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KOMJÁTI ZOLTÁN IGOR

A török foglyok szerzésének lehetőségei és korlátai Füleken Koháry István
főkapitányságának idején (1667–1682)

A XVII. századi Magyar Királyságban (Európa nyugati részeihez képest egyedülálló módon) a rabkereskedelem megszokott tevékenysége volt a török–magyar
együttélésnek. Szinte minden nagyobb végvárban számtalan fogoly várta szabadulását vagy sorsa jobbra fordulását. A magyar végvári katonák a rendszertelenül
érkező zsoldjukat és egyéb ellátmányukat egészítették ki azzal, hogy portyáik alkalmával török és rác (szerb) rabokat szereztek, és sarcoltatták azokat. A tendencia
minden végvári főkapitányságban ugyanaz volt, a Dunántúlon, az északmagyarországi részeken, és az Erdély közeli régióban is.1
A Nógrád vármegyében elhelyezkedő Fülek stratégiai jelentőségű végvára volt a
Bányavidéki Főkapitányságnak, mivel nemcsak a bányavárosokat védte az egri és a
budai oszmán hódítók támadásaitól, hanem a Felső-magyarországi (Kassai) Főkapitányság között a közvetítő kapocs szerepét is betöltötte. A környékbeli várak közül
a legnagyobb helyőrséget telepítették bele (400 lovas katona, 300 talpas és 200
császári muskétás), amelyek közül a magyar születésűek kisebb-nagyobb csoportokban szinte mindig portyára indultak. Jelen munkámban Koháry II. István (1649–
1731) főkapitányságának 15 éves történetéből vett példákból igyekszem bemutatni
a Magyar Királyság északi részének rabszerzési szokásait, mint korjelenséget.
A gyakran indított portyáknak köszönhetően törökök és katonának elszegődött
szerbek elég gyakran kerültek fogságba Fülekre. 1680 őszén egy felsőbb utasításra
készült összeírás2 alapján 62 török és 21 zsoldos vagy a magyaroknak nem adózó
rác tartózkodott a tömlöcökben.3

FODOR Pál, Adatok a magyarországi török rabszedésről, Hadtörténeti Közlemények,, 109(1996), 4,
134–135. TÓTH Hajnalka, Török rabok Batthyány I. Ádám uradalmaiban, Ætas, 17(2002), 1, 140.
PÁLFFY Géza, A rabkereskedelem és rabtartás gyakorlata és szokásai a XVI–XVII. századi török–magyar
határ mentén (Az oszmán–magyar végvári szokásjog történetéhez), FONS, IV(1997), 1, 17. TARKÓ
Ilona, Rabkereskedelem és sarcalku Batthyány I. Ádám uradalmában = Birtokosok és birtokok, szerk.
SZIRÁCSIK Éva, Salgótarján, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet kiadványa, 2012 (Discussiones
Neogradienses, 12), 71. VARGA J. János, Hadizsákmány és rabkereskedelem, mint az emberi kapcsolatok formái a Dunántúlon a török hódoltság korában, Levéltári Szemle, 42(1992), 3, 17–18.
2 MNL OL, P 125, 4702. tekercs № 1525., (Esterházy Pál nádor iratai), Æneas Caprara tábornok
levele Esterházy Pálnak (Nemcsáni tábor, 1680. szeptember 15.)
3 MNL OL, P 125, 4750. tekercs, № 11593., (Esterházy Pál nádor iratai), a füleki börtönben raboskodó török, rác és kuruc foglyok listája (keltezetlen, de tartalma alapján 1680 őszén keletkezett)
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Nemzetisége
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török

Rab neve4

Származási helye

Iszak (Iszhák)
Manó Amhet (Ahmed)
Ali
Hallér (Halil)
Recsep (Redzseb)
Memhet (Mehmed)
Haszon (Haszan)
Sain (Sáhin)
Recsep (Redzseb)
Rámó (Rahmán)
Memhet (Mehmed)
Amhet (Ahmed)
Huszain (Hüszejn)
Kézér
Musztafa
Hallér (Halil)
Huszain (Hüszejn)
Haszon (Haszan)
Amhet (Ahmed)
Szulimán (Szulejmán)
Huszain aga (Hüszejn)
Huszain (Hüszejn)
Csenún
Huszain (Hüszejn)
Juszob (Juszuf)
Musztafa (Musztafa)
Musztafa (másik)
Nuhó (Núrullah?)
Szelin (Szelim)
Memhet (Mehmed)
Omér (Ömer)
Musztafa (Musztafa)
Ramán (Rahmán)
Iszlán (Iszlám)
Huszain (Hüszejn)
Amhet (Ahmed)
Szmail (Iszmail)
Haszon (Haszan)

Zombor
Eger
Eger
Heves
Eger
Eger
Vác
Vác
Eger
Szécsény
(Török-)
Szentmiklós
Buda
Buda
Eger
Hatvan
Baja
Drinápoly
Hollókő
Eger
Buda
Hatvan
Baja
Szécsény
Buda
Buda
Buda
Buda
Buda
Baja
Pest
Vác
Vác
Vác
Vác
Buják
Vác
Eger
Szécsény
Szécsény

Békló

Szécsény

török

Amhet (Ahmed)
Ibrahim (Ibrahim)

Szarvas
Szarvas

török
török

Amhet (Ahmed)

Eger

török

Memhet (Mehmed)

török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török

Hol fogták el?
(Duna-)Patajtól D-re
(Jász-)Ladány
Bükk-hegység
Erdőtelek
„Tótország”(Szlanónia)
„Tótország”(Szlavónia)
(Jász-)Ladány
(Nagy-)Kőrös
(Füzes-)Abony
Cserhát-hegység
(Török-)
Szentmiklós
Apc
Apc
Újszász
Heréd
Erdőtelek
Erdőtelek
Lőrinci
Újszász
(Mátra-)Szele
(Aba-)Sár
„az pusztán” (Duna-Tisza köze)
„az pusztán” (Duna-Tisza köze)
(Cegléd-)Bercel
(Cegléd-)Bercel
(Cegléd-)Bercel
(Cegléd-)Bercel
(Cegléd-)Bercel
„az pusztán” (Duna-Tisza köze)
(Füzes-)Abony
Veresegyháza
Veresegyháza
Veresegyháza
Veresegyháza
Héhalom
(Galga-)Mácsa
Maklár táján
Buják
Buják
(Gyöngyös-)
Tarján
Kápolna
Kápolna
(Puszta-)
Szikszó5

4 A rabok nevét a szerző eredeti előfordulási alakjukban közli. Ahol lehetséges volt, Hegyi Klára török

névjegyzéke alapján beazonosítottam, és zárójelben oda írtam a mai alakban. (A szerk.)
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Hallér (Halil)
Musztafa (Musztafa)
Ibrahim (Ibrahim)
Durat (Durak)
Szallé (Szálih)
Huszain (Hüszejn)
Omér (Ömer)
Haszon (Haszan)
Eiup (Ejüb)
Amhet (Ahmed)
Recsep (Redzseb)
Amhet (Ahmed)
Huszain (Hüszejn)
Muharin (Muharrem)
Musztafa (Musztafa)
Amhet (Ahmed)
Memhet (Mehmed)
Haszon (Haszan)
Memhet (Mehmed)
Palkó
Simon
István
János
Péter
Gyurka
Radosta (Radosa)
Ábrahám
Sirkó
Miklós
Máté
Péter
János
Radosta (Radosa)
Markó
Farkas
Radosta (Radosa)
Ferenc
Miklós
Gábor
Gergely

Eger
Eger
Buda
Buda
Buda
Buda
Buják
Buják
Buják
Buják
Hatvan
Eger
Szécsény
Cserép(vár)
Cserép(vár)
Sirok
Eger
Eger
Eger
Tolna
Pest
Szeged
Szeged
Szerém
Lippa
Csongrád
Bácska
Szeged
Baja
Baja
Temesvár
Temesvár
Pest
Hatvan
Hatvan
Hatvan
Eger
Eger
Eger
Eger

török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
török
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác
rác

(Puszta-)Szikszó
Maklár táján
Pásztó
Pásztó
Pásztó
Pásztó
Pásztó
Pásztó
Pásztó
Pásztó
Cserhát-hegység
Maklár táján
Rárós(puszta)6
Szomolya
Szomolya
(Eger-)Bakta
Kerecsend
Kerecsend
Maklár táján
Cegléd
Cegléd
Szeged táján
Szeged táján
Bácska
Szentes
Csongrád táján
Bácska
Szeged táján
a bajai szőlőkben
a bajai szőlőkben
Szeged
Szeged
„Pest elein”
Heréd mellett
Cinkota
az Ipoly folyó mellett
Maklár táján
Maklár táján
Maklár táján
Maklár táján

A táblázat alapján látható, hogy a füleki katonák mindig portyán szerezték a foglyaikat, és attól sem riadtak vissza, hogy a török végvár vagy helyőrség közvetlen
közelébe merészkedjenek emiatt. A török vagy szerb foglyok legnagyobbrészt a
szolgálati helyük mellett (legfeljebb 20–25 kilométeres sugarú körben) estek rabságba, kisebb részben pedig saját portyakísérletük alkalmával vagy kiküldetésben.
A fülekiek által ejtett foglyok főleg az egri vilájet várkatonáiból kerültek ki (55 fo5 Ma Füzesabony város egyik külterülete
6 Ma Nógrádszakál település egyik része.

10

goly), kisebb részben a budai vilájetből (22 fő) és a temesvári vilájetből (4 fő), aztán
további 1–1 fogoly származott Drinápolyból és a dunántúli Tolnából.
Egy-egy sikeres rajtaütés alaposan megnövelhette a rabok számát. Például 1675.
április 10-e környékén tizenegy törököt és „soldos ráczokat” hoztak be a portyázók,7
vagy említhetjük azt az esetet Bélteky Pál alkapitányságának idejéből, amikor az
Orosz Péter vezette fülekiek egy Kecskemét és Nagykőrös között lezajló győztes
összecsapás után 14–15 török foglyot szereztek.8 De szólhatunk egy még későbbi
esetről is, már Bellovics Sámuel idejéből, amikor 1681. október 26-án 19 új fogoly
került be a végvári tömlöcökbe.9 Füleken ugyanis két, erre a célra épített börtön
volt: egy a városban, egy pedig a várban. Ha ezek megteltek, minden tulajdonos ott
tartotta rabját, ahol tudta, természetesen saját felelősségére; ez lehetett akár egyszerű gazdasági helyiség is.10 Oroszlány írta egyszer Kohárynak, hogy a főkapitány
egyik telkével szemben, egy pincében „lappangtatják” a katonák 13 török foglyukat.11 (A törökök által éppen akkor birtokolt Egerben is legalább két tömlöchelyiség
létezett, ahol akár 300-nál is több magyar raboskodhatott.12)
A török foglyokat igyekeztek minél előbb eladni. Például az előbb említett esetben a 13 pincébe zárt török rab közül már négynek azonnal gazdája akadt: egyet a
porkoláb vett meg, mint csererabot a mostohafiáért, egyet egy magyar fogoly, szintén, hogy csererab legyen, kettőt meg további értékesítésre vittek el.13 Az 1675.
áprilisban ejtett török és rác foglyok is azonnal elkeltek.14 Füleken olyan török rabokat is eladtak, akik nem kellettek fogvatartóiknak. Mikor Sirok táján három végvár katonái közös portyájukon fogtak négy törököt, a putnokiak kijelentettétek,
hogy nekik egy rab sem kell, mert nincsen köztük egy „derekas” sem, és átadták a
fülekieknek. Az alkapitány megkérdezte Koháryt, megengedi-e, hogy elkótyavetyéljék őket. Szabadlegények is behoztak három budai törököt Fülekre, és mivel nem
volt kedvük sarcoltatni, olcsón eladták őket Bélteky Pálnak.15

MNL OL, C 1276. tekercs № 12562., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars V.), Oroszlány István
levele Koháry Istvánnak (Fülek, 1675. április 18.).
8 MNL OL, C 1294. tekercs № 15361., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars V.), Bélteky Pál levele
Koháry Istvánnak (keltezetlen, de mivel Bélteky Pál írta alá, így 1679 tavasza előtt keletkezett).
9 MNL OL, C 1297. tekercs № 15983., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars V.), Sőtér Mihály levele
Balassa Juditnak (Fülek, 1681. október 26.).
10 VARGA J. János, Rabtartás és rabkereskedelem a 16–17. századi Batthyány-nagybirtokon = Unger
Mátyás emlékkönyv, szerk. E. KOVÁCS Péter, KALMÁR János, V. MOLNÁR László, Bp., 1991, 121.
11 MNL OL, C 1057. tekercs № 452., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars I.), Oroszlány István levele
Koháry Istvánnak (Fülek, 1676. február 22.).
12 IZSÉPY Edit, Az egri törökök fogságába esett magyar rabok kiváltásának és szállításának problémái =
AGRIA XI–XII: Az Egri Dobó István Múzeum Évkönyve, szerk. BAKÓ Ferenc, Eger, 1974, 159.
13 MNL OL, C 1057. tekercs № 452., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars I.), Oroszlány István levele
Koháry Istvánnak (Fülek, 1676. február 22.).
14 MNL OL, C 1276. tekercs № 12562., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars V.), Oroszlány István
levele Koháry Istvánnak (Fülek, 1675. április 18.).
15 MNL OL, C 1057. tekercs № 671., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars I.), Bélteky Pál levele
Koháry Istvánnak (Fülek, 1675. szeptember 25.).
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Minden rabtulajdonos szabadon sarcoltathatta foglyát,16 mégis voltak bizonyos
határok a váltságdíj kiszabása és a rabokkal való bánásmód terén. Az oszmán hatóságok bármilyen alattvalójuk panasza esetén azonnal jelentették az esetet az illetékes helyen. Például egyszer Koháry István azért kapott szemrehányást felettesétől,
a Bányavidéki Főkapitányság vezetőjétől, Esterházy Páltól, mivel az egri pasa azzal
vádolta meg, hogy a béke ellenére a megfogott törököket a fülekiek negyven napig
vasban jártatták. Koháry hiába minősítette hazugságnak a pasa szavait, a megfelelő
szabályok szerint vizsgálatot rendelt el, és felettesének a jelentés mielőbbi elküldését ígérte.17 Vagy egy másik alkalommal Bercsényi Miklós (aki szintén felettese volt
neki, mint bányavidéki főkapitány-helyettes) arra utasította Koháryt, hogy azt a
csauszt, akit füleki katonák fogtak el, azonnal eressze szabadon, helyette a vitézeket
zárassa be, ezután értesítse őt. A csauszt ugyanis nagyon kedvezőtlen körülmények
között sarcoltatták meg, ami az uralkodó fülébe is eljutott, aki azonnali retorziót
követelt.18 Egy portya után a füleki katonák Bercsényi Miklós számára is felajánlottak egy foglyot. A bányavidéki főkapitány-helyettes Koháry Istvánt kérte meg, hogy
adja el a törököt, de külön felhívta a figyelmét, hogy „atyafiságosan sarcoltassa” meg,
azaz túl sokat ne kérjen érte, nehogy feljelentés történjen.19
Komolyabb probléma származott abból, hogy füleki katonák 1674-ben Rimaszombaton egy fontos üggyel megbízott csauszt hurcoltak fogságba, és emiatt a
törökök felháborodottan tiltakoztak. Bercsényi Miklós azonnali jelentést kért az
ügyről.20 Pár nap múlva Bercsényi jelezte Kohárynak, hogy Forgách Ádám az ügy
miatti neheztelését sikerült ugyan valamelyest csillapítania,21 és kicsivel később azt
is közölte beosztottjával, hogy majd közösen igyekeznek kitalálni valamilyen
„remediumot” a hodzsa fogvatartása miatti török fenyegetőzések elsimítására is.22
Azonban Forgách Ádám országbíró (egyben Nógrád megyei főispán) előtt az alispánja úgy állította be az ügyet, mintha teljesen Koháryt terhelné a felelősség az esetért, ami azzal is súlyosabbá vált, hogy a füleki főkapitány elmulasztotta a csausz
megbízólevelével kapcsolatban értesíteni feletteseit. Bercsényi ismét biztosította
Koháryt, hogy igyekszik enyhíteni az országbíró–főispán haragját.23
A fogolyszerzés tilalmát a vasvári béke értelmében24 és az Udvari Haditanács
utasítása alapján a végvárvidék főkapitányai igyekeztek a legszigorúbban betartatni
16 IZSÉPY, Az egri törökök… i. m., 161. VARGA J., Rabtartás és rabkereskedelem… i. m., 121–131.

Koháry István levelei Eszterházy Pál nádornak, közl. MERÉNYI Lajos, 1903 (Magyar Történelmi Tár
IV.), 1. sz., I. levél, 68–69 (Fülek, 1670. augusztus 1.).
18 MNL OL, C 1118. tekercs № 6537., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars V.), Bercsényi Miklós
levele Koháry Istvánnak (Brunóc, 1669. október 1.).
19 Uo. № 6570., Bercsényi Miklós levele Koháry Istvánnak (Sempte, 1674. június 15.). A török rab
eladását Koháry nem vállalta, felküldte inkább Bercsényihez. ― Uo. № 6571., Bercsényi Miklós levele
Koháry Istvánnak (Sempte, 1674. június 23.)
20 Uo. № 6570., Bercsényi Miklós levele Koháry Istvánnak (Sempte, 1674. június 15.).
21 Uo. № 6571., Bercsényi Miklós levele Koháry Istvánnak (Sempte, 1674. június 23.).
22 Uo. № 6572., Bercsényi Miklós levele Koháry Istvánnak (Sempte, 1674. június 26.).
23 Uo. № 6573., Bercsényi Miklós levele Koháry Istvánnak (Tapolcsány, 1674. július 13.).
24 Az 1664. augusztus 10-én megkötött vasvári béke 9. pontja rendelkezik a fegyvernyugvásról és a
kölcsönös portyázások leállításáról és a megszegők megbüntetéséről: „[…] Articulus Nonus: Nullæ
penitus posthac, tam ex una, quam ex altera Parte hostilitates, excursiones, committantur,
17
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az egyes várak kapitányaival és főkapitányaival. Az esetekről általában akkor értesültek, amikor a hódoltsági török hatóságok vagy ismeretlen magyar feljelentők
(akiket gyakran fidedignus jelzővel jelöl a szöveg) beterjesztették hozzájuk panaszukat és feljelentésüket. A tábornokok tisztában voltak azzal, hogy a végvári katonák élethez szükséges élelem- és zsákmányszerzési lehetőségeit időnként el kell
nézni; hogy a törökök felnagyíthatják és torzíthatják a rajtuk esett veszteségeket, és
akár rosszindulatú feljelentés is szóba jöhetett egy-egy eset kapcsán, ezért szelektálták az információkat, és csak a kellő esetben indítottak vizsgálatot. Ez főleg akkor
történt meg, amikor az Udvari Haditanács adta ki nekik utasításba.
Esterházy Pál bányavidéki főkapitányhoz az 1669. év utolsó napjaiban intézett
levelet a katonai szervezet, amelyben Koháry István katonáit vádoltak meg a béke
megszegésével. Ugyanis egy füleki lovastiszt beszállásolta egységét egy elhagyott
faluba, majd a létszámot más csoportokkal addig-addig növelte, amíg elegendő
végvári nem gyűlt össze ahhoz, hogy egy 150 fős török portyázó alakulatot megtámadjanak, megfutamítsanak, majd 20 ellenség levágása után még foglyokat is ejtsenek, köztük a szécsényi helyőrség vezető agáját. Az Udvari Haditanács a füleki tiszt
előkerítését és megbüntetését kérte, mert ez a fogolyszerzéssel párosult akció nemcsak komolyan veszélybe sodorta a nemrég kötött békét, hanem az uralkodó által
kiadott rendelet megszegésének is hallatlan példája volt.25
Egy másik esetben török polgári személyeket ragadtak el a füleki katonák a hevesi török palánkvár közeléből, egy, a raktárak melletti gabonacséplésnél dolgozó
Ahmet (Ahmed) nevű személyt hurcoltak magukkal a feleségével és gyermekeivel
együtt. A végváriak ezután (Jász)Apáti település lakosaira erőszakolták rá a kezességet 300 forint és 34 darab süveg értékben, és a fizetést folyamatosan siettették,
sűrű fenyegetéssel. (Ahmet és családja ugyanis a faluban lakott.) Az egri pasa azonnal írt Paris Spankau felső-magyarországi főkapitánynak, hogy a jászapáti lakosok
ilyen formában megnyilvánuló sanyargatását állítsa le: ne engedje meg nekik a kezesség-összeg kifizetését. Spankau késlekedés nélkül az Udvari Haditanácsnak
küldte fel a pasa 1674. augusztus 19-én kelt levelét.26 A katonai hivatal az ügy rencontrafacientes, severe puniantur; Ut denique utriusque Partis Miles in fræno & disciplina teneatur,
revocentur ex utraque Parte exercitus, a Confinibus Hungariæ & Transylvaniæ, & non revertantur,
quatenus afflicta Plebs, in perfecta tranquillitate Vivere possit […].” — MNL OL, P 125, 4735. tekercs №
9535., (Eszterházy Pál nádor iratai), a vasvári béke szövegének korabeli másolata. A vasvári béke az
1608-as zsitvatoroki béke változatlan megújítását is jelentette, amelynek 6. pontja foglalkozott a
portyák és várostromok, 7. pontja pedig a fogolyszerzés tilalmával. Magyar történeti szöveggyűjtemény, 1526–1790, szerk. SINKOVICS István, Bp., Tankönyvkiadó, 1968, II/1, 369.
25 MNL OL, P 125, 4730. tekercs № 8584., (Esterházy Pál nádor iratai), az Udvari Haditanács utasítása Esterházy Pálnak (Bécs, 1669. december 30.): „[…] Vice Dux Equestris Filekiensis, qui comparandi
pabuli causa in deserto pago se pernoctasse et tanta militia stipatum fuisse fatetur, quod cum centum
quinquaginta Turcis confligere, eosque in fugam agere sufficiens fuerit, captis aliquot inter quos ipse
Bassa et Agha Szecheniensis, atque viginti trucidatis, adeo ut clare pateat, ipsum non pabulatum sed
Turcas irritatum exivisse contra articulos Pacis et crebriores Suæ Majestatis Cæsareæ ac Regiæ
inhibitiones […].”
26 MNL OL, P 125, 4731. tekercs № 8691. irat melléklete, (Esterházy Pál nádor iratai), az egri pasa
levele Paris Spankau felső-magyarországi főkapitánynak (transumptum másolat, 1674. augusztus
19.).
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dezését Esterházy Pálra hárította: a békés együttélés és a háború elkerülése érdekében, a falu sarcoltatásában részt vevő füleki katonákat szigorúan büntesse meg,
parancsolja meg nekik, hogy a kezességi pénz követelésével többé ne fenyegessék a
(jász)apátiakat, végül pedig minden eszközzel érje el náluk, hogy mindenféle portyát, fogolyszerzést és sarcoltatást fejezzenek be.27
A füleki katonák az 1676-os év végén komoly zsákmányra tettek szert. Egy csauszaga tartott Eger várába a szultáni udvarból, amikor Heves és Eger között megrohanták őket a végváriak. A török fegyveres kíséret tagjaiból többet megöltek, sokat
pedig foglyul ejtettek, közte a csauszagát. Az egri pasa felháborodottan írt I. Lipótnak (1657–1705) az atrocitásról, főleg pedig az hozta ki a sodrából, hogy a konstantinápolyi személy meghalt a fogságban. I. Lipót 1677. január 5-én rendeletet adott
ki, hogy a csauszaga és a többi török elfogásában vétkes füleki katonákat le kell
tartóztatni, majd szigorú és példás büntetés kiszabása után intézkedni kell a török
foglyok szabadon bocsátásáról. Esterházy Pál január 9-én levelet írt az Udvari Haditanácsnak, hogy a füleki katonák őrizetbe vétele megtörtént. Az Udvari Haditanács
aztán január 18-i levelében még arra is utasította a bányavidéki főkapitányt, hogy a
lefolytatott eljárás mellett gyűjtse össze a katonák által szerzett zsákmányt, válogassa szét őket tulajdonosaik szerint, majd őrizze meg. Mivel pedig a magyar tábornok
nem intézkedett még február közepéig sem, és mert az egri pasa ismét reklamált a
meghalt csauszaga ügyében, az Udvari Haditanács megsürgette Esterházy Pált az
uralkodói rendelet és a szerv saját hatókörében kiadott parancsainak mielőbbi
végrehajtására. Vagyis a tábornok az eljárást folytassa le, a vétkes végváriakat büntesse meg, a zsákmányt válassza külön, a török rabokat bocsássa el, és az ügyről
szóló jelentés mielőbb küldje fel hozzájuk hivatalosan.28
Volt olyan időszak is, amikor a rabtilalom nem a béke megtartását szolgálta, hanem azt, hogy az ellenség minél több katonáját megsemmisítsék. Ilyenkor az volt a
lényeg, hogy azért volt tilos foglyot ejteni, mert meg kellett ölni őket.
1677-ben több alkalommal is megerősítették ezt a tilalmat. Bercsényi Miklós
először május 24-én utasította Koháry Istvánt, hogy a füleki katonáknak semmiképpen ne engedje meg a fogolyszerzést, hanem minden harc vagy portya közben
tetten ért („in flagranti”) ellenséget azonnal meg kell ölniük.29 Koháryt a felettese
július 23-án ismét figyelmeztette a rabejtés tilalmára és helyette az ellenség azonnali megsemmisítésére, továbbá a parancs megszegőinek szankcionálásra is kitért: aki
vét a rendelkezés ellen, attól el kell venni a foglyait, börtönbe kell záratni, és azonnal
Bercsényi tudomására kell hozni az esetet. Amíg tőle rendelkezés nem jön, addig
Kohárynak tömlöcben kell tartania a vétkest, aki akár halálbüntetést is kaphat tettéért.30 Bercsényi egy másik levélben tisztázta azt is Koháryval, hogy a fogolyszerzés tilalma csakis a királyi rendeletek kibocsátása után lépett érvénybe, tehát a vár27 Uo. № 8691., az Udvari Haditanács utasítása Esterházy Pálnak (Bécs, 1674. szeptember 3.).
28 Uo. № 8749., az Udvari Haditanács utasítása Esterházy Pálnak (Bécs, 1677. január 18.) és №

