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A tizenötéves háború és a részvevő felek.
A tizenöt éves háborúban nemcsak a kibé-

kíthetetlen ellenfelek (Oszmánok és Habsbur-
gok) vettek részt, de a vazallusok is: Erdély és a 
Krími Tatár Kánság, Havasalföld és Moldva.)  
Szövetségeseikként távoli államok, birodalmak is 
figyelemmel kísérték az eseményeket (a spanyo-
lok és más nyugat-európaiak éppen úgy, mint a 
Pápaság és Velence, a Német-Római Birodalom 
és Lengyelország, de még a perzsák és a kauká-
zusi kicsiny államok is, Keleten). A Magas Por-
ta frakcióharcai éppen úgy befolyásolták az ese-
ményeket, mint a török mezei győzelmek, vár-
foglalások, vagy éppen a vereségek.

Harminc esztendő múltán 

A tizenöt esztendős háború valójában 1590 és 
1606 között zajlott le. Ennek során, Gyurgyevónál, 
1595. október 29-én Bocskai István vezetésével 
az egyesült keresztény hadak szétverték Szinán 
török nagyvezír seregét. 

A súlyos, kínos vereséget megbosszulandó, a 
következő esztendőben, pontosan harminc esz-

tendővel azután, hogy Szigetvár elesett, és falai 
alatt az akkori oszmán szultán, Szulejmán is 
meghalt, egy újabb török uralkodó, III. Meh-
med (1595-1603) lépett magyar földre, s vett 
részt a török sereg harcaiban. Egy nemzedéknyi 
idő, harminc esztendő után fordult elő, hogy a 
teljes szultáni hadsereg részt vett Magyarország 
elpusztításában. 

Eger új török veszedelme

Ennek az oszmán hadjáratnak az eredménye 
lett Eger második ostroma, 1596. szeptember 
20-tól, és a fontos vár elfoglalása, 1596. októ-
ber 13-án. Tévedés ne essék, Nyáry Pál, az egri 
végvár akkori parancsnoka, semmivel nem volt 
rosszabb hadvezér, mint Dobó István, 1552-ben. 
Ám addigra jelentősen megváltoztak a körülmé-
nyek. 1552-ben, egy nagy hadjárat végén, sok csa-
tában részt vett, kivérzett, rengeteg várat megost-
romló és elfoglaló török sereg, korántsem egy-
séges vezetéssel, vágott neki a vár ostromának. 

1596-ban, egy teljes birodalmi, szultáni hadse-
reg ostromolta meg Eger várát. Még így sem lett 

volna reménytelen a helyzet. De a sokszor kért, 
várt, könyörgött fejlesztések nem, vagy éppen 
nem mind valósultak meg az egri várban. Kuta-
tók szerint, a szükséges korszerűsítések, építkezé-
sek legfeljebb egyharmada készült el Egerben az 
ostrom idejére. A személyi feltételek is alaposan 
megváltoztak. Inkább idegen zsoldoskatonákból 
állt a helyőrség, semmint magyar harcosokból. 
Így aztán semmi csodálkoznivaló sincsen rajta, 
hogy a vár elesett az újabb ostromban. 

A frissen megszerzett várba tekintélyes lét-
számú (1500-2000 fő), mégis szedett-vedett vár-
őrség került. Helyi, azaz magyarországi csapa-
tok (aszabok és martalócok) mellett központilag 
elhelyezett portai tüzérek és janicsárok is szere-
peltek a várőrségben.

A királyi hadvezetőség tervei

A magyar hadvezetés szerette volna visszafog-
lalni Eger várát. Ennek érdekében elsőként Hat-
van várát szerették volna elfoglalni, majd Szolnok 
erődítményét megtámadni. Így tartották volna a 
török sereget a Hódoltság területén. Ez a stra-
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tégiai terv, mely a harcokat az ellenség területé-
re helyezte volna, alapvetően jó volt. Így ellen-
súlyozták volna a szultán jelenlétét. 

Az oszmánok elképzelései 

 A törökök stratégiai célja Erdély meg-
leckéztetése és a hódoltsági területek kiterjeszté-
se volt. Ebben segítségükre volt az is, hogy Eger 
várának elfoglalása lényegesen megnehezítette 
Erdély és a Királyi Magyarország kapcsolattar-
tását. Bár nem hozott újabb nagy területeket a 
szultánnak, hiszen bevétele inkább szimbolikus 
jelentőségű volt. 

