
TÓTH HAJNALKA 

A „TATÁR KÁN" ÉS BATTHYÁNY II. ÁDÁM 
A Krími Kánság hadereje Buda alatt 1686-ban 

1686. július közepén, amikor a Lotharingiai Károly herceg vezette szövetséges ha-
dak már több mint egy hónapja tartották ostrom alatt Budát,1 Batthyány II. Ádám 
(1662-1703) főkapitány2 vezetésével a Kanizsával szembeni végekről 
1500-2000 fős csapat indult a szövetséges táborba. Ebből hozzávetőlegesen 900 fő 
volt végvári katona, a további haderő a gróf saját bandériumából, továbbá a dunán-
túli kerület nemesi felkelőiből és vármegyei csapataiból állt. A végvidék védelmét 
a hátrahagyott kb. 1000 emberével a Batthyány-család familiárisa, Gyöngyösi 
Nagy Ferenc (7-1703) vicegenerális' látta el. Feladata azonban nem korlátozódott 
pusztán a védelem megszervezésére. Ahogy az ostromlók, úgy a végvárakban ma-
radtak is folyamatosan gyűjtötték az információkat a IV. Mehmed szultán 
(1648-1687) által Buda megsegítésére küldött oszmán seregről, illetve a hódoltsá-
gi területeken lévő török katonaságról.4 Gyöngyösi Nagy Ferenc vicegenerális le-
veleiből tudjuk, hogy a kanizsai törökök mozgásáról, a dél-dunántúli és tótországi 
(szlavóniai) eseményekről, továbbá a közeledő felmentő seregről hozzá beérkező 
információkat továbbította Batthyány II. Ádám főkapitánynak.3 

] A szövetséges hadak Buda 1686. évi ostromát június 18-án kezdték meg. 
2 Batthyány II. Ádám 1685-től 1703-ig töltötte be a Kanizsával szembeni végvidék főkapitányi, 

illetve Kanizsa 1690. évi visszafoglalását követően a kanizsai végvidéki főkapitányi tisztséget. 
Egyidejűleg ő volt a dunántúli kerületi főkapitány is. Pálffy' Géza; Kerületi és vcgvidéki főka-
pitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17. században. In: Történelmi 
Szemle 39. (1997) 2. sz. 280. p. (a továbbiakban: Pálffy, 1997.) 

3 Pálffy', 1997. 280. p. 
4 Az információ-gyűjtés kiküldött felderitő-alakulatok, kémek, szökevények, foglyok, illetve a 

polgári lakosság segítségével történt, ezekről természetesen az ostrom történéseivel foglalkozó 
források mindegyike említést tesz. Vö. legújabban Tóth Hajnalka: Adalékok a török 1683. évi 
magyarországi felvonulásához (Gyöngyösi Nagy Ferenc vicegenerális levelei alapján). In: 
Aetas 23. (2008) 4. sz. 83-98. p. 

5 A végvidéki török-magyar összecsapásokra: MOL (Magyar Országos Levéltár) Batthyány 
család levéltára P 1314 No 33 067, 33 076, 33 081; a kanizsai törökök mozgásáról: MOI. Bat-
thyány család levéltára P 1314 No 33 062, 33 069, 33 074. Vö. Károlyi Árpád-Wellmann 
Imre: Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Bp., 1936. (a továbbiakban: Károlyi-Wellmann, 



A vicegenerális egy július 17-i keltezésű levelében egy, az oszmán felmentő se-
reggel kapcsolatos hírt közölt a főkapitánnyal. Megemlíti ugyanis, hogy az egyik 
kanizsai szpáhi szerint a felmentő sereg késlekedése azzal magyarázható, hogy a 
krími tatárok megharagudtak és nem akartak hadba vonulni.6 Ez a rövid információ 
is ráirányítja figyelmünket az oszmánok legjelentősebb és egyben legfélelmete-
sebbnek tartott segédhadának, a Krími Kánság haderejének a Buda felmentésére 
küldött seregben játszott szerepére. 

A krími tatár segédhadnak a 17. század végi magyarországi hadjáratokban való 
részvétele a magyar történetírásban ez idáig kevés figyelmet kapott.' Az 1686. évi 
eseményekre vonatkozóan a velük kapcsolatban az egyetlen, több szerző által meg-
említett, érdekes momentum éppen a Batthyány II. Ádám főkapitány katonáival való 
összecsapást örökítette meg. Károlyi Árpád Buda és Pest visszavívása 1686-ban 
című művében Henrik szász herceg naplójának egy bejegyzésére hivatkozva meg-
jegyzi, hogy augusztus 11-én a kelenföldi síkon, a Budát ostromló bajor táborral 
szemben nagy számú török lovascsapat jelent meg, ellenük pedig Batthyány II. 
Ádám huszárjait küldték ki, „akik a vakmerő törököt visszakergették, sőt elfogták a 
vigyázatlanul előrenyomuló tatár kánt is. Igaz ugyan, hogy a tatároknak erős küzde-
lem után sikerült urukat a győzelmes huszárság kezéből kiszabadítani".8 A történet a 
későbbiekben változtatás nélkül bukkan fel más szerzők munkáiban is.9 A tatárok 
vezetőjének elfogása nyilvánvalóan jelentősen kihatott volna a sereg moráljára és 
használhatóságára is. Az alábbiakban a krími tatár haderőnek a Buda felmentésére 
küldött seregben betöltött szerepét vizsgáljuk, közben pedig arra keressük a választ, 
hogy maga a kán egyáltalán részt vett-e ebben a hadjáratban. 

1936.) 320. p. Itt Batthyány magyarjainak a jelentéseiről esik szó, ami alatt érthetjük a kiküldött 
huszárok jelentéseit és a végekről érkezett híreket is. A végvidéki eseményekről legújabban Tóth 
Hajnalka: A Kanizsával szembeni végvidék 1686-ban, Gyöngyösi Nagy Ferenc vicegenerális 
jelentései alapján. In: Hadtörténelmi Közlemények 121. (2008) 3-4. sz. 757-764. p. 

6 „edigis jöt volna feles Tatár [Buda] segicségére, de az útban megh haraguttak nem akartak 
jőnnj, imár a Törők Császár sok ayandekot igért nékik rövid nap el jönnek" MOL Batthyány 
család levéltára P 1314 No 33 092. 

7 Az oszmánok 1683. évi bécsi ostroma kapcsán részletesebben beszámol a krími tatár haderő 
jelenlétéről Varga J. János: Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben. Bp., 
2007. (História Könyvtár, Monográfiák 23. a továbbiakban: Varga J., 2007.) 

8 Károlyi-Wellmann, 1936. 334-336. p. Henrik szász herczeg és brandenburgi lovas ezredei 
naplója Buda 1686-ki ostromáról. Közzé teszi: Károlyi Árpád. In: Történelmi Tár, 9. (1886) 
(a továbbiakban: Henrik szász herczeg, 1886.) 699. p. 

