
Johann Dietz felcser, Gyongyosi Nagy J{mos
kapitany es a tobbiek
(Jegyzetek az 1686. augusztus 14-{ csat6.r6l)

esett e!, a janicsar aga is sulyosaan s('-
besult. Ezek a hitetlenek maguk az ijr-
dogc,k."

A menteget6z6t senki nem hallgatta
meg, a nagyvezir sacra el6tt azonnal
megkapta a selyemzsin6rt -megfojtot-tak. .

Egy hettel kes6bb a foglyuJ esett -
es az esetr61 hfrt hoz6 Deal< Peter mt)l-
kfnzasa miatt bicegve -bebotorka!t Ka-
roly herceg toboraba. Hfrt hozott a ka-
maraerdei esemenyekr6l, a nagyszena-
zugi csatar61. A torok hadvezetesnek
nem sikerult ujabb felmen~6 hadakat
Budara kuldeni. Batthyany Adam kato-
nai -a hfradas szennt -nagyban hoz-
zajarultak Buda szeptember 2-i e!este-
hez. A romos...;a valt -lassan benepcsul6
Budaorsbn -az ittmaradt katonak tc
vabb meseltek a biai-nagyszenazugi
diadalt. A torteneti tenyel< legendava
magasztosultak -es me8szuletett a TO-
rokugrat6-Huszonnegyokros-hegy ne-
pi mondaja.

sfksagra ereszkedtek. Szembe veluk a
Nagyszenazughoz Petnehazy David
czr(~et rendeltek, mellettuk osztrak es
horvat lovasok, vegul Tafee altabor-
nagy ezrede allt. A csatat minden h(r-
mond6 ~skent frta Ie. Richards Jakab
magyar hadmernok Tafee generalist di-
cseri, masok abator magyarokat. Dietz
felcser szcnnt "Selatni, se hallani nem
lehetett mast, mint dorgest, villamlast,
trombitalast, jajsz6t!"

Elkepeszt6 gy6zelem szuletett, a
szovetsegesek 50 torok zaszl6t es nyolc
agyUt zsakmanyoltak. Delutanra Szu-
leJman katonai a dont6 tamadas helyett
visszavonultak. Karoly herceg egy fia-
tal magyar kapitanyt ',(uldott Bei::sbe a
z,sakmanyolt zasz16kkal, Batthyany
Adam katonait taborszerte dics6ftettek.

A menekul6 torok katonak a Kama-
raerd6 folott emelked6 nagyvez(n f6ha-
diszallasra futottak jelentestetelre. A
megmaradtakat Ali rasa vezette Szari
Szulejman ele. AIlft6rag (gy menteget6-
zott: "A ~adisah katonai oroszlanKent
harcoltak. Ket rasa es ketezer janicsar KovAcs J6ZSEF LJ.szL6

Az eddigi helytorteneti kutatas
(is.<;zegvujtotte a Torokugrat6hoz, a Hu-
sz()nn;{~yokros-h~yhez fuz6d6 nepha-
~y()manyokat. A Buda ostromahoz fu-
z6d6 gazdas torteneti irodalomb61
bs-~'Uitbth.ink nehany torteneti for-
gacsot, melyek a Kamaraerd6re, Buda-
ors kihalt komyekere, a budai var ost-
romanak egyik sorsdont6 esetere vo-
natkoznak es talan e mondak szuleteset
is megma~'iarazzak. Valami kevessel ez
is gazdaglt)a ismereteinket.

Johann Dietz, a felcser majdnem el
sem jutott Buda ala. Szakad6 es6ben ke-
rn]t Berlinben a brandenburgi valaszt6-
fejedelem ele, aki el akarta Kergetni az
azott tabori sebeszt: "Mifele oraog ho-
zott ide? Te, te nem fo~sz h6stetteket
veghez vinni! Takarodj!' Egy oregebb
hadseregsebesz j6tallasara megis csatla-
kozhatott a sereghez. Buda ostToma 65
ezer katonaval- Koztiik 15 ezer magyar
reszvetelevel mar junius 18-an megin-
dult. Az els6 jelent6s ostTomra 3D-an Ke-
rn!t sor, de eredmenvtelenul. Julius 22-
en felrobbant Budan a kozponti fegy-
verraktar -Matyas egykori palotaja -,
de a torok sfm maradt tetlen. A 24 eves
Batthyany Adam dunantuli f6kapitany
mintegv 2500 kipr6balt kalonaval j()tt
Buda a(a. Cyongyosi Nagy Ferenc ezr,,-'-
deskapitanva azt is fel)egyezte, hogy
Szent~rl)trl<l, Kapomakr61, Lindvar61,
Egerszegr6l -a csalad birtokair61 -er-
keztek Buda ostromara a nemzedekek
6ta harcra szokott katonak, mar apjuk,
nagyapjuk is a torok ellen harcolt

AuguszhJS els6 harmadaban Balog
Janos hadnaggyal talan 1 SO-en indultaK
6rjaratra a kamaraerdei torok tabor fele,
koztiik egy legenyke, Dei:\k Peter is. Es-
ti..., nem tertek meg szallashelyUkre, he- i
1 }'l'ttiik bajor 6rcsapat tagjai futottak ka- i
'n.1rat.Tdei orhelyukrOl, Ql l-'tcrhegyi orseg-
:,(n, hogy itt a felment torok sereg! A
ku!()nbl'T1 \;tatkoz6 vezerkar hamar el-
d(1ntotte, hogy,a torokot vissza kell ver-
ni. Batthyany Adam lovasezredcb~ in-
du16t fujtak az ezredklirtosok. Adam
gr6f ezeres kapit.1nyai a vegvari ma-
gyar harcrnodorban belemartak a torok
hadakba, de csak annyira, hogy az el-
1,'nsl'~ erl~scbbnck hig~ye a masikat.

Ml'~ragadti:\k a dontl~ pillanatot, e.;
\'ag}' kclczcr magyar lovas tamadt az
oszmanokra. Kozben visszater6ben
vo]tak a portyara indull) Balog Janos
hadnagy katonai is, az ifju Dca]( Peter
nelkul, akit lerantottak lovar61, fogollya
lett. A f~lderit6 magyar lovasok -Batt-
hvanv Aliam lovasezrede tobb ezer to-
r6kot futamftott meg. De ez csak az el-
l~iatek volt. Elfogott torok katonak val-
ll'ttak. hl'SY az eluzottck nyamaban ion
Szari Szulejman nagyvezlr 60-70 ezer
f6s felszabadft6 sereggel. A ma~yar ta-
bort es a szovetsegeseket a verhas is
tizL'delni keid Ie.

AuguSZhJS 14-en hajnalban Szulej-
m,)n nagyvezir katonai a kc'cnvol~yi