A csata helyszíne: Mezőkeresztes

A keresztény hadsereg azért vonult Keresz-
teshez, hogy megakadályozza a török hódítás 
kiterjesztését. Ez a felmentő sereg a korszak-
ban szokatlanul gyorsan és példásan felszerelve, 
gyűlt össze és vonult fel. Mezőkeresztes egykori, 
akkorra már elpusztított mezővárosa stratégiai 
jelentőségű helyen feküdt, Rajta keresztül veze-
tett az egyetlen olyan út a Királyi Magyarország 
területére, melyen nagyobb hadak, ágyúkkal és 
szekerekkel együtt is fel tudott vonulni. 

Másrészt, ha itt foglalnak állást, lehetőségük 
van Eger visszaszerzésére és a további török had-
műveletek megakadályozására. Ez volt szinte az 
egyetlen mező a környéken, mely elég nagy volt 
ahhoz, hogy két ekkora hadsereg szembeszállhas-
son egymással. A csatateret egy mocsaras mező 
osztotta ketté. 

A csatában részt vettek uralkodók is 

Mezőkeresztesnél, a helyszínen, két hadse-
reg, két világhatalom, két politikai rendszer, két 
kultúra, két vallás, másként két világ, Kelet és 
Nyugat csapott össze egymással, egy háromna-
pos, kemény ütközet csúcspontján, 1596. októ-
ber 26-án. 

 A csata fontosságát az is mutatja, hogy 
egyszerre három uralkodó is részt vett benne: 
a török szultán, III. Mehmed; Habsburg Mik-
sa főherceg, mint fővezér, a Magyar Királyság 
képviseletében; és az erdélyi fejedelem, Báthori 
Zsigmond. A török nagyvezír, Damat Ibrahim 
pasa is a helyszínen tartózkodott. 

A szövetséges keresztények 

A keresztény hadseregben egyaránt helyet 
kaptak császári és magyarországi csapatok, sőt 
mellettük erdélyi hadak is. Dunántúli csapatok 
mellett alsó-magyarországi és felső-magyaror-
szági seregrészek is küzdöttek. Oldalukon még 
segítségképpen érkezett cseh és spanyol, bajor és 
szász csapatok is harcoltak. A keresztény hadak 
létszáma akár még az ötven-hatvanezret is meg-
haladhatta. A német zsoldos gyalogság létszáma 
egymagában elérte a 9000 főt, a német lovasok 
még többen 14000-en voltak. Az erdélyiek csa-
patai 9000 gyalogosból, és legalább ugyanannyi 
lovasból álltak. 97 ágyú és 8000 szekér is támo-
gatta őket. A többi csapatot leginkább várme-
gyei csapatok tették ki Keresztesnél. A hajdúk 
saját vezéreik, kapitányaik irányítása alatt harcol-
tak a vad, véres csatában. Ők őrizték a hátsó sze-
kérvárat, mintegy négyezren. A csapatokat még 
legalább 10-15 ezer főnyi kiszolgáló személyzet 
követte (lovászok, inasok, markotányosok, mes-
teremberek stb.). Az előhadat, a felderítőket 300 
erdélyi kopjás lovas alkotta, Király Albert vezér-
lete alatt. A csatarend nagyon bonyolult volt, ami 

nem is csoda, hisz nem kevesebb, mint öt külön-
böző csapatnem tevékenységét kellett összehan-
golni: a könnyűlovasok és a félnehéz lovasok, a 
nehézlovasok (vértesek vagy kürasszírok) műkö-
dését össze kellett egyeztetni a magyar köny-
nyűgyalogság (hajdúk) és a nyugati gyalogezre-
dek szerepével. El kellett érni, hogy mindegyik 
a fegyverzetének, felszereltségének és saját kép-
zettségének megfelelő helyre kerüljön. A lova-
sokat mindig a gyalogosok közé kellett állíta-
ni, hiszen jóval kevesebben voltak, mint a török 
szpáhik, így a gyalogos puskások őket is meg-
védelmezték. A küzdelem során elesett keresz-
tények létszáma megközelítette a 12 000 főt is. 