9 Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. Arcanum adatbázis. 2000. CD-ROM (a to-
vábbiakban: Bánlaky, 2000.); R. Várkonyi Ágnes: Buda visszavívása, 1686. Bp., 1984. (a to-
vábbiakban: R. Várkonyi, 1984.) 298. p. 



A német-római császári és a lengyel szövetséges haderő 1683-ban Kahlenberg-
nél aratott győzelme után XI. Ince pápa (1676-1689) védnöksége alatt I. Lipót csá-
szár és magyar király (1657-1705), Sobieski János lengyel király (1673-1696) és 
Marcantonio Giustinian velencei dózse (1683-1688) részvételével létrejött nem-
zetközi törökellenes szövetség, a Szent Liga célja az oszmánok kelet-európai hege-
móniájának a megtörése volt. Ezt követően az Oszmán Birodalomnak három 
hadszíntéren kellett felvennie a harcot a keresztény erőkkel. Az Adriai-tengeren a 
Velencei Köztársaság hajóhada fenyegette a birodalom területeit,10 a szárazföldön 
pedig a szövetségesek hadereje egyrészt a Kárpát-medencében indított támadást, 
másrészt - az európai szemlélők számára talán túlzottan is elfeledett hadszíntéren -
a kelet-európai steppe nyugati peremén. Ez utóbbi területen földrajzi elhelyezke-
désének köszönhetően a Porta főképpen a Krími Kánság haderejére támaszkodva 
igyekezett uralmát fenntartani. IV. Mehmed szultán ugyanakkor a magyar hadszín-
téren is számított a kán csapataira. A keresztény erők részéről már 1684-ben meg-
fogalmazódott annak szükségessége is, hogy Oroszországot is bevonják a szövet-
ségi rendszerükbe és ez által még inkább megosszák a Porta katonai erejét." 

10 Joseph von Hammer\-Purgstall\. Geschichte des osmanischen Reiches, grossentheils aus 
bisher unbenützen Handschriften und Archíven. Sechster Band. Pest, 1830. (a továbbiakban: 
Hammer[—Purgstall\, 1830.) 442-445. p., 451-454. p. Johann Wilhelm Zinkeisen: Geschichte 
des osmanischen Reiches in Európa. Fünfter Theil. Gotha, 1857. (a továbbiakban: Zinkeisen, 
1857.) 130-132. p. 

11 R. Várkonyi Ágnes: A török háború: Bécstől Budáig (1683-1686). In: Magyarország története 
1526-1686. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál. Szerk.: R. Várkonyi Ágnes. I. köt. Bp., 1987. (a to-
vábbiakban: R. Várkonyi, 1987.) 1622. p. — A Lengyelország és Oroszország között 
1686-ban létrejött ún. örök béke, illetve külön megegyezés az oszmánok elleni háborúra, I. Li-
pót császárt óvatos politikára késztette. R. Várkonyi, 1987. 1622. p. Vö. Ismail Hakki 
Uzungarfili: II. Selim'in tahta 9iki§indan 1699 Karlóca andla§masina kadar. In: Uö: Osmanli 
tarihi. III. Cilt. I. Kisim. Ankara. 2003G (a továbbiakban: Uzun$ar$ili I., 20036.) 460. p., 
Zinkeisen, 1857. 139. p. és 139. p. 1. jegyz. A lengyel-orosz örök békéről, illetve Oroszor-
szág bekapcsolódásáról az Oszmán Birodalom elleni szövetségi rendszerbe lásd Gebei Sán-
dor: A karlócai béke kelet-európai összefüggései. In: Történelmi Szemle 41. (1999) 1-2. sz. 
1-6. p.; Uö: Az orosz-török béketárgyalások Karlócán és Konstantinápolyban (1699-1700). 
In: Aetas 21. (2001) 2. sz. 134-154. p. —Nicolae Jorga az Oszmán Birodalomról írt történeti 
munkájában kitér rá, hogy 1683-ban Sebastian Knab nakschiwani (Naxgivan [magy. 
Nahicsevan], város Azerbajdzsánban) püspököt Ispahanba (város Iránban) küldték, hogy tár-
gyaljon a sahhal az oszmánok elleni közös háborúról és Bagdad visszafoglalásáról. A püspök 
1686-ban arról tudósított, hogy lehetetlen megnyerni a sahot a háborúra, mert a grúzokkal, ko-
zákokkal és az orosz cár kalmükjeivel hadakozik. A sah és vezére a keresztény haderőnek sze-
rencsét kívántak. Nicolas Jorga: Geschichte des Osmanischen Reiches. Vierter Band. Gotha, 
1911. (a továbbiakban: Jorga, 1911.) 202-203. p. 



Az orosz részről megnyilvánuló fenyegetés szintén a krími tatár haderő erőtelje-
sebb lekötöttségét célozta meg. 

Azzal egyidejűleg, hogy a Portának egy, az eddigieknél jelentősebb keresztény 
összefogás teremtette hadipotenciállal kellett felvennie a küzdelmet, az Oszmán 
Birodalom vezető tisztségeiben sorozatos személycserékre került sor. A Bécs alatti 
kudarcot követően Kara Musztafa nagyvezér12 helyébe Kara Ibrahim pasa lépett,1'5 

aki az elkövetkezendő években egyik hadszíntérre sem vonult fel személyesen. 
Ugyanakkor a Krími Kánság élére a vereség miatt leváltott Murád Giráj14 helyébe 
már 1683 őszén II. Hádzsi Giráj kapott kinevezést.13 A kán uralkodása azonban 
csak 1684 júniusáig tartott, amikor is a szultán Szelim Girájnak küldött kinevező 
iratot, aki így már második alkalommal töltötte be a káni tisztséget.16 1684-ben a 
két legjelentősebb szárazföldi hadszíntérre is új szerdárok kerültek: a lengyelek el-

12 Kara Musztafa nagyvezér 1676. október 25./november 4.-1683. november 22,/december 2. 
A kivégzése: 1683. december 15./25. ístnail Hámi Dani^mend: Osmanli Devlet Erkám. 
ístanbul, 1971. (a továbbiakban: Dani^mend, 1971.) 43. p. 

n Kara Ibrahim nagyvezér 1683. december 5./december 15.-1685. december 8,/december 18. 
Dani§mend, 1971. 44. p. 

14 Murád Giráj krími kán 1677. december (vagy 1678 eleje)—1683. szeptember Alexandre 
Bennigsen: Le Khanat de Crimee. Paris, 1978. (a továbbiakban: Bennigsen, 1978.) 365. p,, 
Ivanics Mária: A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban. Bp., 1994. (a továbbiakban: 
Ivanics, 1994.) 210. p. Murád Girájról lásd Joseph Hammer-Purgstall: Geschichte des Chane 
der Krim. Wien, 1856. (a továbbiakban: Hammer-Purgstall, 1856.) 161-162. p. 