8750., az Udvari Haditanács utasítása Esterházy Pálnak (Bécs, 1677. február 16.).
29 MNL OL, C 1118. tekercs № 6578., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars V.), Bercsényi Miklós
levele Koháry Istvánnak (Brunóc, 1677. május 24.).
30 Uo. № 6580., Bercsényi Miklós levele Koháry Istvánnak (Temetvény, 1677. július 23.).
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ban történő nyilvános kihirdetés előtt szerzett foglyokat a katonák szabadon adhatják-vehetik. Ám ismét lelkére kötötte a főkapitánynak, hogy az ediktum érvényét
Füleken minden áron tartassa be, és ne vegyen példát a korponai esetről, ahol a
tisztek nem bizonyultak elég erélyesnek a katonákkal szemben, és emiatt konfliktus
támadt.31
Ám hamarosan Füleken is a korponaihoz hasonló rabfogásra került sor, és a katonákat börtönbe vetették, Bajáról származó török foglyaikat lefoglalták. Bercsényi
Miklós közbenjárására a bűnösök Esterházy Páltól mégis kegyelmet kaptak azzal a
feltétellel, hogy a törököket kicserélik a Baján raboskodó magyar foglyokkal. A bányavidéki főkapitány-helyettes ismételten kérte Koháry Istvánt a királyi rendelet
még szigorúbb betartatására, amit a következőképpen indokolt: „[…] Legyen erős
tilalma a rabfogásnak, mert bizony félek rajta, mind kegyelmetek s mind mi [azaz
Bercsény Miklós és Esterházy Pál] megbúsulunk egyszer miatta, […] mert áristommal fizetünk, és olly emberséges vitéz ember talál meg fogattatni, az ki fejével fizet
[…].” Bercsényi Miklós egyúttal azt is parancsba adta Kohárynak, hogy írják össze
azt, mennyi török és kuruc fogollyal rendelkeznek Füleken, továbbá, hogy hány
magyar rab van a törököknél, ugyanis az Udvari Haditanács és I. Lipót feltétlenül és
minél előbb informálódni szeretett volna ezekről.32 Az előbb említett levéllel összhangban, Esterházy Pál is megerősítette Koháry előtt, hogy a parancs megszegése
miatt letartóztatott füleki katonáknak megkegyelmezett azzal a feltétellel, hogy
török foglyaikat magyarokkal kell elcserélniük, de külön hangsúlyozta, hogy ezután
semmilyen kedvezés nem lesz. Kohárynak különösen lelkére kötötte, hogy a legszigorúbb eszközökkel is tartóztassa embereit a királyi rendelet semmibe vételétől,
továbbá kérte tőle az uralkodónak informálására szolgáló, az abban az évben a törökök által elfogott rabokról elkészített listát.33
Az ellátási és élelmezési nehézségekkel küszködő végvári katonákat azonban
nem lehetett visszatartani szinte egyetlen, addig „törvényesen elnézett” pénzszerzési
forrásuktól, a török rabok megszerzésétől és elkótyavetyélésétől. Teljesen figyelmen kívül hagyták a felsőbb utasításokat, és még legközelebbi feljebbvalójuk akaratával is dacolva, több esetben elhagyták a végvárat, hogy rabokat fogjanak és azokat
sarcoltassák. Ha a vitézek szerencsével jártak, mindig felajánlottak feletteseiknek a
leendő váltságdíjból vagy zsákmányból bizonyos hányadot, hogy hallgatásukat
megszerezzék, és így a feljelentést elkerüljék.
Az is jellemző volt, hogy a parancsmegtagadó katonák mindig arra hivatkoztak,
hogy főkapitányi vagy alkapitányi engedéllyel indultak el portyájukra. Két esetet
vázolok fel, amelyek nagyszerűen alátámasztják a fentebbi tényeket. Koháry Ist31 Uo. № 6581., Bercsényi Miklós levele Koháry Istvánnak (Temetvény, 1677. augusztus 8.).

Uo. № 6586., Bercsényi Miklós levele Koháry Istvánnak (Ismeretlen helyről, 1677. szeptember
18–30. között).
33 MNL-OL P 2257., 667. egység, 7. tétel, B., fol. 123–124., (Koháry István (1649–1731) levelezése),
Esterházy Pál levele Koháry Istvánnak (Kismarton, 1677. szeptember 30.). Esterházy Pál a magyar
rabokról készített listával azt is bizonyítani akarta Lipót és az Udvari Haditanács előtt, hogy a törökök megkövetelik a végváriak rendszabályozását, holott ők azok, akik nem tartják meg a békét, és
foglyokat ejtenek.
32
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vánnak főkapitánysága második évében el kellett hagynia kis időre Füleket, a vár
felügyeletét pedig az éppen akkor Bécsből visszatérő Bélteky Pálra bízta. Az
alkapitány egyik nap döbbenten vette tudomásul, hogy az, a még Koháry által portyára kiengedett kisebb csoport katona, akiket Oláh János főhadnagy és Nyékon
Gergely vezetett, elfogták a hatvani alajbég öccsét, egy nagyon magas rangú és gazdag törököt, akit azután magas összegre sarcoltattak. Bélteky tudta, hogy portyázni
mentek, hallott a gazdag zsákmányukról is (hiszen neki is felajánlottak a portya
elhallgatásáért egy 100 forintot érő lovat), de a sarcoltatásról fogalma sem volt,
mert Oláh azt hazudta neki a jelentéstételkor, hogy az említett törököt megölték.
Azonban de Souches34 tábornagy tudomást szerzett az esetről, és számonkérő levelet küldött Béltekynek, amiben kifejtette, hogy ne próbáljon mentséget felhozni az
ügyben Koháry fiatalságára és tapasztalatlanságára hivatkozva, mindenképpen
magának kell felelnie a történtekért. Az alkapitányt nagyon érzékenyen érintette a
dolog, ugyanis de Souches sorai szerint „[…] a tisztekben ölet meg Őfelsége efféle
törökkel való alkalmatlankodásokért […]”, és hogy ne rajta csattanjon az ostor, hanem az igazi vétkeseken, azonnal negyven hajdút küldött ki (Fülek-)Püspökibe,
hogy az ott lapuló sarcoltató katonákat megfogassa. Az egyik vezetőt, Nyékon Gergelyt és három másik társát a hajdúk behozták. A részeg Nyékon megijedt a várható
büntetéstől, és egész úton azt kiabálta, hogy ő a portyára tiszt vezetésével indult el,
amire a főkapitány adott engedélyt, sőt kifejezetten rabszerzésre küldte ki őket.
Bélteky nem hitt a megfogott végvárinak, mert ugyan ő maga a csoport portyára
való kibocsátása idején nem tartózkodott a várban, de abban egészen biztos volt,
hogy Koháry ilyen parancsot nem adott ki. Oláh Jánost azonban, akire nagyon megharagudott a hazugsága miatt, nem keríthette kézre, mert messze volt még a vár
környékétől is, de megígérte Kohárynak (és nem utolsó sorban a saját szabadsága
és karrierje érdekében is), hogy az első adandó alkalommal letartóztatja. Az
alkapitány megírta az ifjú főkapitánynak, hogy már belekezdett a de Souches tábornagynak küldendő, az egész esetről szóló részletes jelentésbe, ugyanakkor finoman
figyelmeztette Koháryt, hogy ő is készüljön fel az esetleges szóbeli támadásokra.35
A másik eset 1677-ben történt, pontosan abban az időszakban, amikor az uralkodói rendeletek ismét megszigorították az amúgy is tiltott fogolyszerzést. Amikor
az egyik ilyen lipóti parancsot Fülek részére megküldték, Bélteky Pál a német nyelvű írnokkal lefordíttatta, majd tartalmát nyilvánosan kihirdette a katonák között.36
Azonban szeptember elején Rácz Illés, Becskereky Mihály és még sok más végvári
katona, semmibe véve mind az uralkodói parancsot, mind az alkapitány figyelmeztetését, elindultak portyázni és rabot ejteni, és Baja környékéről 12 foglyot hoztak,
34 Bár papíron Forgách Ádám vezette a Bányavidéki Főkapitányságot az 1663-as érsekújvári kudarc

ellenére is, a gyakorlati teendőket Louis de Souches tábornagy látta el, és együtt irányította azt a
Komáromi Főkapitánysággal, egészen 1668 decemberéig, Esterházy Pál kinevezéséig. CZIGÁNY István, Reform vagy kudarc? Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére a Habsburg Birodalom
haderejébe 1600–1700, Bp., Balassi, 2004, 116.
35 MNL OL, C 1131. tekercs № 7548., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars V.), Bélteky Pál levele
Koháry Istvánnak (Fülek, 1668. augusztus 23.).
36 MNL OL, C 1300. tekercs № 16641., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars V.), Bélteky Pál levele
Koháry Istvánnak (Fülek, 1677. augusztus 29.).
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közte a török helyőrség agáját is. A katonák ugyan visszatértek Fülek környékére,
de a büntetéstől félve, nem mertek bemenni a várba, helyette a falvakban bujkáltak
a zsákmánnyal és a rabokkal. Azt üzenték be Bélteky Pálnak, hogy „honoráriumot”
fognak fizetni Kohárynak, ha nem tulajdonít jelentőséget a portyájuknak, és ezzel
nekik, az éhező és nélkülöző katonáknak tesz jót.37 Az alkapitány azonban az előírásnak megfelelően megfogatta, majd börtönbe záratta a vezetőket, Rácz Illést,
Kovács Benedeket, Orosz Pétert és Vas Bálintot, ám hamarosan kibocsátotta őket,
mert Oláh János főhadnagy teljes kezességet vállalt értük. Azonban Bélteky Pál a
zsákmányt és a török rabokat elkobozta tőlük, és felvitette a várba, nehogy eladják
őket, sőt ezzel még könnyebbé vált a sarcról szóló hivatalos elszámolás elkészítése
is. Viszont az alkapitány a vár nagymértékű szénahiánya miatt a szerzett lovakat
azonnal kótyavetyére bocsátotta, a befolyt összeget pedig letétbe helyezte.38 A portyán részt vevő katonák ekkor azzal álltak elő, hogy Koháry Istvánon kívül még
Esterházy Pálnak és Bercsényi Miklósnak is felajánlottak 100–100 forintot, ha
ügyüket elnézik, és nem tesznek feljelentést az Udvari Haditanácsnak.39 Mint ahogy
azt már az előbb írtam, Esterházy Pál megbocsátott a törvényszegő füleki katonáknak.40 Azt, hogy a bányavidéki főkapitány a 100 forintot is elfogadta-e, arról adat
nincsen, de az biztos, hogy Koháry István megkapta a katonáktól a felajánlott pénzt,
amit azonnal Fülek építési költségeibe invesztáltatott.41
Esterházy Pál jóindulata máskor is megnyilvánult. Például 1675-ben történt
olyan eset, mikor szintén az Alföldről, Zomborról származó török rabokat szereztek
a füleki katonák, és hasonló módon, a büntetéstől való félelmükben nem mertek
bemenni a várba. Koháry közbenjáró levelet írt a nevükben, hogy Esterházy Pál
ezegyszer tekintsen el büntetésüktől.42 A tábornok válaszlevele nem marasztalta el
a portyázókat, ám elrendelte a zombori foglyoknak azonnali elküldését Semptére.
Ám lelkére kötötte Kohárynak, hogy „[…] az ilyen török raboknak neveket föl sem köll
tenni […]” a Haditanács előtt, mert ha tudomást szereznek róla, egészen biztos, hogy
elveszik tőlük, és német katonák cserefoglyai lesznek. Ám ha Esterházynál maradnak, mindegyiküket a magyar végváriak kiváltására fogják fordítani, hogy
„…lehessen szabadulása az szegény magyar katonának…”43 (A török foglyokkal való
bújkálás sokszor anyagi kárt okozott a vármegyéknek, mert a végváriak a falvak
lakosságától követelték meg az ellátást, amíg be nem mehettek a várba. Többek
között emiatt panaszkodott a Bécsbe audienciára utazó Gerhart György Hont vármegyei főtisztviselő Esterházy Pálnak azokra a magyar katonákra, köztük
37 Uo. № 16646., Bélteky Pál levele Koháry Istvánnak (Fülek, 1677. szeptember 20.).
38 Uo. № 16639., Bélteky Pál levele Koháry Istvánnak (Fülek, 1677. szeptember 23.).
39 Uo. № 16648., Bélteky Pál levele Koháry Istvánnak (Fülek, 1677. szeptember 23.).

MNL OL, P 2257., 667. egység, 7. tétel, B., fol. 123–124., (Koháry István (1649–1731) levelezése),
Esterházy Pál levele Koháry Istvánnak (Kismarton, 1677. szeptember 30.).
41 MNL OL, C 1300. tekercs № 16649., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars V.), Bélteky Pál levele
Koháry Istvánnak (Keltezetlen, de tartalma alapján Füleken írták 1677. szeptember végén).
42 MNL OL, C 1287. tekercs № 14362., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars V.), Koháry István levélfogalmazványa Esterházy Pálnak (Csábrág, 1675. január 12.).
43 MNL OL, C 1286. tekercs № 14171., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars V.), Esterházy Pál levele
Koháry Istvánnak (Nagyszombat, 1675. január 19.).
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fülekiekre is, akik Korpona, a megyeszékhely közvetlen közelében élték fel a lakosság gazdasági erejét, ráadásul még arra is okot nyújtottak, hogy a felbőszült törökök
a vármegyén álljanak bosszút.44)
A Kassai Főkapitányság is elrendelte egyszer a füleki katonák kézrekerítését,
mivel a felügyeleti körzetében követték el a portyázási tilalom megszegését. Molnár
György, Szűcs János és társaik Várad környékén portyáztak, megöltek 45 törököt,
15 szpáhit pedig a Kőrös és Maros mentén ide-oda hurcolásztak, váltságdíjat követelve értük a váradi pasától. A Paris Spankau által küldött katonák le akarták őket
tartóztatni, mire a fülekiek sietve odébbálltak. A tábornok annyira megharagudott,
hogy helyettük Semsey András ónodi alkapitányt „vasba penderítette”, mivel némely katonája a fülekiekkel portyázott együtt.45
Ha tilalmak idején mégis rabot szereztek a végváriak, Koháry István azonnal listát készíttetett a sarcbevétellel kapcsolatban, hogy egy esetleges számonkérés esetén fel tudja mutatni a felsőbb szerveknek. Ő parancsolta meg Dúl Mihálynak, akkor
még helyettes seregbírónak, hogy készítsen elszámolást két, Egerből származó
török rab sarcáról, akiket Rácz Illés, Lénárt Péter és Vízi Gergely kilenc füleki és
három korponai katonával együtt fogott el. A foglyoktól 2000 tallér sarcot kaptak,
amit 17 felé osztottak (a tizenöt katonán kívül egy részt kapott a főkapitány és a
kalauz is), fejenkénti 110 tallér kifizetésével. Dúl Mihály a fennmaradó 130 tallérról
szigorúan elszámoltatta a sarcszedőket. A bevallott tételek között szerepelt a mindkét egyháznak nyújtott felajánlás, régebbi adósságok rendezése, a két rab őrzésekor
felmerülő költségek, a sikeres váltságdíj-átvételekor való áldomásivás költségei (a
törökök is fogyasztottak bort!), a füleki és más egyéb végvárakban raboskodó magyar és török rabok számára alamizsna felajánlása, és benne volt a „pénzolvasó
fáradságáért” adott egy tallér is. A számadás eredménye egy talléros többlettel zárult, tehát a katonák hiánytalanul el tudtak számolni a pénzzel.46
A rabszerzés mellett a rabvásárlás is tilos volt. Völgyi Benedek füleki katona egy
Alföldre indított portyán vett részt, és megvett hét egri törököt a lévai vitézektől,
hogy azokkal váltsa ki öccsét a börtönből. Koháry István azonban Esterházy Pál

MNL OL, P 125., 4704. tekercs № 2179., (Esterházy Pál nádor iratai), Gerhart György levele Esterházy Pálnak (Bécs, 1670. szeptember 6.) Részlet a levélből: „[…] A Korponaj, Lévaj, Kékkeőÿ, Füleki
Vitézek Eő feölséghe s- Nagyságod tilalma, sűreő Prohibitiója ellenis naponkint excurrálván, csatázásokkal nem kevéssé piszkállják az Teőrököt: azkit el foghatnak bennek, mind inkáb Korpona táján
sokszor csak nem Kapuja eleőt az heljnek hordozván, hasonló s- károssabb excursiókra okot adnak az
pogánysághnak, el annyira, semmi utunk bátorságos nem lehet illjen alkalmatlankodó Præsidiariussok
maga haszna keresésse miatt. Ennek alkalmatlan volta ebben is sérté Vármegjénket, kegjelmes Uram
az olljan kézben léveő Teöreökkel fel s- alá járó, lappangó Vitézek, avagj inkáb Latrok módnélkül való
gazdálkodássra ereőltetik az Szegénÿséget, heteket, holnapokat teőltnek faluink határiban, éjeli nappali magok-isztrásáltatássával terhelvén a népet […].”
45 MNL OL, C 1057. tekercs № 643., (ŠABB, Koháry-család levéltára, Pars I.), Oroszlány István levele
Koháry Istvánnak (Fülek, 1671. június 29.).
46 MNL OL, P 2257., 667. egység, 7. tétel, A., fol. 15–16., (Koháry István (1649–1731) levelezése), Dúl
Mihály sarcelszámoltatási irata (Fülek, 1677. július 7.).
44
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rendeletének értelmében azonnal megfogatta Völgyit, és rabjaival együtt bezáratta,
majd felettesét az esetről értesítette, és további rendelkezést kért.47

REZÜMÉ
A Koháry II. István által 1667 és 1682 között irányított Fülek végvárának tömlöceibe számtalan oszmán és zsoldos rác került, mint fogoly az állandó portyázások
következtében. Ugyanis a magyar végvári katonák a rendszertelenül érkező zsoldjukat és egyéb ellátmányukat azzal egészítették ki, hogy portyáik alkalmával rabokat szereztek, és eladták vagy sarcoltatták őket. A török vagy rác foglyok legnagyobbrészt a szolgálati helyük mellett (legfeljebb 20–25 kilométeres sugarú körben) estek rabságba, kisebb részben pedig saját portyakísérletük alkalmával vagy
kiküldetésben. A fülekiek által ejtett foglyok főleg az egri vilájet várkatonáiból kerültek ki, kisebb részben a budai vilájetből, ritka esetben a temesvári vilájetből, aztán
előfordult néha-néha, hogy a Dunántúl keleti részéből, vagy az Oszmán Birodalom
mélyéből származott egy-egy fogoly.
A foglyokat szabadon adták-vedték, tulajdonostól függően változott fogvatartási
helyük és módjuk, viszont létezett egy kimondatlan szabály a sarcoltatás nagyságára vonatkozóan, amelyet ha megszegtek, nagy felháborodást keltett mindkét fél
részéről.
Mivel a török pasák állandóan panaszt terjesztettek be mindenféle sarcoltatás
miatt, az Udvari Haditanács szigorúan tiltotta a török foglyok szerzését a jól kialakított vasvári béke (1664) megtartása érdekében. Olykor azonban a legfelsőbb katonai szerv azt írta elő a végvári katonák számára, hogy bármilyen ellenséges foglyukat azonnal meg kell ölniük. A füleki katonák azonban nem mindig engedelmeskedtek ennek a parancsnak (mindenféle feljebbvalói intés ellenére sem), mert szükségük volt a megélhetésük miatt a foglyok sarcára. Ilyenkor nem mertek bemenni
Fülekre, vidéken bújkáltak foglyaikkal, enyhíteni igyekeztek előljáróik haragját,
elnézésükért esedeztek, sőt ajándékot is felajánlhattak, mint például 1677 őszén
egy-egy 100 forintot érő zsákmánylovat ígértek Koháry Istvánnak, Bélteky Pál
alkapitánynak és Esterházy Pálnak, ha megbocsát nekik és közbenjár értük.
Ha a fogolyszerzési tilalom ellenére mégis sarcoltatás történt, és még ha meg is
bocsátották az engedetlenséget, akkor is a végvári katonák nem kaphatták meg
jogos részüket, mert azt a seregbíró lefoglalta, akinek arról — az Udvari Haditanács
és a Bányavidéki Főkapitányság vezetőjének parancsa alapján — részletes kimutatást vagy leltárt kellett készíteni.