A szultán serege legalább olyan tarka volt 

Velük szemben álltak a török hadak, akiket 
maga az oszmán uralkodó vezetett. Erre csak a 
legnagyobb veszély idején akadt példa. A török 
sereg felállása megegyezhetett az előző napiéval. 
Az oszmán had középpontjában a szultán helyez-
kedett el, körülötte a szolgák. Előtte a janicsárok 
álltak, s a szpáhik zsoldos lovasai félhold alakban 
védték a szultáni tábort. A török sereg szárnyait 
illetően sok ellentmondás található mind a forrá-
sokban, mind pedig a szakirodalomban. Valószí-
nűnek látszik, hogy a hagyományoknak megfele-
lően a jobbszárnyon volt Lala Mehmed anatóliai 

pasa a karamániai beglerbéggel együtt. A balszár-
nyon foglalt helyet Hasszán pasa ruméliai serege. 
Az előhadat Dzsigalazáde pasa és Feth Giráj kán 
tatár lovashadai alkothatták, 

A török reguláris erők, a janicsárok és szpáhik 
létszáma szintén elérte az ötvenezer embert. A 
nem-reguláris hadak létszáma még ezt is meg-
haladta, együtt a két seregcsoport talán elérhette 
a 70-80 ezer harcost is. 170 különböző űrméretű 
ágyút hoztak magukkal. 

A török hadsereg taktikája a szárnyakon roha-
mozó szpáhilovasság és a centrumban elhelyez-
kedő janicsár gyalogság védekező harcmodorának 
kombinációjára épült. A lovasság több hullámban 
támadást intézett az ellenség ellen, majd látszó-
lag megfutamodva a janicsárok és az ágyúk tüzébe 
próbálta csalni az üldözőket. A szpáhik azonban 
fegyelmezetlenül, kisebb csapatokra szétesve har-
coltak, könnyen pánikba estek egy-egy sikertelen 
támadás után és megfutottak. Ilyenkor a helytállás 
a janicsárokra maradt, akik megpróbálták feltarta-
ni az ellenséges rohamot. A lökőerőt a hagyomá-
nyos fegyverzetű lovasság, míg a tűzerőt a janicsár-
ság képviselte. A török sereg harcmodora könnyen 
kiismerhető volt, a fegyvernemek együttműködése 
és a katonák fegyelmezettsége az európai színvo-
nalat nem érte el, a  nagy veszteségek szintén erre 
vallanak. A török had a harcok során megközelí-
tően húszezer harcosát vesztette el. 
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Véres küzdelem folyt már a kezdetekkor is

A csata első napján a keresztény sereg elővéd-
nek és felderítőnek kiküldött lovaskatonái szét-
verték a török lovasokat. Az oszmán gyalogság 
teljesen magára maradt. Egy stratégiai fontos-
ságú hídnál a magyar gyalogosok előretörtek, s 
később a lovasság és a tüzérség segítségével visz-
szakergették a hídról a törököket. Egy teljes napi, 
kora hajnaltól késő estig tartó véres küzdelem, 
harc árán érték el sikerüket. Az egész napos áll-
dogálás és menetelés, a szabad ég alatt eltöltött 
éjszaka, a víz s a tüzelő, no meg meleg étel hiá-
nya, mindenkit teljesen kimerített Mezőkeresz-
tesnél. Ezért volt helyes döntés részükről, hogy 
az elkövetkező két napot mindkét sereg a harc 
utáni rendezkedéssel, táborveréssel töltötte. A 
kimerült lovakat és katonákat mindenfélekép-
pen pihentetni kellett. Csak október 24-én, kora 
délután lett mindkét hadsereg alkalmas az ismé-
telt küzdelemre. 

Folytatódott a mészárlás 

A csata következő napjának délutánján erős 
tatár lovas kötelékek (kb. 3000 fő) végeztek fel-
derítést. Este és éjszaka szünet nélkül zajlott a 
török hadak vonulása, sátorverése, letáborozása. 

