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Béres Gyula 
 

LAZARUS VON SCHWENDI  
CSÁSZÁRI FİVEZÉR 

  
                     „Ha a jót veszítjük el, semmi nem veszett el. 

                Ha a bátorságunkat veszítjük el, sokat veszítünk. 
               Ha a becsületünket veszítjük el, minden elveszett.” 

                              Lazarus von Schwendi 

 
1522-ben született sváb földön a 

közép–biberachi Voralbergben. Apja 
Rutland von Schwendi, anyja a család-
nál szolgáló cselédlány Apollonia 
Wenk volt. Mivel törvénytelen kap-
csolatból született 1524-ben V. Károly 
császár törvényes gyermekké nyilvá-
nította ami által nemessé és öröklıké-
pessé vált. Az 1530-as évek elején Bá-
zelben majd 1535 után Strasszburgban 
tanult. 1546-ban V. Károly szolgálatába 
lépett a felsı–németországi protestáns 
birodalmi városok császári megbízott-
jaként. 1546-ban a regensburgi ország-
győlésen a császár megbízott tárgyaló-
jaként és helyettes közvetítıjeként vett 
részt. A schmalkaldeni háborúban ı 
felügyelte Szász Frigyes János, fogoly 
választófejedelem gothai és grimmens-
teini várainak lerombolását. 1552-ben a 
császár megbízására szintén ı felügyel-
te Szász Móric, Magdeburg polgárai el-

len végrehajtott kivégzéseit. Ebben az évben Metz város visszaszerzésére 
szervezett császári hadjáratban az uralkodó kíséretének tagja volt. Hadi ér-
demei elismeréséül ekkor ütötték német birodalmi lovaggá. Részt vett a 
franciák ellen viselt háborúban. V. Károly 1556-os lemondását követıen a 
holland hadseregben harcolt (1557 – Saint Quentin, 1558 – Graveling). Ek-
kor kötött barátságot Orániai Vilmossal, Egmont és Horn grófokkal és isme-
retséget kötött Granvelleval és Alba herceggel. 1561-ben I. Ferdinánd meg-
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hívta osztrák szolgálatba és a császári haditanács elnökévé kívánta kine-
vezni de a tárgyalások kudarccal végzıdtek.1562-ben szabadságolást kért II. 
Fülöp szolgálata alól. Ennek oka az lehetett, hogy Németalföldön szembe 
került a spanyol politikával és Granvelleval. 1562–63-ban I. Ferdinánd 
megbízta, hogy felderítést végezzen a magyar határszakaszon. 1564-ben Já-
nos Zsigmond erdélyi fejedelem megújította a háborút és egy újabb török 
támadás is fenyegette a birodalmat. A császár ismét meghívta Schwendit, 
aki ezt elfogadta de hogy vitát ne váltson ki távozása, két évet kért II. Fü-
löptıl az osztrákoknál szolgálatára. II. Fülöp annak fejében engedélyezte 
távozását, hogy a két év letelte után visszatér a spanyolok szolgálata alá. I. 
Ferdinánd próbálta rávenni II. Fülöpöt döntése felülvizsgálatára de halála 
megakadályozta az egyezséget. Utóda II. Miksa (Magyarországon:I. Miksa) 
fejezte be a tárgyalásokat s ennek eredményeként az 1564. év végén 
Schwendi már Bécsben volt. II. Miksa 1564. december 18-án az osztrák 
császári haderı magyarországi fıparancsnokává nevezte ki és a török elleni 
védelem megszervezését és irányítását bízta rá. Az 1565–66. években elért 
katonai sikerei – János Zsigmond és a török ellen – Európa szerte nagy fel-
tőnést és tiszteletet váltottak ki, hadvezéri hírnevét megalapozták. 1565 ja-
nuár elején Eperjesre ment mint a Szepességben lévı osztrák csapatok pa-
rancsnoka, hogy tisztét betöltse. Nehéz helyzetben vette át az irányítást hi-
szen János Zsigmond 1564-tıl kezdve elfoglalta Szatmárt, Nagybányát, To-
kajt és több más helyet. 

