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HARMADIK K Ö Z L E M É N Y . 

Léva csak 1549-ben került Ferdinánd hatalmába. Ez előtt 
rettegett rablófészek volt. Balassa Menyhért rémítgette belőle és 
a szomszédos Csábrág-ból a környéket, míg végre Salm Miklós 
megsokalván a királyi jövedelmeket is magához ragadó veszedelmes 
ember garázdálkodásait, hadat vezetett ellene és hozzá hasonló 
rablótársai a murányvári Bacsók ellen, s ostrom alá vévén a 
gyarlóan megerősített de a martalóczok által nagy elszántsággal 
védelmezett várat, s az őrséget kardélre hányván, előbb Majthényi 
Urielt, utóbb pedig a Ferdinánd által kapitánynak nevezett vitéz 
Horvátinovics Bertalant ültette Lévába.1) 

Bertalan azonban csak rövid ideig viselte tisztét, mert midőn 
Zay Ferencz 1551-ben a naszádosok főkapitányává neveztetett ki, 
Salm ajánlatára ő vette át a szolnoki parancsnokságot, mint e 
fontos állásra teljesen méltó ember.2) 

*) Istvánffy id. h. Horvátinovics Bertalan lévai kapitány levele 1550 
augusztus 19-ről. Országos Levéltár kincstári osztálya. * 

2) Thallóczy szerint Zay Ferencz 1551 augusztus 11-ig viselte a szol-
noki kapitányságot s őt közvetlenül Nyáry Lőrincz követte volna. Istvánffy 
azonban, ki 1550-től kezdve nem ballomás, nem is hiteles kútfők, de saját 
tudomása után ír, világosan mondja, hogy Zayt, Horvátinovics váltotta föl, 
és csak miután ezt a török elfogta, kevéssel az ostrom előtt jött helyébe 
Nyáry Lőrincz. Minthogy pedig Salm Miklós 1550 végével már meghalt, 
ellenben Horvátinovics csak 1551-ben lett szolnoki parancsnok, természetes 
hogy régibb ajánlatról lehet szó, melyre Ferdinánd e fontos állás betölté-
sénél kétségtelenül tekintettel volt. V. ö. Istvánffy id. m. Thallóczy: Zay 
Ferencz. 60. 1. 



Ily körülmények között kívánni sem lehetett tőle, hogy a 
várnak lehetőleg jó karban tartásán kívül, rövid idő alatt annak 
védelmi kepességét is fokozza. Különben is Léva jelentőségében 
csak ezután emelkedett, minél fogva Ferdinándnak teljesen meg-
bízható, tapasztalt jeles kapitányról kellett gondoskodni, a ki a 
mellett hogy szükség esetén feje fönnállásáig védelmezni fogja az 
erősséget, az elhanyagolt s már régisógöktől fogva is düledező, de 
az utolsó ostrom óta tökéletesen helyre sem állított falakat, s a 
vár vódőmü veit oly állapotba helyezi, hogy képes legyen diadalmasan 
föltartóztatni az ellenséget, mert mint Batthyányi Ferencz 1552 
szeptember 2-án írja Mária királynénak: «ha Léva elesik, vala-
mennyi bányaváros a török alá kerülo.1) 

Ily föladat megoldására úgy látszik Thelekessy Imrét tartá 
Ferdinánd legalkalmasabb embernek, a ki, mint ezt az események 
igazolják, sőt maga az uralkodó fényes elismerése is bizonyítja, 
méltó is volt a benne helyezett bizodalomra.2) 

Thelekessy tehát az Ali budai basa által 1553 tavaszán enge-
délyezett fegyverszünetet s a rövid idő múlva Konstantinápolyban 
öt esztendőre újból megkötött, bár rendes szokás szerint meg nem 
tartott békét, Léva várának helyreállítására fordította. 

») Horváth Mihály id. m. IV. k. 
2) Mikor vette át Thelekessy a lévai kapitányságot, pontosan meg 

