
    Győr cselszövő ostroma     

            

 1598. március 28. és 29. közötti éjjelen Adolf von Schwarzenberg és Pálffy Miklós 

csapatai a Fehérvári-kapu felöl vették ostrom alá Győr várát, melyet a tizenötéves háború 

elején kerítettek birtokukba az oszmánok. A török őrség gondatlansága is nekünk kedvezett, 

mivel még a felvonóhídat is nyitva hagyták. Ennek segítségével visszafoglaltuk a várat. 

 Győrt a törökök 1594-ben foglalták el mivel az osztrák várkapitány feladta a várat 

szabad elvonulásért cserébe , igaz őt ezért cserébe hadbíróság elé állították és lefejezték. Győr 

volt az előre nyomuló török számára - Bécsen át - nyugateurópai út kapuja. Seregük 

feltartóztathatatlanul nyomult előre és Győrt is megszerezte.  Mahmud győri beglerbég egy 

alkalommal úgy nyilatkozott, Győr vára csak akkor lesz újra a keresztényeké, ha a Dunai- vagy 

Vízi-kapu tornyán megszólal az általa felállított „vaskakas”. Az idegen és magyar főtisztek a 

Duna- és Rába-parti katonai erőviszonyok, valamint a győri török őrség szorult helyzetének 

ismeretében 1598 január közepén kértek engedélyt a Haditanácstól az egykori főkapitányi 

székhely elleni váratlan támadás végrehajtására. A félelmetes robajt keltő és óriási rést ütő 

petárdát 1598 februárjában a bécsi hadszertárban Jerôme la Marche francia hadmérnök tervei 

alapján és Hans Albrecht Freiherr von Sprinzenstein együttműködésével készítették el. Az 

akciót előre részletesen kidolgozott terv szerint hajtották végre. Az akció végül március 27-én 

indult, midőn Komáromból mintegy 5200 főnyi vallon, francia, spanyol, német, magyar 

gyalogos és lovas csapat kelt útnak Győr irányába.  Adolf von Schwarzenberg  1598. március 

28-án virradóra foglalta el csapataival a Győr alatti hadállását. Csapatából Vecourt főhadnagy 

a hajnali szürkület leple alatt helyezte el a fehérvári kapu rácsozatára a kisebb petárdát, 

Cavitas építőmester pedig magára a kapura a nagyobb petárdát. La Marche őrmester végezte 

a robbantást, melynek következtében a kapu egyik szárnya a piactérig repült. A felszabadított 

kapun keresztül csapatai benyomultak a várba, s utcáról utcára véres rohamban elfoglalták a 

bástyákat, s az ott lévő ágyúkat a törökök ellen fordították. Az álmából felriasztott török őrség 

hamarosan magához tért, s már-már úgy látszott, hogy visszaveri a támadást, ám Pálffy Miklós 

magyar huszárjai gyalogrohammal eldöntötték a csata sorsát. Adolf von Schwarzenberg-get a 

hősies tettért  Rudolf császár és király hercegi rangra emelte, és nagy birtokokkal ajándékozta 

meg.            

 Amilyen nagy traumát okozott Győr eleste 1594-ben Európa-szerte, oly nagy 

megkönnyebbülést jelentett legfőképpen a császárváros, Alsó-Ausztria, a Német Birodalom és 

nem utolsósorban az Északnyugat-Dunántúl lakóinak. Ráadásul az erődváros visszafoglalását 

követően ugyanaz a folyamat játszódott le – csak most ellentétes előjellel –, amely 1594-ben 

végbement. Az egykori főkapitányi központ visszafoglalása hamarosan meghozta a végvidék 

többi várának felszabadulását is, hiszen a törökök Győr elfoglalásának hírére tüstént üresen 

hagyták Szentmárton(ma Pannonhalma) várát, majd augusztus elején Tata és Palota 

Schwarzenberg csapatai által történt visszafoglalására a végvidék többi erősségét, 

Veszprémet, Vázsonyt, Cseszneket, Tihanyt, sőt még Gesztest és Csókakőt is elhagyták. Ezzel 

az 1593 előtti hadihelyzet és frontvonal állt helyre, amely lehetőséget teremtett a győri 

főkapitányság újjászervezésére. A mind a mai napig számos helyen fennmaradt a „győri 

keresztek” (Raaberkreuze). A császár, valamint Alsó-Ausztria előkelőinek bőkezűsége és 

hálája, valamint Bécs örömujjongása teljességgel érthető volt, hiszen – miként a prágai pápai 

nuncius 1598. április 6-án jelentette Rómába – „Győr visszavétele folytán Ausztria immár 



biztonságban van és mind ezek a tartományok megszabadultak az őket eddig fogva tartó 

félelemtől.” A pápai követ szavai a lehető legtalálóbban fejezték ki a kedvezővé vált 

hadihelyzetet, hiszen a győri főkapitányság ezt követően egészen a törökök Magyarországról 

történt kiveréséig szilárd védőpajzsul szolgált a Habsburg Birodalom keleti tartományai és a 

bécsi császárváros számára. 
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