A török támadásra tavasztól számítani lehetett. Schwendi egy alacsony 
létszámú, rosszul szervezett és felszerelt fegyelmezetlen haderıvel találko-
zott. Mivel a magyar rendektıl támogatást nem kapott így Bécsbe küldte 
felterjesztéseit a problémák orvoslására (toborzás, fizetés). Még kérelmének 
elbírálása folyamatban volt amikor 1565 januárjától megkezdte hadjáratait. 
1565. február 4-én Tokaj ellen indított támadást. A 33 ágyúból záporozó tü-
zérségi tőz ellenére sem sikerült az elsı roham. Egy héttel késıbb, február 
11-én a második roham eredményeként a védık szabad elvonulás fejében 
átadták a várat. A 350 fıs várırség 10 ezer aranyat és 4000 akó bort hagyott 
hátra. A vár provizora a fıvezér lett. A várban vizsgálatot tartó királyi biz-
tos azt jelentette, hogy míg a vár a katonák kezén lesz az uradalom nem 
hajthat hasznot a kincstárnak. Ennek oka az lehetett, hogy a javakat a sereg 
fenntartására fordította a fıvezér. Meghódolt Schwendi elıtt Szerencs, 
Szatmár, Nagybánya, Erdıd. 

János Zsigmond március 7-én követeket küldött Schwendihez az elı-
zetes béketárgyalások megkezdéséhez. Az 1565. március 13-án megkötött 
szatmári megállapodásban János Zsigmond lemondott a királyi címrıl, Bi-
hart, Váraddal a máramarosi sóbányákat és Munkácsot átadta II. Miksának. 
A megmaradt területeket élete végéig megtarthatta de fiú utódai csak  
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Erdélyt örökölhették, s ha férfiágon kihal a család akkor Erdély visszakerül 
a Magyar Királysághoz. A megállapodást házassággal pecsételték meg. 
János Zsigmondnak feleségül kellett vennie II. Miksa húgát, Johannát. Mint 
utóbb kiderült a megállapodással csak idıt akart nyerni, mert a Porta bizta-
tására visszavonta. Szeptemberben Hasszán temesvári pasa segítségével 
visszafoglalta Erdıdöt, Nagybányát és Szatmárt. Szeptember 13-án Hasszán 
újabb fegyverszünetet kötött a kassai téli szállásra visszavonuló Schwendi-
vel. Visszaadta Borosjenıt és Nagybányát.  

1566. április 5-i császári jelentésében leírta, hogy a „semmirekellı”, 
„silány” német csapatok alkalmatlanok a török elleni harcra. Ezzel szemben 
viszont a magyar gyalogos és lovas katona, aki sokkal kevesebb fizetséget – 
elıbbi havi 2, utóbbi 3 forintot – kap mint a német zsoldosok, sokkal vité-
zebbül küzdenek. 1566 májusában újabb török hadjárat indult. Közben Já-
nos Zsigmond az 1565-ben török fogságból kiváltott Bebek Györgygyel 
szövetkezett, kinek meg kellett támadnia Schwendi hadát. Errıl maga a fı-
kapitány is tudomást szerzett és támadást indított Bebek birtokai és várai 
ellen. A tavasz folyamán elfoglalta a szendrıi várat, amit Bebek elıször al-
kuval próbált visszaszerezni. Schwendi egy követét fogságba vetette és 
közben a füleki béggel is tárgyalásokat kezdett egy esetleges fegyveres tá-
mogatásról, ami a fıkapitány tudomására jutott. Így Bebek újabb támadásra 
számíthatott. Júniusban sikertelenül járt Schwendi Huszt elfoglalására tett 
kísérlete. A császár parancsára októberig kassai táborában kellett állomá-
soznia hadaival. János Zsigmond július végén megindult a felsı–magyaror-
szági osztrák kézen lévı részek ellen 16 ezer katonájával. Tokaj várát 
kezdte ostromolni, de Schwendi közeledtének hírére visszavonult. A császá-
ri haderı üldözıbe vette a visszavonuló sereget, viszont utolérni már nem 
tudta. Debrecennél vertek szét egy tatár, késıbb Rimaszombatnál egy 4 ezer 
fıbıl álló török – tatár csapatot. Utóbbiaktól gazdag zsákmányt szereztek.  

Az év végén folytatta a hintapolitikát őzı Bebek György birtokai elleni 
támadásokat. 1566. december 30-án támadást indított a Bódva–völgyében 
lévı Szádvár ellen. A 15 napi ostrom és sőrő ágyúzás után 1567. január 14-
én elfoglalta a várat. Bebek feleségének, Patóchy Zsófiának és a várvédık-
nek szabad elvonulást engedélyezett. Az úrnı és kísérete a szomszédos 
Torna várában húzódott meg. Az ostromról január 17-én írt jelentést a vár-
ból II. Miksának. Február 12-tıl a munkácsi várat támadta. Tíz nappal ké-
sıbb, február 22-én a védık kapituláltak. Másodszor is célba akarta venni 
Husztot, de császári parancsra a Szepességben kellett védelemre berendez-
kednie a török támogatást élvezı János Zsigmonddal szemben.  