nem határozhatjuk. A «Magyar Leveles Tár» első kötetében 1552 augusztus 
29-én Komáromból keltezett levelét olvasom, melyben írja, hogy Hasady 
János váltsága ügyében már két emberét küldötte Bécsbe sikertelenül, a 
török fenyegetőzik, hogy rabbá teszi a bírákat stb. Nádasdyról oly dolgokat 
hall, hogy leírni sem meri etc. etc. Minthogy pedig sem az egykorú 
emlékekben, sem történetíróinknál s a mi legfőbb Thelekessy armális leve-
lében, a hol pedig minden tisztsége felsoroltatik, sincs nyoma annak, hogy 
veszprémi és lévai kapitánysága között lefolyt időben a komáromi parancs-
nokságot is viselte volna, azt kell hinnünk, hogy valami hiba történt a 
dátum körűi, mert föl sem lehet tennünk, hogy Thelekessy, kit 1556-ban 
Ferdinánd maga választ ki a Szigetvár fölmentésére indúló sereg egyik 
vezérének, utóbb Kassa város e's felső Magyarország főkapitányának, 1552-ben 
akár Paksy János komáromi parancsnok, akár Zay Ferencz naszádos fő-
kapitány alatt szolgált volna, mint azoknak alárendeltje; de föltéve, bár 
meg nem engedve, hogy szinte úgy lett volna is, az armális levél bizonyára 
nem hallgatja azt el; én tehát ez egyetlen levél bizonyságát úgy az armális 
mint más emlékeink hallgatólagos tagadásával szemben Thelekessynek 
Komáromban való szereplésére nézve el nem fogadhatom. 



A dolog azonban nagyon lassan haladt előre. Egyszer a szük-
séges pénz, másszor alkalmas epítőmester vagy munkások hiányoz-
tak s a kamarás uraknál nem győzött eleget panaszkodni, hogy 
több gondviseléssel legyenek, különben ő saját hűségén kívül, nem 
áll jót semmiért, ha az ellenség készületlenül találja meglepni a 
várat s a vitézek örökös üzetéstelenségök következteben lassanként 
elszélednek. Mindamellett lankadatlan buzgalommal folytatta föl-
adatát ; a falakat fölépítteté, bástyákkal, sánczokkal vétette körül a 
várat, beszerezte a hiányzó ágyúkat és gyalogsági puskákat, gondos-
kodott elelmi szerekről, úgy hogy a vár bármely pil lanatban készen 
állott az ostromra, meglepetéstől pedig a parancsnok nem igen 
tarthatott.1) 

Mert Thelekessynek mindég kiváló gondja volt arra, hogy a 
szomszédos várak kapitányaival sűrű correspondentiát tartson, de 
különben is minden parancsnoknak saját érdekében állott, hogy a 
török hírekről jó előre értesüljön, mert négy fal között sohasem 
tudhatta, mikor támad az ellenség, bár az egy-két napi járó földre 
szerte portyázó tatár csapatok, füstölgő falvak és menekülő szegény-
ség : csalhatatlan jelei voltak a török sereg közeledésének. 

De Imre kapitányt nem csak bajtársi kötelességből, de saját 
hasznukra is gyakorta fölkeresték szomszédjai az efféle török hírek-
kel, mert igen jól tudták, hogy szükség esetén számíthatnak reá s 
a lévai őrség könnyen nélkülözhet 50 főnyi lovas legényt, sőt a 
személyes bátorságáról ösmeretes s a merész huszár-bravourokat 
kedvelő kapitány maga is kiront olykor a várból s az ostromló 
sereget oldaltámadásával meg-megzavarja. 

Mert a török szokása szeriut a fegyvernyugvást használta föl 
most is hatalma terjesztésére, sőt miután az ötesztendős béke 
remenye ez alatt szétfoszlott, a hosszas alkudozások legalkalma-
sabbak voltak arra a czélra, hogy a magyarországi pasák ós bégek 
közös vállalatra egyesülve, hódításaik által a békere új alapot 
teremtsenek, azaz, hogy azt Ferdinánddal annál drágábban és ma-
gasabb engedmények árán vásároltassák meg. 

Thelekessy levelei a pozsonyi kamarához az országos levéltárban. 
(Pozsonyi kamara irományai 1550—1559). íródeákja, úgy látszik, nem volt 
magyar ember. 
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E hadjáratot Tojgon budai pasa vezette s a török sereg első 
jelentékenyebb foglalása Fülek volt, hová egy szerecsen rab árulása 
folytán Hamzsa szécsényi bég éjjel belopódzott, s az alvó örséget 
gondatlan parancsnokával meglepve, a török rabokat kiszabadí-
totta és az erősséget a vártulajdonosok, Bebek és Perényi, által se-
gítségül küldött hadak daczára, heves ellentállás után hatalmába 
kerítette.1) 