Másnap, 25.-én, mindkét hadsereg csata-
rendben állt, úgy várakozott. A keresztény csa-
patok véres harc árán, teljesen elfoglalták a 
híd mindkét hídfőjét, mely így stratégia előnyt 
biztosított számukra. A híd visszafoglalásá-
val mind a janicsárok, mind a szpáhik meg-
próbálkoztak – ám hiába. A sikeres védeke-
zésben a nehezen mozgó, ám nagyon szilárd, 
nagy állóképességű nyugati keresztény csapa-

tok jeleskedtek. Ezek hatalmas négyszögek-
ben, terciókban álltak fel. Sok kézi lőfegyvert 
használtak, ezekkel nagy veszteséget okozhat-
tak az oszmánoknak. 

A sikeres támadás kivitelezése mindig is a 
lovasokra hárult, akiket gyalogosok is segítet-
tek. Mivel a török lovasság létszáma mindig 
nagyobb volt a keresztényeknél, erőteljes lovas-
rohamokkal kellett áttörniük a törökökön. A 
könnyűlovasok közt rengeteg magyar harcolt, 
míg a páncélozott lovasság csapatait főképpen 
külföldiekből állították fel (vértesek). 

 
Tábori lövegek, nem beépített rögzített 

ostromágyúk tüzeltek 

A harcok során a tüzérséget nem rögzített 
állapotban használták, hanem egyfajta mozgó 
lövegként, tábori ágyúkén vetették be, alapo-
san meglepve ezzel oszmán ellenfeleiket. Nem 
ásták be őket, inkább lovakkal ide-oda vontat-
ták mindet, mindig oda, ahol éppen szükség 
volt rájuk. 

Ennek a fölénynek a megtartásához a mocsá-
ron átvezető hídfőt mindenféleképpen el kel-
lett foglalniuk a keresztény csapatoknak. A híd 
stratégiai fontosságát mindkét hadsereg felis-
merte. A janicsárok megrohamozták a hídfőket, 
ám hiába, ágyúlövésekkel visszakergették őket. 
A török sereg könnyűlovasai megpróbálkoztak 
a mocsáron való átkeléssel, de sikertelenül.

A törökök taktikai okokból nem támadtak 
tovább, hiszen lovaskatonák és gyalogos har-
cosok egyaránt megtapasztalhatták már, hogy 
milyen pusztító erejű lehet a keresztény szövet-
séges hadsereg teljes ágyútüze. Ezt nem szeret-
ték volna még egyszer átélni. 

A keresztény csapatok

A szövetséges keresztény seregcsoportok fel-
állását jól ismerjük a csata döntő, harmadik 
napján. Az első harcvonalat középen Bátho-
ry Zsigmond az erdélyi huszárokkal alkotta; 
mindkét szárnyon gyalogság foglalta el az állá-
sát, továbbá a fejedelem zsoldján szolgáló vér-
tesek és lovasok. A jobb szárnyon: magyaror-
szágiak és végbeli fegyveresek (puskások) küz-
döttek; a bal szárnyon: a tatárokkal szemben 
székelyek s aztán közönséges gyalogosok har-
coltak.

A második harcvonalban középen: Miksa 
főherceg 4000 főnyi vértes haddal állt. Attól 
jobbra-balra a felső-magyarországi lovas neme-
sek kaptak helyet, Pálffy Miklós és Teuffenbach 
parancsnoksága alatt. A főherceg személyes 
őrizetére Báthory István, Forgách Simon és 
Homonnay István rendeltetett ki, néhány száz 
főnyi lovas és gyalog csapattal.

A harmadik harcvonalat: Dunán-inneni és 
dunántúli magyar fölkelő hadak jelentették, 
továbbá vallon, osztrák, morva lovas- és gya-
logos csapatok állomásoztak.

Az ágyúk és tarackok az első harcvonal 
középhadától jobb- és balra előre nyerték el 
beosztásukat, minden szárnyon 500 lövész s 
egy-egy csoport gyalogos védelme alatt.