II. Miksa június végén békekötési szándékkal, követeket küldött a Por-
tához. 1567 októberében, látva a két nagyhatalom közötti közeledést, 
Schwendi kérte a császártól Magyarországról való visszahívását. A tárgya-
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lások eredménye fegyverszünet, majd az 1568. február 17-én II. Miksa és II. 
Szelim között megkötött drinápolyi béke lett. A török megtartotta az 1552-
es és 1566-os foglalásait. A habsburgok évi 30 ezer arany fejében megtar-
tották a Királyi Magyarország területét, Erdéllyel helyreállt a béke.  

1570. augusztus 18-án a speyeri szerzıdésben János Zsigmond elis-
merte II. Miksát az ország törvényes urának, lemondott a királyi címrıl. 
Beleegyezett, hogy a Szapolyai–ház kihalása után Erdély visszakerül a Ma-
gyar Királysághoz. Ezzel Lazarus von Schwendi magyarországi tevékeny-
sége befejezıdött.  

1568-ban megkapta a császártól hohenlandsbergi bárói kinevezését. 
1568. október 29-én visszavonulását kérte. 1568–69 fordulóján császári pa-
rancsra egy utolsó szemlét kellett tartania a magyar határszakaszon, majd 
végleg hazatért német földre. 1569-ben a Frankfurti Képviseleti Napon altá-
bornaggyá léptették elı. E ranggal birodalmi vezérezredesi minıségben a 
császárt helyettesíthette és katonai ügyekben egyik legfıbb tanácsadója lett. 
A német vallásháborúkkal kapcsolatban legfıbb célja, azok minél elıbbi 
megszüntetése és a birodalomra veszélyt jelentı hatásainak megakadályo-
zása. Óvott a németalföldi vallásüldözés átterjedésérıl a Német Biroda-
lomra, mivel ez tartós szembenállást eredményezne. Nem értett egyet a Ba-
jorország által ösztönzött Landsbergi Szövetség kibıvítésére Alba herceg-
gel, mert csak a vallási ellentéteket élezné. Fontosnak tartotta a felekezetek 
közötti kölcsönös toleranciát, ami a birodalom egységét erısítheti. A külön-
bözı felekezetek közötti kiegyensúlyozott magatartása miatt sokan úgy 
vélték a protestantizmust támogatja. Azonban katolikus vallását soha el nem 
hagyta, annak lelkes híve maradt, amit alapítványaival támogatott. Vallási 
kérdésekben a túlzott ellenreformációs törekvéseket próbálta ellensúlyozni. 
Ez a magatartásformája a korszak jeles humanista gondolkodóiéval állítható 
párhuzamba. Magyarországon is Luther követıjének tartották. Neki 
tulajdonították a Hernád – völgyén a reformáció elindítását – azonban ezt 
nem igazolta semmi. Méliusz Juhász Péter és Károlyi Gáspár kieszközölték 
nála – miután zsinatot tartottak Kassán a Szentháromságról – az unitárius 
Egri Lukács börtönbe zárását. Ezzel bizonyára a protestantizmuson belüli 
belsı vitákat próbálta olyan mederben tartani amivel megelızhetı egy 
újabb, a birodalom szempontjából sem kívánatos belsı vallásháború.  
 

A teoretikus 

 

Nemcsak gyakorlati hanem elméleti téren is maradandót alkotott. Ele-
inte sokáig a török elleni offenzív, támadó harcmodort képviselte. 1566 ta-
vaszán nyújtotta be emlékiratát a császárhoz melyben hadügyi reformokat 
és a német lovagrend katonai potenciáljának kiaknázását sürgette a török 
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ellen. /Kérdés a német lovagrend bevonásáról a magyar határ védelmére 
1566./ Nézetét a rend Máltánál aratott török feletti gyızelme támasztotta 
alá. Véleménye szerint a német lovagrend minden vagyonát és erejét jól és 
eredményesen lehetne alkalmazni a török ellen. Ehhez a legmegfelelıbb 
hely Magyarország lenne, ahol a határvédelem megerısítésében a rend átte-
lepítésével tartós védelemre rendezkedhetne be a birodalom. A meglévı 
magyar végvárrendszer átadásával, egy katonai iskola létrehozásával, a ma-
gyar és német nemesi ifjak hadi képzésével új parancsnoki réteget nevel-
hetne, kiket eredményesen lehetne alkalmazni a törökkel szemben. Észre-
vételeit egy újabb munkájában összegezte és a császár elé terjesztette. 
/Diskurzus és gondolatok a Szent Birodalom a mi szeretett Hazánk jelenlegi 
állapotáról és lényegérıl. 1570./ II. Miksának tetszett a javaslat. Az 1570-es 
speyeri birodalmi győlésen felvetette, de a nehéz pénzügyi viszonyok miatt 
nem kapott felhatalmazást a kivitelezéshez. Schwendit a döntés nem tánto-
rította el elképzelésétıl. Tovább dolgozott reformjain. 

