
Keresztet vethetünk Keresztesre: 

A mezőkeresztesi csata, ahogy egy 

vitéz látta 

 

A Keresztes melletti csata 

már harmadfél esztendeje lőn, de 

ma is oly elevenen emlékszem a 

török elleni kudarcra, mintha tegnap 

történt volna. Nem sokkal útnak 

indulásunk előtt kaptuk a hírt, hogy 

az egri várat az oszmánok bevették. 

Ez mindannyiunkat felettébb 

megrendített, egyszersmind 

elszántsággal töltött el aziránt, hogy 

a vesztes csata során elszenvedett kudarcot valamiképp ellensúlyozzuk, és a török 

további hódításaiknak mindenáron elejét vegyük. 

A császári és magyar seregekhez vitézeivel csatlakozott Báthory Zsigmond 

erdélyi fejedelem is, azonban keresztény szövetségünk haderejének lélekszáma így 

sem érte el ellenfeleinkét, kik majd háromszor annyi főt számláltak, s főleg lovasokat. 

Rettenetes hadukkal szemben szívünkben mégsem volt félelem, mert utóbbi 

megütközéseink során több ízben sikerült csapást mérni rájuk, és jól tudtuk, hogy az 

oszmán hadak már nem legyőzhetetlenek. Felejthetetlen keresztény siker volt a 

gyurgyevói csata! Ami a hadi felszerelést illeti, megfigyeltük, hogy lőfegyvert legfeljebb 

a janicsárok vesznek kézbe, a szpáhik még mindig a kardforgatást tartják igazi 

vitézségnek. A mi seregünk azonban lőfegyverrel bőségesen fel volt szerelkezve, és 

úgy hittük, hadvezérünk, Miksa főherceg ügyes haditervvel kihasználja majd e fölényt. 

Erősen táplálta reményünket az is, hogy a török hadak élén az akkor nemrég trónra 

került III. Mehmed szultán állt, akiről úgy hírlett, hogy csatamezőn e hadjárat előtt még 

nem is járt, s apjához és nagyapjához hasonlóan palotáját is alig hagyta el. A fáma 

szerint odahaza, a kormányzásban is anyja, Szafije válide anyaszultána vezeti a kezét. 

Abban is bízhattunk, hogy a nagyvezír, Ibrahim pasa sem irányított annak előtte ekkora 

sereget. 

 Miután Miskolcon összeszedtük sátorfánkat, elindultunk a csata mezejére, mit 

a Bükk nyúlványai, erdők és patakok határoltak. Bevehetetlennek ígérkező, remek 
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hadszíntérül szolgált. XIII. Gergely naptárában október huszonkettedikét írtunk, amikor 

az előcsatározások közepette a törökök csellel akartak túljárni az eszünkön, s futást 

színlelve lövegek és janicsárok csapdájába próbáltak csalni minket. Szerencsénkre 

átláttunk a szitán és sikerült csapást mérnünk az ellenfélre. Számos löveget is 

zsákmányoltunk tőlük. Az elkövetkezendő néhány napon lezajló összecsapások alatt 

nem kevés veszedelmes helyzetbe kerültünk, de végül még az időjárás is pártunkat 

fogta, és talpon tudtunk maradni a törökökkel szemben. Hadvezéreink rivalizálása és 

néhány vakmerő hadi cselekedet ellenére is egyre közelebb kerültünk a végső 

győzelemhez. Ötödik napja tartott már az ütközet, amikor fordulóponthoz érkeztünk - 

de ez alkalommal végül nem a mi oldalunkra állt a szerencse. 

Harcrendünk kiválóságának köszönhetően jelentős sikereket értünk el a csata 

kezdetén és eljutottunk egészen a szultáni táborig. Híre ment, hogy futni látták a testes 

III. Mehmed szultánt is, kinek lóra szállni már nehézkes. Mind úgy hittük, hogy 

megfutamítottuk az ellenséget, s az ütközetet végképp megnyertük! Ám ekkor kellett 

volna okosabbnak lennünk! A harcrend felbomlott, a fegyelem odalett és mindenki 

zsákmányolásba kezdett. Fosztogatásban a hajdúk jártak elől, de a zsoldosok sem 

mutattak mértékletességet. A szultán kincstárát is kifosztottuk, aki ott volt, mind a 

hatalmas sikerünknek örvendett és senki fejébe nem ütött szöget, hogy ez még közel 

sem a csata vége. Magam is a zsákmányolók között voltam, és velük együtt vidultam.  

Még mielőtt Mehmed szultán őfelsége sátrába betévedtünk volna, társaimmal 

az elesett törökök felszerelését gyűjtöttük össze. Saját viseletünk is sok részből állt, és 

szinte mindenkinél másfajta fegyver volt, de ami hamar feltűnt nekünk, hogy minden 

törökön vassodrony páncéling volt, minek fölébe színes posztó vagy selyem köpenyt 

viseltek. A szultán sátrában is találtunk ilyet, magam is felpróbáltam: legalább tized 

mázsányit nyomott. A zsákmány közt kutatva megvágtam a kezem. Egy pallos élébe 

markoltam. Ez igazán meglepett, hiszen a pallos magyaroknak készült hadi szerszám, 

s nem értettük, hogy kerülhetett Mehmed szultán fegyverzetébe. Jobban 

megvizsgáltam: lekaparták az ezüst díszítést, és a pallost rossz oldalra csatolták, hisz 

ez jobb oldalra tervezett fegyver volt. Tovább kutatván a sátorban, találtam 

buzogányokat, s egy igen különleges pajzsot. Megemelvén, a vassodrony 

páncélinghez képest nagyon könnyűnek éreztem. Hajlított, bőrrel fedett külleme 

hasonlított az én teknőalakú huszárpajzsomhoz, de ez csúcsban végződött. 

Fordítgattam további nóvumokat keresve, és arra eszméltem, hogy mindkét oldalát 

színesre festették.  



Elmélkedésemet hirtelen ismerős zajok zavarták meg. Az Úristen 

mohóságunkat azzal büntette, hogy a megfutamodottnak hitt törökök visszatértek, és 

rajtunk ütöttek! Már nem tudtuk hadrendbe sorakozva, seregként visszaverni a 

váratlan támadást. Akár vitéz társaim, én is párviadalokat vívtam a túlélésért. 

Szabdaltuk a törököt, amíg erőnkből futotta. Végül azonban egy janicsár nyila súlyos 

sebet ejtett a jobb lábamon. Valahogy sikerült fedezékbe vonszolnom magam, de 

eszméletem veszítvén már nem láthattam, hogyan ért szomorú véget az ígéretesen 

induló küzdelem. Én megmenekültem, de vajon mit hoznak a következő évtizedek 

szegény megtépázott hazámnak? 
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