A szekerekkel és ágyúkkal jól megerősített 
tábor védelmére a minden rendű és állapo-
tú szolgáktól, kalmároktól, mesteremberektől 
eltekintve, több mint 10.000 főnyi lovas és 
gyalog csapat maradt vissza Ormándy János, 
Bosnyák András, Pogrányi Benedek és a mor-
va nemzetiségű Tettauer Károly parancsnok-
sága alatt.
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A harmadik napon minden eldőlt

Október 26-án, délelőtt a keresztény lovas-
ság nagy erejű rohama teljesen szétzilálta, meg-
futamította a szpáhikat. A visszaözönlő rémült 
lovasok más csapatokat is magukkal rántottak. A 
tatár könnyűlovasok elmenekültek, csak a török 
janicsárok tartottak ki. A támadó ék sikereit lát-
va, az egész keresztény hadsereg segítségükre sie-
tett. Rengeteg különböző ágyút zsákmányoltak. 
A muskétások lövései és a tábori ágyúk lövedé-
kei is megtették a magukét. A szervezett, pon-
tos, fegyelmezett előrenyomulás bonyolult, nehéz 
és veszedelmes cselekedet volt. Az addigi irány-
tól teljesen el kellett fordulniuk, derékszögben, 
Másrészről majdnem ötvenezer embernek kellett 
átkelnie egy mocsáron, alig néhány keskeny átjá-
rón. Harmadrészt az átkelés után az ellenfél tüzé-
ben kellett újra csatarendbe állniuk, a túlparton. 
Ám ennek befejeződését a törökök nem várták 
be, azonnal támadtak. De a janicsárok rohamát 
visszaverték, s egészen a szultáni táborig szorí-
tották vissza őket. 

A keresztények úgy vélték, már megnyerték a 
csatát, és fosztogatásba, zsákmányolásba kezd-
tek a török táborban. A mesés zsákmány ígére-
te minden rendet és fegyelmet áthágott. A török 
had legnagyobb része elmenekült a csatatérről. 
A  támadás és az üldözés közben a keresztény 
hadak szoros egysége felbomlott, 

A kiéhezett zsoldos, akinek nagyon jó dolga 
volt, amikor egy hónapból csak két hetet koplalt; 
a kurtanemes, akiről leszakadt a dolmány, mert 
őt saját jószágából elűzte, földönfutóvá tette a 
pogány; a szabad hajdú, aki a hadi nyereségét a 
világ összes dicsőségénél többre becsülte; a nyo-
morult jobbágyfiú, akit egy marék arany egész 
életére boldoggá tehetett: hogy ne szédült vol-
na meg, ilyen hatalmas kísértés közepette, mikor 
még az elöljáróik sem tudtak annak ellenállni, 
s a föltámadó nyereségvágy a józan megfonto-
lást, a hadi fegyelmet, a vitézi becsületet, egy 
pillanat alatt háttérbe szorította. Berontottak a 
szultán és a fővezérek sátraiba, fölverték a ládá-
kat: arany, ezüst, mindenféle drágaság halomban 
feküdt előttük, hogy még a szemük is káprázott 
tőle. Senki se gondolt többé a feje veszedelmé-
vel, hiszen a csatát már megnyerték, az ellensé-
get megszalasztották: övék a győzelem, övék a 
zsákmány! 

 
A váratlan és végső fordulat 

A szultáni sátor körül tömörülő janicsá-
rok azonban nemcsak állták a keresztények 
rohamait, de megpróbálták még kiszorítani is 
keresztény ellenfeleiket. A hátvédben álló szul-
táni testőrséggel, és az odamenekült lovas szpá-
hikkal, valamint a tatárokkal együtt ez a török 
haderő elérhette akár még a húsz-huszonöt-
ezer főt is. A zsákmányolók keményen lakol-
tak könnyelműségükért s csaknem egy lábig 
elhullottak a törökök csapásai alatt. A várat-
lan és heves ellenállás annyira megrémítette 
a keresztény katonákat, hogy elkezdtek visz-
szafelé özönleni. Vakon rohantak a lovasok a 
mocsárnak, maguk alá gázolván a menekülő 
gyalogságot is. Mégis, legalább egy teljes órá-
ig tartott, míg a török janicsárok szétzilálták a 
keresztény zsákmányolókat. Akik közülük nem 
tudtak időben elmenekülni, azokkal végeztek a 
janicsárok. Másokat a lovak tapostak agyon. A 
hajdúk és a lovasság nagyobb része megmene-
kült, bár sokan elpusztultak a síkság gödreiben 
és árkaiban, valamint a mocsárban. A törökök 
nem üldözték a menekülő csapatokat a mocsá-