Fülek elfoglalása nagy rémületbe ejtette a közeli várak 
parancsnokait s nem is késtek Thelekessy Imrét tudósítani a fenye-
gető veszélyről. Krusith -János, korponai kapitány, 1554 szeptem-
ber 10-én nyakra-főre sürgeti Thelekessyt, hogy ötven lovast küld-
jön segítségére, a zsoldosok főkapitányát Sforzia Pallavicinit pedig 
haladéktalanül értesítse Fülek sorsáról;2) a következő napon Sághy 
László és Nagy Benedek csábrági tisztek levele érkezett, hogy a 
török már megvette a felső várat, s csak a közép várban vannak 
még magyarok stb.3) 

Thelekessy tehát éjjel-nappal vigyázásban állott és harczké-
szen tartá az őrséget, mert sohasem tudhatta, hogy melyik pilla-
natban kerül a sor reá, s még a vár javítása nem volt befejezve tel-
jesen, úgy hogy a következő év elején tartott országgyűlésen tör-
vénybe kellett igtatni Lévának helyreállítását, mert a pozsonyi 
kamara Thelekessy sürgetései daczára, csak mostohán gondosko-
dott annak biztonsága felől.4) 

De Imre kapitány ezért nyugodtan várta a törököt, bízott 
Léva őrségében, mely válogatott vitézekből állott, kik nem egyszer 
diadalmasan ütköztek meg a rabló szomszéddal, bízott jó szeren-
cséjében, mely a legketesebb helyzetekben is gyakran segített raj ta . 

A veszély azonban elvonult anélkül, hogy Lévát érintette 
volna. Ezt az országrészt még nem tartotta a török teljesen meg-
érettnek a beliódolásra, de beérvén az eddigi könnyű sikerrel, min-
den erejét a Duna és Dráva között fekvő vidék ellen fordította s a 
hadjárat bevallott czélja Sziget volt, melynek őrsége és parancsno-

Istvánffy XIX. 
2) Magyar Levelestár. I. 134. 
3) U. o*. 135. 
4) Szalay id. m. IV. 327. Thelekessy levelei i. li. 



i a i sokszor ú t já t ál l ták rabló t ámadása iknak ; előbb azonban a 
Somogy megyei vá raka t : Kapóst , Koroknát ós Babócsát kellett el-
foglalni, bogy nyitva ál l jon az út Szigetig, melynek megmaradásá-
tól Somogy, Zala s részben a szomszédos vármegyék sorsa is 
függött . 

De úgy Ferd inánd mint az országrendek minden lehetőt elkö-
vettek e nagyfontosságú határhely megol ta lmazására s jó előre érte-
sülvén a veszélyről, sikeresen szervezték az el lenállást és a nádor 
fővezérlete alat t már je lentékeny haderő állott készen, mely a 
fenyegetett vár fölmentését tűzte ki czéljáúl s melynek egyik vezére 
később Thelekessy Imre lett. 

Míg az előkeszűletek úgy török min t magyar részről szaka-
da t lanúl folytak, Imre kapi tány is nyuga lmasabb napokat élt Lévá-
ban 8 a várépítés örökös gondja i mellett arra is ráér t , hogy rövid 
időt családjának s magán ügyeinek szentelhessen. 

Ugy látszik későn házasodott , mer t 1560-ban tör tént halála-
kor gyermekei még kiskorúak valának és mostoha anyjok gondja i ra 
bízta őket. Első feleségét nem ösmerjük, a Thelekessy-nemzetségre 
vonatkozó s kü lönben elegendő számmal f enmarad t levelek n e m 
őrizték meg annak emlékezetét. Nem lehetett valami tekintélyes, 
nagybirtokú család sar ja , mer t ebben az esetben gyermekei örököl-
tek volna u tánna , m á r pedig min t Imre kapi tány végrendelete 
tanús í t ja , ezek osztályrészét a Thelekessyek némely ős jószágán 
kívül, kizárólag a ty juk által szerzett birtokok képezték s a végren-
deletben még csak elő sem fordúl az édes anya neve.1) 

A várparancsnokok, h a c s a k nagybir tokú főnemesek nem vol-
tak, családjokat rendszerint magok mellet t tartották, de még ha 
szinte jól megerősítet t várak bir tokosai voltak is, feleségöket s gyer-
mekeiket nagyobb biztonságban hit ték saját védelmök alat t , m in t 
bárhol másut t , s nem egyszer csak a végveszély közeledtével küldöt-
ték azokat másfelé. Az pedig á l ta lánosan bevett szokás vala, hogy 
HZ őrség, egesz háza népével beköltözött a várba s a kinek felesége 
nem volt, anyjá t vagy testvérét hozta magával s ap ra ja -nagy ja ott 
ütött tanyát . Sziget ostrománál példáúl a vár egyik hadnagya , Szek-
<ísey Máté, min t Is tvánffynál olvassuk, felesége és kilencz gyerme-

l) Országos Levéltár. N. R. A. fasc. 121. m. 10. 