Koháry István levelei Eszterházy Pál nádornak, közl. MERÉNYI Lajos, 1903 (Magyar Történelmi Tár
IV.), 2. sz., XXVIII. levél, 239 (Fülek, 1680. július 12.).
47
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SUMMARY
THE POSSIBILITIES AND LIMITS OF TAKING TURKISH PRISONERS IN
FÜLEK IN THE TIME OF ISTVÁN II. KOHÁRY’S GENERAL-CAPTAINCY
(1667–1682)
In consequence of the constant Hungarian forays, several Ottoman soldiers and
Serbian (rác) mercenaries were taken to the jail of Fülek Fortress led by István II.
Koháry between 1667 and 1682. The Hungarian soldiers of the military confines
supplemented their unsystematically incoming payments and other supplies in
such a way that in the course of the forays, they took captives and sold them, or
demanded ransom from them. The Turkish and Serbian captives were mostly taken
near their garrisons (not more than within a radial of 20–25 kilometres circle from
them), while the minority was captured making their forays or on their errands.
The prisoners taken by the Roundshiers of Fülek mainly came from the vilaïet of
Eger, the lesser part from the vilaïet of Buda, and rarely from the vilaïet of Temesvár. It also occurred that the place of origin of the prisoners was the eastern part of
the Transdanubian Region or the very heart of the Ottoman Empire.
The prisoners were freely sold and bought, their conditions and places of
captivity depended on their owners. However, there was an unwritten law
concerning the amount of the ransom, the violation of which caused a general
uproar on both sides.
As the Turkish Passas always complained for all kind of ransoming, the Court
War Council strictly prohibited taking Ottoman captives for the sake of keeping the
well-arranged Treaty of Vasvár. But sometimes the highest military organisation
ordered the border soldiers to kill immediately any hostile captives they took
during the forays. The military in Fülek often did not obey this order (despite all of
their superieurs’ warning) because they needed the ransoms gained from the
captives for their living. In these cases, they did not dare to return to the fortress,
instead, they were wandering and hiding in the countryside with their captives.
They strove for softening their superieurs’ anger, begged for their overlooking,
moreover, they sometimes offered gifts to them. For example, in autumn 1677, they
promised to István Koháry, Pál Bélteky Deputy-Captain of Fülek and Pál Esterházy
(General of the Border Defence System of the Mining Towns) three horses of booty
each worth 100 forints, if they forgive them and intervene on their behalf.
Despite the forbidding order, ransoming did happen. Even if the disobediance of
the Roundshiers was forgiven, their share was not handed over to them, either,
because the total sum was distrained upon by the Military Judge of Fülek, and — by
order of the Court War Council and the General of the Border Defence System of the
Mining Towns — he was supposed to make an account or inventory of it.
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BAGI ZOLTÁN PÉTER

Karl von Mansfeld és a tizenöt éves háború

„Végtére az orvosdoktorok tanácsainak, hogy az élő eget megváltoztatná, s a tábori gondviseléseket s munkákat egy ideig elhadná, engede, s magát Komáromba
lecticába viteté. Holott az betegség nevekedvén, az nagy nemes és erős vitéz, s hoszszabb életre méltó férfi Nagyboldogasszony napján [augusztus 15-én] meghala, midőn ötvenkét esztendős korában vala, s a várasnak [Esztergom] megvétele felől felette
nagy jó reménséggel tápláltatnék.
Hasonló könnyhullatással siratták őtet mind a magyarok s belgák s németek, akiktől mindnyájuktól, amint megtetszik, szerettetik vala.”1 Így emlékezett meg Istvánffy
Miklós történeti munkájában Karl von Mansfeld herceg, az alsó-magyarországi
császári-királyi sereg főhadparancsnok-helyettes haláláról. A továbbiakban három
– egymással is szorosan összefüggő – szempontból szeretném röviden bemutatni
őt, mint hadvezért. 2

ELŐZMÉNYEK
Az 1594. év súlyos vereségeket hozott a prágai udvar számára. Az előző esztendőben sikeres felvidéki hadjárat folytatásaként ugyan sikerült Nógrádot elfoglalni,
ám a császári-királyi hadak sem Hatvan, sem pedig a Buda visszafoglalása szempontjából kiemelkedően fontos Esztergom ostromával nem boldogultak.3 Az alsó1 INSTVÁNFFY

Miklós, Magyarok dolgairól írt históriája TÁLLYAI Pál XVII. századi fordításában, Bp., 2009
(Reprint), 207. Karl von Mansfeld halálát különböző időpontokra helyezik az egykorú munkák. Két,
németül 1595-ben megjelent munka szerint augusztus 13-án délután három órakor adta át lelkét a
Teremtőnek: Mansfeldische Histori, Schlacht vnd herzliche Victoria in Ungern…s.l., 1595, 40v.
Manßfeldische Historia, oder Particular Erzehlung alles was Fürst Carol vom Manßfeldt in Ungern
außgericht…,Nürnberg, 1595, 16. Ezekkel szemben Hieronymus Ortelius és Illésházy István augusztus
14-ét adja meg a halál dátumának: Hyeronimus Augustinus ORTELIUS, Chronologia oder Historische
Beschreibung aller Kriegsempörungen und Belagerungen in Ungarn auch in Siebenburgen von 1395,
Nürnberg, 1602 (Reprint: Győr, 2002), 90v–91r. ILLÉSHÁZY István nádor följegyzései 1592–1603, közli
KAZINCZY Gábor, Pest, 1863, 23.
2 A hadvezér attribútumairól ld: KEEGAN, John, A parancsnoklás álarca, Bp., 2011.
3 HATVANI (Horváth) Mihály, Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levéltárból és a burgundi
könyvtárból. III. kötet (1553–1608), Pest, 1859, 60. ILLÉSHÁZY, i. m., 8–18. PECSEVI Ibrahim tarikhjából =
Török történetírók III. kötet (1566–1659), fordította KARÁCSON Imre, sajtó alá rendezte SZEKFŰ Gyula, Bp.,
1916, 71–193, 101–103. KJÁTIB CSELEBI fezlikjéből = Török történetírók… i. m., 200–388, 212–220. CSORBA
Csaba, Esztergom hadi krónikája, Bp., 1978, 136–143. TÓTH Sándor László, A mezőkeresztesi csata és a
tizenöt éves háború, Szeged, 2000, 148–153. ORTELIUS, i. m., 62r–65v. TÓTH Sándor László, Esztergom
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magyarországi hadszíntéren megjelent oszmán fősereg azonban sikerrel vívta meg
Győrt, amelynek védői 1594. szeptember 29-én szabad elvonulás fejében feladták a
Bécs védelme szempontjából fontos erődvárost.4 Ezzel a Csobánc, Szigliget és
Keszthely kivételével a győri főkapitánysághoz tartozó várak is az Oszmán Birodalom fennhatósága alá kerültek.5 Egyedül Komárom állt ellen a Szinán nagyvezír
vezette csapatok támadásának, és bár igyekezett ezt a sikert a prágai udvar kihasználni, jelentősége eltörpült szemben azzal, hogy Bécset immáron az oszmán fősereg
közvetlen támadása fenyegette.6
A császári-királyi hadsereget ért kudarcok a prágai és a bécsi udvart is cselekvésre készítették. Magát Mátyás főherceg az uralkodó már a hadjárat megkezdése
előtt sem tartotta alkalmasnak a főhadparancsnoki poszt betöltésére. Ezért már
1594 tavaszán a prágai udvar élénk tárgyalásban állt a Tirolt kormányzó Ferdinánd
főherceggel,7 hogy vállalja el a tisztséget. Rudolf nagybátyja azonban többszöri levélváltás és felkérés ellenére sem kívánt főhadparancsnok lenni, romló egészségi
állapotát és tartományával szembeni kötelezettségét hozva fel indokul. Tette ezt
mindannak ellenére, hogy a császár megígérte, hogy az egész hadügy irányítását
átadja neki, s tájékoztatta a következő hadiév főbb paramétereiről is.8 Mátyás főherceg tehát, aki inkább politikus, mintsem katona volt, muszájból vállalta el a tisztséget, és ez meg is látszott teljesítményén.9 Már 1594. szeptember 19-én, tehát Győr
ostroma idején II. Rudolf császár a németalföldi spanyol tartományokat kormányzó

1594.évi sikertelen ostroma = A végvári dicsőség nyomában: Tanulmányok Balassi Bálintról és koráról,
szerk. KISS Gábor Ferenc, KRUPPA Tamás, Szeged, 2004, 7–25. ISTVÁNFFY, i. m., 146–167.
4 HATVANI, i. m., 63. PECSEVI, i. m., 104–110. KJÁTIB CSELEBI, 1916, 220–230. ILLÉSHÁZY, i. m., 17–18. LENGYEL
Alfréd, Győr eleste és visszavétele a valóság tükrében, Hadtörténelmi Közlemények, 6(1959), 2, 167–221.
167–205. IVANICS Mária, A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban, Bp., 1994, 75–82. PÁLFFY Géza, A császárváros védelmében: A győri főkapitányság története 1526–1598, Győr, 1999, 208-210. TÓTH, A
mezőkeresztesi csata… i. m., 154–163. ORTELIUS, i. m., 66r–70v. ISTVÁNFFY, i. m., 167–180.
5 PECSEVI Ibrahim, i.m., 104–105. KJÁTIB CSELEBI, i.m., 221–222., 230. VERESS D. Csaba: Várak a Bakonyban,
Bp., 1983, 137–144. IVANICS, i. m., 80. PÁLFFY Géza, A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete
1597–1997, a bevezető tanulmányt írta és az okmánytárat összeállította UŐ, szerk. HERMANN István, Pápa,
1997, 12–18. PÁLFFY, A császárváros… i. m., 209, 218. VÉGH Ferenc, Birodalmak határán - a Balaton partján: Keszthely végvárváros a XVI–XVII. században, Bp., 2007, 60–61. TÓTH, A mezőkeresztesi csata… i. m.,
154, 163. ORTELIUS, i. m., 65v–66r. ISTVÁNFFY, i. m., 168–169, 181.
6 PECSEVI, i. m., 111–112. KJÁTIB CSELEBI, i. m., 230–232. ILLÉSHÁZY, i. m., 18. KECSKÉS László, Komárom, az
erődök városa, Bp., 1984, 101–107. TÓTH, A mezőkeresztesi csata… i. m., 163–164. ORTELIUS, i. m., 70v–71v.
ISTVÁNFFY, i. m., 183–185. Komárom sikeres védelméből az udvar igyekezett politikai tőkét kovácsolni a
maga számára és szövetségeseket keresni az Oszmán Birodalom elleni harc továbbfolytatásához. A
Bécsben hátrahagyott Udvari Haditanács a lengyel királynak, III. (Wasa) Zsigmondnak 1594. november
11-én küldött levelet, amiben beszámolt a komáromi védők helytállásáról, valamint arról, hogy Szinán
nagyvezír menekülve vonult el a vár alól. Míg egy nappal később Pálffy Miklós írt vöröskői várából Jan
Zamoyski lengyel kancellárnak levelet, amelyben beszámolt Komárom ostromáról. Österreichisches
Staatsarchiv (= ÖStA) Kriegsarchiv (= KA) Hofkriegsrat – Wien (= HKR – Wien) Protokolle (= Pr.)
Registratur (= Reg.) Bd. 193. Fol.: 178r. No. 11. JEDLICSKA Pál, Adatok Erdődy báró Pálffy Miklós a győri
hősnek életrajza és korához 1552–1600, Eger, 1897, 524–526.
7 Habsburg lexikon. Szerk.: Brigitte HAMANN, Bp,, 1990, 93–95.
8 ÖStA KA Hofkriesrat Akten (= HKRA) Prag. No. 1.
9 RILL, Gerhard, Kaiser Matthias, Graz–Wien–Köln, 1999.
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öccséhez, Ernő főherceghez10 fordult, hogy számára hadakozásban jártas személyeket küldjön, akiket mind a tisztségek betöltésére, mind haditanácsosként alkalmazni lehet. Az uralkodó meg is nevezte, hogy kiket szeretne a Magyar Királyságba
hozatni: Jean T’Serclaes de Tillyt11 és de la Motta-t. Majd egy nappal később megismételte levelet, immáron nevek nélkül.12
A Bécs védelme szempontjából kiemelkedő jelentőségű erődváros elvesztése
után azonban némiképpen felgyorsultak az események. Egyrészt Mátyás főherceg a
pozsonyi táborban látta, milyen következményekkel járt Győr eleste. 1594. október
20-án az uralkodónak írt levelében arról számolt be, hogy a katonák, főként a magyarok úgy viselkednek, mint akiket fejbe vágtak. Ráadásul az előző napon Christoph von Teuffenbach zu Mairhofennél, a felső-magyarországi főkapitánynál13 járt
Rákóczi Zsigmond,14 Illésházy István15 és Joó János,16 ahol is előadták, hogy amenynyiben az uralkodó nem tesz valamit, úgy meghódolnak az Oszmán Birodalomnak.17 Nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy Wolfgang von Unverzagt18 1594. október 30-án és 31-én is azzal a javaslattal fordult az Udvari Haditanácshoz, hogy a
Mátyás főherceg vezetése alatt sebtében összegyűjtött hadak használják ki Szinán
nagyvezír elvonulását a hadszíntérről, és támadják meg a szinte védtelen Győrt.19

10 Habsburg lexikon 1990, 73–75.
11 Marcus JUNKELMANN, „Der Du gelehrt hast meine Hände den Krieg.” Tilly: Heiliger oder Kriegsverbrecher?,

Altötting, 2007. Rudolf SALLER, Reichsgraf Johann T’Serclaes von Tilly, Altötting, 2007.
12 HATVANI, i. m., 61.
13 PÁLFFY Géza, Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17.
században, Történelmi Szemle, 39(1997), 2, 257–288, 272.
14 Életéről Lásd: HANGAY Zoltán, Rákóczi Zsigmond, Bp., 1967 (Kézirat). TRÓCSÁNYI Zsolt, Rákóczi Zsigmond
(Egy dinasztia születése) = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1978, szerk. DANKÓ Imre, Debrecen, 1979,
57–113. HANGAY Zoltán, Erdély választott fejedelme: Rákóczi Zsigmond, Bp., 1987.
15 Életéről Lásd: KÁROLYI Árpád, Illésházy István hűtlenségi pöre, Bp., 1883. ÖTVÖS Péter, Illésházy István az
emigrációban: Egy magyar litterátor-politikus főúr típusa, Kandidátusi értekezés, Szeged, 1985. ÖTVÖS
Péter, Pálffy Kata leveleskönyve: Iratok Illésházy István bujdosásának történetéhez 1602–1606, Szeged,
1991 (Adattár 30.). PÉTER Katalin, Illésházy Istvánról = Tanulmányok Bocskai Istvánról, szerk. HORVÁTH
Zita, Miskolc, 2008 (Publicationes universitatis Miscolciensis – Sectio Philosophica, Tomus XIII. –
Fasciculus 2.), 142–158. PÁLFFY Géza, Pozsony megyéből a magyar Királyság élére: Karrierlehetőségek a
magyar arisztokráciában a 16–17. század fordulóján (Az Esterházy, a Pálffy és az Illésházy család felemelkedése), Századok, 143(2009), 4, 853–882.
16 PÁLFFY Géza, A magyar nemesség bécsi integrációjának színterei a 16-17. században = Tanulmányok
Szakály Ferenc emlékére, szerk. FODOR Pál, PÁLFFY Géza, TÓTH István György, Bp., 2002, 307–331, 317–
318.
17 ÖStA KA Alte Feldakten (= AFA) 1594/10/9. A magyar főurak meghódolásáról Lásd: TÓTH Sándor
László, A „szináni ajánlat”: Oszmán vazallus államok létesítésének terve 1593-ban, Aetas, 17(2002), 1, 97–
110.
18 Wolfgang von Unverzagt 1600 és 1605 között az Udvari Kamara elnöke volt. 1602-ben Ebenfurt és
Regelburn bárója lett. 1605. május 31-én halt meg. ÖTVÖS Péter, Példázat a gyors halálról: Freyherr Wolf
von Unverzagt hirtelen halála, Pompeji, III(1992), 3, 94–100.
19 ÖStA KA HKR – Wien Pr. Expedit (= Exp.) Bd. 192. Fol.: 466r. No. 194. ÖStA KA HKR – Wien Pr. Exp. Bd.
192. Fol.: 466r. No. 199.
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Ez azonban nem valósulhatott meg, mivel a télre forduló időjárás megakadályozta a
hadműveletek folytatását.20
Másrészt Győr elvesztését követően az uralkodó birodalmi, hadi- és titkos tanácsosokból álló bizottságot hívott életre, amelynek a fő feladatául azt szabta meg,
hogy megállapítsa a kudarcok okait. Az 1594. november 12-én átadott jelentésükből kiderül, hogy egyebek mellett Mátyás főherceg számára nem állt rendelkezésre
egy hadakozásban járatos helyettes, aki megfelelően segíthette volna munkáját, az
ostrom és a csapatok irányítását. Egyedül csak az Udvari Haditanács elnöke, David
Ungnad von Weißenwolf21 segítette őt Esztergom ostromában és Győr alatt.22 Az
udvarnak tehát meg kellett találni erre a posztra megfelelő személyt. Mivel, ahogy
Istvánffy írja munkájában: „[…] midőn igen jó tudós, bölcs, gyakorlott hadakozó kapitányit arra szükségesnek lenni ítélné, mely nélkül, hogy ekkedig nem kevéssé szűkölködött légyen, megtapasztalja vala.”23
Az udvar az alkalmas személyt, vagy írhatom azt is, hogy a főhadparancsnokhelyettesi tisztséget betölteni képes tudós, tapasztalt és rátermett katonát Karl von
Mansfeld grófban találta meg, akit Istvánffy a következő módon jellemzett: „[…] igen
serény, s ifjúságától fogvást hadban sokat forgott vitéz ember, az belgiomi hadban az
spanyol király vízierejének főtisztviselője, és sok nagy jeles dolgokat mind földön, tengeren viselt vala.”24 Még a dicsérő jelzőkkel – főleg a német nemzet tagjaival szemben – igen fukarul bánó Illésházy István is megjegyezte róla, hogy „ez igen tudós és
bölcs, s fő hadakozó ember vala, Olasz-, Német-, Flandria országokban szerencséssen
sokat hadakozott vala.”25 Érdemes tehát röviden áttekinteni Karl von Mansfeld
életének korábbi szakaszát.