ron túl, mert már erősen sötétedett.
A majdnem biztos győzelem immár keresz-

tény vereségbe fordult. Mindenki egyénileg 
harcolt, s a keresztények egytől-egyig pánik-
ba estek, menekülni kezdtek a török táborból. 
Saját megfutamodásukkal azonban magukkal 
rántották a még érintetlen, második keresz-
tény harcrendet. A riadalom és ijedtség egyre 
jobban elharapózott. A menekülő tömeg min-
dent s mindenkit elsodort. A futókat sehol se 
lehetett megállítani, a hídfő egyik oldalán se. 
A mocsarakon keresztül az átkelés azonban 
csak a keskeny hídon volt lehetséges, Az osz-
mán csapatok a bal oldalon lassan előrenyo-
multak, fenyegette a keresztényeket a bekerí-
tés veszélye. A keresztény lovasok menekülé-
se megbontotta a második harcrendet is. Ám 
a hídfő elfoglalása után a fáradt törökök nem 
támadtak tovább. Ők se voltak urai a helyzet-
nek. Nem volt szervezett előrenyomulás, legfel-
jebb a szerencsés akció kiterjesztése. A tatárok, 
kihasználván a helyzetet, fosztogatni kezdtek. 
Az üldözéstől visszarettentette őket az ágyúk 
látványa, és a keresztény gyalogság, a szekér-
vár megpillantása. 

Az ijesztő bizonytalanság, a rémítő fenye-
getés azonban megtette a magáét. A menekü-
lők mindent és mindenkit elsodortak. A meg-
futamodókat sehogyansem lehetett megállíta-
ni. Se a főbb tiszteket nem lehetett megtalálni, 
se újabb parancsot nem adott senki. A keresz-
tény táborban hatalmas volt a felfordulás, ret-
tenetes a pánik, a hadsereg helyrehozhatatlanul 

és végképp felbomlott. Még az uralkodók sem 
tudták csapataikat összegyűjteni, újraszervez-
ni. Mindkét hadvezetés csak akkor nyerte visz-
sza az irányítást, mikor kiderült, a másik had-
sereg már elvonult. 

A mezőkeresztesi csata: vereség vagy 
más...?

A csatát a kortársak úgy értékelték, mint „új 
Mohácsot”, korszakalkotó katonai vereséget. A 
valóság ettől azért sokkal árnyaltabb. A vesz-
teségek sem emberéletben, sem anyagiakban 
nem voltak akkorák, mint azt az első jelentések 
valószínűsítették. A keresztények zöme akkor 
pusztult el, mikor a török táborból menekültek. 
A második harcrendben álló idegen zsoldosok 
– csehek, svábok és bajorok is tetemes vesz-
teséget szenvedtek el a mocsárban. A legna-
gyobb veszteséget mégsem a törökök okozták, 
hanem a keresztények maguknak. Az elesettek 
közül legtöbbet (legalább 5-6 ezret) a mene-
külő lovasság tiport el, vagy a saját bajtársa-
ik taposták halálra. Nem használták ki takti-
kai fölényüket, sőt még a török csapatokat sem 
sikerült megsemmisíteniük. Így aztán nem is 
érhettek el teljes sikert, nem semmisíthették 
meg a szultánt és csapatait.

A kezdeményezés azonban mindvégig a 
keresztény erők kezében maradt. A különféle 
összecsapásokból, gyalogos harcosból és lovas-
rohamokból is rendre ők kerültek ki győzte-
sen. A manővereket, legyek azok bármilyen 

Forrás: internet



20 Hajdúsági Tükör 2019. december 23.

bonyolultak is, példaszerűen végrehajtották. A 
keresztény hadsereg mindvégig birtokolta és 
megőrizte harcászati és fegyverzeti fölényét a 
törökökkel szemben. Még a tüzérségi fölényt 
is teljesen kihasználták az egyesült hadak a 
mezőkeresztesi összecsapásban. A tábori tüzér-
séget Magyarországon addig nem látott módon, 
mozgó lövegként használták. Mindezt egy 
többnyelvű, eltérő fegyverzetű, össze nem szo-
kott keresztény hadsereg művelte! Nem első-
sorban a díszparancsnokokat, uralkodókat ter-
heli a felelősség, hanem a hivatásos katonákat, 
főtiszteket. Nekik kellett volna a fosztogatást, 
zsákmányolást megakadályozniuk!