15 II. Hádzsi Giráj kán 1683. szeptember-1684. június Bennigsen, 1978. 365. p., Ivanics, 1994. 
210. p. Papp Sándor a kán kinevező irata alapján tovább pontosította a kinevezés idejét: 1683. 
szeptember 23.-október 2. - II. Hádzsi Girájról lásd Hammer-Purgstall 1856. 162. p. 

16 Szelim Giráj összesen négy alkalommal töltötte be a káni tisztséget (1671-1677, 1684-1691, 
1692-1699, 1702-1704). Az 1670-es években az ö haderejére támaszkodva aratott győzelmet 
az Oszmán Birodalom a lengyelek felett és szerezte meg Kamenyecet és környékét, ezzel lét-
rejött a kamenyec-podolszkiji vilájet. (A vilajet létrejöttéről és működéséről Dárius: 
Kolodziejczyk: Podole pod panowaniem tureckim. Elajet Kamieniecki 1672-1699. Warszawa, 
1994., Mehmet ínba$i: Ukrayna'da osmanlilar. Kamaniíe seferi ve organizasyon (1672). 
ístanbul, 2004.) Az Oszmán Birodalom és Lengyelország közötti béketárgyalásokon pedig 
maga a kán látta el a közvetítő szerepét. Azonban a Cihrin (magyarul Csihrin) erődjéért folyta-
tott sikertelen harcok után a szultán leváltatta. Újbóli kinevezésére 1684-ben akkor került sor, 
miután a tatár mírzák II. Hadzsi Giráj kánt elűzték. Szelim Giráj kán uralkodásáról és tevé-
kenységéről lásd: Hammer-[Purgstalí], 1830. 432. p.; Uő., 1856. 162-170. p„ 172-186. p.; 
Bennigsen, 1978. 342-346. p., 365. p ;Alan Dubinski: Selim Giráy. In: The Encyclopaedia of 
Islam. IX. Ed.: C. E. Bosworth-E. van Donzel-W. P. Heinrichs-G. Lecomte. Leiden, 1997. (a 
továbbiakban: Dubinski, 1997.) 134-135. p.; Uzungar^ih I., 20036. 474. p. A történészek a kán 
működését meglehetősen pozitívan értékelik: Hammer[-Purgstalí], 1830. 432. p. c. jegyz.; 
Alan Fisher: The Crimean Tatars. Stanford, 1978. 46-50. p. Vö. Bennigsen, 1978. 344. p. 



leni háborúért felelős szerdár Szári Szülejmán pasa lett, míg a magyarországi had-
színtérre Bekri Musztafa pasát küldték.17 Ez utóbbi ténykedése azonban nem járt 
sikerrel, és miután 1684-ben a Budát védő, ill. felmentő hadműveletekben a budai 
beglerbég, Sejtán Ibrahim pasa18 szerzett érdemeket, még ez év végén ő kapta meg 
a szerdári kinevezést a magyarországi hadszíntérre.19 Az 1685. év eseményei azon-
ban Sejtán Ibrahim pasa szerdár számára még az év végén leváltást, illetve fejvesz-
test hoztak.20 A magyarországi hadszíntér irányítására 1685 decemberében 
Szarhos Ahmed pasa kapott megbízást,21 ugyanekkor a Portán — főként a magyar 
hadszíntéren évek óta tartó sikertelenség miatt — Kara Ibrahim nagyvezért is le-
váltották. IV. Mehmed szultán azt a Szári Szülejmán pasát nevezte ki nagyvezérré, 
aki a megelőző években lengyelországi szerdárként Szelim Giráj krími kán hadai-
val együtt a Kamenyec környékére, illetve Moldvába betörő Sobieski János len-
gyel király és szövetségesei seregeit többször is megállította és visszavonulásra 
kényszerítette.22 

17 Uzungar%ili I., 2003fl. 459. p. — Előzőleg a Kamenyecbe és Moldvába betörő lengyelek ellen 
a szilisztrai pasa, Fazil Musztafa — Babadag „védelmezője" — vezette sereg harcolt. 
Uzungaryli I., 20036. 473. p. 

18 Sejtán Ibrahim pasát 1684 augusztusában nevezték ki budai beglerbégnek, miután az elődje, 
Kara Mehmed pasa a vár ostroma közepette meghalt. Silahdár Findikhli Mehmed Pa§a: 
Tarihi. II. Cilt. ístanbul, 1928. (a továbbiakban: Silahdár, 1928.) 118., 122. p.; Gévay Antal: A 
budai pasák. Bécs, 1841. (a továbbiakban: Gévay, 1841.) 51-52. p. 

19 Az 1684. évi magyarországi eseményekre lásd: Hammer[-Purgstall\, 1830. 433-442. p.; 
Zinkeisen. 1857. 116-119. p.; Magyarország hadtörténete. Főszerk.: Liptai Ervin. I. köt. Bp., 
1984. (a továbbiakban: Magyarország hadtörténete, 1984.) 311-313. p.; R. Várkonyi, 1987. 
1581-1593. p.; Uzungar$ih I., 20036. 462^165. p. — Sejtán (Melek) Ibrahim magyarorszagi 
szerdárrá való kinevezésére lásd: Hammer[-Purgstal[\, 1830. 441-442. p.; Silahdár, 1928. 
138. p. Gévay, 1841. 52. p.; Uzungar$ili I., 20036 465^166. p. 

20 Sejtán Ibrahim pasát 1685 decemberében megfojtották. Silahdár, 1928. 158. p.; Gévay, 1841. 
52. p. 

21 Az 1685. évi magyarországi eseményekre lásd: Hammer[-Purgstall\, 1830. 455-458.; 
Zinkeisen, 1857. 119-122.; Magyarország hadtörténete, 1984. 313-314. p.; R. Várkonyi, 1987. 
1593-1622. p.; Uzungar$ih I., 20036. 466-468. p. — Szarhos Ahmed pasa magyarországi 
szerdári kinevezésére lásd: Silahdár, 1928. 226. p.; Szilahtár Mehmed török krónikás visszate-
kintése 1686 eseményeire. In: Buda visszafoglalásának emlékezete 1686. Szerk.: Szakály Fe-
renc. Bp., 1986. (a továbbiakban: Szilahtár, 1986.) 414. p.; Uzungaryli 1, 20036. 469. p. 