PECSEVI, i. m., 111–112. KJÁTIB CSELEBI, i.m., 231. Az úgynevezett „kis jégkorszak”, amellyel a XIV. és XIX.
század közötti gleccser előrenyomulások időszakát jelölik, egyik leghidegebb időszaka a XVI–XVII. század fordulójára esett. Az 1550-es évek közepének meleg, száraz nyarai a század végére egyre hűvösebbé
és csapadékosabbá váltak. Az 1580-as évek közepén az alpesi gleccserek előrenyomultak és ez a folyamat egészen a századfordulóig tartott. Ennek következtében az éves középhőmérséklet átlagosan 1,2–
1,4 Celsiusszal lett alacsonyabb, mint korábban. Ez azt jelentette, hogy a telek egyre hidegebbé, zordabbá
váltak, míg a meleg nyarakat a hűvösek váltották fel, amelyek ráadásul egyre csapadékosabbak is voltak.
A klímaváltozás a Kárpát-medencét sem kerülte el. A XVI. század közepétől kezdődő hideg időszak
tetőpontja az 1595 és 1602 közötti évekre esett. Időjárási események és elemi csapások Magyarországon
1700-ig, a feljegyzéseket feldolgozta RÉTHLY Antal, Bp., 1962, 102–117. RÁCZ Lajos, A középkor és a kora
újkor éghajlattörténetéről, Agrártörténeti Szemle, XXXI(1989), 1–4, 118–147, 129–147. ÁGOSTON Gábor–
OBORNI Teréz, A tizenhetedik század története, Bp., 2000 (Magyar Századok), 86–88. RÁCZ Lajos, Magyarország éghajlattörténete az újkor idején, Szeged, 2001, 56–62. Wolfgang BEHRINGER, A klíma története: A
jégkorszaktól a globális felmelegedésig. Bp., 2010, 117–139.
21 David Ungnad von Weißenwolf (1525–1600. december 22.) 1573 és 1578 között a Habsburg Monarchia orátora volt Isztambulban, majd 1584 és 1599 között az Udvari Haditanács elnökeként szolgálta a
császárt. UNGNÁD Dávid, Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai, ford. KOVÁCS József László, Bp., 1986.
22 Friedrich HAUSMANN, Ferdinand Graf zu Hardegg und der Verlust der Festung Raab = Domus Austriae:
Eine Festgabe Hermann Wiesflecker zum 70. Geburtstag, hrsg. Walter HÖFLECHNER, Helmut J. MEZLERANDELBERG, Othmar PICKL, Graz, 1983, 184–209, 196.
23 ISTVÁNFFY, i. m., 195.
24 ISTVÁNFFY, i. m., 195.
25 ILLÉSHÁZY, i. m., 21.
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Atyja, I. Peter Ernst von Mansfeld, a család úgynevezett friedeburgi vagy németalföldi ágának megalapítója már 18 évesen (1535-ben) V. Károly (1519–1556)
szolgálatába állt és részt vett Tunisz ostromában. Egy rövid kitérőtől eltekintve,
amikor IX. Károly francia király (1560–1574) oldalán harcolt, élete végéig, egészen
1604-ig a Habsburg család szolgálatában maradt. A kiváló katona számára a kormányzati munka sem volt ismeretlen, hiszen V. Károly a Luxemburgi Hercegség
kormányzójává tette 1545-ben. Egy rövid ideig, 1592 és 1594 között pedig a Németalföldi Tartományok ideiglenes vezetésével is megbízta a spanyol király. Szolgálatai elismeréseként az Aranygyapjas rend lovagjává ütötték már 1545-ben, és
1594-ben II. Rudolf birodalmi hercegi rangra emelte.26 I. Ernst Peter 1546-ban született második fia örökölte atyja katonai és államférfiúi tehetségét. Karl von
Mansfeld alig húsz esztendősen már apja személyes lovasságának (bande
d’ordonnance) Leutnantjaként szolgált, és részt vett a kibontakozó németalföldi
szabadságharc elleni harcokban. Állítólag már ekkor tanújelét adta kivételes katonai tudásának, amivel kivívta Alba hercegének és más spanyol nemeseknek az utálatát és irigységét. Így egy évi szolgálat után, 1567-ben távozott Németalföldről, és
bár atyja ellenezte, mégis IX. Károly, majd III. Henrik (1574–1589) francia királyok
zsoldjába szegődött, ahol már nem csak a hadakozásban való jártasságát, hanem
államférfiúi képességeit is megcsillogtathatta. A Francia Királyságban eltöltött tíz
esztendő után Karl von Mansfeld ismét visszatért Németalföldre, hogy a spanyol
király oldalán újra részt vegyen az itteni harcokban.
A Magyar Királyság várháborúihoz ezen a területen is a hadjáratok célja egy-egy
stratégiai fontosságú város vagy erőd megszerzése volt.27 Mansfeld több ostromban
is részt vett, hatalmas tudást és tapasztalatot gyűjtve a kor ostromtechnikájáról.28
Ennek köszönhetően 1586-ban egyrészt a Nuys várát ostromló sereg tüzérségének
parancsnokaként találkozunk vele. Másrészt egy külön seregtest vezetésével bízzák
meg. Három esztendővel később pedig rátermettsége elismeréseként II. Fülöp spanyol király (1556–1598) a németalföldi tengerek tábornokává és tengernagyává
nevezi ki, és a brabanti sereg vezetésével bízza meg.29

Allgemeine Deutsche Biographie: Auf Veranlassung Seiner Majestät des Königs von Bayern,
Herausgegeben durch die Historische Commission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften.
Duncker und Humblot, Leipzig, 1875–1912, Bd. 20, 583–586. Christian Gottfried HOFFMANN, Die Ehre Des
Fürst- und Gräflichen Hauses von Mannsfeld…, Leipzig, 1718. Joseph MASSARETTE, Der Luxemburger
Gouverneur Graf und Fürst Peter Ernst von Mansfeld (1517–1604): Ein Beitrag zur luxemburgischbelgischen Geschichte im 16. Jahrhundert. Luxemburg, Beffort, 1925. Renate SEIDEL, Die Grafen von
Mansfeld: Geschichte und Geschichten eines deutschen Adelsgeschlecht, Egelsbach–Frankfurt an Main–
München–Bremen–New York, 1998, 250–326.
27 KELENIK József, A hadügyi forradalom és hatása Magyarországon a tizenötéves háború időszakában:
Tények és megjegyzések a császári-királyi sereg valós katonai értékéről, Hadtörténelmi Közlemények,
103(1990), 1, 85–95, 87.
28 A korszak várépítészetéről és ostromtechikájáról Lásd: Christopher DUFFY, Siege Warfare: The Fortress
in the Early Modern World 1494–1660, London, 1994.
29 ADB Bd. 20, 590-593. SEIDEL, i. m., 326–341.
26

26

1. MANSFELD, AZ OSTROMLÁSBAN JÁRTAS KATONA
A főhadparancsnok-helyettessé kinevezett30 és hercegi rangra31 emellett
Mansfeld gyorsan bizonyította a magyarországi hadszíntéren is, hogy tudója, jó
ismerője a korszak hadművészetének. Már az udvar megbízásából folytatott tárgyalásokon kifejtette, mit is tart szükségesnek a hadjárat sikeréhez. Az Alexander von
Velinnel folytatott tárgyalásának rövid, az 1595. január 25-én készült írásos kivonatából is kitűnik szaktudása. Úgy vélte, hogy ha 30 000 gyalogos és 8000 lovas áprilisra készen áll, úgy véghez tudja vinni a rábízott feladatot. Egy hadseregnek ugyanis
– meglátása szerint – nem sok, hanem tapasztalt és jó katonákból kellett állnia.
Ugyanezt várta el a felfogadásukkal megbízott Obristoktól is, valamint azt, hogy
hithű katolikusok legyenek.
A katonaság mellett azonban három dolgot ítélt fontosnak a sikerhez: pénzt,
élelmet és legkevesebb 6000 sáncmunkást. Az utóbbiakat azért ítélte elengedhetetlennek, mert egyrészről az ostromágyúk elhelyezéséhez feltétlenül szükséges volt a
munkájuk, másrészt mind az ostrom, mind pedig a felmentő had elleni védekezés
során szükség lehet futóárkokra és sáncokra. A sáncmunkások magas számát pedig
azzal indokolta, hogy sokan közülük a munka során meghalhatnak, megsebesülhetnek vagy megbetegedhetnek, ami lelassíthatja az ostrom menetét, ha nem fogadnak
fel elegendő számút.
Mansfeld szükségesnek vélte megfelelő mennyiségű élelmiszer és hadianyag beszerzését is. Előbbivel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy még a hadjárat előtt gondoskodni kell beszerzésükről, mert ahogyan megjegyezte, a hadjárat alatt a víz, a
tűz és az ellenség sok alkalmatlanságot fog okozni, ami megnehezíti az élelmezést.
Elképzelése szerint a kenyeret Bécsben gyűjtötték volna össze, és onnan szállították
volna a hadszíntérre.
A tüzérség és hadianyagok esetében kifejtette, hogy a császár által megbízott tüzérparancsnoknak (General der Arckeley) kell gondoskodnia mindezekről. A sok
ostromágyú használatát azonban szükségtelennek ítélte. Elképzelése szerint huszonnégy kartány32 elegendő a falak töretéséhez, a többi csak mindenféle hatás
nélkül fölöslegesen pusztítaná a rendelkezésre álló hadianyagot.
Mivel a katonák fegyvertelenül vagy törött puskával és pikával jelentek meg a
táborban, ezért Mansfeld szükségesnek vélte, hogy az uralkodó a tüzérség parancsnokát megbízza azzal, hogy kereskedőkkel tárgyaljon a szükséges számú fegyverzet
felvásárlásáról. Elképzelése szerint Bécsben összesen 20 000 vagy annál is több
pikát, 16 000 muskétát és 10 000 szakállaspuskát kellett volna összegyűjteni.33
30 ÖStA KA AFA 1595/4/3. ÖStA KA Bestallungen 614/1598. HATVANI, i. m., 73–77.

Mansfeldet 1595. április 27-án vagy 28-án emelte az uralkodó birodalmi hercegi rangra.
Manßfeldische Historia, 1595, 4. Manßfeldische Histori, 1595, 2r. HATVANI, i. m., 73–77.
32 A kartány 48 font súlyú lövedék kilövésére alkalmas ostromágyú volt. A kartányokról Lásd: Anton
DOLLECZEK, Geschichte der österreichischen Artillerie, Wien, 1887, 85. DOMOKOS György, Inventáriumok a
Királyi Magyarországon és az Erdélyi Fejedelemségben a 16–17. században: várainak fegyverzete és hadfelszerelése, PhD Disszertáció, 2003, 30–31.
33 ÖStA KA AFA 1595/4/3c
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Mansfeld azonban nem csak szavakban, de tettekben is tanújelét adta tudásának. Rövid prágai, majd bécsi tartózkodása után május közepén a már gyülekező
sereghez utazott Bruck an der Leithába, majd onnan Magyaróváron át Mosonba. Ott
a Duna és a Fertő-tó közötti 12 000 lépés széles területen egy 80 000 fő befogadására képes tábor építését rendelte el, amely meglepő gyorsasággal – két nap alatt –
elkészült.34 A mindig jól értesült Ortelius szerint ezek után elrendelte, hogy Pozsonynál és Magyaróvárnál egy-egy, míg Komáromnál két hajóhidat építsenek a
sereg könnyebb mozgása érdekében. Mivel ekkor még Győr ostromára készült,
ezért parancsot küldött az alsó-ausztriai Kremsbe, hogy 80 000 rőzseköteget készítsenek és szállítsanak a sereg után. Szándéka szerint ezekkel a Kis-Dunát rekesztette és terelte volna el, hogy a győri oszmán őrség vízi úton ne kaphasson utánpótlást.35 Az Udvari Haditanácsnak egy protokollum bejegyzéséből tudjuk, hogy
Mansfeld 1595 május folyamán 500 000 rőzseköteget, 300 000 darab cöveket és
cölöpöt, valamint 500 vagy annál is több sánckosarat igényelt a hadjárathoz.36
Ugyanúgy a megmaradt mutatókönyvekből látható, hogy a hadjárat egész ideje
alatt folytonosan kért sáncmunkásokat, rőzsekötegeket és sánceszközöket Bécsből.37
Győr helyett azonban a főhadparancsnok-helyettes Esztergom ostromára vezette seregét. Megérkezésük után rögtön az ágyúállások, a sáncok és a futóárkok kiépítéséhez fogtak a katonák.38 Ezek, ahogyan egy egykorú, az ostromról készített német nyelvű beszámoló névtelen lejegyzője megemlíti Fronsperger39 tanítása és
rendje szerint készültek.40 Még Istvánffy is szükségesnek tartotta megjegyezni,
hogy Mansfeld „tekergős sáncokat, hadi szokás szerint” csináltatott.41 Nicolaus
Gabelmann 1595. július 29-i jelentése szerint ekkorra már összesen hét sáncot építettek a vár körül: egyet-egyet a Duna két oldalán, egyet a Vízivárossal szembeni
szigeten, egyet a Szent Tamás-hegyen, egyet a Vízivárossal szemben, egyet Párkány
Manßfeldische Histori, 1595, 2v–3r. Manßfeldische Historia, 1595, 4. SEIDEL, i. m., 346. ORTELIUS, i. m.,
2002, 79v. ISTVÁNFFY, i. m., 196.
35 SEIDEL, i. m., 346. ORTELIUS, i. m., 79v–80r.
36 ÖStA KA HKR – Wien Pr. Reg. Bd. 195. Fol.: 158v. No. 33. Manßfeldische Histori, 1595, 3v.
37 ÖStA KA HKR – Wien Pr. Exp. Bd. 194. Fol.: 284v. No. 5. ÖStA KA HKR – Wien Pr. Exp. Bd. 194. Fol.:
284v. No. 6. ÖStA KA HKR – Wien Pr. Exp. Bd. 194. Fol.: 285v. No. 31. ÖStA KA HKR – Wien Pr. Exp. Bd.
194. Fol.: 330v. No. 25. ÖStA KA HKR – Wien Pr. Reg. Bd. 195. Fol.: 159r. No. 75. ÖStA KA HKR – Wien Pr.
Reg. Bd. 195. Fol.: 184r. No. 1. ÖStA KA HKR – Wien Pr. Reg. Bd. 195. Fol.: 186r. No. 49. Manßfeldische
Histori, 1595, 3v.
38 Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) Allgemeine Akten (AA) Hungarica (H) Fasc.: 127. Fol.: 47r–55r.
Manßfeldische Histori, 1595, 5r–v. Manßfeldische Historia, 1595, 5-6. BÁNLAKY (Breit) József, A magyar
nemzet hadtörténelme, 14. rész: A török hatalom hanyatlása. Miksa, Rudolf és a Báthoryak háborúi 1567–
1604, Bp., 1940, 150. GÖMÖRY Gusztáv, Esztergom vár bevétele 1595-ben, Hadtörténelmi Közlemények,
4(1891), 462–481, 648–677, 464–465. CSORBA, 1978, 144. ORTELIUS, i. m., 83r–v. ISTVÁNFFY, i. m., 198–206.
39 Fronsperger idevágó munkái: Leonhard FRONSPERGER, Vom Geschütz unnd Fewewerck, wie dasselbe zu
werffen und schiessen … Das ander Buch vonn Erbawung, Erhaltung, … der wehrlichen Bevestungen,
Frankfurt am Main, 1557. UŐ, Von Schanzen vnnd Befestigungen vmb die Feldtlager auffzuwerffen…,
Frankfurt am Main, 1573.
40 Manßfeldische Historia, 1595, 6.
41 ISTVÁNFFY, i. m., 197.
34

28

előtt, egyet pedig a Szent Tamás-hegy lábánál, a várral szemben.42 Mindezekhez
járult még egy szekérvár is.43
A sáncok és futóárkok építése meghozta a gyümölcsét; sikerült minden alkalommal az ostromlóknak megakadályozni azt, hogy az őrséghez muníciót, élelmet
és friss erőket juttassanak be akár a Dunán, akár a szárazföld felől.44 Egy másik, az
ostromról készült egykorú német nyelvű kiadvány névtelen írója meg is jegyezte a
július 6-i sikertelen kísérletet kommentálva, hogy ez alakalommal a vízi és szárazföldi út is le volt zárva, nem úgy, mint egy évvel korábban.45 Azt is meg kell jegyeznem azonban, hogy Esztergom teljes körülzárásához a Duna mellett épített sáncokon kívül az is kellett, hogy Mansfeld utasítására Pálffy Miklós Párkányt elfoglalja.
Ezzel teljessé vált az ostromgyűrű a vár körül.46
Másrészt Mansfeld mesterien alkalmazta a rábízott ostromtüzérségét is Esztergom vívásánál. A szigeten, a párkányi oldalon, a Vízivárossal szemben, a Szent Tamás-hegyen, valamint a hegy lábánál kialakított sáncokból az ott elhelyezett ágyúk
igen hevesen lőtték mind a város, mind a várat.47 A már említett névtelen szerző
fontosnak tartotta megjegyezni, hogy egy évvel korábban ez nem így történt, és
munkájában többször is megemlítette a tüzérség eredményes működését.48
Istvánffy történeti munkájában július 10-vel kapcsolatban említi meg: „ az mieink
öreg álgyúi és lövőszerszámi, melyek a közelebb való sáncban és a Szent Tamás hegyén szüntelen mennykő módjára dörgének, az ellenséget nagy sok gyakorta való
lövésekkel leverik vala a földre, vagy hasonlóképpen megsebesítik vala.”49 Ortelius
pedig művében július 19-én, a Szent Tamás-hegy lábánál felállított sáncban elhelyezett öt ágyú hatásáról írta le, hogy ezek oly erővel lőtték a várat, hogy beleremegett
a föld és egész faldarabok hullottak alá.50
Nem csupán a keresztény források említették meg a mansfeldi tüzérség sikerességét, hanem Ibrahim Pecsevi is beszámolt erről munkájában. Az ostrom utolsó
szakaszát a vár falai között eltöltő történetíró lejegyezte, hogy az augusztus 4-i ütközetet követően „negyvenegy vagy negyvenkét ágyújokat ismét előhozták s régi
helyükre, vagyis az ostromsánczokban elhelyezték s hajnalban megkezdték az ostromot […]. Ha legkevesebb ötven golyót lőtt ki egy-egy ágyú naponként, akkor is két42 AFA 1595/13/ad 4. GÖMÖRY, i. m., 479. ORTELIUS, i. m., 88v.
43 Manßfeldische Historia, 1595, 6.
44 AFA 1595/13/ad 4. Manßfeldische Histori, 1595, passim. SZENTKLÁRAY Jenő, Dunai hajóhadak története:
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47 ORTELIUS, i. m., 83v–84r, 88v.
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49 ISTVÁNFFY, i. m., 200.
50 ORTELIUS, i. m., 85v.
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ezernél több lövés volt.”51 A török történetíró azonban még egy érdekességgel szolgál, ha tovább olvassuk tarikhját. Eger következő évi ostroma kapcsán ugyanis a
következőt tartotta fontosnak lejegyezni: „A miként a hitetlenek Esztergom várát
megvívták, azon a módon a nyolcz ágyút majd egyszerre ugyanazon helyre, egy kőre
czéloztatta s olyan tüzelést végeztetett, hogy azt lehet mondani, a golyók egymást
akadályoztatták […]. A katonák mind azt mondták, [Lala] Mohamed pasa a várostromlást Esztergomban tanulta.”52
Mansfeld azonban nem csak a tüzérség hatékony felhasználásának a tudását
hozta magával Németalföldről. Egyrészt a főhadparnacsnok-helyettes 500 – valószínűleg a bányavárosokból érkezett53 – bányásszal aknát ásatott. Feladatuk volt
mind az ellenség hasonló fegyverének a hatástalanítása, mind a falak rombolása. 54
Munkájuk eredményeként röpült a levegőbe a Víziváros Dunára néző nagy tornyának a külső fala, amiről a török történetírók számolnak be.55 Mansfeld halála után
sem szünetelt az aknák ásása, hiszen a keresztények táborába érkezett pápai segélyhad katonái is ilyen módon igyekeztek a vár védműveit lerombolni.56
Másrészt a herceg egy a németalföldi harcokban már bevált fegyvert is alkalmazni kívánt az ostrom alatt. Azt tervezte ugyanis, hogy a Víziváros Párkány felőli
kapuját, „petárdával próbálni és lerontani végezé.”57 A szerkezetet azonban nem
tudták alkalmazni, mivel a szüntelen esőzés megakadályozta elhelyezését a kijelölt
helyen.58 Ezt a fegyvert aztán Tata és Győr visszafoglalásánál alkalmazta a császárikirályi hadsereg nagy sikerrel.59
Említést kell tennem még egy, a magyar hadszíntéren addig ismeretlen ostromlási mód alkalmazásáról is. Mansfeld 1585-ben Antwerpen ostrománál 32 jól felszerelt hajóval, kihasználva, hogy a Schelde gátjait áttörték, és így jelentős terület
került víz alá, a várost védő St. Pierre erődig nyomult előre és elragadta az ostromlottak kilenc hajóját.60 A vízi hadakozásban jártas herceg a Duna adta lehetőségeket
is igyekezett kihasználni az ostrom során. A Víziváros elleni július 18-i roham során
egy kis tornyokkal megerősített hajót is a támadók megsegítésére küldött, ám ez
sem hozta meg a kívánt sikert. Az ostromlók sikeresen védekeztek, a galleonra rendelt lövészek pedig elhagyták a számukra kijelölt helyet. Az üresen maradt hajót
végül az őrség sajkákra ültetett tagjai felgyújtották.61 Az is bizonyos, hogy Mansfeld
51 PECSEVEI, i. m., 119.
52 PECSEVEI, i. m., 131.
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németalföldi matrózokat kívánt felfogadni, nyílván azért, hogy a továbbiakban megfelelő hajósokat alkalmazhasson a hasonló vízi és szárazföldi kombinált támadások
esetére. Az Udvari Haditanács protokollumaiból kiderül, hogy volt is a kormányszerv és a főhadparancsnok-helyettes között levélváltás ez ügyben, ám kimenetele
ismeretlen.62
Az ostrom sikere tehát egyértelműen Mansfeld szaktudásának volt köszönhető,
még ha ő nem is érhette meg a vár átadását. A németalföldi várharcok során gyűjtött tapasztalatait még az oszmán hadsereg is átvette. Az onnan hozott új fegyver, a
petárda pedig a későbbiekben számos sikert hozott a császári-királyi fegyvereknek.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az ő irányítása alatt sikerült az egyetlen jelentősebb török kézen lévő várat visszafoglalni a tizenöt éves háborúban.