kével együtt volt a falak között1) s r a j t a kívül meg számosan, és 
egy Zrínyihez hasonló emberről föl nem tehet jük, hogy elnézett 
volna ilyesmit, ha ez a vedelem há t rányára szolgált volna. Ellen-
kezőleg úgy tényekkel, min t a viszonyok s a korszellem ösmere-
teből vont morál is okokkal be lehetne bizonyítani , hogy nők és 
gyermekeknek a vá rban való letele, csak növelte a küzdők bátor-
ságát és elősegítette a sikeres védelmet. 

Thelekessynek nem voltak várai, még csak derék ostromot 
kiálló kastélyai s e m ; a zalavármegyei udvarházak pedig kevés biz-
tonságot nyú j tha t t ak volna családjának, mikor a török had já ra t 
központ ja épen az a vidék volt. Kétségtelen dolog tehát , hogy 
gyermekeit , mert úgylátszik hogy felesége ebben az időben már 
meghal t , bevitte magával Lévába s így hosszabb időre még el sem 
kellett hagyni a féltett erősséget, bárha annak őrizete távolléte a la t t 
is jó kezekben volt leteve. 

Mert Imre kapi tány nem fogadott be mindenfé le jö t tmente t 
vitézei köze. Az őrség egy részét Bars és Hon t vármegyei birtokos 
nemesek , más részét regi huszár baj társai képezték, köztök h a d r a 
te rmet t zalavármegyei fiuk, kik úgy ragaszkodtak hozzá min t édes-
atyjokhoz, hűséges követői voltak minden vál la la tában s n é h a éle-
tét is megmentettek. '2) 

Messze földön hirök is volt a lévai vitézeknek s a török leven-
tek fegyverszünet idejen, vagy háború alat t , p ihenő napokon gyak-
ran össze jöttek velők a s íkmezőn lándzsát , kopját törni, s nem 
egyszer ott hagyták fogukat , vagy szégyen szemre kudarczczal tér-
tek meg, várva a jó szerencsére, mikor a fegyvereiken ejtet t csorbát 
kiköszörülhetik. 

A kapitány i f j abb korában maga is örömest részt vett az ily 
öklelésekben, most azonban m á r csak buzdí tot ta , lelkesítette vité-
zeit, beszelven nekik a régi jó idők hőseiről, törökverő Kinizsy 
Pálról, mikor meg nem ül t nyakunkon a pogány, Hollós Mátyás 
diadalairól, mikor a magyar nemze t dicsősége szerte hangzott a 
vi lágban. Lobogó tábor tüzeknél vagy a környék nyuga lma felett 
őrködő várfokon, a pór kunyhó jában úgy mint a nagyok fenyes 

*) Istvánffy. id. h. 
2) Lásd alább a kazai győzelemnél. 



lovagtermeiben, hajdani nagyságunk hire mindenütt kísértett s az 
ősök dicsőségének emlékezete lángra lobbantotta a hazaszeretet 
soha ki nem alvó szikráját, bátorságot öntött az unokák szívébe, 
megedzette a véres küzdelmekben már-már lankadó karokat s így 
lett nemzetünk története hasonlóvá egy gyönyörű hősköltemény-
hez, telve csodával határos eseményekkel, melynek hősei azonban 
nem a képzelet által teremtett félistenek, de hús és vérből alkotott 
valódi emberek voltak. 

Történt, hogy a lévai vitézek egy csoportosan vívott párbaj 
alkalmával igen megszégyenítették a váczi török őrség velők síkra 
szálló daliáit. Ficlior Mihály, Nagy Gábor, Rácz Farkas, Sztanko-
vith György, Balogh Mihály voltak a kaland hősei, kiknek — mint 
ez hasonló esetekben rendesen történni szokott — nagy tisztessé-
gök lett ezután társaik előtt, de a törökök annál jobban fenték a 
fogukat, hogy lemoshassák a rajtok esett gyalázatot, mert hadba-
szállás vagy más közbe jött körülmény folytán nem értek rá, hogy 

> szerencsét próbálva busásan visszafizessék nekik a kölcsönt. 
Dolguk végeztével tehát 1554 mindszent előtt való vasárnap, 