22 Szári Szülejmán pasa nagyvezéri kinevezésére lásd: Silahdár, 1928. 226. p.; Szilahtár, 1986. 
414. p.; Hammer[-Purgstall\, 1830. 465-466.; Uzungarfili I., 20036 469. p., 475. p. — 
Szülejmán pasa kezdetben elődjéhez, Kara Ibrahim pasához hasonlóan nem szándékozott sze-
mélyesen hadba vonulni, sokkal fontosabbnak tartotta, hogy állandó jelenlétével kiküszöbölje 
a személye elleni udvari intrikákat. Uzungar^ili I., 20036. 469. p. 2. jegyz. — Az 1684-ben és 
1685-ben a lengyelekkel folytatott harcokról lásd: Hammer[-Purgstall], 1830. 442. p., 462. p.; 



Ezzel egy időben a magyarországi hadszíntérről vészjósló hírek érkeztek a csá-
száriak és szövetségeseik háborús készülődéséről. Ennek következtében a Portán 
döntés született arról, hogy Szarhos Ahmed pasa magyarországi szerdár hadai mel-
lé maga a nagyvezér, Szári Szülejmán pasának is fel kell vonulnia a szultáni had-
erővel. A nagyvezér 1686. március 22-én IV. Mehmedtől serdar-i ekrem (ún. 
főszerdári) kinevezést kapott, és megtette az előkészületeket a Magyarországra in-
duló sereg összegyűjtésére.2 ' Táborba hívó parancsot kaptak a ruméliai és anatóliai 
vezérek, beglerbégek; és természetesen a Porta a legfontosabb szövetségese, a krí-
mi kán csapataira is számított. 

Szilahtár Mehmed történeti munkája is részletekbe menően megörökítette a krí-
mi kán hadba hívásának eseményét,24 de még a nagyon jól értesült történetírónál is 
bővebb információval szolgál az a még nem publikált name-i hiimajun (nagyúri le-
vél) formában írt hadba hívó parancs, amelyet a szultán küldött a kánnak 1686 már-
ciusában, és amelynek másolata egy díváni jegyzőkönyvben maradt ránk.23 

A levél szerint IV. Mehmed eredeti szándéka az volt, hogy 1686-ban a nagyve-
zér mellett— akinek a szerdárságáról a levél írásakor (márc. 7-16.) már döntött a 
szultán26 — maga a kán, Szelim Giráj is felvonuljon a magyarországi hadjáratra. 
Érdemes megemlíteni, hogy Szilahtár Mehmed történeti munkája nem tud a szul-
tán fent leírt eredeti szándékáról.27 IV. Mehmed levelében külön kiemelte a kán, il-
letve a jelenlegi nagyvezér és korábbi lengyelországi szerdár, Szári Szülejmán hadi 
sikereit, amelyeket a lengyelekkel szemben vívtak ki. A szultán azonban megvál-
toztatta a fent leírt tervét — amit feltételezhetően a lengyel részről folyamatosan 
megnyilvánuló katonai fenyegetés befolyásolt28 — és úgy rendelkezett, hogy a kán 

Zinkeisen, 1857. 138. p.; Jorga, 1911. 203-205. p.; Benmgsen, 1978. 343. p.; Uzungaryli I., 
20036. 473-47 5. p. 

23 Szári Szülejmán nagyvezért szerdárrá nevezik ki: Silahdár, 1928. 236-237. p.; Szilahtár, 1986. 
420. p.; Uzungaryh 1., 20036. 469. p. 

24 Silahdár, 1928. 237. p.; Szilahtár, 1986. 420. p. 
25 IV. Mehmed levele Szelim Giráj tatár kánnak 1686. március 7-16. Göttingen, 

Niedersachsische Nationalbibliothek (NSNB), No 4. Cod. MS. Turcica 30. (a továbbiakban: 
NSNB Turcica, 30.) Fol. 92. v -93 . r. Ez a hadjáratokon vezetett jegyzőkönyv a dívánból ki-
menő parancsokat rögzítette, és az 1686. évig megy el. Vö. a krími tatár kánok hadba hívásá-
ról: Ismail Hakki Uzun?ar$ili: XV. yüzyíl ortalarindan XVII. yüzyíl sonuna kadar. In: Uő: 
Osmanli tarihi. III. Cilt. II. Kisim. Ankara. 20036. (a továbbiakban: \Jzunqar%ih II., 2003°.) 
30-31. p. 

26 Vö. a nagyvezér szerdári kinevezésével: 1686. március 22. Lásd fent 24. jegyz. 
27 Silahdár, 1928. 237. p.; Szilahtár, 1986. 420. p. 
28 Vö. „Tatarchan, welcher sein Nichterscheinen schon aus dem Grundé droheder Gefahr von 

Seite Pohlen's entschuldigt hatte..." Hammer-[Purgstall], 1830. 469. p. 



maradjon a kánság határain belül. A kánság második számú vezetőjét, a kalgát, 
amely tisztséget ekkor a kán egyik fia, Devlet Giráj töltötte be, egy tatár sereggel a 
magyar hadszíntérre küldte, míg a kán másik fiát, a nureddin tisztséget betöltő 
Azámet Girájt a lengyelek ellen rendelte.29 Azon túl, hogy ez az információ 
Szilahtárnál is szerepel/0 Apafi Mihály erdélyi fejedelem (1662-1690) követe és 
informátorai is pontosan tudósítanak erről. Sőt, Sárosi János erdélyi követ szóhasz-
nálatát látva arra is gondolhatnánk, hogy talán láthatott is egy, a hadjáratokkal kap-
csolatos török iratot. Azt írja: „A felséges krimi khán Szelim Ghirai khán is [...] bő 
tatár hadakkal Gallga szultánt ugyan Magyarország felé, Nenreddin szultánt ellen-
séget vadászó feles tatár hadakkal Lengyelország felé rendeltetvén, maga pedig 
csillagsokaságú más rendbeli tatár hadakkal Bucsákban szállván táborban, ott fog 
subsistalni..."J ' 

A szultáni parancs szerint a hadjáratra szóló meghívás mellé Musztafa aga, a 
portai kapuőrök basája, a kánnak átadott egy értékes kardot, két, arannyal kivarrt 
cobolyprémes kaftánt és 20 ezer aranyat. Emellett l - l arannyal díszített coboly-
prémes kaftánt kapott a kalga és a nureddin is, továbbá megkapták az ún. sekban 
akgesit, a szekbánok, azaz a kán mellé adott török elitcsapatok zsoldját, illetve az 
ún. tegezilletéket, amelyek összege nincs meghatározva.12 Szilahtárnál nem talál-
juk meg a kánnak és a vezető tisztségviselőknek juttatott ajándékok részletes listá-
ját, a pénzeket illetően pedig ö 40 ezer arany csizmailletékről ír.JJ IV. Mehmed 
leveléhez kapcsolódik egy melléklet is, amely tételesen felsorolja, hogy ezen had-
ba hívás alkalmából a szultán összesen 76 darab kaftánnal tisztelte meg a Krími 

29 A kalga és a nureddin személyére: Bennigseri, 1978 365. p.; Ivanics, 1994. 210. p. 
30 Silahdár, 1928. 237. p.; Szilahtár, 1986. 420. p. 
31 Alvinczi Péter okmánytára. I. köt. Közzé tette: Szilágyi Sándor. Monumenta Hungáriáé 

Historica I. Okmánytárak XIV. Pest, 1870. (a továbbiakban: APOT 1870.) 217. p. Vö. még: „a 
kán idén nem fogja elhagyni a Krimet, mindazonáltal hadainak egyik részét elküldi". Levél 
Coronaeből Apafi Mihálynak 1686. június 23-án. Török-magyarkori államokmánytár. VII. 
köt. Szerk.: Szilády Áron-Szilágyi Sándor. Török-magyarkori történelmi emlékek I. Okmány-
tárak IX. Pest, 1872. (a továbbiakban: TMÁOT 1872.) 184. p. „An den Tatarchan [...] 
wurden neue Eilbothen abgeferigt, um wenigstens den Kalgha und Nureddin aufzubicthen." 
Hammer-[Purgstall] 1830. 469. p. Uzunqar%ili I., 20036. 469-470. p. 