A csata értékelése török szemmel

,A csata végén mégis az oszmán haderő tar-
totta meg a harcmezőt. Eredményes harcuk 
bizonyítéka, hogy egy súlyos katonai hibát 
kihasználva (a keresztény hadsereg fedezetle-
nül hagyta balszárnyát), végül is megfutamí-
totta az ellenfelét. Az oszmán hadsereg sem 
nagyobb létszámát, sem pedig lovassági fölé-
nyét nem tudta hasznosítani. A felvonulás és a 
táborverés közben is követtek el hibákat. Noha 
kétszer annyi ágyúval rendelkeztek, mint ellen-
feleik, mégsem okoztak velük jelentős káro-
kat a keresztényeknek. Az oszmán hadvezetés 

számára ez a csata nem volt dicsőséges győ-
zelem, legfeljebb szerencsés megmenekülés. 
Ám ezt is csak az ellenfél hibái tették lehető-
vé számukra. Zsákmányt sem ejtettek a török 
hadak. Ez a csata nem volt sorsdöntő, éppen 
úgy, ahogy megsemmisítő sem az ellenfelek 
katonai erejére nézve. Még a tizenöt eszten-
dős háború is zavartalanul folyt tovább. Leg-
feljebb a csata propaganda-értékét használhat-
ták ki a törökök a tizenöt éves háború során. 
Az egymást kölcsönösen teljesen felőrlő harcok 
még közel tíz évig tartottak. A mezőkeresztesi 
győzelem azonban biztosította a török szá-
mára Eger várát, amely körül egy újabb török 
tartományt, vilajetet szerveztek. A zárt rend-
ben támadó, a fegyvernemek együttműködé-
sét a kor színvonalán jól megvalósító szövetsé-
ges sereggel szemben a török had nem tudott 
tartós ellenállást kifejteni. 

A mezőkeresztesi csata távolabbi követ-
kezményei

A keresztesi csata fő fontossága abban rej-
lik, hogy határpontot jelez múlt és jövő között, 
A török hatalma Szigetvár ostromáig (1566) 
felfelé ívelt, ám a mezőkeresztesi csata előtt és 
után inkább tovább stagnált, míg a nagy fordu-
latot a szentgotthárdi csata (1664)hozta meg, 

innentől kezdve védekezni kényszerült, a vas-
vári béke idejétől kezdve teljesen lehanyatlott. 
A mezőkeresztesi volt az utolsó olyan óriási 
csata, melyet a törökök magyar földön nagyobb 
szabású diadalnak tarthattak. Korlázott straté-
giai célokat elérték, ám irtózatosan sok pénz 
árán, a birodalom minden erőforrását kihasz-
nálták. A ráfordítást az eredmények nem iga-
zolták. A két nagyhatalom közötti erőegyen-
súly megmaradt, egyik fél felé sem tolódott 
el. Nyilvánvalóvá vált viszont a császári hiva-
talnokok tehetetlensége.erőteljesebbé váltak a 
magyarok és a Habsburgok ellentétei, melyek 
később Bocskai istván és a hajdúk fellépését 
eredményezték. 

A Zeleméry-család tragédiája 

 Esztergom vármegye főispánjának, 
Zeleméry IV. Lászlónak az unokája, Zeleméry 
István, maga is részt vett a tizenöt éves hábo-
rú eme legnagyobb mezei összecsapásában. 
Fiatalon életét áldozta a keresztény csapatok 
győzelméért. S itt, ebben a csatában pusztult 
el a Zeleméry-család utolsó férfisarja. István 
mezőkeresztesi halála, családjának és nemzet-
ségének kihalása, akaratlanul is megnyitotta az 
utat a hajdúság letelepítéséhez Hajdúböször-
ménybe. 

Hans von Aachen / A mezőkeresztesi csata allegóriája
(Forrás: internet)