1571-ben 74 artikulusból álló hadiszabályzata nyomtatásban is megje-
lent, mely alkalmas volt egy egységes haditörvénykezés bevezetéséhez. 
Eleinte a nemesség ellenállásán elbukott, mivel nemest és nemtelent egy 
igazságszolgáltatás alá sorolt. Késıbb azonban a német és magyar katona-
ság egységes hadiszabályzatává vált kisebb változtatásokkal. Magyarorszá-
gon már 1566-tól alkalmazta a gyalogos és lovas katonák egységes hadisza-
bályzatát. Meghonosította a tábori hadbíró tisztét, amit elsıként Wékey Fe-
renc töltött be. Schwendi hadiszabályzatát I. Lipót 1673-ban kisebb változ-
tatásokkal – 60 pontban – a német hadsereg számára kötelezıvé tette. 1703-
ban magyar nyelvre is lefordították és a császári hadsereg egységes hadi-
szabályzata lett.  

1575-ben a regensburgi császárválasztó győlés elé terjesztette 1570-es 
tervét, egy újabb emlékiratban. /Gondolatok, Miksa német – római császári 
fenségérıl és másokról. 1574./ Javasolta az 1576-ban összeülı birodalmi 
győlésnek a német lovagrend alkalmazását a török elleni harcokban. Az 
1576. június 25-én összeült regensburgi birodalmi győlésen a császár a ma-
gyarországi védelmi rendszer fenntartásához anyagi támogatást kért. A ren-
dek jóváhagyásával megindult az országba a segélyek folyósítása. A driná-
polyi béke után a sorozatos délvidéki és felvidéki betörések miatt nyilván-
valóvá vált, a törökkel nem lehet tartósan békében élni. A birodalom felis-
merte a tényt, ha saját országán kívül kívánja megállítani a török offenzívát 
akkor áldozatot kell vállalnia a magyar határvédelem kiépítésében. A dön-
téshez nagyban hozzá járult Schwendi helyzetértékelése, melyet 1576 szep-
temberében egy emlékiratban foglalt össze. Az emlékirat lett a kiindulási 
pontja a törökellenes határvédelmi reformoknak és az 1577-es haditanács-
kozásnak. Kérte a magyar országgyőlés jóváhagyását Pápa, Kanizsa vagy 
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Gyır átadására a lovagrend törökellenes céljaira, továbbá a visszafoglalt te-
rületek és azok jövedelmei a rend tulajdonába menjenek át. /Emlékirat a 
magyarországi végvidék rendjérıl és a török elleni hadviselés módjáról. 
1576 november 14./  