2. MANSFELD A STRATÉGA
Mint ahogyan már említettem, 1594 októberének a végén Wolfgang von
Unverzagt azzal a javaslattal fordult az Udvari Haditanácshoz, hogy a Mátyás főherceg vezette hadak még az ősz folyamán támadják meg a szinte romos állapotban
lévő Győrt. A Mansfelddel folytatott szóbeli tárgyalásokat 1595. január 25-i dátummal röviden írásba foglaló Alexander von Verlin jelentéséből pedig kiderül, hogy a
gróf a Duna–Rába–Rábca összefolyásánál épült stratégiai fontosságú erődváros
visszaszerzésére készült.63 Mint ahogyan már írtam, májusban ezért hozzákezdett a
mosoni sánc megépítéséhez, hogy onnan szemmel tarthassa a várat. Másrészt a KisDuna ág elterelést is azért tervezte, hogy a győri oszmán őrség ne juthasson utánpótláshoz.64
Meg kell azonban jegyeznem, hogy nem csupán a Győr elleni támadás, mint a
következő hadjárat legfőbb célja merült fel az udvarban. Egy 1595. január 3-i keltezésű, a Bécsben hátrahagyott Udvari Haditanácshoz eljuttatott emlékiratban
Prépostváry Bálint tervezetéhez65 hasonló megjegyzést találhatunk a császárikirályi hadsereg hadműveleti irányával kapcsolatban. A beadvány névtelen szerzője
ugyanis az előző év októberében elesett Győr megtámadását nem tartotta tanácsosnak, mivel ezzel semmit nem nyernének a keresztények, csak sok időt és költséget pazarolnának el. Ezzel szemben azt javasolta, hogy a Bécs előterében lévő
erősség utánpótlási vonalát két palánkvárral vagy sánccal zárják el. Tavaszutón
pedig, mikor már elegendő élelem áll rendelkezésre, minden erővel Esztergomra és
Budára támadjanak, „mivel ha ezek elvesznek, [akkor] Győrnek is szükségesszerűen
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meg kell magát adnia.” Az emlékirat készítője megemlítette, hogy legelőször Pápát
és Tatát kell a keresztény csapatoknak elfoglalniuk.66
A másik irat, amely megemlítése elkerülhetetlen az 1595. évi hadjárat tervezésének és lefolyásának szempontjából, 1595. április 14-i keltezésű. A Bécsbe kiküldött tanácsosok 1594. november 18-i jelentésükben megfogalmazták: a németalföldi hadvezér igen kitűnő katona, ám sem a magyarországi viszonyokat, sem pedig
az oszmán had szokásait nem ismeri. Úgy vélték azonban, hogy hamarosan beletanul, hiszen a tehetsége megvan hozzá. Azt ajánlották tehát, hogy utazzon Bécsbe,
majd a Magyar Királyságba tapasztalatszerzés céljából.67 Ezért kapott megbízást az
éppen Prágában tartózkodó Nicolaus Gabelmann arra, hogy foglalja írásba az udvar
magyarországi stratégiai terveit.68 Abban az esztendőben a császári-királyi haderőt
két nagyobb seregre kellene osztani: a felső- és az alsó-magyarországira. Az előbbinek először Szolnokot kellene megszereznie, amely a legjobb tiszai átkelőhelyet
védi, s így félig már el is foglalnák Belgrádot (Görögfehérvár). Emellett Hatvan stratégiai jelentősége is erősen lecsökkenne – az irat készítője szerint. Az alsómagyarországi hadseregnek Esztergom ostromára kellene vonulnia. Az itt harcoló
katonák pedig minden eszközzel, éjjel-nappal azon legyenek, hogy a múlt évi szégyent letöröljék és ezt a szép vidéket meghódítsák. A vár sikeres ostromához mindenekelőtt a Duna túlpartján felépített párkányi palánk bevételére lenne szükség,
de Tatáról, Pápáról és Szentmártonról sem szabad megfeledkezni, hiszen meghódításukkal a győri törökök utánpótlását el lehetne vágni. A emlékirat megállapítása
szerint az Esztergom és Buda között a hegy tetején épült visegrádi vár a Duna menti
közlekedést nem zavarhatja, így csupán a hegy lábánál lévő kisebb erősség szétrombolására tett javaslatot. Erre a feladatra pedig az esztergomi táborból néhány
ezer katona kiküldése is elegendő, míg Zsámbék és Vörösvár palánkok
(Raubhäuser) – amelyek szintén Budát védték – megtámadására a szabadhajdúk és
a huszárok volnának a legalkalmasabbak. Így Székesfehérvár és Veszprém már félig
a császár kezébe is kerülne. Ha Esztergom elesik, úgy Buda megtámadása lenne a
következő, amelyhez mind a két, tehát az alsó- és felső-magyarországi seregre is
szükség volna. Az előbbinek Buda, míg az utóbbinak Pest alá kell vonulnia.
Buda ostroma során tanácsosnak vélte, hogy a környező kisebb török palánkokat és őrházakat is elfoglalják vagy lerombolják azért, hogy a környék parasztjait az
oszmán igától megszabadítsák, s azok a császári-királyi hadsereg táborát a szükséges utánpótlással ellássák. A Buda környéki területek megszállásával ugyanis a
várban összezsúfolódott törökök nagy szükséget szenvednének.
Buda elfoglalása után a Duna mentén egészen Belgrádig lehetne előretörni, de
úgy, hogy a sereget nagyobb ok nélkül ne osszák meg az ellenség közelsége miatt,
hanem mindenkor tartsák együtt. Belgrád ostrománál egész Magyarország a császári-királyi hadsereg segítségére lesz a Tisza és a Duna mentén, ezért feltétlenül
szükséges Szolnok, Buda és Esztergom bevétele.
66
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A többi várak, mint Temesvár, Lippa, Gyula, Székesfehérvár és Szigetvár, rövid
időn belül meg kell, hogy adják magukat, vagy feleannyi költségen és sereggel lehet
őket megostromolni és megszállni, ha az előbb említett három várat a császárikirályi sereg visszafoglalta a töröktől.69
Mint már említettem, ezen elképzelések ellenére is, Mansfeld először Győrt kívánta megostromolni és visszafoglalni, ám mégsem ez történt. 1595. június 14-én
ugyanis a mosoni táborból a lehető legnagyobb csendben átvonult a felállított hajóhidakon a Csallóközbe és Somorja érintésével Komáromhoz vonult azért, hogy immáron Tatát és Esztergomot tartsa szemmel. Erre két oka is volt: egyrészt tudomást
szerzett arról, hogy az utóbbi várat a legutóbbi viharban súlyos károk érték. A villámlások következtében a nagy lőportorony, ahol számos ágyúgolyót is tároltak,
felrobbant, ami miatt az egyik bástya az ott lévő ágyúkkal együtt leomlott.70
Másrészt az a hír is ennek a lépésnek a megtételére ösztönözhette, miszerint a
hódoltsági oszmán parancsnokok tudomására jutott a Győr elleni támadás terve, és
így Esztergomból, Veszprémből, Palotáról és egyéb helyekről megerősítették a stratégiai fontosságú erődváros őrségét.71
Harmadrészt, mint ahogyan már említettem, a Győr elleni tervezett támadáshoz
szükséges hadianyagot hiába kérte, nem kapta meg a főhadparancsnok-helyettes.
Úgy tűnik, Mansfeld hajlandó volt felülvizsgálni eredeti szándékát és a hadjárat
célkitűzését megváltoztatni. Ez azonban nem okozott osztatlan sikert mindenhol. A
Bécsben hátrahagyott Udvari Haditanács protokollumában található egy június 30diki bejegyzés, amely szerint a herceget arra kérték, tanácskozza meg a mellé rendelt haditanácsosokkal, közöttük David Ungnaddal72 az Esztergom elleni támadást.73 Nem véletlen, hogy Bécsben mindent megtettek annak érdekében, hogy a
császári-királyi fősereg Győr alá vonuljon. A császárvárosban ugyanis egy oszmán
ostrom lehetősége is nagy riadalmat keltett, hiszen a védművek elavultak és rossz
állapotban voltak.74 Joggal gondolták úgy, hogy Győr visszaszerzésével a Bécsre
nehezedő nyomás is csökkenhet.
A főhadparancsnok-helyettes azonban már nem gondolta meg magát és szilárdan kitartott elhatározása mellett, miszerint Esztergomot ostromolja meg. Nem
engedett az Ungnad „vezette” parancsnokoknak sem, akik a június 30-i haditanácskozás alkalmával Tata megtámadását javasolták, nem kívánta itt az időt tölteni,
tartva attól, hogy addig a hadjárat (első) céljául megjelölt vár őrségét megerősítik.75
Az Esztergom elleni támadásának szándékát jól sikerült eltitkolni az ellenség
előtt. 1595. július 1-jén egy Martin Krugl nevű stájer katona, aki Tihanyban szolgált,
69 HHStA AA H Fasc.: 127. Fol.: 47r–55r. BAGI Zoltán Péter, Császári-királyi hadi-berendezkedési terv 1595-
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majd másfél évig raboskodott Esztergomban, kiszökött a császári-királyi csapatok
táborába. Vallomása szerint a vár őrségét két bég vezetése alatt mintegy 1000 fő
alkotta. A falak az elmúlt évi ostrom során olyannyira leromlottak, hogy sánckosarakkal és fa bástyákkal igyekeztek a réseket eltorlaszolni. Párkányban is kevés katona maradt, mivel jó részüket Budára rendelték. A Rácvárost kiürítették, csak éjjel
vigyázza 30 fő, míg a Szent Tamás-hegyen álló palánkot teljesen elhagyták.76 Meg
kell azonban jegyeznem, hogy tervét nem csupán az ellenség, hanem saját emberi
előtt is sikeresen tartotta rejtve. Az esztergomi ostromról készült egyik német kiadvány névtelen szerzője megjegyezte, hogy Mansfelden kívül csak két másik személy
tudott arról, hová is fog vonulni a sereg.77 Ugyanerre enged következtetni
Gabelmann Diarium bellicumának első bekezdése is: „Utoljára 28-ig jutottam el a
legalázatosabban. Ezután az következett, hogy a tábor elindult Komáromból, Tatát
egy mérföldnyire megközelítve. Időközben két kifosztott és felégetett faluban, Almásban és Neszmélyben időzött [a sereg]. Ebből arra lehet következtetni, hogy Esztergomra vonul.”78

3. MANSFELD, A HŐS KATONA
A stratégiai érzék és a hadművészetben való jártasság mellett a kor hadvezéreinek személyes jó példával is elöl kellett járniuk. Az egykorú keresztény forrásokban
több utalást is találhatunk arra vonatkozóan, hogy Mansfeld megfelelt ennek az
attribútumnak is. Az egyik, az Esztergom ostromáról beszámoló német nyelvű kiadvány leírása szerint soha sem mulasztotta el, hogy az események sűrűjében legyen és ott megfelelő utasításokat adjon katonáinak, és személyesen szemlélte meg
a sáncokat is. Nem tartott nagy fogadásokat, étkezéseket, hanem csak – ahogy a
névtelen szerző fogalmaz – kézből evett valamit. Szinte nem is aludt, és előfordult,
hogy két, három vagy akár több éjszaka is le sem vetette fegyverzetét.79
A másik névtelen szerző által Esztergom ostromáról készített nyomtatásban
megjelent mű pedig az augusztus 4-i ütközetben való helytállását emelte ki. Eszerint egyik helyről a másikra lovagolt három lovát is kifárasztva ezzel, hogy lássa az
összecsapás alakulását, és annak megfelelően adhasson ki parancsokat. Ennek
eredményeként rekedtre kiabálta magát és úgy kimerült, hogy vért is köpött, majd
nem sokkal később meg is betegedett.80 Megállapítható tehát, hogy a
főhadparancsnok-helyettest a szerzők egyfajta önfeláldozó hősi pózban ábrázolták
munkáikban.
Mansfeld nem csak az ellenséggel szemben, hanem az alantasabb munkák elvégzésében is jó példával járt elöl. A mosoni sánc építésével kapcsolatban az egyko76 HHStA AA H Fasc.: 127. Fol.: 148r–156v.
77 Manßfeldische Histori, 1595, 4r–v.
78 HHStA AA H Fasc.: 127. Fol.: 148r–156v.
79 Manßfeldische Histori, 1595, 8r, 13v.
80 Manßfeldische Historia, 1595, 14.
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rú német nyelvű források mindegyike megjegyezte, hogy a frissen birodalmi hercegi címet kapott főhadparancsnok-helyettes saját kezével ásott árkot, és a szükséges
fát és rőzsekötegeket lován szállította.81
Érdemes mindezeket összevetni azzal, amit Illésházy Esztergom 1594. évi ostromáról lejegyzett. A későbbi nádor visszaemlékezése szerint ekkor
„…paráznasággal, részegséggel, vendégséggel, kalmár-áruval, udvari pompával úgy
annira rakva vala az tábor, hogy nem az sz. istennek de még az jámbor embereknek is
iszonyú vala benne maradni. Az kapitányok, ha 10 órán az ételhez ültek, délután 4–5
órán részegen keltek fel az asztaltul, ki alunni ment, ki mulatni az mezőre. Mathias
herczeg két hétig ki sem jütt az táborbul.”82

ÖSSZEFOGLALÁS HELYETT
Bár munkám során több alkalommal is felmerült bennem, hogy más nézőpontokból is érdemes volna megvizsgálni azt az alig több, mint négy hónapot, amit a sors
Karl von Mansfeldnek a Magyar Királyságban engedett. Mégis úgy érzem, hogy az
általam bemutatott három hadvezéri attribútum is meggyőzi arról az olvasót, hogy
az 1595. év főhadparancsnok-helyettese hadi tapasztalataiban, tudásában és itteni
működésének hatásait tekintve csak a XVI. század egyik leghíresebb katonájához,
Lazarus von Schwendihez mérhető.

REZÜMÉ
A prágai udvar már 1594 tavaszán megfelelő parancsnokot keresett a császárikirályi sereg élére, ám a Tirolt kormányzó Ferdinánd főherceg nem vállalta a feladatot. Esztergom sikertelen ostroma, majd a Bécs védelme szempontjából kiemelt
stratégiai fontosságú Győr elvesztése súlyos válságot okozott mind a prágai és bécsi
kormányzati szerveknél, mind a magyar nemesség körében, amely elkerülhetetlenné tette a helyzet megoldását. II. Rudolf császár ezért legidősebb öccsét, a németalföldi tartományokat kormányzó Ernő főherceget kérte, hogy bocsásson rendelkezésére egy megfelelő tudással és szakértelemmel rendelkező hadvezért. A
választás Karl von Mansfeldre, a németalföldi tengerek tábornokára és tengernagyára esett. Cikkemben röviden azt mutatom be, hogy a főhadparancsnok-helyettessé
kinevezett birodalmi herceg milyen hadvezéri képességekről tett tanúbizonyságot
1595 májusa és augusztusa között.

81 Manßfeldische Historia, 1595, 4. Manßfeldische Histori, 1595, 2v. ORTELIUS, i. m., 79v.
82 ILLÉSHÁZY, i. m., 9–10.
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KARL VON MANSFELD AND THE FIFTEEN YEARS WAR
The Habsburg imperial court of Prague wanted a competent commander for the
imperial-royal army already in spring 1594, but Archduke Ferdinand, governor of
Tirol did not undertake this task. The futile siege of Esztergom and the loss of the
strategically important Győr brought about a deep crisis both at the government
offices in Prague and in Vienna and among the Hungarian nobility. This crisis
should be urgently solved. Emperor Rudolph asked his eldest younger brother,
Archduke Ernest governing the Netherlandish provinces to provide a commander
of military skill and competence. Karl von Mansfeld, the general and admiral of the
Netherlandish sea was recommended and chosen. In this study I would like to
present the military performance of Mansfeld, the imperial duke between May and
August of 1595, who was promoted to the office of deputy commander-in-chief.
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GEBEI SÁNDOR

II. Rákóczi György szakítása a törökkel
(1657–1660)

A téma nem ismeretlen a szakirodalomban, sőt olyannyira nem, hogy a közelmúltban egy újabb monográfia és számos tanulmány1 elemezte az erdélyi fejedelem vakmerő (?), ill. meggondolatlan (?) külpolitikáját és következményeit. A téma
napirenden való további szerepeltetését az indokolja, hogy az Erdélyi Fejedelemség
kettős meghatározottságából (determináltságából) eredő kül- és belpolitikai folyamatokat (mozgásokat), a szultán és a magyar király érdekeit egyaránt érintő fejedelmi szándékokat, terveket reálisan, szakszerűen, csakis összefüggéseikben, kölcsönhatásaiban láttassuk. Hangsúlyozni szükséges újra és újra – ezt az írást is
ugyanez a cél vezérelte –, hogy II. Rákóczi György (1648–1660) 1657. évi lengyelországi hadjárata nemcsak a protestáns (Svédország, Brandenburg, Erdély) és a katolikus (a Német-római Birodalom, Rzeczpospolita) koalíció északi háborújának a
része, hanem az Oszmán Birodalommal szembeni nyílt fellépés is volt. Rákóczi hadjárata ugyanis a kelet-közép-európai birodalmak egymás közötti viszonyát felborította (az itteni erőegyensúlyt megbontotta), következésképpen mind a Porta, mind
Bécs kölcsönösen érdekeltek voltak az erdélyi fejedelem ambícióinak letörésében.
Az Erdélyi Fejedelemség külkapcsolatainak építése 1656-ban fordulóponthoz
érkezett. Ebben az évben a „kis északi háború” (1655–1660) valamennyi résztvevője megkereste II. Rákóczi György erdélyi fejedelmet és szövetségüket ajánlgatták. A
Rzeczpospolita koalícióba tömörült ellenségei, Svédország, Brandenburg, Litvánia,
az ukrajnai kozák Zaporozsjei Had követei azért audienciáztak Gyulafehérvárott,
hogy az Erdélyi Fejedelemség csatasorba állításával végleges csapást mérhessenek
a lengyel–litván államra, azaz, a Nemesi Köztársaságot maradék nélkül feloszthasKÁRMÁN Gábor: Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után, Bp., 2011. „Szerencsének elegyes forgása”: II.
Rákóczi György és kora, szerk. KÁRMÁN Gábor, SZABÓ András Péter, Bp., 2009. GEBEI Sándor, II. Rákóczi
György külpolitikája (1648–1657), Bp., 2004. Rákóczi lengyel hadjáratának legújabb feldolgozása: Marcin
MARKOWICZ, Najazd Rakoczego na Polskę, 1657, Zabrze–Tarnowskie Góry, 2011. Továbbá: B. SZABÓ János,
Az Erdélyi Fejedelemség és az Oszmán Birodalom katonai együttműködése (1571–1688), Hadtörténelmi
Közlemények, 125(2012), 4, 1015–1050. KÁRMÁN Gábor, Szuverenitás és reprezentáció: Erdély a Porta 17.
századi diplomáciai rendszerében, Korall, 48(2012), 33–61. B. SZABÓ János, SUDÁR Balázs, „Independens
fejedelem az Portán kívül”: II. Rákóczi György oszmán kapcsolatai, Századok 2012, 5, 1015–1048. KÁRMÁN
Gábor, Az 1657. évi lengyelországi hadjárat diplomáciai háttere, Századok 2012, 5, 1049–1084. SZABÓ
András Péter, „De Profundis”: Nemzeteszmék az 1657 utáni évek erdélyi válságában, Századok, 2012, 5,
1085–1160, TOMA Katalin, Egy dunántúli nagyúr erdélyi kapcsolatai: Nádasdy III. Ferenc és II. Rákóczi
György, Századok, 2012, 5, 1161–1188. Lásd még: B. SZABÓ János, Erdély katasztrófája 1658–ban, AETAS,
21(2006), 2–3, 204–218. UŐ, II. Rákóczi György 1658. évi török háborúja, Hadtörténelmi Közlemények,
114(2001), 2–3, 231–278.
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sák egymás között. Vasa (Waza) János Kázmér lengyel király, litván nagyfejedelem
pedig minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy az országai köré fonódott halálos gyűrűből kitörjön. Miután 1655 szeptemberében Varsót, egy hónappal
később már a koronázó városát, Krakkót is a svédek uralták, katonai védtelensége
okán diplomáciai offenzívát indított. A diplomáciai akcióknak a forgatókönyve azonos volt: Bécsben,2 „Moszkóviában”,3 Gyulafehérvárott pénzügyi és/vagy katonai
segítség fejében azonos „árut”, a koronát kínálgatták. Miközben a lengyel korona
öröklése volt a csábító feltétel, a királyi követek – instrukciójuknak megfelelően –
ügyesen és rafináltan a célország külpolitikai veszélyeztetettségének emlegetésével
a Rzeczpospolita ellenében tervezett szövetkezések bizonytalanságait ecsetelték.
Bécset a svédekkel, a harminc éves háború borzalmainak a megismétlődésével,
Moszkvát ugyancsak a svédekkel ijesztgették, akik Litvánia fehérorosz részeit is
maguknak követelték az egész Livóniával (Rigával), Esztóniával (Reval=Tallinnal)
egyetemben.
Erdély vonatkozásában sem volt szűkkeblű az ajánlat, de óvatosan és ravaszul,
lépten-nyomon jogi csapdákat állítva haladtak előre a licitálásban. Már 1655-ben, a
svéd sikerek kibontakozásának hónapjaiban fontos államhivatalokat viselő főemberek, de szigorúan magánemberekként, környékezték meg Rákóczit. Stanisław
Potocki, a korona főhetmanja (főparancsnoka) például azt üzente Erdélybe, hogy ő
maga, az egész Ukrajnával együtt (kijevi, podóliai, bracławi vajda egyszemélyben!)
senki másnak, csak a fejedelemnek óhajt „kedveskedni és szolgálni”, bizonyos feltételekkel.4 Jerzy Sebastian Lubomirski, a főhetman helyettese, szepességi sztaroszta
lévén Lublón folytatott érdemi tárgyalásokat Rákóczi meghatalmazottjával, Mikes
Mihállyal 1655. december derekán a segítség ügyében. A lengyelek katonai támogatásért vagy 14 ezer zsoldos 6-700 ezer tallérnyi hátralékának kiegyenlítéséért
Lubomirski és a királyi alkancellár, Andrzej Trzebicki krakkói püspök a koronával
kecsegtették Rákóczit a lengyel király halála után, addig viszont a az erdélyi fejedelemnek be kellene érnie a rex electus, non coronatus titulussal.5 A visszautasítás
ellenére sem maradt félbe az Erdély megnyeréséért kezdeményezett akció. Sőt!
Maga János Kázmér király közvetlenül bekapcsolódva az eseményekbe, fokozta a
III. Ferdinánd császár és János Kázmér király 1656. december 1-i szerződése Bécsben. Eszerint, a
császár 4 ezer katonával segíti katolikus uralkodótársát a „heretikusok” ellen. Galeazzo Gualdo PRIORATO,
Historia di Leopoldo Cesare, Vienna, MDCLXX, 4–5. Traktaty polsko–austriackie z drugiej połowy XVII
wieku, (Opracował, […], Zbigniew WÓJCIK), Warszawa, 1985, 33-35.
3 János Kázmér kérésére III. Ferdinánd császár közvetítő szerepet vállal az orosz–lengyel háborúskodás
lecsendesítésére. Don Allegretto Allegretti vezetésével 26 tagú küldöttséget meneszt Oroszországba,
hogy az kieszközölje az ellenségeskedő felek tárgyalóasztalhoz ültetését. A mediatorság eredményes
volt. 1656. november 3-án az oroszok által elfoglalt városban, Vilnóban (=Wilnoban=ma: Vilniusban)
aláírásra került az a fegyverszünet, amelyben a lengyelek az orosz cárnak, Alekszej Mihajlovicsnak lengyel királyukká való választását és koronázását ígérték. Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und
Staatsarchiv (Bécs), Polen 68. I. fasc. 35b, f. 8–10. (HHStA). Собрание государственных грамот и
договоров, Т. Москва, 1828, 1–12. A vilnói tárgyalások menete napról–napra, közölve: Сборник
Муханова, (Издание 2–ое) СПб, 1866, 483–542.
4 Monumenta Hungariae Historica, Diplomataria (MHHD, XXIII.), Bp., 1874, 245, 249.
5 Erdély és az északkeleti háború. Levelek és okiratok (EÉKH), I, szerk. SZILÁGYI Sándor, Bp., 1890, 512–
517.
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diplomáciai nyomást. Az 1656. május 15-i gyulafehérvári audiencián bizalmi embere, Mikołaj Prażmowski titkára visszautasíthatatlannak tűnő ajánlattal állt elő. A
„régi barátság és szövetség” alapján (ex vi amicitiae et foederis) – utalt a követ az
1653. évi közös moldvai hadjáratra –, a remélt segítség fejében, a lengyel uralkodó
nagylelkűen az ifjú Rákóczinak, tehát II. Rákóczi György fiának, Ferencnek biztosítaná a lengyel trónt halála után. S hogy a trónra vezető út akadály nélküli legyen,
ezért hajlandó Rákóczi Ferencet adoptálni (adoptio filii a sacra regia Maiestate in
spem successionis fortunarum regiae domus), királyi udvarában királyi nevelésben
részesíteni, életében már királynak megválasztatni. Ez a megoldás annál is kézenfekvőbb, mert Rákóczi fejedelem lengyel királyságát a protestáns vallása eleve kizárja, fiának katolizálását pedig az anya egykori katolikus vallása még elő is segíti.6
Az udvarias, de határozott elutasító válasz sem vetett véget a lengyel próbálkozásoknak. Lubomirski főhetman–helyettes – több mint valószínű – a király tudta és
beleegyezése nélkül már „országot” (Kelet–Galíciát vagy Podgorżet) is kilátásba
helyezett Rákóczi számára. Követét, Michał Stanisławski halicsi zászlótartót arra
utasította, hogy „emberek és pénz fejében” felajánlhatja a koronát bizonyos területek
átengedésével megtoldva (my suppetias potrzebowali w ludziach i pieniądzach in
recompensum offerebatur Regnum),7 nehogy létrejöjjön az életveszélyes svéd–
erdélyi koalíció.
A gyakori lengyel követjárások egyáltalán nem zavarták Rákóczit abban, hogy
párhuzamosan a Rzeczpospolita ellenségeivel is tárgyalásokat folytasson. X. Károly
Gusztáv (1654–1660) teljhatalmú megbízottai (Gotthard Welling, Coelestin
Sternbach) több hónapon át ostromolták a fejedelmet a Rzeczpospolita elleni háborúba való belépésért. Ígéretekből itt sem volt hiány, de azok a feltételekhez kötött
lengyel ajánlatokon mindenképpen túlmutattak. Már a tárgyalások kiindulási alapja
„délibábos” volt. Válogathatott a címek között (dux magnus Haliciae, ill. rex Poloniae
Minoris/Orientalis, v. rex Haliciae, dominus Poloniae Minoris et dux Lithuaniae), újabb
és újabb területi részesedést követelve (a Rusz vajdaság lvovi és halicsi körzetei,
vagy a krakkói, a rusz, a belzi, a chelmi, a lublini vajdaságok) egyre magasabbra
srófolhatta, srófolta is, a svédek melletti elkötelezettségét.8 Az egyezkedések végül
is révbe jutottak, 1656. december 6-án a svéd király és az erdélyi fejedelem megbízottai – Kemény János, Mikes Mihály – Radnóton parafálták a 18 pontból álló szerződést.9

