Zrínyi fényes hadi sikere
A tollal és karddal küzdő hős vitéz télvíz idején hadjárata során bebizonyította, hogy a török
nem legyőzhetetlen. A Habsburg Birodalom ugyan igyekezett elkerülni az összeütközést az
oszmánokkal, de 1663-ra I. Lipót nem újította meg időben a szultánnal kötött békeszerződést,
ezért IV. Mehmed háborút indított. A felkészületlen végvári hadvezérek elleni küzdelemben a
Köprülü Ahmed vezette török hadak elfoglalták a Felvidék kulcsát, Érsekújvárt, Bécset pedig
csak a hűvös ősz, az oszmánok téli szállásra vonulása mentette meg az ostromtól. A hazáját
féltő Zrínyi Miklós horvát bán elhatározta, hogy önerőből próbálja megfordítani a háború
menetét.
A terv ígéretesnek hangzott, az udvari haditanács megengedte az erre vágyakozó Zrínyi
Miklósnak, hogy télen hadjáratot indítson ezen fordulatteli 1664-es év januárjának közepén.
A Hohenlohe család által kiállított 6.000 gyalogos és 1.000 lovas katonával Zrínyi az esztendő
20. napján érkezett meg Zrínyi-Újvárba, ahol összeállt a teljes sereg. Rengeteg magyar úr
segítségét nyerte el, köztük: Esterházy Pál, Nádasdy Ferenc országbíró, Kéry Ferenc, Sennyey
István veszprémi püspök, Esterházy János, Czobor Ádám, továbbá még számtalan tiszteletre
méltó úr és család csatlakozott, kikre országunk igencsak büszke lehet. Az így megalakult had
8.000 magyar, 10.000 birodalmi német, 5.000 horvát és 3.000 császári német harcosból, ami
összesen 26.000 egyént tett ki, kiegészítve ágyúkkal és mozsárral.
Január 21-től 25-ig a seregek bevették Berzence várát, mely Szigetvár eleste óta már több
évtizede a török kezében volt, kisebb kihagyásokkal. Ez idő alatt Babocsa sem maradt a
töröknél, a közel egy évszázada török uralom alatt szenvedő vár is felszabadult. A várakban
temérdek hadiszer, élelmiszer és ágyú maradt vissza, miket a magyar seregek könnyű szerrel
eltulajdonították a harcok további folytatásához.
A következő célkitűzés a szigetvári Turbék-Szolimán templomerőd, a híres zarándok, valamint
török búcsújáróhely volt, ahol Nagy Szulejmán földi maradványainak egy részét őrizték, díszes
márványsírban tartva. Az ereklyét hátrahagyva, Zrínyi hadától fejvesztve menekült a török
őrség. Az erőd le lett rombolva a síremlékkel együtt.

A Szulejmán-türbe alaprajza Esterházy Pál térképe alapján
https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/a_szulejman_turbe_alaprajza
Zrínyi Pécs megvételére volt kihegyezve. A híres városra, melynek egész vidéke a fejlett
polgárosodás és anyagi jólét benyomását tette, a város, mely 6-7 ezer házból tevődik össze,
16 mecsettel, 2 fürdővel, pompás kutakkal, továbbá egy jó erős fallal. A várat, mely régen
székesegyházként funkcionált, hatalmas árokkal, továbbá fallal választották el a várostól. Igaz,
a vár török kézen maradt, de rengeteg aranyat, ezüstöt, árucikket, élelmiszert, valamint annál
több hordó bort sikerült eltulajdonítani.
Január utolsó napján Zrínyi megvásárolta az eszéki híd védelmére épült dárdai erődöt. Ezt
követően 5.000 lovassal indult a híd felégetésére, hogy elvágja a török utánpótlás útvonalát.
A híd Esterházy Pál szerint 12 láb széles és 8353 láb hosszú volt, Draskovich János viszont 16
láb szélesről, valamint 1 mérföld hosszúról számolt be. A török értesült a tervekről, emiatt a
hídépítészet csodáját, a török betörések főkapuját, egyenesen a nagyvezér indult megvédeni.
Belgrádból indult 1000 lovassal, valamint 2000 janicsárral, de mindhiába. Zrínyi február 1-én
elkezdte felégetni alulról a hidat, melyet náddal körbekerítettek, illetve lentről és oldalról be
is tömködtek, így két napi kemény munka után lett teljes a pusztítás. Esterházy Pál így számolt
be erről: ,,Borzalmas látvány volt, midőn éjszaka szemléltük ezt az oly sokezres lépés
hosszúságú, meggyújtott fáklyaként égő hidat, mint valami ránk szakadó ördögi állomás.’’ Az
eszéki híd elpusztítása után, kapva a hatalmas sikereken tovább haladtak.

Az eszéki híd felégetése
http://szigethvar.hu/var/content/1664-az-esz%C3%A9ki-h%C3%ADdfel%C3%A9get%C3%A9se
A hős hadak porrá tették Baranyavárt, feldúlták a környéket, ámde Eszék vára sértetlen
maradt, inkább visszavonultak Pécsre. A hatalmas várost Kaplan pasa védte, Zrínyi pedig
ostromágyú hiánya miatt nem folytathatta a harcokat, Hohenlohe kardoskodása ellenére sem.
Így Zrínyi és hada február 6-án elvonult Pécsről. Visszavonulás közben könnyű szerrel bevették
Segesdet is.
A sikert egész Európa lelkesen fogadta, Zrínyi egy csapásra híressé és ismertté vált Európában.
Levelekkel, valamint kitüntetésekkel halmozták el, köztük a császár, a pápa, a francia, továbbá
a spanyol király, az olasz, ezen kívül a német fejedelem is. Összességében egy sikeres hadjárat
ért véget, minek folytatásával egész kontinensünknek foglalkoznia kell, mert ha egy hónap
alatt ekkora, közel 240 kilométeres benyomulással, sikereket elérve térhettünk haza, akkor
egy kis összefogással Európa megszabadulhat a töröktől.
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