
1552 évének villám szórta vihara 

Mint bizonyára mindenki értesült ebben az évben a török nem kímélt minket. Több 

várunk is elesett, nem beszélve a rengeteg önfeláldozó hősről, aki életét adta a hazánkért. A 

háborúk következtében a pestis is újra itt van az országban, és a gazdaságunk sem olyan jó, 

mint régen. Cikkünkben az év eseményeit fogjuk kifejteni. 

Az 1552. évi hadjárat Veszprém elfoglalásával kezdődött. Ali pasa Buda felől indulva 

vonta hatása alá Szegedet, majd a nógrádi várakat, amik közül Drégely tűnt a legnehezebben 

bevehetőnek. Szondi György hiába védte hősiesen 146 katonájával, a törökök mégis 

győzedelmeskedettek. Ahmed másodvezír ismét Temesközön keresztül támadta Magyarország 

várait az oszmán főhaddal. A másodvezír ötvenezres seregével július végén ért Losonczy István 

által védett Temesvár kapuhoz, ahol nem csak magyar, de cseh és német katonákat is talált. 

Losonczy a Tóth Mihály által vezetett hajdúk seregétől várt segítséget, ám őket a törökök 

lemészárolták a szentandrási csatában. Ahmed száz hajdú fejét dobta be a temesvári várba. Az 

idegen zsoldosok kényszerítették ki a várkapitányból a feladást. Az ígéretük ellenére kivonuló 

védőket törökök egytől-egyig felkoncolták. A várkapitány ekkor súlyosan megsebesült, és a 

másodvezír helyben lefejezte. Ali pasa és Ahmed vezír serege Szolnok alatt egyesült 1552. 

augusztus 24-én. A védők többsége megszökött a földvár falai mögül, ám Nyáry Lőrinc emberei 

így is hősiesen harcoltak a becsületükért. A hatalmas török sereg szeptember 9-én zárta körül 

Eger várát. A harcok öt héten keresztül folyamatosan folytak, és végül a hazánkat védő katonák 

győzedelmeskedtek. 

 
Eger 1552-ben 

A magyar gazdaság stabilitása a pogány törökök folyamatos támadási próbálkozásainak 

eredményeképpen sajnos kisebb-nagyobb mértékben megingott ez évben. A csatározások 

minden anyagi tartalékot felőrölnek az emberek testi és lelki leépülése mellett. Ezt tükrözi 

Zaránd megye helyzete, ahol jelentések szerint az idei adóösszeírásban a 173 falu közül 24 



lakatlan és számos megszegényedett és pusztává vált telket lehet megfigyelni. A végvári vonal, 

a dicső Eger várán kívül, sajnos megtört, s a nehezen fenntartható és sok energiát felélő várak 

közül sokat megdöntöttek a némber oszmánok, s ezáltal nagy mértékű anyagi károkat 

szenvedett az ország. A rideg marhatartásnak a kiemelkedő jelentősége továbbra is megmarad, 

s a hajdúk, mint újonnan megszületett foglalkozás, gondoskodnak a csordákról, s kihajtják a 

jószágokat nyugatra. Így aztán megfigyelhető, hogy a szívszorongató kudarcok ellenére a haza 

bátor fiai kemény és kitartó küzdelmével és munkájával már mezővárosoknak mondható, fontos 

gazdasági szerepet betöltő településeket láthatunk az országban. Ilyen például a fejlődésben 

lévő Debrecen, Kecskemét és Nagykőrös is. A földesúri gazdaságok leginkább csak az 

önellátását tudták biztosítani a majorságoknak. Az ország biztos pénzforrását továbbra is a 

kiváló minőségű, megfoghatatlanul finom és egyedi magyar borexport képviseli, ami túlélte a 

kegyetlen törökök pusztításait, s a Sopron-Ruszt vidéki borvidék kivirágzott a sors keserű 

fintorának ellenére. A nyugati fogyasztókon túl északi területek birodalmai és lengyelek is 

érdeklődést mutattak az utóbbi időben, ami talán kisegíti majd az országot e nehéz helyzetből. 

Aktuális friss adatok alapján a hazai ipar még gyermekcipőben jár, de honfitársaink továbbra is 

törekednek a fejlődés elérésében. Megemlítésre méltó az ötvösipar, amely évről évre 

magasabbra szárnyal, hiszen e magas szintű tudást igénylő iparág fejlett szervezettséggel 

rendelkezik. Összességében sok megpróbáltatáson vagyunk már túl, azonban a magyar 

gazdaság erős oszlopai nem hagyják, hogy összeomljon a rendszer, s az erőszakos és előre 

nyomuló törököknek pedig bebizonyítjuk, hogy ez a haza, magyar haza! 

 
Marhaexport a 16. században 

A hadjáratoknak, és ezzel összefüggésben a törököknek "köszönhetjük" az 

embertársainkat tizedelő pestis járványt is. Az 1552-es csaták (főleg Győr és Eger ostroma) 

nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy most félnünk kell a másikra ránézni is. De mi alapján 

okolhatjuk a háborúkat? Először is, ha belegondolunk nem lehet véletlen, hogy pont ott ütötte 

fel a fejét a pestis, ahol a török seregek fiainkat öldökölték. Pontosan lapunk nem tudta 

kideríteni, hogy mi ennek a magyarázata, de az biztos, hogy a pogányok valahogy ránk hozták 



ezt a szörnyű átkot. Feltételezéseink alapján az oszmán banda életkörülményei segíthették a 

terjedést, mivel összezsúfolva, több hétig együtt laktak egy kis területen, nem foglalkozva 

mással, csak azzal, hogy lemészárolják a hazánkat védő ifjúkat. Az sem lehetett kedvező, hogy 

rengeteg tetem feküdt szerteszét, mivel a káros kipárolgások okozta bűzt belélegezve 

elkaphatták szeretett társaink ezt a ragályt. Ezek alapján okoljuk a csatákat és a pogány török 

csapatot a pestis kitöréséért. 

 
16. századi fametszeten a pestis pusztítása 

Végezetül azokhoz a gyászoló honfitársainkhoz szólnánk, akik eme szörnyű, 

megpróbáltató és tragikus időkben, a gyáva és erkölcstelen pogány törökök ellen vívott 

harcokban elvesztették szeretteiket. Közösen imádkozunk ezen megtört és szétszaggatott 

családokért, az elhunytak lelkéért és a továbbra is csatázó, bátor, fáradhatatlan katonákért, 

hazafiakért. Az ősi magyarok vére csörgedezik ereinkben, s Isten segít minket utunkon. 

Fohászunk messze eljut a felhők fölé Mi Urunkhoz, ki jobbkezével szerencsés ösvényre tereli 

a magyarság jámbor népét. Ámen! 
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