EÉKH, II, 1891, 88–89. Жерела до iстории Украйни–Руси (Материали до iстории украйнской
козаччини), Т. XII, Л’вiв, 1911, 373–374 (Жерела). Rákócziné Báthori Zsófia, akinek az anyja
Zakrzewska Anna volt, lengyel katolikus famíliából származott. Házasságkötésekor áttért a kálvini hitre.
7 Жерела, XII, 405, 408.
8 A területi osztozkodás részleteit Lásd GEBEI Sándor, II. Rákóczi György szerepe a Rzeczpospolita felosztási kísérletében (1656–1657), Századok, 134(2000), 4, 809–848. Svédországi levéltárak dokumentumaival
kiegészítve Lásd KÁRMÁN, Erdélyi külpolitika… i. m., 334–346. A svéd ratifikáció elmaradásáról adott
Kármán Gábor-i kritika részben helytálló, viszont a rex (X. Károly Gusztáv) és a campiductor (Bogdan
Hmelnyickij kozákhetman) erdélyi megítélésből levont következtetéseimhez változatlanul ragaszkodnék. 342–343.
9 EÉKH, II, 190–196.
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Történt mindez egyes főurak10 aggódása ellenére és az anya, Lorántffy Zsuzsanna idejekorán tett figyelmeztetése dacára. Az „öreg fejedelemasszony” 1656. szeptember 8-án Beregszászból küldött levelében józanságra figyelmeztette a fiát. Egyik
oldalon sem szükséges a háborúba elegyedni – hangoztatta az anya –, mert az ország semmiben nem szenved hiányt, a család pedig akkor is gazdag maradna, ha
több gyermeke születne a fejedelmi párnak. Ha a lengyeleket támogatná a fia ebben
a konfliktusban, úgy a vallása ellen cselekedne, hiszen „az lengyel vallásunknak ellensége volt eddig is”. Ellenben, ha a svéd oldalán a lengyelekre támadna, úgy a „pápistaságnak valami ereje leszen, mind megindítják, ki nyilván, ki praktikával; tudván
ők, nagy része leromlana Babillonnak, ha Lengyelország(n) pápista király nem lenne,
kiválképen így fegyverrel vennék meg.” De a Porta állásfoglalását sem szabad mellőzni a szövetségkötéseknél („az porta engedi-e meg avagy nem”)11 – elemezte Erdély nemzetközi helyzetét kiváló érzékkel Rákóczi anyja.
A könnyű háborút és könnyű győzelmet sejtető tanácsnoki vélemények12 felülírták a mértékletességet, a realitást, sem a keletről, sem a nyugatról befutott figyelmeztetések nem csillapították II. Rákóczi György harci kedvét, korona utáni vágyakozását.
Bármennyire is a hatalmi vetélkedésekkel tarkított válságos éveit élte a Porta
immár több mint egy évtizede, Rákóczi Lengyelországba való készülődése élénk
visszhangra talált mind a birodalom centrumában, mind annak perifériáján. Balogh
Máté és Harsányi Jakab 1656. szeptember 20-án kelt konstantinápolyi jelentése
Zülfikár agának, a pécsi származású dragománnak Rákóczihoz intézett jó tanácsát
foglalta össze: tartsa magát távol a fejedelem Lengyelországtól, „mert mind az lengyelnél, s mind az svédnél a portának hiti vagyon”. Amennyiben mégis fegyvert fogna
Rákóczi, abból nagy háborúság lesz – jövendölte Zülfikár aga. „Az nagyságod fejedelemsége […], jobb száz lengyel királyságnál is, az ország puszta, jövedelmetlen, az
szomszédok, minemő az tatár, s többek, rosszak;” Egyébként a lengyel korona megszerzésének más a módja, emlékeztetett a renegát portai tolmács. Erdélyből és a
lengyelektől követek érkezzenek a szultánhoz, és a lengyelek „az ország nevével” = a
Rzeczpospolita nevével invitálják az erdélyi fejedelmet a királyságra, majd a fejedelem „követje által kéredzék be” a szultántól Lengyelországba éppúgy, mint annak
Barcsai Ákos miközben elismerte, hogy a semlegesség veszedelmesebb dolog, mint szövetségben
hadakozni, négy, el nem hanyagolható körülményt is megfontolásra ajánlott a fejedelemnek. 1. a költséges hadakozásoknak csak a kezdete ismert, a befejezése bizonytalan, 2. „ha az török császár híre s kedve
nélkűl kezdetik” a hadakozás, az a hazára súlyos következményekkel jár, „szánt szándékkal fegyver vonást, pusztúlást szerzeni láttatik, […]” 3. a „római császár” a lengyeleknek kedvez, az erdélyi törekvéseket
„gátolni igyekezi”. 4. egy ilyen hadivállalkozást magának a fejedelemnek kell vezetnie, „kiket tudna nagyságod [itthon] hagyni, az kiknek hívségében, serény vigyázásában megnyughatnék, […]”. Emlékeznie kell
apjára, aki nem vonult addig háborúba, amíg „Isten nagyságodat oly állapotra nem juttatta, hogy az vigyázásra, gondviselésre alkalmas lőn.” – MHHD, XXIII, 448–449. Lásd még Rhédei Ferenc máramarosi
főispán a fejedelemnek szánt tanácsait. Főleg a „római császár” ármánykodásaitól tartott a huszti főúr,
mert III. Ferdinánd már mostanra „feles hadakat gyűjtött”, diplomatái pedig a Portát Erdélyre fogják
uszítani. A törököt nem lesz nehéz meggyőzni, mert a fejedelem sikereit úgy fogják tálalni benn a Portán,
hogy Erdély a lengyelekkel összefogva, „az porta ellen indítana hadat”. MHHD, XXIII, 452–453.
11 MHHD, XXIV, 510–511.
12 MHHD, XXIII, 453–454 (Petki István véleménye). 455–456 (Haller Gábor véleménye).
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idején Báthori István tette. „[…] az ő elméje csak ott jár – summázzák az erdélyi követek a befolyásos törökkel folytatott beszélgetések lényegét –, elégedjék meg az szép
békességes uralkodásával nagyságod.”13 Egy szűk hónapon belül a hangulat már
Erdély-ellenessé vált Konstantinápolyban, mert a magyarországi végekből, több
helyről is azt jelentették: „egy nap csak elmigyen lengyel királyságra” Rákóczi, „[…]
csak játszik az portával, az apja nem így cselekszik vala”.14
Úgy látszik, hogy a Balogh Máté mellé beosztott ifjú diplomata, Harsányi Jakab
szükségesnek látta, hogy a szolgálati utat megkerülve külön véleményének hangot
adjon. 1656. október 16-i levelében ezt írja: „nem kívánja az porta, hogy nagyságod
segítse” se a lengyelt, se a svédet! Lengyel–erdélyi győzelem esetén, a Rzeczpospolta
és Erdély mellé mások is konföderálnának a Porta ellen. De ez valószínűleg nem
történik meg, ha Erdély a svédekkel összefogva győzedelmeskedik, mert a török
mindig is a győztes fél oldalára áll. „ezek semmit sem tehetnek, csak az tatárban vagyon minden bizodalmok; ha annak meggátolódásában nagyságod módot talál, innét
ne féljen. De […] ha az szerencse nem talál nagyságodnak szolgálni, nyelvek, karjok az
törököknek, […], nagyságod ellen meghosszabbodik; egyébként ha isten nagyságodnak dolgát szerencsésíti, nyelvek megnémúl, karjok megrövidől.”15 Harsányi Jakab
1656. december 21–i jelentésében egy jó diplomatához illően előbb közli a nagyvezír üzenetét – „nagyságod imide amoda ne kapjon; […], java az portátul van, kára is
innét következhetik.”16 –, majd magánvéleményét is hozzáteszi: fatális időszakát éli
ez a birodalom mostanában, mert a zsarnokság párosul a pénztelenséggel (defectus
pecuniae), az állandó széthúzással (mutua dissidia), „ha módjok volna s nem tartanának, indítanának valamit; de isten megveri ezeket.” […] „Az régi ereje ezeknek elkölt, sok az nép, de ember nincs!”17 – állítja az ambiciózus Harsányi.
A kereszténység világi fővárosában, Bécsben is teljes kapacitással dolgozott a
diplomácia gépezete. János Kázmér király „rendkívüli nagykövetének”, Jerzy
Lubomirski tárgyalásait siker koronázta. Az 1656. december 1-én aláírt egyezség 4
ezer fős császári katonaságot garantált Lengyelországnak, amely kizárólag, Lengyelország területén volt bevethető, nehogy a vesztfáliai béke sérüljön. III. Ferdinánd császár (1637–1657) Melchior Hatzfeld gyalogsági tábornok és Raimondo
Montecuccoli lovassági tábornok parancsnoksága, ill. a lengyel királyi zászlók alá
rendelte a segélyhadat. A Szilézián keresztül átvonultatott haderő egyik feladata a
svéd–brandenburgi erők elleni küzdelmen túl az volt, hogy a svédekkel szövetséges,
a „korona megszerzésének reményével” (invaghito di quella Corona) a lengyelekre
fenekedő és „dicsőséget ambicionáló” Rákóczi terve nehogy megvalósuljon.18
13 MHHD, XXIII, 471.
14 MHHD, XXIII, 482.
15 MHHD, XXIII, 483–484.
16 MHHD, XXIII, 509.
17 MHHD, XXIII, 509.

PRIORATO, Historia di Leopoldo Cesare… i. m, 4-5. Traktaty polsko–austriackie… i. m., 33–34. „Maiestas
Sua Caesarea quatuor millia peditum ex copiis suis exauctorabit, eaque sub signa polonica concedere
permittet ad primam SRMttis Poloniae requisitionem, atque ut is miles volens lubensque Serenissimo Regi
et Inclyto regno accedat, adlaborabit.”
18
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1657 telén mégis bekövetkezett a legrosszabb, amitől a lengyelek tartottak. II.
Rákóczi György katonai és politikai szövetségre lépve Svédországgal és a kozák
Zaporozsjei Haddal lengyel földre lépett. Noha béketeremtőnek, békecsinálónak
igyekezett magát feltüntetni,19 a svédekkel és a kozákokkal való együttműködése
miatt ellenségként fogadták, ellenségként kezelték. Az eddig hezitáló, óvatoskodó
Porta magatartása is egy csapásra ellenségesre fordult. Még egy hónap sem telt el,
hogy Rákóczi január 18–án megindult Viskről a lengyel határ felé, a hadjáratba vonult fejedelem megbízásából Erdélyt kormányzó Barcsai Ákos helytartó már 1657.
február elején „az fővezérnek igen belső emberét” volt kénytelen fogadni. A csausz
nagyvezíri paranccsal érkezett Erdélybe: a fejedelem „meg ne induljon, hanem veszteg üljön, egyébbiránt nagy haragja leszen császárnak ő nsgára.”20 A nagyvezíri ultimátum egyértelműen hangzott: „ne mozogjon, mert megárt néki, békességes mostan
országa, vagyon nagy gazdagsága, senkitől semmi bántódása.”21
Az Erdélyre leselkedő veszélyt komolyan kellett venni, hiszen Bécs és Sztambul
közös fellépéséről szállongó híresztelések is nyugtalanították Barcsait, az ő révén
pedig Lorántffy Zsuzsannát: „egyik egyfelől, másik másfelől igyekezzenek ez három
ország [Erdély, Moldva, Havasalfölde] veszedelmire jönni.”22 – aggodalmaskodott a
helytartó. A fejedelemasszonyhoz írt leveléből az is kiderül, hogy a nyugati irányból
érkező fenyegetéssel, mint reális körülménnyel számolni kellett. Barcsainak tudomása volt arról, hogy „az római császár követe már bemenvén, az, elhiszem, az én
kegyelmes uram [II. Rákóczi György] ellen minden követ mozdítani el nem mulat.”23 –
jósolta a szomorú jövőt az egykori lugosi–karánsebesi bán.
A Portáról, vagyis a centrumból küldött figyelmeztetések – törvényszerűen –
maga után vonták a helyi török hatalmasságok jelentkezését is. Barcsai Ákosnál
például 1657. február második felében, március elején egymás után, három beglerbég, a budai, a temesvári, az egri pasa csauszai ismételgették a „baráti” intelmeket.
„[…] legyen vesztegségben [a fejedelem] országában, ha megindult is, térjen meg, mert
rossz vége leszen.”24 Még a szilisztriai pasa is fontosnak érezte, hogy jó tanáccsal
jelentkezzen Erdélyben. Arra kérte a fejedelmet közvetetten, hogy a hadait bocsássa
el maga mellől, „mert egyébbiránt nem jó dolog jő ki belőle.” 25 Az egri pasa még Patak ostromával is ijesztgette a fejedelem védtelenül maradt családját. Tudják-e –
érdeklődött Egerből a török elöljáró –, „hogy Patak vára ezen két nap másé leszen,

Hogy hogyan igyekezett, ill. milyen eszközökkel próbálta II. Rákóczi György 1657. évi háborúját igazságos háborúnak beállítani az európai és a lengyel közvélemény előtt, arról Lásd KÁRMÁN Gábor elemző
cikkét: Bellum iustum–érvelések II. Rákóczi György háborúiban, Századok, 140(2006), 4, 939–971. Különösen az 949–954. oldalak. Rákóczi 1657. évi lengyelországi hadjáratáról Lásd a gazdag forrásbázison
készült, 1d. lábjegyzetben feltüntetett újabb szakmunkákat.
20 EÉKH, II, 378.
21 ENYEDI István, II. Rákóczi György veszedelméről 1657–1660 = Erdélyi Történelmi Adatok, IV, szerk. SZABÓ
Károly, Kolozsvár, 1862, 229.
22 EÉKH, II, 375.
23 EÉKH, II, 377.
24 EÉKH, II, 380, 381.
25 EÉKH, II, 378.
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mivel már a német hadak aláfelé nyomulnak, hogy megszállják.”26 A lengyel hadjáratát éppen megkezdő Rákóczi a „Bassa zu Ofen” (a budai pasa, ekkor Gurdzsi Kenán
(1656–1658) leveléből arról értesült, hogy „a végmenti törökök rá kell hogy támadjanak országára”, ha nem tér vissza haladéktalanul országába.27
II. Rákóczi Györgynél a magyarországi pasák és az új nagyvezír, Köprülü Mehmed enyhébb, majd szigorúbb intései hatástalanok maradtak, szándékától, a területi részesedéssel is jutalmazott lengyel korona megszerzésétől semmi sem téríthette
el. A szétesés határán álló Rzeczpospolita bármely pillanatban bekövetkező kapitulációjába, s ezáltal a törökök meggyőzhetőségébe vetett hite még a minimális óvatosságot is kiiktatta gondolkodásából. A hadjáratból Portára beindított követeinek –
Török János Przemyślből, Thordai Ferenc Krakkóból indult Sztambulba – az instrukciói arra engednek következtetni, hogy Rákóczi bízott az Oszmán Birodalom
külpolitikájáért felelős személyek meggyőzésében, megvásárolhatóságában. Tettének kimagyarázásában fő motívumként a lengyelek magatartását szerepeltette. Őt
országukba behívták a lengyelek, mert az János Kázmér Sziléziába való kimenekülése után „üres volt”. Gyorsan kellett cselekednie, nem volt ideje szándékairól tájékoztatni a Portát. Egyébként ez a katonai akció nem keresztezi a szultán érdekeit,
egy Rákóczi lengyel–szomszédság kifejezetten előnyöket biztosítana a szultánnak.28
A döntést befolyásoló vezetők lefizetése sem vezetett eredményre, pedig a nagyvezír 2000 tallért, a mufti 100 dukátot, a miniszterek 500-500 tallért tettek zsebre.
Sőt! A lengyel hadjárat jóváhagyásáért és sikeres befejezéséért az elfoglalt lengyel
területek után 40 ezer tallér/év adót is beígértek Rákóczi emberei.29
A nagyvezír korrumpálásáról szóló információnak nemigen adhatunk hitelt,
mert Tisza István, Harsányi Jakab kapitihák 1657. április 30-án Barcsai Ákoshoz
keltezett levelükben a nagyvezír kérlelhetetlenségéről tudósítottak. „[…] az vezér
megesküdt, vagy az muzurmán nemzet vész el, vagy az három országot porrá teszi.”
Megelőzni a bajt csak úgy lehet – javasolják a fejedelemnek –, hogy „mind az három
nemzetből válaszszon követeket illendő ajándékkal, mert immár itt publice vagyon az
dolog, urunknak ő ngának nem hisznek;”30 Meg kell kérni a temesvári és az egri pasákat – szól a további jótanács –, hogy járjanak közben Erdély ügyében, ők segíthetnek abban, hogy elhitetik itt a portán, hogy „mind ő nga urunk, mind az ország hiv
és igaz az portához, mert bizony ha az nem lészen hamarsággal, az tűz immár meglobbant, mindennek kengyelben ellenünk az lába.”31 Thordai Ferenc személyesen is
megtapasztalta ezt a kérlelhetetlen ellenszenvet az 1657. május 27-i nagyvezíri
audiencián. A tisztességes (ünnepélyes) fogadása ellenére – 14 csausz jött eléje –
még az üdvözlő beszédét nem mondhatta végig, máris kérdések záporoztak rá:
„honnét jöttél, mondám: Krakkóból, …, becsülettel kérdé: kicsoda az erdélyi fejedelem?
mondám: Rákóczi György; kérdé az következendő dolgokot. Hol az urad? Lengyelor26 EÉKH, II, 381.
27 Жерела, XII, 442.
28 Török–magyarkori államokmánytár, kiadta SZILÁDY Áron, SZILÁGYI Sándor, III, Pest, 1870, 225.
29 Жерела, XII, 481.
30 EÉKH, II, 359.
31 EÉKH, II, 360.
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szágban? ki bocsátotta? Mit csinyál? Az-e az urához való hívség? ezenkivül nagy
rancorral [gyűlölettel, ellenszenvvel] sokat kérdezkedvén.”32
A svéd követek, Gotthard Welling és Claes Ralamb közbenjárása33 az erdélyiek
érdekében, a kajmekámnál tett próbálkozásuk 1657 júniusában nemhogy segített
volna II. Rákóczi György helyzetén, éppen ellenkezőleg. Tisza és Harsányi portai
követek ekképpen tudósítottak a svédek portai fogadtatásáról. „Micsoda barátságot
várhat mi tőlünk a sveciai király, ki minket meg nem találván idején, az mi barátunkat, a lengyel királyt országából kiűzte, országát elpusztította, azzal nem elégedett,
hanem a porta adófizető szolgáját (Nagyságodat) Portához való kötelessége mellől
elvonta, maga gonosz cselekedetiben társsá csinálta. Soha mi azt el nem szenvedhetjük, nem is akarjuk, hogy az fejedelem Lengyelországot magájévá tevén, erejében
nevekedjék, erőnknek rájok kell fordulni.”34 IV. Mehmed szultán sem volt megértő
Rákóczi mentegetőzésével szemben – „a mi szolgálatunkból kimentél és más országban király lenni óhajtottál, amibe épen nem egyezünk bele.” A hadjárat okaként említett „behívás”, „üres volt a lengyel trón” elfogadhatatlan, hiszen „ha valamely király
országából egy-két várat elvesznek, azért még nem esik ki királyságából és nincs oka
arra, hogy azon tartományban vagy országban padisah legyen.”35
A svéd–erdélyi–kozák koalíció leggyengébb láncszeme Erdély volt, a kedvezőtlen jelek mind a harctéren, mind a nemzetközi körülményekben egyre csak gyarapodtak, gyarapodtak. A lengyelek kapitulációjáról szőtt álmok szertefoszlottak, a
szülőföld védelmére kibontakozott gerillaharc újabb és újabb területeket borított el.
Ennek következtében a harci morál napról-napra romlott, a koalíció tagjai között az
együttműködés megbomlott. Amikor III. Ferdinánd német-római császár és magyar
király 1657. április 2-án meghalt, és bizonytalanná vált az 1656. decemberi 1-i svéd, Brandenburgellenes szerződés, I. Lipót magyar, cseh király (még nem császár!)
1657. május 27-én még hatékonyabb támogatásról egyezett meg János Kázmér
királlyal.
Amíg az 1656. decemberi szerződés 4 ezer katonát, addig az 1657. májusi – a
háború eszkalálódása miatt, Lengyelország elözönlése és az állam megszűnésének
fenyegetettsége miatt – már 12 ezres segélyhadat biztosított katolikus uralkodó
társának. Ez a katonai kontingens a svéd–erdélyi–kozák koalíció ellen, Lengyelország megvédelmezésére, csakis a lengyel területeken volt bevethető (Exercitus
auxiliaris non aliter nisi pro defensione Poloniae in Polonia operabitur).36 A 12 ezer
felfegyverzett katonáért János Kázmér király 500 ezer rajnai forintot fizetett, majd
32 EÉKH, II, 362–363.
33 KÁRMÁN Gábor, Svéd diplomácia a Portán 1657–1658: Claes Ralamb és Gotthard Welling konstantinápo-

