
 

 

Már nem marhahajtás,  

 hanem törökhajtás  

Micsoda béke ez Uraim? Miközben a másik földjét és kincsét óhajtják... Az Úr 1588. 

évében lőn szikszói diadalról, számolunk be mai számunkban. Ahol az terek megszerezné Szik-

szót és környékét, de az elestetik Rákóczi Zsigmond és serege által egy váratlan fordulattal, 

majd megnyeretik az reménytelennek mutatkozó vívás.  

Midőn a szikszóiak nem tudták fizetni az pasának az adót, mert nagy volt az ínség feléjük a 

gabonahiány miatt, ez ingerelte támadásra az ottomán hordát. Magyarázatul annyit tudunk fel-

mutatni, hogy az terek pasa 1000 ara-

nyat követelvén fenyegetőzött vala. A 

mieink megtagadák  

az sarcot, mert a város nem is tartozott 

az oszmán Portához, így azt jogtalannak 

vevék. Az portyák megszokottá váltak, 

mióta az hatalmasok a valósnál na-

gyobb területet mondtak önmagukénak. 

Ami oda vezetett, hogy mind az német, 

mind az terek, beszedi földünkön az 

adót.  

 Elsőként az városiak sövénnyel és árokkal, a templomot az elhagyatott Szent-János ká-

polna köveiből kastéllyá erősítették. Nem hiába tették ezt, hiszen a törökök a legnagyobb por-

tyázó seregét állították fel, több mint 6000 lovassal és több mint 4000 gyalogos janicsárral, így 

az összlétszám 11000 körül vala, 4 tarackkal és Kara Ali székesfehérvári szandzsákbég vezeté-

sével, kik Füleken gyülekeztek. Ernő főherceg és nyelvei október 5-én. még nem tudták bizto-

san, hogy mi a hitetlenek pontos célja, hiszen több vár mellett is elmentek vala. Október 6-án. 

Rimaszécsnél és Putnoknál állt meg az terek, és szólította az várakat megadásra, eredményte-

lenül. Belzebub katonái beösmerék szándékuk, hogy nem csak adót beszedni, hanem földet, és 

várat is szerezni akartak. Mivel ezzel súlyosan megszegék a békét, Ernő főhercegnek egyből 

magyarázkodni kezdtek vala, ahogyan Szinán budai beglerbég is:  



 

 

„Az mi emberünk Szikszóra mentjen az hatalmas császár adóját meg kérni, menyi városok 

faluk kastélyok közöt el mentek eggyikreis meg gonosz szömvel sem tekintöttek, nem hogy 

valakinek valami gonoszt cseleköttek volna, azért ha ők semmit nem cseleköttek, illike az 

frighöz, hogy az fölségtek végbeli kapitánnyai nagy haddal utokot meg állják és reájok menjnek 

és velök szömben vívjonak, ezt nem mondhattya fölségtök hogy az frigy ellen nincsen, azért ha 

isten engedi meg az nekik nem marad.”1  

A környékbéli várkapitányok szervezkedni kezdtek vala, mint az egri Rákóczi Zsigmond 

urunk. S jő például: Balázsdeák István, Balassi Ferenc (Bálint testvére) és Homonnai Drugeth 

István az sok nemes közül, így vagyon 2000 lovas, 500 gyalogos magyar és német katonájuk, 

ágyúk nélkül.  

 

Október 8.-án délután két óra tájt érkezett az ellen, megelőzve a csapatainkat. A városiak 

már észrevették őket és nagy részük elmenekült, kis csoporttal a templomban húzódtak 

meg, és védték hősiesen. Az felmentő sereg csak este öt órára ért oda, ekkora a terekek 

már tábort vertek és kifosztották a város nagy részét. A seregünk a középhadra összponto-

sított lovasokkal, a derékhadat2 baloldalon fehér és fekete, jobbról vörös és sárga német 

lovasság állta, míg a jobb- és balszárny gyalogosait csekély lovasság védte, de ők hátvéd-

nek lettek szánva. Az terekek ezt látván csatarendbe állottak, balszárnyon a janicsárok, 

középen a szekerekkel bekerített táboruk előtt a szpáhik, a jobbszárnyon tarackaik voltak.  

 
1 Forrás: https://mult-kor.hu/nem-akart-adot-fizetni-szikszo-varosa-a-trknek-gyilkos-csataban-gyoztek20190309  
2 A derékhad a középső haderő két oldalán volt  



 

 

A csatateret már csak az égő város világította meg. A középhadunk támadásba lendült a 

török lovasságra, és hamarjában megöltek több béget, agát. A janicsárok a jobbszárnyat észre-

vétlenül bekerítették és az ágyúik majdnem megsemmisítik a fehér és fekete német lovasságot, 

ez zavart okozott seregünkben. A csata egész éjjel tartott, a keresztény had, hol a terek táborban 

vagy azon kívül állt. A csata elveszettnek látszott. De egyszer csak, Balázsdeák vezetésével 

több száz német és magyar a város fényéből, nyugatról előtörve megtámadta az tarackokat, és 

elfoglalta őket:   

„Vitéz Balázs-Deák István fölszólva:  

Hozzá! hozzá! – kiáltja nagy torokkal,  

 És ő maga a két élü palossal,  

 Vitézmódon forgódik katonákkal.”3  

A csatát viszont nem ez, hanem egy né-

met trombita döntötte el. A játszott dallamról a vívó felek mind tudták, hogy új,  

pihent sereg érkeztét jelezte. A terekek pánikba estek, és elkezdődött a törökhajtás. Néhányat 

elfogtak, sokan megfulladtak a Sajóban, és többeket az jó parasztok vertek agyon. Összesen 

376-an estek fogságba és 2000 haltak meg közülük, a többi vagy 8000 eliszkolt.  

A győztes vitézeink tort ültek. Az ágyúk Szerencsre kerültek, és Rákóczi Bécsbe is kül-

dött ajándékot. A Birodalomban nagy híre futott e diadalnak. Későbbi idők nagyobb tettei elta-

karák ugyan az elmét, ami e csatát örökébe fogadta, így ha fel nem idéztük volna, erőt vett volna 

rajta a feledés homálya.  

 
3 Forrás: https://mult-kor.hu/nem-akart-adot-fizetni-szikszo-varosa-a-trknek-gyilkos-csataban-gyoztek20190309  
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