32 A sekban akgesire, illetve a tegezilletékre: Ivanics, 1994. 38-39. p. Lásd még: Benningsen, 
1978. 5. p.; Uzunqar%ili II., 20036. 30. p. A szekbánokra még: Ivanics, 1994. 42^43. p. 

33 Továbbá Szilahtárnál az olvasható, hogy a kalga és a nureddin is kapott kardot a díszruha mel-
lé. Silahdár, 1928. 237. p.; Szilahtár, 1986. 420. p. 



Kánság vezető tisztségviselőit/4 mindemellett pedig a mirzák° is kaptak egy kü-
lön name-i hümajuniS6 Mindez jól tükrözi a kánságon belüli előkelők befolyását,'7 

továbbá azt is, hogy az Oszmán Birodalom számára rendkívül fontos volt, hogy a 
tatárok részt vegyenek a hadjáratban. 

A krími kán tehát valamikor 1686 márciusának második felében utasítást kapott 
arra, hogy a kalgát, Devlet Girájt egy tatár sereggel Magyarországra, Szári Szülej-
mán pasa nagyvezér táborába küldje. 

A magyar hadszíntéren a nagyvezér vezette oszmán sereg megérkezése előtt is 
találkozunk tatár csapatokkal. Mivel Erdély nyugati határának közelében német 
sereg tartózkodott, a Porta részéről többszöri utasítás érkezett Apafi Mihály fejede-
lemhez annak kiűzésére, illetve ígéret vagy inkább fenyegetés arra nézve, hogy a 
budzsáki tatárokat (nogájokat) küldi a szultán a fejedelem hadainak támogatásá-
ra.'8 Tudjuk, hogy a váradi törökök az előző évi hadjárat után itt maradt tatárok se-
gítségével össze is csaptak Antonio Caraffa vezérőrnagy csapataival."'0 Amikor pe-
dig Szarhos Ahmed pasa szerdár is felvonult Nándorfehérvárról Várad megsegí-
tésére — egy február 17-i keltezésű Apafi Mihálynak címzett levél szerint — tíz-
ezer tatár csatlakozott a seregéhez, akik a Duna mellett jöttek fel.40 Ezek nagy való-
színűséggel a korábban emlegetett budzsáki tatárok voltak. A későbbiekben a 
Budát ostromlók feljegyzései, naplói is megerősítik, hogy a szerdár seregében je-
lentősebb számú tatár segédhad tevékenykedett. Mindezek mellett pedig arról 

34 NSNB Turcica 30. Fol. 94. v. Vö. Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
Türkéi I. (Turcica) Kart. 135. 1663 (I—IV) Fasc B. (1663 Marz-April) Fol. 48-52. 1663. ápri-
lis 1. Kivonat Simon Reniger portai rezidens jelentéseiből: a kán személyes hadba indulására 
hatt-i serifet és 40 ezer dukátot kapott a szultántól. 

35 Mirza: tatár előkelő, nemes, arisztokrata. 
36 NSNB Turcica 30. Fol. 93. v. 
37 A krími tatár államszervezetre és nemzetségfőkre: Ivanics, 1994. 25-31. p. A tatár haderőre: 

L. J. D. Collins: The Military Organization and Tactics of the Crimean Tatars, 16th-17th 
centuries. In: War, Technology and Society int he Middle East. Ed.: V. J. Parry-M. E. Yapp. 
London, 1975. (a továbbiakban: Collins, 1975.) 257-270. p.; Ivanics, 1994. 41^18. p. 

38 Nemes János levele Apafi Mihálynak 1686. február 14-én. TMÁOT 1872. 146. p. Az erdélyi 
eseményekre lásd: Erdély története három kötetben. II. k. Szerk.: Makkai László-Szász Zol-
tán. Bp., 1986. 871-873. p. 

39 Levél Apafi Mihálynak Bukarestből 1686. február 15-én. TMÁOT 1872. 147. p. 
40 Levél Apafi Mihálynak Kolozsvárról 1686. február 17-én. TMÁOT 1872. 148. p. — A Duna 

mellett felvonuló tatárokról Apafihoz olyan információ érkezett, miszerint azok Brailatól 
(Barillya, ma település Kelet-Romániában, közvetlenül a Duna bal partján) indultak és útköz-
ben Rusenél (Ruse, ma település Bulgáriában, közvetlenül a Duna jobb partján) ötszázat 
visszaküldték, mert rossz volt a lovuk. Levél Apafi Mihálynak Bodokról 1686. február 24-én. 
TMÁOT 1872. 150-151. p. 



szólnak a híradások, hogy 1686 tavaszán Thököly Imre ugyancsak egy török-tatár 
csapat által támogatva szándékozott átvonulni Erdélyen.41 Apafi Mihály erdélyi fe-
jedelem a saját követein túl a moldvaiak és a havasalföldiek révén is jól tájékozó-
dott a tatárok mozgásáról. Arról is értesült, hogy február végén a kán fia (a 
nureddin, Azámet Giráj) feles (értsd sok, nagyszámú) tatárral a Prút felső folyásá-
nál (Pruton felül) táborozik, március elején pedig arról kapott híreket, hogy a tatá-
rok becsaptak Lengyelországba.42 

A nagyvezér, Szári Szülejmán pasa 1686. április 19-én szállt táborba Drinápoly 
mellett,4j ahonnan-Baló Mátyás erdélyi állandó követ (kapitiha) útleírása alapján 
-június 10-én indult meg serege nagyobb részével Magyarország felé.44 Az össze-
gyűlt sereggel, illetve indulásával kapcsolatban Sárosi János erdélyi követ június 
7-én azt írta Drinápolyból a fejedelemnek, hogy a nagyvezér már küldött előre ha-
dakat, mert „némely helyekről oly kegyetlen fene tolvajlással élni szokott hadak 
jöttek, hogy az többi hadaival együtt sok veszekedés és villongás nélkül nem jár-
hatnának".45 Szári Szülejmán pasa egy hónappal később július 10-én érkezett meg 
személyesen Nándorfehérvárra.46 

41 TMÁOT 1872. 128-129. p. 
42 Levél Apafi Mihálynak Bodokról 1686. február 24-én. TMÁOT 1872. 151. p.; Levél Apafi 

Mihálynak Bodokról 1686. március 9-én. TMÁOT 1872. 152. p. 
43 Baló Mátyás kapitiha 1686. április 27-i levelében arról tudósíttottja Apafi Mihály fejedelmet, 

hogy április 19-én a nagyvezér táborba szállt, a császár (szultán) pedig április 23-án elindult 
Konstantinápolyba. TMÁOT 1872. 169. p. Vö. Silahdár, 1928. 238-240. p., 240-241. p.; 
Szilahtár, 1986. 421-422. p„ 423. p.; U:ungar$ili I., 20036. 470. p. 