lyi követsége, Sic Itur ad Astra, 2001, 1–2, 57–62.
34 EÉKH, II, 366.
35 Török-magyar oklevéltár (1533–1789), gyűjtötte és fordította KARÁCSON Imre, Bp., 1914, 225–226.
36 Az 1657. május 27–i szerződés szövege publikálva: Traktaty polsko–austriackie… i. m., 38–46. HHStA
Polen 70. I. (1657. IX-XII. – 1658 I.) sine dato, Fasc. 36. f. 3. „Quod Serenissimus Rex Hungariae et Boemiae
iustum exercitum cum copiis Serenissimi Regis Poloniae et Sueciae sit coniuncturus dicti domini
commissarii et legatus declaraverunt et declerant, se hoc loci per voces (iustum exercitum) aliud non
intelligere, quam exercitum constantem numero duodecim circiter millium armatorum.” Traktaty polsko–
austriackie… i. m., 46.
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minden ezt követő évben 300 ezer rajnai forirntban és szállások biztosításában
rögzítették a segélyhad árát. Ezeket az összegeket a wieliczkai és a bochniai sóbányák jövedelméből ígérte kiegyenlíteni a lengyel király. Azért, hogy a végrehajtás
zökkenőmentes legyen, a magyar–cseh király helyőrséget tarthatott Wieliczka és
Bochnia váraiban, a só kitermelését és értékesítését közös adminisztráció irányíthatta. Közösen döntöttek a termelés volumenéről, a sótaxák, vámtételek nagyságáról. A magyar és cseh területeken folyó értékesítésbe a lengyel adminisztráció nem
avatkozhatott bele.37
A közvélemény tájékoztatására és megnyugtatására I. Lipót király szükségesnek
érezte azt is, hogy közhírré tegye a beavatkozás okait; ez a háború veszélyezteti a
Német-római Birodalom és az örökös tartományok békéjét. A birodalom nyugati
határán 30–40 ezer katonát kell állandó készenlétben tartani, egy fenyegető francia
– svéd együttműködést megelőzendő. Még mindig nagy a veszélye annak, hogy a
háború lángja átterjedhet ezekre az országokra, de ezen túlmenően a svéd király és
az erdélyi fejedelem katonai szövetségét is szét kell tépni, akár a szavak, akár a
fegyverek erejével. A lengyelországi háború sikeres befejezése mellett a mainzi
érsek és a szász herceg békeközvetítő ténykedésére is kitért a nyílt levél, ám a svéd
király ezidáig elzárkózott a békés megoldásoktól38 – közölte I. Lipót alattvalóival a
száraz tényeket. Szelepcsényi György magyar kancellár is kézhez kapta 1657. július
1-jén Bécsben a „szavak erejére” vonatkozó királyi instrukciót, azaz, szerezzen békét
János Kázmér és II. Rákóczi György között. A békekötés ellenértéke méltányos volt,
Rákóczi szabadon, háborítatlanul hazatérhet Lengyelországból seregével együtt.39
A méltányos béke közvetítése 1657 júliusában már okafogyottá vált, Rákóczi
lengyelországi ésszerűtlen kalandja csúfos véget ért. A koalíció már májusban felbomlott, amikor X. Károly Gusztáv seregének zömével Dánia ellen vonult, június 23án pedig az utolsó svéd egység is elhagyta Rákóczi-táborát. A június 29-i
Sandomierzben tartott erdélyi–kozák haditanács a mihamarabbi hazatérést fontolgatta, tulajdonképpen a hazamenekülés módozatairól tárgyalt. Mivel a Hatzfeld –
Montecuccoli segélyhada már ekkor Krakkótól négymérföldnyire táborozott, a
hazajutás egyenes útja a kárpáti hágókon át lehetetlenné vált, dönteni kellett: csatát
kezdeményezve megkísérelni az áttörést, vagy a kozákokkal maradva, keletre vonulva, kitérővel, Moldván keresztül hazatérni? Az utóbbi mellett döntöttek, de Rákóczi a kozákok bizalmát is elvesztegette, mert már szünet nélkül a lengyelekkel
való tárgyalási lehetőségeket kereste. Az 1657. január 18-án megkezdett, dicsőséges bevonulásnak gondolt hadjárat egy félév alatt, július 22-én Czarny Ostrowban
egy megalázó kapitulációval zárult,40 „szalmalángként lobbant el” minden terve.41
37 HHStA Polen 69. I. Fasc. 36. f. 105–108.
38 HHStA Polen 70. I. Fasc. 36. f. 7–8.
39 HHStA Polen 69. I. Fasc. 36. f. 7–11.

MHHD, XXIII, 552–559. Erdélyi Történelmi Adatok… i. m., IV, 239. Samuel GRONDSKI, Historia belli
Cosacco – Polonici,…conscripta Anno MDCLXXV, Pestini, 1789, 421–422. Wespazjan KOCHOWSKI, Lata
potopu,1655–1657, pod. red. Adam KERSTEN, Warszawa, 1966, 301. (Eredeti címe: Annalium Poloniae
Climacteris secundi, regnante Ioanne Casimiro. Liber tertius. Anno MDCLVII, lengyelre fordította Leszek
KUKULSKI). Adrian PIKARSKI pater SJ, Diarium bellici progressus cum Georgio Rakocio: Ex castris ad
Miedzyboż 23 Julii 1657 = Zarysy historyczne, szerk. Bernard KALICKI, Lwów, 1869, 266–267. SZALÁRDI
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Jellemző, hogy Rákóczi a végkifejletért mindenki mást, csak önmagát nem, hibáztatott. Anyjának július 25-én ekképpen értékelte a helyzetet: „Svéd, kozák barátság
megcsala; svéd még Varsvátúl válék el, az kozák birodalmáig elkísírteti velünk magát;
kőtelességünknek hogy megfeleljünk, lengyelséggel mi harcoltunk,; ő takarodott; […]
Pogánt is hitin kell meghinni, mi is svéd, kozák hitinek, mint keresztyéneknek úgy hittünk;[…]”42
Ugyanezt a felelősséget másokra hárító magatartást követte Rákóczi a hazamenekítése utáni hónapokban is, a tatár rabságba került tisztjeinek, egyszerű katonáinak a kiváltásáért effektív segítséget nem nyújtott.43 Minden idegszálával arra törekedett, hogy a bűnbakok (a tanácsurak javaslatára cselekedett mindenben) keresése és állítása mellett fejedelmi hatalmát megőrizze.
De a Portán már a júliusi tragédia előtt megszületett a döntés Rákóczi, ill. Erdély
sorsáról. „Hubiár tömösvári aga” Barcsainak írt 1657. június 24–i levelében tulajdonképpen az Erdélyre váró jövőt fel is vázolta. Mivel II. Rákóczi György vétke
megbocsáthatatlan, Lengyelországba ment a szultán engedélye nélkül, „abból mindnyájan bűnösök vagytok”, „szép, gazdag, vég jó országát nem kedvelte, becstelen más
helyt keresett magának”, ezért „az zászlóval, karddal, bottal felöltöztetett fejedelmet
hová teszik, Kglmed ne kérdje”, különben „két görögdinnye egy hónalj alatt nem tér.”
Kívánatos lenne, „ha magatok közül találtatnék fejedelem, az igen jó volna, talám az
ország is épen maradna”, de úgyis „az hatalmas császár kegyelmessége” dönt arról,
hogy kinek adja meg az országot. Barátilag javasolja Hubiár aga egy „tisztességes
igaz ember” Portára való indítását, hogy az, az országot fenyegető veszélyt elháríthassa. Bátorítja Barcsait, hogy sürgősen cselekedjen, használja ki a temesvári pasa
nagyvezírrel való rokoni kapcsolatát, mert „ha ez mellettetek nem áll, bizony el kell
pusztúlni mind országostól”44 – szúrta közbe még a temesvári jóakaró.

János, Siralmas magyar krónikája, s.a.r. SZAKÁLY Ferenc, Bp., 1980, 372–373. Kármán Gábor megjegyzése
– a „Czarny Ostrow-i béke” (?) és a „linzi béke” (pacificatio!) nemzetközi fogadtatásának a párhuzamba
állítása – nem megalapozott. KÁRMÁN, Erdélyi külpolitika… i. m. 345.
41 KOCHOWSKI, Lata potopu… i. m., 303.
42 MHHD, XXIV, 522.
43 A tatárok rabságába esett erdélyiek létszámáról nincsenek pontos adataink. Kemény János az emlékiratában az erdélyi sereg létszámáról ezt írta: „Száztizenhat zászlóval voltam kornétákkal együtt. Írom
igazsággal: egy nem volt egész száz; többire ki állott huszonöt, harminc personából, […] harcra való emberem négy– vagy ötezer ha lehetett; gyalog pedig, az áruló szeményeken kívül, igen kevés.” KEMÉNY János,
Ruina exercitus Transsylvanici = KEMÉNY János művei, a szöveggondozás és a jegyzetek V. WINDISCH Éva
munkája, Bp., 1980, 320. Pufendorf 11 ezer fogságba esett személyről tud. Samuelis PUTENDORF, De rebus
a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis commentariorum Libri septem, Norimbergae, anno MDCXCVI, Liber
IV, 267. Állítólag Mehmed Girej kán az erdélyi veszteségeket (halottak, sebesültek, rabok összesen?) 12
ezer főnek ismerte el. Erdélyi Múzeum–Egylet Évkönyvei, III/1, Kolozsvár, 1865, 109. Kraus, Segesvár
jegyzője – nyilvánvaló túlzással – 28 ezer lélek fogságáról írt. Georg KRAUS, Erdélyi krónika, 1608–1665,
ford. VOGEL Sándor, Bp., 1994, 281. Zrínyi Miklós horvát bán környezetében 23 ezer ember szerencsétlenségét emlegették. Magyar Történelmi Tár XV. (vagy 2. sorozat 3. kötet), Pest, 1871, 74. (MTT XV.). Stb.
Lásd még: KATKÓ Gáspár, A krími tatárok fogságába esett erdélyi sereg története (1657–1675) = Szerencsének elegyes forgása… i. m., 205–240.
44 EÉKH, II, 415–416. PAPP Sándor, II. Rákóczi György és a Porta = Szerencsének elegyes forgása… i. m.,
162–163.
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„Kinán Basa” budai beglerbég a portai verdiktet az erdélyi „három nemzetből álló
főrendek, urak és nemesek” számára megismételte. Rákóczi a „hatalmas császárnak
akaratja s parancsolatja ellen Havasalföldre haddal menvén és ott sok károkat tevén
[1655–ben], most ama régi lengyel királyi familiának lerontására ment volt,” nem
hallgatott a szultáni figyelmeztetésre: „Erdély országában csendesen üljön”. A szultán
haragja nem csillapodott, sem „az ő méltósága, törvénye sem engedi, hogy tovább
Rákóczi György erdélyi fejedelem legyen mely az ti akaratotoknak eltávoztatására
leszen. Annakokáért válaszszatok az erdélyi három nemzetbűl az úri rendek közűl egy
okos értelmes fejedelmet, ki az országnak hasznára igyekezzék és az fényes portának
engedelmes legyen, […]”45 Ha még ezek a figyelmeztetések sem lettek volna elegendőek, Mehmed Girej kán is továbbította a nagyvezír üzenetét Erdélybe: „közületek
egyet királynak válasszatok, őhatalmassága és akaratja ellen ne cselekedjetek. […] az
királyotok pártolásban találtatott.” Ha továbbra sem mutatna engedelmességet
Erdély, „az mi reszünkről hadak mennek, […], pusztulásotoknak ti lesztek okai.”46
II. Rákóczi György azért még megpróbálkozott a lehetetlennel. A zajos és követelőző országgyűléssel egyetemben úgy döntöttek, hogy Balogh Mátét a tatár kánhoz
és Sebessi Ferencet pedig a nagyvezírhez küldik tisztes ajándékokkal. Balogh Máté
bahcsiszeráji fogadtatása ellenséges és elutasító volt: „ilyen rettenetes tűznek megoltására csak ezer arannyal kellett-é jűnnetek”?47 Bizonyossá vált, hogy itt már pénzzel, ajándékkal nem orvosolható a baj. Erdélytől azt követelték, hogy „mindent változtassanak, ha azt akarják, tatár lova lába ez országot ne nyomja.”48 Sebessi Ferenc
se járt több szerencsével a Portán. Itt minden a nagyvezír akaratából történik –
ecsetelte a szomorú valóságot Rákóczi bizalmi embere –, sem a kajmekám, de még a
szultán sem, „választ nem akartak adni az vezér híre nélkül, hanem oda [„Bakcsana
nevű várba”] küldőttek”. A nagyvezírnek „semmit nem lágyult a szíve, Nsgdra nagy
haragja; ilyen választ tőn, hogy soha se Nsgdat, se maradékit, se az Nsgod nemzetségéből álló fejedelmet nem akar Erdélyben, mivel az császáré az ország, hanem lássa
az ország, ha békességben akar megmaradni, válaszszon más fejedelmet;” Ha nem
engedelmeskedik az ország, hamuvá–porrá zúzzák az országot. „Az Réz effendivel
[reisz–effendivel] szemben levén, hozám elő, ha pénz által megengesztelhetné-é Nsgd
az császárt, vezért; azt mondá, ha ezt az sátort megtöltenék is aranynyal, még sem
menne végben.”49
A Porta kiengesztelésével párhuzamosan Rákóczi a „másik ellenség” (az én szóhasználatom – G.S.), a magyar király megnyerésével is kísérletezett. A magyarországi főurak (Szelepcsényi György kancellár, Wesselényi Ferenc nádor, Nádasdy III.
Ferenc országbíró, Zrínyi Miklós horvát bán) jóindulatát, támogatását megnyerve

45 MHHD, XXIII, 569.

Georg KRAUS, Siebenbürgische Chronik des Schässburger Stadtschreibers Georg Kraus 1608–1665 =
Fontes rerum Austriacarum, Bd. III, Theil I, Wien, 1862, 312 (Magyarul kiadva: KRAUS, Erdélyi krónika… i.
m.).
47 EÉKH, II, 467–468.
48 MHHD, XXIV, 528.
49 EÉKH, II, 447.
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szeretett volna I. Lipót király kegyeibe férkőzni.50 Vajon, eszébe jutott az a nem mellékes körülmény, hogy ugyanannál a magyar királynál kereste a megoldást, aki
éppen az ő lengyelországi céljait hiúsította meg erőnek erejével? Minden esetre
megpróbálkozott a lehetetlennel. Már 1657. augusztus 21–én – Balogh és Sebessi
követségeit megelőzően (!) – felvetette az ötletet az anyjának: talán nem ártana, ha a
királyhoz erdélyi követ indulna a kancellár közbenjárását úgyis meg lehet szerezni
– állította. „[…] cancellarius [Szelepcsényi György veszprémi püspök, kalocsai érsek]
uram pénzszerető ember, igirnék neki, szerzene oly levelet, ha vagy magunknak, vagy
maradékinknak ő fge birodalmában kelletnék lakni, se jószáginkban se egyébkint meg
nem károsíttatnak, hanem mint haza fia, szabadságunkban megtartatunk, mi is maradékink az hűséget megtartván.”51
Az ötletet a tett követte. Mednyánszky Jónás, a Rákóczi-család magyarországi,
(Trencsén vármegyei) hű familiárisa,52 1657 decemberében elő is terjesztette a
fejedelem egyezkedési feltételeit Szelepcsényi György magyar kancellárnak. A királyi „alattvalóságért”, a török elleni közös fellépésért a már fejedelemmé választott
fiának, Ferencnek a biztos jövőjét igyekezett garantáltatni. Kérése arra irányult,
hogy az ifjú fejedelem megválasztását ismerje el és hatalmát erősítse meg a király,
de úgy, hogy az ifjú fejedelem nem legyen kényszerítve a királyságnak esküt tenni. A
király beleegyezését kérte ahhoz is, hogy a fejedelem erdélyi birtokai, javai megmaradhassanak, azokat a fejedelem és utódai akadálytalanul megőrizhessék. Rákóczi
remélte I. Lipót király közbenjárását a Portán azért, hogy a szultán engedélyezze a
fejedelem korábbi státusában való megmaradását, vagy a megválasztott, új fejedelem (ti. a fia) uralkodásához járuljon hozzá.53
II. Rákóczi György meg nem nevezett követének az utasításába pedig egy Wesselényi Ferenc nádorral folytatandó virtuális beszélgetést foglaltak bele 1658. január
végén: ha kérdezné a nádor: „Bízik-e az törökhez?” Válasz így legyen: „Bízik ugyan,
mert vannak jóakarói most is, bíztatják, de bízik leginkább az tatárhoz, kivel már meg
is egyezett, az dolgát végben viszi, megigérvén negyvenezer tallért.
A magyarországi főurak és II. Rákóczi György kapcsolatairól Lásd R. VÁRKONYI Ágnes, Egyetemes játéktér – magyar politika = Európa Zrínyije: Válogatott tanulmányok, Bp., 2010, 269–308, továbbá TOMA
Katalin nagyszerű disszertációját: Gróf Nádasdy Ferenc politikusi pályaképe (1655–1666), Bp., ELTE BTK,
2005 http://doktori.btk.elte.hu/hist/toma/diss.pdf. Lásd a disszertáció részletét: TOMA Katalin, Egy
dunántúli nagyúr erdélyi kapcsolatai. Nádasdy III. Ferenc és II. Rákóczi György, Századok, 2012, 5, 1161–
1188. BORIÁN Elréd, Zrínyi Miklós a pálos és a jezsuita történetírás tükrében, Pannonhalma, 2004. c. könyvének „Lippay György és Zrínyi Miklós politikai vitája és megbékélése” fejezetét. 283–312. NAGY Levente,
Zrínyi és Erdély: A költő Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel, Bp., 2003, stb.
51 EÉKH, II, 435.
52 SÁRKÖZI Gergely, Álhírek és a valóság: II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata és Mednyánszky Jónás
tevékenysége Vitnyédy István leveleinek tükrében = Szerencsének elegyes forgása… i. m., 325–340. FÜLÖP
László, Újabb kiegészítések Mednyánszky Jónás beckói lakodalmi feljegyzéséhez, FÓRUM, Társadalomtudományi Szemle, XIII(2011), 3, 131–137. Rákóczi bizalmasának három lánya volt. A szerző véleménye
szerint „1657 végén (őszén)” Mária lányának és Labsánszky János esküvőjére került sor Beckó várkápolnájában. Megjegyzésem: az „ősz” a valószínűbb, hiszen II. Rákóczi György megbízásából 1657/58
fordulóján éppen az esküvőre meghívott vendégeknél, a nádornál, az országbírónál kellett az erdélyi
fejedelem ügyében eljárni.
53 EÉKH, II, 453–454.
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Bízik az kozákhoz is, kinek hiti tartja; megesküdt arra is, az rabokat is szabaditja
békesség által, kit az tatár kiván kozák hetmántúl.”54 „Tegyen ilyen kérdést is [a nádornak]: Ha az fejedelem az fejedelemségen nem találna felettébb kapdosni, Váraddal,
Jenővel, az hajdúsággal magyar királyhoz hajlana jó conditiók alatt, az király fogadná-e és oltalma alá venné-e?”55
Rákóczi Bánffy Dénest, Doboka vármegye főispánját, Kolozsvár kapitányát pedig
egyenesen a bécsi udvarba, a királyhoz küldte. A főispán-követ viszont már késve
érkezett a fővárosba, Lipót király – az 1658. március 11-én kelt jelentés szerint –
már elhagyta Bécset, nyolcmérföldnyire tartózkodik Frankfurttól, „bémegyen az
[császári] koronázásra”. Ellenben, a pápai nuncius hajlandó a fejedelem kérését
felkarolni mind a királynál, mind a pápánál: „az keresztyénségnek egyik bástyájának
keresztyén fejedelmét” segíteni kell a hitetlenek elleni harcban56 – mondta a római
főpap Bánffynak. Amíg ő Bécsben időzött, Kövér Gábor a fejedelemtől azt a megbízást kapta, hogy érje utol a Frankfurtba igyekvő királyt és audiencián terjessze elő a
fejedelmi ajánlatokat. Bécsen áthaladva úgy találta Kövér, hogy itt vannak segítőszándékú emberek, „de én igen kétséges vagyok. Az törökök mivel offerálják magokat
az tészen akadályt.”57 Az 1648–1658 között Rákócziakat szolgáló familiáris arról is
beszámolt, hogy török követ várakozik a király visszatértére. Több mint valószínű,
Köprülü Mehmed nagyvezír 1658. március végén küldött üzenetével „előszobázott”. Az agg Köprülü egy Erdélyre vonatkozó közös álláspont kialakítását sürgette.
„A barátságra és a két fél birodalmára nézve szükséges, hogy a gonosz ember [II. Rákóczi György] bármi módon is megsemmisíttessék és elpusztuljon, ami által remélhető, hogy nemcsak a cselszövény és zavar lesz közülünk eltávolítva, hanem a köztünk
levő barátság és jó viszony alapja is mindinkább erősebb lesz és meg nem zavartatik.”58
II. Rákóczi György az igazi veszélyt – úgy tűnik – 1658. április végén ismerte fel.
Anyjának ezeket a sorokat írja: „[…] akárhova fordítsa ember elméjét, mind csak baj:
ha az török hitlevelet kíván s Magyarország ellen indul, azt is megkezdi kívánni: felüljünk, vele rontsuk. Ha cselekszük, magunk személyét is élthetjük, keresztyénségünkkel
ellenkező dolgot is cselekszünk: mi is rontjuk hazánkat magunk veszedelmére: ha
penig arrúl kíván hitlevelet, ellenségi ne legyünk, ez is veszély: mert ha Magyarország
romol, győzedelmeskedik, elszakaszt minket, jószágunk romol velünk: úgy bánhatik
azután, mint akar.”59 Most emlékezett csak igazán a török figyelmeztetésre: „Ha
fekszel, nyugszol. Ha ülsz, kevés ember lát. Ha állasz, sokan látnak. Ha mégy, félj a
botlástul. Ha botlol, félj az eséstől. Ha esel, megtapodnak.”60