Házon odapasa, Kurt odapasa, Dely Omer, Dely Hajdár, Dely Fer-
hát levelet küldtek a várba, melyben fölszólították a múlt mérkő-
zés alkalmával győztes vitézeket, hogy «az minémű kopja vasakat 
ott hattunk vala» azoknak visszanyerésére napot tűzzenek, «mert — 
így szól tovább az érdekes levél — igen szép dolog a hon az két 
szép sereg szembe áll és csak ketten-ketten vívunk, mint két kos vína 
egymással, mert azt értsétek, hogy levél szerint, ennél több levelet, mi 
nektek nem küldünk. Ez levélhez képest nekünk ezt megadgyátok 
értenünk, hogy ha kijöttök avagy nem, mert tugyjátok meg, ha ki 
nem jöttek, mi tudjuk minémü ajándék kell aztán efféle vitézeknek. 
Kérünk azon, hogy a gyermekséget hagyjátok el és jelenesetek meg 
magatokat, ha vagyon vitézségtek avagy nincs.*1) 

') Magyar Leveles-Tár I. k. 140. 1. — E nagybecsű gyűjtemény, mint 
már említettük is, igen érdekes dolgokat foglal magában a török-magyar 
érintkezésekre vonatkozólag. — Különösen mulattató, mikor a vitézek pár-
bajra híván egymást, kölcsönösen eldicsekednek hőstetteikkel, melyek azon-
ban bár kissé Háry János féle zamatnak néha, de jobbára históriai tények 
voltak. Az 1555-ik év Szent-János napján egy Káldy János nevű régi fejériári 
titéz, levelet ír a veszprémi béghez, hogy válasszon ki egy daliát, a ki az 



A levél h a n g j á b ó l í té lve , ú g y l á t sz ik ez m á r n e m az e lső k ih í -
vás vol t a váczi t ö r ö k r é sze rő i és a l éva i ő r s é g n e k b i z o n y á r a v a l a m i 
f o n t o s a b h d o l g a l e h e t e t t , h o g y n e m s ie te t t r ö g t ö n b e b i z o n y í t a n i 
k é t s é g b e v o n t v i tézsége t . Al ig l e h e t a z o n b a n k é t s é g ü n k a fö lö t t , 
h o g y az öklelés e l ő b b u t ó b b m e g t ö r t é n t , m e r t T h e l e k e s s y n e m az 
az e m b e r vo l t a ki az e f fé lék tő l v i s s z a t a r t s a k a t o n á i t , k ü l ö n b e n is 
ez a k o r t á r s a k e lő t t n e m kevés g y a l á z a t n a k t e k i n t e t e t t v o l n a . 

A v é g v á r a k k é p e z t é k e b b e n az i d ő b e n a h a d i p á l y á r a k é s z ü l ő 
n e m e s i í j ak tanuló iskoláját; az o t t f o ly t é l e t e t d icsőí t i v e r s e i b e n 
a s zázad l á n g l e l k ü d a l n o k a , B a l a s s a B á l i n t , m u g a is ezen n é m i l e g a 
b r i t t l e g e n d a A r t h u r k i r á l y á n a k l o v a g j a i r a e m l é k e z t e t ő k ö r b e n töl t -
v é n i f j ú s á g á t , a jó hírért, névért, a szép tisztességért, m i n d e n t h á t r a -
h a g y ó b a j t á r s a k közö t t , kik m i n t s ó l y m o k sze r t e j á r n a k a mezőkön , , 
v a g d a l k o z n a k , f u t t a t n a k e l l e n s é g h í r e r e f e l b u z d u l a szívok s 

«Az éles szablyáknak, méltán örvendeznek, 
Mert fejeket ők szednek; 
Viadal helyeken, véresen, sebesen, 

Halva sokan feküsznek. 
b'ok vad madár gyomra, gyakran koporsója 
Vitézül holt testeknek !» 