44 Baló Mátyás kapitiha itinerariuma. Közli: Veress Endre. In: Történelmi Tár, 22. (1899) (a to-
vábbiakban: Baló Mátyás, 1899.) 309. p.; Baló Mátyás itinerariuma. In: Buda visszafoglalásá-
nak emlékezete 1686. Budapest, 1986. (a továbbiakban: Baló Mátyás, 1986.) 451. p. A szultán 
és a nagyvezér Apafi Mihálynak címzett leveleit, amelyekben tudatják a fejedelemmel, hogy 
az oszmán sereg megindult Magyarország felé, ugyanakkor június 11-én Drinápolyban keltez-
ték. APOT 1870. 238. p., 241. p. Az oszmán sereg felvonulási útvonalára lásd még Kari 
Nehring: Iter Constantinopolitanum (Ein Orstnamenverzeichnis zu den kaiserlichen Gesand-
schaftsreisen an die Ottomanische Pforte, 1530-1618. Müncen, 1984. (Veröffentlichungen des 
Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universitat München.) 

45 APOT 1870. 217. p. Vö. Levél Brassóból Apafi Mihálynak 1686. június 8-án. TMÁOT 1872. 
177-178. p. - Az előreküldött hadakról már június 26-án azt a hírt veszittékk a Budát ostrom-
ló császáriak, hogy Belgrádról egy 15 ezer fős sereggel betörtek Magyarországra. Napló Buda 
avagy Offen erős városának híres ostromáról... Szerk.: Czigány István-Hankó Ágnes. Bp., 
1998. (a továbbiakban: Napló, 1998.) 50. p., 140. p. 116. jegyz. Ekkor a nagyvezér Szófiánál 
volt. Baló Mátyás, 1899. 309. p.; Baló Mátyás, 1986. 452. p. 

46 Baló Mátyás, 1899. 309. p.; Baló Mátyás, 1986. 452. p. - A Buda alatti császári táborban már 
július elejétől kezdve beszéltek a nagyvezér Nándorfehérvárra való megérkezéséről: Giovanni 



A nagyúri táborhoz rendelt, a kalga vezette tatár seregről Baló Mátyás kapitiha 
még áprilisban egy moldvai bojártól azt a hírt hallotta, hogy Erdélyen keresztül szán-
dékoznak menni.4' Ez nem meglepő, hiszen - ahogy fentebb már említettük - a né-
met csapatok részleges erdélyi jelenléte miatt a Porta részéről folyamatosan felme-
rült annak a lehetősége, hogy tatár hadakat vetnek be azok kiűzésére, amit természe-
tesen Apafi diplomáciája igyekezett kivédeni.48 Sárosi János követ június elején már 
arról számolt be, hogy a kalga (Galga) szultán Havasalföld határán vonul át.49 

A felvonuló tatár sereg létszámával kapcsolatban eltérő adatokat említenek a 
források. Június elején Brassóból az a hír érkezett az erdélyi fejedelemhez, hogy a 
nagyvezér seregébe 30 ezer tatárt várnak, akik ekkor a Szeret és a Prút torkolatvidé-
kén lévő Galatnál (Galatz) jártak.30 A hónap vége felé arról szóltak a híradások, 
hogy 20-40 ezer tatár akart átmenni Havasalföldön, de a vajda nem engedte a Duna 
vonalától beljebb őket.51 Július elején — amikor Szári Szülejmán pasa seregével 

Paolo Zenarolla székesfehérvári prépost beszámolója Budavár ostromáról (a felhasznált hadi-
anyagok jegyzékével). In: Buda visszafoglalásának emlékezete 1686. Budapest, 1986. (a to-
vábbiakban: Zenarolla, 1986.) 112. p. (július 1.); Michele D'Aste naplója Budavár 1686. évi 
ostromáról és felszabadításáról. Szerk.: Ernesto Piacentini. Bp., 2000. (a továbbikban: D'Aste, 
2000.) 90. p. (július 8.); Napló, 1998. 56. p. 

47 Baló Mátyás levele Apafi Mihályhoz 1686. április 27-én. TMÁOT 1872. 169. p. — Vö. a tatár 
sereg felvonulási útvonala a tizenöt éves háború idején: „Magyarország felé útjuk legtöbbször 
az Al-Duna mellett, Moldva és Havasalföld határán keresztül vezetett, s Belgrád alatt csatla-
koztak a török fősereghez." Ivanics, 1994. 51. p. Az útvonaluk 1598-ban: 
Özi-Akkermann-Kili-Tulga-Babadagi-Nikeboli-Bana tagiari (nem azonosítható)-Semenre. 
1604-ben pedig: Bender-Tul<?a-IsakQi. Ivanics, 1994. 51. p. 112. jegyz. — Az 1683. évi felvo-
nulásuk során végigrabolták Erdélyt és a hódoltsági falvakat, városokat. Varga J., 2007. 96. p. 
Útvonaltérkép: uo. 104. p. 

48 A későbbiekben Sárosi János erdélyi követ arról tájékoztatta Apafi Mihályt, hogy, mivel a 
nagyvezér olyan híreket kapott a moldvai vajdától, miszerint a lengyelek betörtek Erdélybe, 
ha a hír igaznak bizonyul, kész a felvonulási útvonalát megváltoztatni és Havasalföldön át 
egyenesen Erdélybe menni. Sőt a Budzsakban tartózkodó tatár kánnak is megparancsolja, 
hogy menjen arra. Sárosi János követ levele Apafi Mihálynak Drinápolyból 1686. június 8-án. 
APOT 1870. 218. p. 

49 Sárosi János követ levele Apafi Mihálynak Drinápolyból 1686. június 7-én. APOT 1870. 
217. p. Vö. Nagy István és Baló Mátyás követek július 7-i keltezésű levele: a nagyvezér az er-
délyiek kérésére nem változtatta meg az útvonalát, és nem küldte a tatárokat Erdélyre. APOT 
1870. 328. p. 

50 Levél Brassóból Apafi Mihálynak 1686. június 8-án. TMÁOT 1872. 177-178. p. 
51 Levél Coronaeböl Apafi Mihálynak 1686. június 23-án. TMÁOT 1872. 184. p. 



