 GyO 410-411. Forgách Simon följegyzéseiben olvasható, hogy Ghiczy szerint az ostrom alatt folyton az ifjú fele-
ségét emlegette tiszttársai előtt. (Forgách: i. m. 849.) Felesége később azt vallotta, hogy a Zala vármegyei Kányafölde 
kastélyában megtartott esküvőjűket követő napon férje 1885 aranyforintot adott neki ajándékul e szavakkal: íme ez az 
aranypénz, amit asztalom fiából kiveszek. Meglátom, miként tartod meg, mert Istennek segedelmével többet is sze-
rezhetünk hozzá s vehetünk rajta valami várat. (GyO 434.) 
90 Marinics Horváth Ferenc vicekapitány jún. 6-án írásba foglalta végrendeletét. Báró Radvánszky Béla: Magyar csalá-
délet és háztartás a XVI. és XVII. században. III. köt. Bp. 1879. 104-105. (reprint) 
91 Kerecsényi levelei. 133-135.; Sugár István: i. m. 67-112. Még az 1555-56. évi hadi események kapcsán írta Wolfgang 
Lazius udvari történetíró Kerecsényiről, hogy „mindenki másnál nagyobb vitézi hírnévnek örvendett”. (Wolfgang 
Lazius: Magyarország történetének tizedik könyve, mely a szigeti ostromot beszéli el. Ford. Kasza Péter. In: Egy 
elfeledett ostrom emlékezete. Szigetvár, 1556. Szerk. Fodor Pál. Bp. 2016. 69-77. 70.)  
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