54 MHHD, XXIII, 596.
55 MHHD, XXIII, 597.
56 MHHD, XXIII, 607–609.
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Rákóczi minden szalmaszálba igyekezett belekapaszkodni, hogy szabadulhasson a török–tatár bosszújától. Nádasdy országbírónak még a katolikus hit felvételét
is megígérte, csak eszközölje ki számára a király segítségét. I. Lipót király levélben
„a kereszténység javára” a támogatástól nem zárkózott el, sőt, Hanibal Gonzaga
bécsi helyőrségi ezredes parancsnoksága alá rendelt katonaságot is kilátásba helyezett. Az azonnali cselekvést azonban a több mint egy éve tartó (III. Ferdinánd császár 1657. április 2–án halálozott el!) birodalmi interregnum erősen korlátozta.
Amikor I. Lipót magyar, cseh királyt császárrá választották Majna-Frankfurtban,
1658. július 18-án és megkoronázták augusztus 1-jén a Szt. Bertalan koronázó székesegyházban,61 Köprülü Mehmed nagyvezír seregével már Nándorfehérvárnál
táborozott, Mehmed Girej kán pedig több tízezres lovasságával a Rákócziszövetséges Havasalföldet pusztította el.
A tatárok a Bodza-szoroson át nyomultak be Erdélybe (augusztus 19.) és alig 12
nap alatt az egész Barcaságot, Fogarasföldet prédálták, pusztították minden ellenállás híján. Szeptember 5-én a fejedelmi főváros, Gyulafehérvár esett a tatárok áldozatul, Torda, Kolozsvár megsarcolása után Nagyenyed felperzselése következett.
Szeptember 15-20-a között Várad környékét dúlták a tatárok.62 A Partium felőli
részen támadó Köprülü Mehmed nagyvezír viszont szigorúan ráparancsolt a kánra,
hogy „a gonosz embert” [Rákóczi Györgyöt] nem szabad a határon túl, vagyis Magyarországon (a királyi területen) üldözni, „Erdély vajdái miatt a béke meg ne
zavartassék.”63
A több mint 70 éves nagyvezír (aki kb. 1583-ban született) eközben szeptember
5-én „ágyúlövés nélkül” elfoglalta Jenő várát, majd 14-én II. Rákóczi Györgyöt elcsapta a fejedelemségből, és Barcsai Ákost nagyvezíri megbízással erdélyi fejedelemmé
nevezte ki.64 Barcsai azonnal egy mentegetőző levelet (1658. szeptember 19.) fogalmazott Rákóczinak, miszerint kénytelenségből vette magára a fejedelemséget. Ez
volt az ára annak – állította a karánsebesi-lugosi bán –, hogy a török kiparancsolta a
tatárokat Erdélyből és hogy pasaságot ne csináljanak Erdélyből. Ez a lépése mentette meg Váradot az ostromtól, Karánsebes és Lugos lakóit a haláltól vagy a rabságtól.
A nagyvezírnek át kellett adni ezeket a városokat, de a lakosság életét sikerült
megmenteni, vagyis nem igaz a vád, hogy a fejedelemségért Jenőt, Karánsebest,
Lugost ajánlotta fel. „Lovat, jót, szépet, köves szerszámostól adott az vezér, az

Korabeli leírása: Caspar MERIAN, Beschreibung und Abbildung Aller Königl. und Churfürstl. Ein=Züge/
Wahl und Crönungs Acta. So geschehen zu Franckfurt am Mayn / im Jahr 1658.
http://de.wikisource.org/wiki/Beschreibung_und_Abbildung_Aller_K%C3%B6nigl._und_Churf%C3%B
Crstl._Ein-Z%C3%BCge,_Wahl_und_Cr%C3%B6nungs_Acta (letöltve: 2013.03.10.)
R. VÁRKONYI Ágnes, Erdély és a német-római császárválasztás 1658-ban = UŐ, Magyarország keresztútjain –
Tanulmányok, Bp., 1978, 157–167. UŐ, Egyetemes játéktér – magyar politika = UŐ, Európa Zrínyije: Válogatott tanulmányok, Budapest, 2010, 269–308.
62 Az 1658. év hadtörténeti feldolgozása: B. SZABÓ János, II. Rákóczi György 1658. évi török háborúja,
Hadtörténelmi Közlemények, 114(2001), 2–3, 231–278. UŐ, Erdély katasztrófája 1658–ban, AETAS,
21(2006), 2–3, 204–218.
63 Török–magyar oklevéltár (1533–1789), 233–234.
64 PAPP Sándor, II. Rákóczi György és a Porta = Szerencsének elegyes forgása… i. m., 167–168.
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sű[v]eget maga nyomta az fejembe, az botot kezem(be) s fiának is fogadott.”65 Fontosnak tartotta a fejedelem figyelmeztetését: „az német pártra ne sokat higyjen
Na[gysá]god, assecuratoriájok vagyon az vezérnél”66
Egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, hogy a tatár-török pusztítást megtapasztaló Erdély országgyűlése 1658. október 11-én a török parancsára fejedelmének
választotta és ismerte el az amúgy tekintélyes, könyveket szerető, művelt Barcsait.
Rákóczi számára az elmúlt egy év eseményei arról győzték meg, hogy a fejedelmi hatalom megtartásáért, benne a fia jövőjének a biztosításáért, élet-halál harcot
kell folytatnia. Különösen zokon vette Barcsai „árulását”, komolyan fontolgatta Várad „német kézre” játszását, ha az általa korábban favorizált Barcsai beülne a fejedelmi székbe.67 Miután ez mégis bekövetkezett, csalódottsága mellett a bosszúvágy
is feltámadt benne. A megpróbáltatások azonban folytatódtak, mert a magyarországi urak között egyenetlenség ütötte fel a fejét az erdélyi probléma megítélése és
megoldása kapcsán. A legfontosabb állami vezetők, a magyar nádor Wesselényi
Ferenc, az esztergomi érsek Lippay György, az országbíró Nádasdy III. Ferenc, a
horvát bán Zrínyi Miklós nem jutottak közös nevezőre Rákóczi támogatását illetően. Rákóczi indulatait nem fékezve, 1658. szeptember 23-án az anyjának ilyen szavakkal öntötte ki dühét: a „Palatinus [a nádor] lator, talám elviszi az ördög.”68 Két
héttel később még súlyosabb szavakat használt: „Palatinus írását látjuk; kitetszik
tökéletlensége. Isten veszesse el;”69
Úgy véljük, hogy az alapvető problémát Velence bécsi követe, Battista Nani
1658. október 21-i jelentése tökéletesen megvilágította. Ebben az áll, hogy a magyarok és a „németek” közötti viszony olyannyira elmérgesedett, hogy a jövőbeni
együttműködésük kilátástalan; „A magyarok azt hiszik, hogy a király nem segíti, hanem leigázza őket, a németek pedig meg vannak győződve, hogy a magyarok akadályoznak meg minden előrehaladást.”70
II. Rákóczi György 1658. évi török háborúja – a szakirodalom némi túlzással, így
nevezi az Erdélyben történteket71 – ebből a szempontból a „magyarok” magatartására emlékeztet. A Portával szembeni dacolása, fegyveres fellépése formálisan jogszerű volt, a török-erdélyi szerződés (ahdnáme) pontjainak a betartatására irányult,
de miért csak most, 1658 őszén, amikor az országot és őt magát, valamint családját
sújtó következményekkel szembesült, aggódott a haza sorsáról? Hogyan feledkezhetett meg arról, hogy 1657-ben éppen ő követett el szerződésszegést, ő sértette
meg az ahdnáme betűit? Éppen 1658 őszén döbbent rá, hogy a gyors eredmények =
török passzivitás, tudomásulvétel, jóváhagyás politikája csődöt mondott. Bebizonyosodott, hogy a megoldás a töröknél van, az ország és az egyéni sorsa a töröktől függ,
a török bocsánatát kell elnyernie.
65 EÉKH, II, 514–515.
66 EÉKH, II, 515.
67 MHHD, XXIV, 565.
68 MHHD, XXIV, 564.
69 MHHD, XXIV, 567.

70 Battista Nani vélekedését közli TOMA Katalin, Egy dunántúli nagyúr erdélyi kapcsolatai… i. m., 1183.
71 B. SZABÓ János, II. Rákóczi György 1658. évi török háborúja… i. m., 231–278.
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Egymás után születtek a jogi bizonyításokkal teli önigazoló levelek. 1658. október 11-én Rákóczi a budai vezírnél kereste az igazát (Ad Vezerium Budensem) Váradról: „Csudálkozva halljuk, hatalmas császárok atnaméja ellen, nekünk adatott hiti
ellen mi dolog történt.” = az ahdnámék „eltiportattak”, a fejedelemválasztás szabadsága elveszett, „a szabad választások havasali, moldvai vajdák sorsára juttatott”, soha
nem bírt véghelyek „muzurmán nemzethez” kerültek. „Hüségéért ezt érdemlette-e
Erdély, ki hatalmas császár ellen fegyvert nem fogván, mint bárány fejet hajtott;
szablyájok éli tompitva lévén behúnt szemmel nézték az országok füstölgés[é]t, ártatlan adófizető község raboltatását. […] Melyik országa hatalmas császárnak az kiért
muzurmán vér nem öntetett? Erdély volt az, […]” – s lám mi történt.72
Rákóczi természetesen tudatában volt annak, hogy a budai beglerbégnek küldött levele csupán a magyarázkodással egyenlő, a jövőt befolyásoló döntés a Portán
születik meg. Egyenesen IV. Mehmed szultántól kérte a számára méltányos végzést
1658 novemberében. Védekezését a nagyvezírre tett panaszával igyekezett nyomatékosítani. A szultánok iránti hűségükért a fejedelmeket mindenkor „bottal, karddal,
zászlóval, süveggel, jó lóval” ékesítették fel, a fejedelmeket hatalmuktól csak a halál
választhatta el, sőt a szultáni kegyelem még a fiúra is kiterjedt („hatalmasságod
kegyelmessége terjedvén holtom utánra is az én fiamra”), s lám, napjainkban „mire
jutottam hatalmasságod Mehemet passa portai fő vezére mi á [miatt]? ki maga boszszúját űzvén, egri passa lévén, atyámra haragutt volt, megesküdt ha oly ember lesz
valaha, nem csak atyámon de maradékin is bosszúját tölti, […]” Visszautasította
Köprülü Mehmed „portai fővezér” vádjait, hogy a Porta nagy kárára cselekedett
volna Havasalföldön 1655-ben és Lengyelországban 1657-ben. „Igaz elmentem –
replikázott Rákóczi –, szabadságot elmenetelre nem kértem, mert nagy hírű szultán
Szulimán atnaméja ellen lenni nem láttam.”73 Igaztalanul bűnhődik Erdély – állította
a havasalföldi és moldvai vajdákhoz hasonlóan elcsapott fejedelem –, hiszen a megtámadásakor sem fogott fegyvert, „mint bárány fejet hajtott, de mi lett a jutalma?
nemcsak pusztúlást szenvedett, szabadsága, szabadválasztása elrontatott. Adója nagy
summa kényszerítő adással nevekedett, ha vétettem volna is, nem vétett erdélyi, adót
fizető község.”74 Rákóczi szultán előtti megalázkodása és könyörgése őszintének
hat: „Könyörgök hatalmasságodnak […], tekéntse ártalmatlanságom, nagy emlékezetű ősi atnaméit, kiknek lelkek, hogy megnyughassék, nagy […] hitek ne sértessék,
tekéntse hatalmasságod atyja nálam, maga hatalmasságod fiamnál levő császári
küldte zászlóit, […] Vegyen kegyelmében, mutassa meg azt hatalmasságod hatalmas
császárnak igíreti hiti változhatatlan; hatalmasságod adta zászló porba ne tétessék,
[…] Ugyan is hatalmas császár kegyelmes uram ha kicsiny féreg vagyok is, de tudok
hatalmasságodnak szolgálni, […]”75
A szultáni kegyelem elnyerése érdekében Rákóczi mozgósította a szultáni környezetet is. A muftihoz többek között ezeket írta: „kérem az nagy istenre, a szent
Mahometre, kinek szentséged ez földön képét viseli, juttasson hatalmas császárunk
72 MHHD, XXIII, 637.
73 MHHD, XXIII, 639.

74 MHHD, XXIII, 640.
75 MHHD, XXIII, 641.
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kegyelmében;”76 Deli Haszán vezír pasát ekképpen kérlelte: „én ártatlanságom terjessze hatalma császárunk elejében, juttasson kegyelmében, kinek, az Istennel bizonyítok, igaz voltam, leszek is, hűséges, hasznos szolgálatommal megbizonyitom, ki boszszúja miatt ártatlanúl szenvedtem, […]”77
A két irányba folytatott politizálás 1659-ben sem szakadt félbe, de az erdélyi
belpolitikai színtér már nem egységes, kiszámíthatatlanabb lett. A fejedelem–
ellenfejedelem, Rákóczi–Barcsai elmérgesedett vitája, a kialakult helyzet miatti
kölcsönös vádaskodás az erdélyi társadalmat véglegesen megosztotta, az országot a
testvérháború szélére sodorta. A reális erővel, azaz a török támogatottsággal rendelkező Barcsai az általa összehívott szászsebesi országgyűlésen (1659. május 24 –
június 25.) Rákóczival szemben a végső leszámolásra határozta el magát. Az elfogadott törvények XI. articulusa minden erdélyi lakosnak megtiltotta, hogy II. Rákóczi
Györggyel, annak anyjával, feleségével, fiával bárminemű érintkezésbe lépjen. Vagyonukat és fejüket kockáztatták azok, akik 1659. június 3. napjától fogva akár szóban, akár írásban kapcsolatba lépnek az elmarasztalt személyekkel. Ugyanez a törvénycikk Rákóczira a „birtokvesztést” (amissio bonorum) is kimondta, vagyis, az
erdélyi birtokaitól is megfosztotta az országgyűlés a fejedelemségről egyszer lemondó, másszor a fejedelemségbe visszatérő Rákóczit.78
Ez a „barátságtalan” lépés megtorlásért kiáltott.79 Rákóczi be sem várva a magyar főurakkal és I. Lipót király követével folytatott reményekre jogosító egyeztetéseket,80 a Partium-i és szabolcs-szatmári bázisáról Erdélybe vonult, kikényszerítette
megint a fejedelemmé választását, Barcsai Szebenbe való menekülését, de ami a
legfontosabb: a Porta előtt ismételten megmutatkozott a megbízhatatlansága, elmélyítette a vele szembeni gyűlöletet, szinte kierőszakolta engesztelhetetlen ellenségének, a nagyvezírnek végső, megsemmisítő akcióját.
Elszigeteltsége tulajdonképpen Bécsben, az 1660. februári tanácskozáson elfogadott döntéssel vált teljessé. Nádasdy III. Ferenc országbíró levélben arról értesítette Rákóczi magyarországi képviselőjét, Mednyánszkyt, hogy Erdély segítséget
nem várhat Bécstől, sőt kifejezetten azt óhajtják, hogy az erdélyi ügyek az oszmánok
szempontjából kedvezően záruljanak le. Nádasdyék március végi – április eleji,

76 Uo., 642.
77 Uo., 645.

EOE, XII, szerk. SZILÁGYI Sándor, Bp., 1887, 301-302. Valószínű, hogy portai követelés állt Rákóczi erkölcsi és anyagi ellehetetlenítése mögött. MTT, XV, 107.
79 II. Rákóczi György levele Rhédei Ferencnek 1659. szeptember 24-én: „akár kegyelmedet, akár Kemény
Jánost uralja az ország, nem bánjuk, csak mi nyughassunk, kegyelmeteknek hihetünk, de az ebnek, Barcsainak, mi soha sem, […].” MTT, XV, 119.
80 II. Rákóczi György beszámol az anyjának Szerencsről, 1659. június 28-án a királyi követtel folytatott
tárgyalásairól. A király a „két vármegyét” (Szabolcsot, Szatmárt) nem hagyhatja nála, de ha „restituáltatunk a fejedelemségünkben” a király ezt elfogadja és a megállapodásról országgyűlési megerősítés lesz –
közli bizalmasan a fia az anyjával. Szatmárban 800, Kállóban 600, Ecsedben 150 katonát akar rendelni a
király, „akár magyart, akár németet, mint 1597. esztendőben volt.” Rákóczi kommentárja: veszedelmes
dolog a királyi ajánlat, mert a döntést egy leendő országgyűlésre halasztja. – MHHD, XXIV, 573–574. MTT,
XV, 117. Lásd még: TOMA Katalin, Egy dunántúli nagyúr erdélyi kapcsolatai… i. m., 1183, 1185.
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Rákóczit támogató javaslataik ugyancsak hatástalanok maradtak a királynál,81 Rákóczinak senki sem nyújtott segítő kezet, egyedül maradt a végső összecsapáskor.
Szejdi Ahmed budai beglerbég 1660. évi hadjárata, a hajdúság, Rákóczi támaszának a megsemmisítése, a Partium elpusztítása, az 1660. május 22-i
Szászfenesnél megvívott csata, Rákóczi harctéri sebesülése, majd június 7-i halála
valójában egy hároméves periódust zárt le, konkrétan a törökellenesség végét jelentette Erdélyben. Magyari András neves erdélyi történész ezt a gondolatot így fogalmazta meg: „Rákóczi halálával elakadt annak a politikai kurzusnak továbbfolytatása,
amely a Habsburg–támogatásra, valamint a törökellenes európai szövetség támogatására építene.”82 Várad ostroma, ill. elfoglalása sem volt elég (1660. júliusaugusztusa), hogy módosuljon a helyzet, mert I. Lipót magyar király a magyarországi főurak jelenlétében, a „a gráci tanácskozáson” kijelentette, hogy Várad, az nem
Magyarország, az csak Erdély, s emiatt nem kockáztatható az oszmánokkal érvényes béke. Különben is, a választófejedelmek beleegyezésével, csak a pápa támogatásával és a francia, spanyol királlyal szövetségben vállalható a háború az Oszmán
Birodalom ellen.83
Ez a királyi állásfoglalás az oszmánokkal való kényszerű egymásmellettiséget
továbbra is hivatalosította, az erdélyi fejedelem „kitörési kísérletét” elsősorban a
birodalmak közötti béke, másodsorban a katolikus Lengyelország léte-nemléte
szempontjából ítélte veszélyesnek. Azt kell mondanunk, hogy II. Rákóczi György
fejedelem, mint politikus, rosszul mérte fel az Erdélyi Fejedelemség nemzetközi
jelentőségét, nemzetközi súlyát erősen eltúlozta. A svéd, kozák és lengyel 1656-os
diplomáciai offenzívából, ill. a kecsegtető ajánlatokból irreális terveket szövögetett,
egy Báthori-éra feltámasztásában hitt. Súlyosan hibázott akkor, amikor nem ismerte fel országának a kettős kötődésből fakadó előnyeit és hátrányait. Mivel Bécs is,
Sztambul is sajátjaként tekintett Erdélyre, a fejedelmi politizálás a térség erőegyensúlyának az alapkérdését alkotta. Tehát, nem lehet a véletlen számára írni, hogy a
lengyel hadjárat, mind a két nagyhatalmat riadóztatta. Amíg a magyar–cseh király
katonai támogatása erőfölénybe juttatta a svéd-erdélyi-kozák koalícióval szemben a
végveszélybe sodort lengyel–litván államot 1657-ben és így meghiúsította Rákóczi
„lengyel királyságát”, addig az 1658–1660. évek egyenlőtlen erők küzdelmében
teljesen felmorzsolta Erdély maradéknyi erejét, sőt, a „polgárháborút” is kirobbantó
magatartásával még nagyobb kiszolgáltatottságba taszította a fejedeleséget. I. Lipót
magyar király, a „frissen” megválasztott és megkoronázott császár nem kockáztatta
Erdély miatt a háborút. Nyilvánvaló, hogy a birodalmak hódításképtelensége = az
erőtlenség egyensúlya az önálló Erdélyi Fejedelemség létének közös feltétele, de

81 TOMA Katalin, Egy dunántúli nagyúr erdélyi kapcsolatai, i. m. 1186-1187.

MAGYARI András, Habsburg-orientációs politikai kísérletek Erdélyben = Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerkesztette KISS András, KOVÁCS KISS Gyöngy, POZSONY Ferenc, Kolozsvár, 1999, 322.
83 R. VÁRKONYI Ágnes, Egyetemes játéktér – magyar politika… i. m., 282–283.
82

55

ebből a sajátos helyzetből a szuverenitás felé nem vezetett út.84 Az Erdélyi Fejedelemség „állami státusa” 1664-ben „végleg” normalizálódott, kettős meghatározottsága helyreállt. (Ezen a helyzeten jogi értelemben az 1699. évi karlócai béke
módosít majd.)

REZÜMÉ
A téma nem ismeretlen a szakirodalomban, sőt olyannyira nem, hogy a közelmúltban egy monográfia és számos tanulmány elemezte az erdélyi fejedelem vakmerő, ill. meggondolatlan külpolitikáját. A téma napirenden való tartását az indokolja, hogy az Erdélyi Fejedelemség kettős meghatározottságából eredő kül- és
belpolitikai folyamatokat (mozgásokat), a szultán és a magyar király érdekeit egyaránt keresztező fejedelmi szándékokat, terveket reálisan, szakszerűen, csakis öszszefüggéseikben, kölcsönhatásaiban láttassuk. Hangsúlyozni szükséges újra és újra,
hogy II. Rákóczi György 1657. évi lengyelországi hadjárata nemcsak a protestáns
(Svédország, Brandenburg, Erdély) és a katolikus (a Német-római Birodalom,
Rzeczpospolita) koalíció északi háborújának a része, hanem az Oszmán Birodalommal szembeni nyílt fellépés is volt. Rákóczi hadjárata ugyanis a kelet-középeurópai birodalmak egymás közötti viszonyát felborította, következésképpen mind
a Porta, mind Bécs kölcsönösen érdekeltek voltak az erdélyi fejedelem ambícióinak
a letörésében.

GYÖRGY II. RÁKÓCZI BREAKING WITH TURKS (1657–1660)
The adventurous and reckless foreign policy of György II. Rákóczi – Prince of
Transylvania – is a well known part of his historiography. A recently published
monography and several studies point out the importance of this topic. We have to
keep this topic on the agenda to understand that the Transylvanian Principality’s
foreign policy and internal affairs are determinded by two factors: the Prince’s
plans went against both the Sultan’s and the Hungarian King’s wills. Thus, his acts
should be considered in this three-fold correlation. It is necessray to underline that
György II. Rákóczi’s Polish expedition in 1657 was not just the part of the Nothern
war of the protestant (Sweden, Brandeburg, Transylvania) and the catholic
(German-Roman Empire, Rzeczpospolita) coalition but it was an open
confrontation against the Ottoman Empire, too. Rákóczi’s expedition turned over

Kármán Gábor felvetésére: Erdély nem volt „független ország”, de nem volt „szultán rabszolgája” sem.
Igen így van! De meglátásunk szerint, kettős meghatározottságából adódóan önálló, de nem szuverén
ország volt. KÁRMÁN Gábor, Szuverenitás és reprezentáció… i. m., 48, 54.
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the relationship between the Eastern-Central European empires, thus, the Porte
and Wien both had a stake in breaking the Transylvanian Prince’s ambitions.