baijt Jólveszi, de semmi egyébb fegyver ne legyen vele csak egy éles szablya 
és egy vasbot, se pánczél se sisak, mert ő fejenként ösmeri a török vité-
zeket, és számtalant megölt már bennök. Elsorolja azután részletesen a 
maga kalandjait, nem mulasztván el egész refrainszerűleg minduntalan 
ismételni: azért meggomlolhatjátok, ki vagyok én, azon eszötökbe vehetitek ki 
cayyok én s ha az elmondottak daczára még is akad valaki a ki vele síkra 
száll, annak nagy szép ajándékot küld. Máskor a pápai Ibralyom bég, szemre-
hányást tesz a fónodi kapitány Mayyav Bálintnak, hogy nem akar vele meg-
vívni, és folytonosan czirkál előtte, pedig ő nem afféle utolsó ember, mivel 
Fejérváron Házon agának hítták, Nógrádban pedig Olay bék lett stb., 
különben is ők mind törököt mind magyart egyformáknak tartanak, mert 
egy istenök van s azzal is biztatja, hogy mint két atyafi vívunk meg. — 
A görösgáli Mustapha Cselebi, már nem volt ilyen szelid lelkületű ember, 
és igen zokon vette, hosry a babocsai őrséghez tartozó Pribék Demeter, tár-
sai előtt igen megszidogatta őt, holott tiz esztendős követ járása alatt ilyesmi 
rajta meg nem esett, azért halálig akar vele vívni stb. —- Néha a vitézek 
apró szivességeket s lovagi szolgálatokat is teljesítettek egymásnak, így 
Szalay Benedek, ki nagy örömmel írja ugyan, hogy az esztergomi törököt 
az áruló kurvajiakat igen megvesszőztették, de tudósítja egyszersmind Do-
rottya asszont, hogy ne aggódjon férjéért, mert Bevhan Aga nem vett részt 
az ütközetben s így sem meg nem ölhették, sem rabságba nem esett. stb. 



De jóllehet a végbeli vitezeket nem annyira rideg katonai 
fegyelem, mint inkább az egész nemzetet átható lelkesedés, a viszo-
nyok és a kor szellemében rejlő általános harczi kedv s a megtá-
madott ősi tűzhely vedelme tartotta össze, sok baj származhatott 
volna belőle, ha elöljáróiknak nem engedelmeskedve, mint a sóly-
mok örökösen szerte kalandoztak volna, ez alatt a várat őrizetle-
nül, a hirtelen támadó ellenség zsákmányává hagyván. 

Ilyesmi azonban — az őrség és a parancsnok között fennálló 
viszony természeténél fogva is, csak nagy ritkán fordúlt elő. 

Fejérvár ostroma előtt történt, hogy az Erdődy Péter, Ist-
vánffy István és Kápolnay Ferencz vezérlete alatt álló 500 magyar 
huszár, mikor Szolimán Esztergomot vívta, kirontván a várból, a 
környékét rabló tatárokra ütött. Ez alatt pedig a török Esztergom 
bevétele után Fejérvár alá szállván, a tatárok üldözéséből megtérő 
huszárok nem voltak képesek többé bajtársaikhoz jutni.1) De a 
kinn szorult vitézek tulajdonkepen nem is tartoztak az őrséghez s 
így Varkocs György kapitányt gondatlansággal vádolni alig lehetne. 

A parancsnokok teljhatalommal, csaknem korlátlanúl ural-
kodtak váraikban s az általuk fizetett őrség — föltéve, hogy hó-
pénzök rendesen kijárt, és az illető kapitány nem valami gyámol-
talan ember volt — az engedelmességet csak igen ritka esetben 
tagadta meg. 

Zendülésre vagy az ellenséggel szőtt fondorlatokra jobbára ott 
találunk példát, hol az őrség több nemzetbeli s a kapitányok sem 
ertenek egyet. 

Thelekessynek legkevesbbé lehetett oka az őrség engedetlensé-
gétől tartani, mert katonái mindig szerették őt és szükség esetén 
erélyes, kemény fenyíteket tartó parancsnok volt. 

Neki is meggyült egyszer-másszor a baja a vitézlő renddel s 
nemes uraimék főleg Lévában váltig fenyegetőztek, hogy magára 
hagyják, ha nem fizeti őket pontosan; részint személyes tekintélye, 
részint tapintatos bánásmódjával azonban mindig le tudta csillapí-
tani a zugolódókat s erős kezekkel tartván a kormányt, úgy vár-
parancsnoki minőségében mint a magasabb katonai állásaival járó 
kiterjedtebb hatáskörben szerzett érdemeivel tökéletesen méltó volt 

*) Istvánffy i. h. 



a sírkövére vésett ezen fényes elösmerésre: «sohasem vétett, nem félt 
s nem hanyagolt el semmit, dicső tetteivel csak használni tudott 
uránakn.1) 

Az 1555 ik tavaszán még nagyban folytak az építési munká-
latok Léva várában. 