A zsoldosseregnek a népi hadsereggel való felváltását javasolta. Meg-
látása szerint a hajdúk – kiknek kiirtására még törvényt is hoztak – és a 
végvári katonaság sokkal vitézebbül és elszántabban harcolnak a törökkel, 
mint a birodalmi zsoldosok. A német népfelkelık fizetése a négyszerese egy 
magyar katonáénak. Az 1577-es regensburgi birodalmi győlésen még rész-
letesebb tervvel állt elı. Alapvetése: a törököt csak egy állandó vitézi rend 
képes megállítani. A szerep a német lovagrenddé lenne és vagyoni helyzete 
ezt lehetıvé is tenné. A rend újra bizonyíthatná katonai rátermettségét a ke-
resztény Európa és Magyarország elıtt. Újra ismerteti egy felállítandó hadi 
iskola alapítását a rend irányításával. A képzés az eddigi sikertelenségeket 
kiküszöbölve új irányvonalat, szellemiséget képviselhetne, mely a hadi sike-
rekben is megmutatkozna. Az új intézmény központjául Kanizsát jelölte 
meg. A három hónapja ülésezı rendek a döntést elhalasztották. Nyomós érv 
szólhatott mellette, hiszen a német lovagrend képviselıje a nagymester uta-
sítása nélkül érdemben nem szólhatott hozzá a kérdéshez. A rend 1577. ja-
nuár 14-i ulmi ülésén, Bobenhauseni Henrik nagymester egyenesen a rend 
elleni támadásnak, vagyona megszerzési szándékának tartotta az indítványt. 
Véleménye szerint a felvázolt körülmények között a rendre a biztos pusztu-
lás várna. Schwendi próbálta a korszakban elterjedt, Luther által hangozta-
tott vallásos meggyızıdést is beépíteni elméletébe, mely szerint a török Is-
ten büntetése. Osztotta e nézetet, viszont a sikert az ellenséggel szemben egy 
hosszútávú stratégia kidolgozásában látta. Feladatának tekintette azok meg-
nyerését, akik semmit nem kívánnak tenni, csillapítani azokat, akik nagy 
hadjáratokban őznék ki ıket és megnyerni azokat, akik ingadoznak. Szerinte 
az erkölcsi megtisztulás lehet a siker alapja. A meglévı birodalmi seregeket 
gyengének, alkalmatlannak tartotta. Erıs fegyelemmel, egységes katonai 
rendtartással orvosolni lehetne a bajokat. Az állandó zsoldostoborzások, 
fosztogatások, zsoldoslázadások, pusztítások súlyos problémákat okoztak. 
Egy ilyen haderı nem veheti fel a versenyt az Oszmán Birodalommal. A 
széttagoltság helyett egy erıs központosított birodalmat képzelt el jól kép-
zett, modern, fegyelmezett, állandó birodalmi hadsereggel. Az 1578. április 
12-re összehívott heilbronni tanácskozáson az álláspontok továbbra sem kö-
zeledtek. Schwendi elszigetelıdött annak ellenére, hogy nézeteit módosítva 
a defenzíva mellett foglalt állást. Megnıtt a terv ellenzıinek a száma, kiket 
a spanyol király is támogatott. 1578. április 15-én a német lovagrend nagy-
mestere közölte Rudolf császárral, hogy a rend nem hajlandó vállalni a Ma-
gyarországra telepítést. Schwendi csalódottan és bizonyos tekintetben kegy-
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vesztetten vonult vissza a nagypolitikától, tervét azonban nem adta fel. Vég-
rendeletében arról intézkedett, ha családja kihalna minden vagyona a német 
lovagrendre szálljon az alábbi feltételekkel: a magyar határon a török elleni 
védelemre fordítsa, építsen egy kórházat, mely a sebesült katonákat ápolja.  

1584. május 28-án halt meg a Breisgauban lévı Kirchofenben. Vagyo-
nát lánya örökölte, aki révén tovább az oldalági örökösök kezére jutott.  

Álláspontja szerint egy komoly hadügyi és határvédelmi reformmal si-
keresen lehet gátat szabni a török támadásoknak. Gondolatvilágában közel 
állt a kortárs francia „politiques” irányzathoz, mely a békét erıs monarchiá-
val és a vallási ellentétek csillapításával képzelte el. Schwendi útmutatásai 
elutasításba ütköztek a birodalmi nemességnél, mert elért pozícióikból nem 
akartak engedni. A császár nem akarta a feszültségek továbbterjedését. A 
széttagolt birodalmat a választófejedelmek nélkül nem lehetett központosí-
tani. 

Anyanyelvén kívül beszélt latinul, franciául, spanyolul, magyarul, hol-
landul. A fentiek alapján egy széles látókörő és nagy mőveltséggel rendel-
kezı embert ismerhettünk meg, aki nemcsak a hadtudományokban volt jár-
tas, hanem a korszak humanista emberképét is megtestesítette, annak elle-
nére, hogy hadfi volt. Vallási türelme, elméleti és gyakorlati katonai tevé-
kenysége az utókor számára is példaértékő. Magyarországról hazatérve el-
zászi és bádeni birtokain meghonosította egy Tokajból vitt szılıfajta ter-
mesztését, amit még ma is Tokay d’ Alsacenak neveznek. A szılıtermesz-
tés és bortermelés megújításával német birtokain gazdasági fellendülést ért 
el. A 16. század második felének magyarjai - akik csak Semmi Lázárnak ne-
vezték – nyilván, mint a birodalmi érdekeket az elnyomást képviselı sze-
mélyt láttak benne. Azonban „Sine ira et studio” a korszak egyik legjelentı-
sebb katonája jelent meg Magyarországon az ı személyében. 
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