Nándorfehérvártól pár napra (.Haszán Pasa Palánkénál) táborozott52 - a kalga 
szultán által vezetett had Bukarest táján járt.5 ' Ahogy az erdélyi portai követektől 
megtudjuk, a tatárokkal együtt a havasalföldieknek is hadba kellett indulniuk.54 

A nagyvezér július 17-én indult el Nándorfehérvárról és 27-én érkezett Eszék-
hez.55 Az eszéki táborba rendelték Szarhos Ahmed pasát is a Magyarországon állo-
másozó hadakkal, és augusztus 2-án - amikor az oszmán sereg átköltöztetése a 
hídon már napok óta folyt - ide érkezett meg Devlet Giráj kalga a tatár segédhad-
dal, amelyről Baló Mátyás a következőket írja: „Az hírihez képest emberi nem fe-
lette sok, de minden rossz ocsmány tatárnak hat, hét lova s ezért igen soknak 
látszék [... ] lehet tizenhét- vagy tizennyolcezer, noha az híre hatvanezer, de lova 
több hatvanezemél."56 Az újabb kutatások ismeretében a tatár sereg kapitiha által 
becsült létszáma tekinthető hitelesebbnek, a kevésbé tapasztalt informátorok 
ugyanis számos esetben túlbecsüliték a nomád csapatok létszámát a váltás lovak 
nagy száma miatt.57 

A Buda ostromáról szóló elbeszélő források augusztus elejétől kezdve folyama-
tosan említenek összecsapásokat a nagyvezér seregének előhadával, majd pedig a 
pár nappal később Buda alatt állást foglaló teljes had kisebb csapataival.58 Ahogy 

52 Baló Mátyás, 1899. 309. p.; Baló Mátyás, 1986. 452. p. 
53 Baló Mátyás kapitiha cs Nagy István követ levele Apafi Mihálynak Haszan Pasa Palánkából 

1686. július 7-én. APOT 1870. 330. p . - A július 20-án Apafi Mihálynak Bukarestből keltezett 
levél pedig arról számolt be, hogy a Duna mentén vonuló tatárok szultánjukkal együtt szállást 
és élelmet kértek. TMÁOT 1872. 187. p. 

54 Sárosi János követ levele Apafi Mihálynak Drinápolyból 1686. június 7-én. APOT 1870. 
217. p.; Levél Brassóból Apafi Mihálynak 1686. június 8-án. TMÁOT 1872. 177-178. p.; Le-
vél Bukarestből Apafi Mihálynak 1686. július 20-án. TMÁOT 1872. 187. p. 

55 Baló Mátyás, 1899. 309. p.; Baló Mátyás, 1986. 452. p.; Nagy István és Baló Mátyás levele 
Apafi Mihálynak 1686. július 18-án. In: Buda visszavételének emlékezete, 1686. Szerk.: 
Szakály Ferenc. Budapest, 1986. 461. p. 

56 Baló Mátyás, 1899. 309. p.; Baló Mátyás, 1986. 452^153. p. - Egy Buda alatt elfogott török 
beszámolt arról, hogy a nagyvezér Eszéknél tanácskozást tartott, majd július 30-án az előőrsök 
parancsot kaptak a hídon való átkelésre. Napló, 1998. 86. p. Vö. Idegen (angol?) önkéntes be-
számolója Budavár ostromáról. In: Buda visszavételének emlékezete 1686. Szerk.: Szakály 
Ferenc. Budapest, 1986. 279. p. (a továbbiakban: Idegen önkéntes, 1986.) - Baló Mátyás júli-
us 27-i levele szerint maga a nagyvezér már a következő napon át akart kelni az eszéki hídon. 
Baló Mátyás levele Apafi Mihálynak 1686. július 27-én. In: Buda visszavételének emlékezete 
1686. Szerk.: Szakály Ferenc. Bp., 1986. 462. 

57 A tatár sereg létszámáról lásd Ivanics, 1994. 41-48. p. 
58 Szarhos Ahmed pasa már augusztus 1-én elindult egy 15-25 ezer (a forrásokban ez a létszám 

15 és 25 ezer között mozog) fős sereggel Székesfehérvárra. Először ennek a seregnek az elő-
őrseivel csaptak össze az ostromlók. D'Aste, 2000. 110, p.; Napló, 1998. 86. p.; Zenarolla, 



Francesco Grimani írja nagybátyjának, Frederico Cornaro velencei követnek: „a 
török hadban sok a tatár, királyuk vagy kánjuk fiának vezénylete alatt".59 

A tatár segédhad már a megjelenésével is jelentős lélektani hatást váltott ki az el-
lenségben, de a keresztény erők ezt már jól ismerték, illetve kiismerték. Élihez kap-
csolódva az egyik szemtanú, Michele D'Aste a következőket írta: „Tegnap az ellen-
séges táborból egy lengyel és egy német megadta magát. Ezek azt mondják, hogy a 
török sereg nem erősebb negyvenezer embernél, ezek közül a tatárok mutatják a leg-
nagyobb bátorságot, és azt tervezik, hogy elfoglalják a táborunk feletti magaslatot, és 
megjelenésük mindenkit a szokásos rémülettel és megdöbbenéssel tölt el."60 

A tatárok harcmodoruknak köszönhetően Buda alatt elsősorban portyázásra kap-
tak parancsot: egyes értesülések szerint egészen Esztergomig küldték ki őket, hogy a 
császári csapatok élelmiszer-utánpótlását akadályozzák, és egyben folyamatosan fá-
rasszák az ostromló sereget.61 Augusztus közepén a szövetséges hadak hírszerzése 
arról számolt be, hogy a Duna bal partjára is ötezer (egyes forrásokban háromezer) 
tatár kelt át, hogy zaklassák az élelmezőket.62 Majd augusztus utolsó napjaiban ismét 
kb. nyolcezer tatárt dobtak át a túlpartra, hogy az Erdély felől közeledő Friedrich 
Scherffenberg altábornagy seregét feltartóztassák.63 A harcmodorukat illetően pedig 
a szövetséges csapatok fővezérének, Lotharingiai Károlynak a hadinaplóját érdemes 
idézni: a tatárok nap, mint nap „a választófejedelmiek elől szétszórva futkároztak a 
síkságon és estig csetepatéztak velük, amikor is visszavonultak".64 

1986. 137. p.; Idegen önkéntes, 1986. 279. p. Az augusztus 8-i csetepatéról: D'Aste, 2000. 
113. p.; Napló, 1998. 87-88. p.; Zenarolla, 138. p.; Angol szemtanú beszámolója a Buda vissza-
vételéért folytatott harcokról. In: Buda visszafoglalásának emlékezete 1686 Szerk. Szakály Fe-
renc. Budapest. 1986. (a továbbiakban: Angol szemtanú, 1986.) 214. p. Vö. Károlyi-Wellmann, 
1936. 332. p.; Bánlaky, 2000.; R. Várkomi, 1984. 296-297. p.; Barta, 1985. 174. p. 