Thelekessy a török támadásától tartván, be sem várta az 
országgyűlésnek a rossz karban lévő végvárak kijavítására vonat-
kozó intézkedését, hanem fölterjesztést intézett ez ügyben Ferdi-
nándhoz s úgy látszik a pozeonyi kamara mellőzésével sikerűit is 
kieszközölnie, hogy Bars és Hont vármegyék közönsége királyi 
leiratban utasíttatott, hogy az építkezéseknél szükséges ingyen 
napszámot haladéktalanúl kiszolgáltassa. 

Ez a rendelet azonban nagy felháborodást okozott az illető 
vármegyékben, mert a nemesség nem volt hajlandó különben is 
ereje fölött terhelt jobbág}rait fizetés nélkül munkára hajtani, azzal 
védekezvén, hogy ő felsége eddigelé sem kívánta ingyen a nyomo-
rúlt földnépének verejtékét, most sem kívánhatja. 

Thelekessy maga is tapasztalván, hogy a pór valóban végin-
ségre jutott s alig van napélő kenyere, nem tartá lelkiösmeretével 
összeférhetőnek, hogy eröszakot használjon, hanem előadva a dol-
got a kamarás uraknak, ők lássák mi tévők leszuek majd a fizetés-
sel, de addig is hatalmazzák fel, hogy a munkába álló szegénység-
nek kenyeret és bort adhasson. 

A napszám kérdése még csak el lett valahogy intézve, anél-
kül, hogy az építkezés félbe szakadt voln;i, de a fizetetlen őrség is 
megzendült, mert a gyalogság már egy teljes hónapja nem látott 
zsoldot, holott ő felségének is az volt az akarata, hogy fizetésük 
pontosan kijárjon és ha a kamara gondot nem visel rájok, attól 
lehet tartani, hogy a vitéz urak (domini milites) egyszer csak köz-
értelemmel fölkerekedvén, oda hagyják a várat. 

Télvíz idején még csak könnyebb volt boldogúlni az örség-
gel, midőn a hadjárat szünetelvén, örömest maradt kiki biztos 
tüzelője mellett s korántsem volt oly becse az embernek, mint 
tavaszszal. Ilyenkor nem zúgolódott a legénység, ha megkesett is 

Thallóczy: Zay Ferencz. Körűlbelől ez az értelme a sírkövére vé-
sett betűi mondatnak. 



rendes hópénze s örvendett a huszár, ha lovának elegendő takar-
mánya volt; tavaszszal azonban mozgolódni kezdtek a puskás gya-
logok, szabad lett a mező s az utaknak lese is jó nyereséggel kecseg-
tetett ; a huszár pedig legelőre csapván lovát, oda szegődött a hol 
legjobban fizették, sőt a pór is, ha csak szerét tehette, örömest 
búcsút mondott az ekevasnak, szántás-vetéssel nem igen gondolt, 
talán hogy a pogány töltözzék verejtékének gyümölcsével. 

Thelekessy is attól félt, hogy mire észreveszi magát, megszökik 
a fizetetlen őrség, ír ja is 1555 márczius 30-án a pozsonyi kamará-
nak, hogy a vitéz urak éjjel-nappal szakadatlanúl zajonganak hát-
ralékos zsoldjuk miatt, sőt már maguk közül választott követeket 
küldöttek Pozsonyba. Nem tanácsos tehát tovább halogatni a fize-
tést, mert közeledik a tavasz stb. Panaszkodik, hogy Léva várában 
jelenleg csak 100 gyalog ós 300 lovas képezi az őrséget, de a lova-
sok száma sem teljes, mert Csábrágon is vannak közűlök. En — 
végzi be levelét kötelessége teljes tudatában — f e j e m fennállásáig 
itt maradok s a mire képes vagyok, mindent megteszek, mert azért 
vagyok szolga, hogy szorgalmatosan vigyázzak-1) 

Valószínű, hogy Ferdinánd nemcsak híréből, de személyesen 
is ösmerhette már Thelekessyt, annyi azonban tény, hogy csak 
lévai kapitánysága idején érdemelte ki az uralkodó teljes elösmeré-
sét, melynek rövid idő alatt fontos következményei lettek. Már az 
a körülmény, hogy harmincz esztendő lefolyása alatt hűségében 
soha meg nem tántorodott, ha nem is épen példátlan, de minden-
esetre ritka jelenség volt abban a korban, s egymagában véve is 
elegendő lett volna Imre kapitány számára biztosítani az udvar jó 
akaratát. 