59 Cornaro Frigyes velenczei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és 
visszavételéről. Ford. és Bev.: Bubics Zsigmond. Bp., 1891. (a továbbiakban: Cornaro, 1891.) 
273. p.; Barta, 1985. 179. p. 

60 D'Aste, 2000. 117. p. 
61 Cornaro, 1891. 294. p.; Napló, 1998. 94. p.; Zenarolla, 1986. 141. p.; Angol szemtanú, 1986. 

217. p.; Gemelli Careri olasz utazó kalandjai a Budát ostromló táborban. In: Buda visszavé-
telének emlékezete 1686. Szerk.: Szakály Ferenc. Bp., 1986. (a továbbiakban: Careri, 1986.) 
325-326. p.; Barta, 1985. 179. p. 

62 Napló, 1998. 99. p.; Angol önkéntes, 1986. 287. p.; Zenarolla, 1986. 147. p. 
63 Napló, 1998. 99. p.; Careri, 1986. 336. p. 
64 Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról, 1686. Szerk.: Mollay Károly. Bp., 

1986. (a továbbiakban: Lotharingiai Károly, 1986.) 172. p. - Ez a leírás érzékelteti azt a fajta 
technikát, amit a tatárok az összecsapások alkalmával alkalmaztak: az ellenség előtt kör-
be-körbe nyargalászva idegesítették, ingerelték őket. 



Az itt felsorolt adatokból már kiderült, hogy a Buda felmentésére vonuló nagy-
vezér seregében a tatár segédhadat nem Szelim Giráj tatár kán vezette, hanem a fia, 
a kalga Devlet Giráj. Honnan eredhet azonban a szakirodalomban felbukkanó téve-
dés? A Károlyi Árpád által megjelölt forrásban, azaz Henrik szász herceg német 
nyelvű naplójában nem a kán, hanem a szultán (Sultan) megnevezés szerepel.55 

A szultán megnevezést Károlyi a kán megjelöléseként értelmezte. Azonban a mon-
gol hagyományoknak megfelelően a Krími Kánságban is a kán az uralkodó címe. 
A szultán cím nemtől függetlenül a káni család tagjait illette meg herceg jelentés-
ben. Jelen esetben ennek Devlet Giráj kalga szultánt kell jelölnie. 

Azt, hogy Batthyány Ádám - de katonái mindenképpen - jelen voltak az au-
gusztus 11-i csetepaténál, alátámasztja még a személyesen jelen lévő Ottlyk 
György beszámolója is. O megemlíti, hogy mellette harcoltak a főkapitány kato-
nái, és miután az összecsapásban sikerült zsákmányolnia egy török lobogót, a tisz-
tek között maga Batthyány II. Ádám is gratulált neki.6 Ha jelenleg nem is dönthető 
el, hogy a kalga szultán fent említett veszélybe kerülése komoly volt-e, minden-
képpen érdekes adalék a későbbi kán, Devlet Giráj élettörténetével kapcsolatban. 

A magyar történetírásban a Buda alá küldött tatár sereggel és vezetőjének sze-
mélyével kapcsolatban rögzült téves információkat tisztázottnak tekinthetjük. 
Ezek alapján bizonyos, hogy a Magyarországra érkezett tatár sereget - amely hoz-
závetőlegesen 17-18 ezer katonából állt-Devlet Giráj kalga, a kán egyik fia vezet-
te. A márciusi hadba hívó parancs után - tekintve, hogy a legújabb kutatások 
szerint a tatár haderőt 2-4 hét alatt is össze lehetett gyűjteni67 - meglepő lehet, hogy 
a kalga serege bő két hónap múlva indult útnak. Ezzel kapcsolatban nem hagyható 
figyelmen kívül az a - szultán leveléből is érzékelhető - momentum, hogy a len-
gyelek részéről megnyilvánuló állandó fenyegetés miatt a krími tatárok számára a 
saját törzsterületük védelme volt az elsődleges fontosságú. IV. Mehmed a birodal-

65 „Den 11. Aug. Kahmen die Türkén abermahln zum Forschein, und satzten sich gegen das 
Beyerischcn Láger auf einer Höhe in ein ordentlich Campement, da es dann hin und wieder an 
ein Scharmutziren ginge, und hatten die Hussarcn dann und wann cinige avantage, wie sie 
denn schier den Sultan, so die Tartam commandiret, cingebracht, wenn nicht die Türkén 
denselben, benebst dem Hussaren, so ihn bereits gefangen hatte, wiedergenommen hatten." 
Henrik szász herczeg, 1886. 699. p. 

66 Felső-ohoróczi és kohanóczi Ottlyk György önéletírása. In: Történelmi Naplók. 1663-1719. 
Közli: Thaly Kálmán. Budapest, 1875. (Monumenta Hungáriáé Historica. Scriptores. XXVII) 
47-49. p. 

67 A krími tatár haderő összegyűjtéséről: Ivanics, 1994. 48. p. Vö. Collins, 1975. 259. p. 



mi érdekeken túl ezt is mérlegelhette, amikor megváltoztatta az 1686 márciusa 
előtt készített hadjárati tervét.68 

A kialakult hadi helyzet miatt a kánnak és a nureddinnek a lengyelek, illetve -
esetlegesen - az oroszok támadásait kellett kivédenie. Ezen a hadszíntéren jórészt 
csupán a Krími Kánság ellenállásán és haderején múlt, hogy sikerült a keresztény 
erők előrenyomulását-még egy rövid ideig-feltartóztatni. A lengyel hadszíntér 
adta körülményekhez képest a tatár katonaság Magyarországon harcoló részét 
azonban egy szigorú hadrendbe állított keresztény hadsereggel szemben kellett ha-
tékonyan alkalmazni. A tatár segédhadat elsősorban portyázásra, csetepatékra és 
az ellenség nyugtalanítására vetették be. Hasonlóképpen, mint velük szemben azo-
kat a huszárokat és végbeli katonákat, akiket Batthyány II. Ádám főkapitány a Ka-
nizsával szembeni végekről vezetett Buda alá. 

68 Megjegyzést érdemel még egy a havasalföldiektől Apafi Mihály fejedelemnek küldött augusz-
tusi levél, amelyben a következő hír olvasható: „egy ifjú tatár szultán kevés haddal az elment 
Galga szultán bátyja után sietett volna, be is ment néhány nap járóföldre Havasalföldre 
(Sztánká dela Vád), de visszatérítették. A tatárság, aki vele volt, sem akart vele tovább men-
ni". Levél a Vaskapunál állomásozó havasalföldiektől Apafi Mihálynak. 1686. augusztus 
13-án. TMÁOT 1872. 190. p. Mivel ez az esemény egyelőre más forrásban nem szerepel, té-
mánk szempontjából jelenleg nehezen értelmezhető. 