De a hosszú szolgálati évekhez nem csekély érdemek is járul-
tak s Thelekessy a 60 felé közeledő öreg vitéz, ki edzett munkabíró 
testtel és vas egészséggel rendelkezett, akkor jutott el pályája 
magaslatára, a hol azután kiváló tehetségei fényesen érvényesül-
tek, mikor már társait a köszvény nyugalomra inti, vagy a sze-
rencse, mely XVI. Lajos franczia király mondása szerint — az öre-
geket különben sem szereti, végkép hátat fordított azoknak. 

Pozsonyi kamarához írott levelek 1550—1559. A. B. csomag. Az 
országos levéltár kincstári osztályában. 



Említettük már, hogy Tojgon budai pasa Szigetvár elfoglalá-
sát tűzte ki czéljáúl, hogy azonban ezt valósíthassa, 1555. augusz-
tus havában a fegyverszünet alatt Somogy és Zalavármegyékre tört, 
Korponát, Korothnát, Babocsát könnyű szerrel bevévén, seregét 
diadalmasan vezette vissza Budára, Szigetvár elfoglalásának kétség-
telenül dicsőséges, de előre láthatólag annál több veszélylyel járó 
kísérletét a szultán első tanácsosára, a heréltnek nevezett Ali pasára 
hagyván. 

A török gyorsan nyomult előre, nem csak rablásaival, de elbi-
zakodott fenyegetőzésével is reműletet terjesztvén útjában, hogy 
bottal fogja majd a büszke magyarokat járomhoz szoktatni, a Szi-
getvárba menekült rablókat pedig kardélre hányja. A babocsai, 
pécsi és koppám i bégek vezérlete alatt előre küldött sereg azonban, 
melynek feladata lett volna a beglerbég megérkezése előtt úgy 
körülzárolni a várat, hogy eleséget vagy segéd csapatokat ne lehes-
sen abba szállítani, csakhamar tapasztalta, hogy a magyarokkal 
nem fognak oly könnyeden elbánni, mint Ali gondolja, mert a szi-
geti kapitány, Horváth Markó, kezdettől fogva hősileg védte a várat 
s az egész ostrom alatt Zrínyi méltó elődjenek bizonyúlt. 

Junius 10-én már Ali is Sziget alá szállott éo azonnal töretni 
kezde a falakat, de ezalatt szakadatlanul folytak az alkudozások 
közte és Ferdinánd között, mert a beglerbég remélte, hogy szép 
szerevei is megkaphatja Szigetet, melynek őrsége szerinte csupa 
rablókból áll, kik nem régiben is 14 eleséget szállító hajót vertek fel 
a Dunán s több mini harmincz török nőt hurczoltak fogságra.1) — 

Másrészről pedig úgylátszik Ferdinánd is bízott abban, hogy 
a törököt okkal móddal visszatérésre bírja, de Sforzia Pallavicini 
kiserleteihiába valók voltak; kikeletre kijön a szultán, akkor majd 
alkudozhatnak vele, í r ja Ali basa, neki azonban megparancsolta, 
hogy bevegye Szigetet, s már eddig is, a level 1556 junius 16-án 
kelt, az őrseget a belső várba szorították, de Isten akaratjából har-
mad nap alatt azt is beveszik.2) 

Hasonló ertelemben ír a beglerbég junius 29-én Ferdinánd-

x) Ali pasa, a magyarországi uraknak parancsolója Paxy János komá-
romi kapitányhoz. Történelmi Tár 1881. 268. 1. 

2) U. o. 



hoz is. A szigetiek rettenetes dolgokat miveltek, nemcsak a szultán, 
de Ferdinánd népét sem kímélték, a magyar kereskedőket is fosz-
togatják, ölik. De ha Ferdinánd Erdélyt visszaadja János Zsigmond-
nak, ő magára vállalja, hogy kibékíti Szolimánnal; Sziget ostro-
mával azonban föl nem hagy : Micsoda haszna vagyon te felséged-
nek Szigetben, csak egynehány lopó szőrűit bele, dúlnak, égetnek, 
utakat lesnek.1) 

Ily körűimenyek között csak fegyverrel lehetett elintézni a 
dolgot, mert akármily hősiesen védték is magokat Horváth Márk 
es vitéz bajtársai, látni lehetett előre, hogy Sziget már nem sokáig 
tarthat ja magát és a katasztrófa, mely Zrínyi nevét halhatat lanná 
tette, 10 evvel hamarább következik be. Ferdinándnak tehát táma-
dólag kellett föllépni, bár ezáltal a fegyverszünetet megtörven, a 
Konstantinápolyban sürgetett béke megkötésenek reményét szinte 
el is vesztette. 

Sziget megmaradása azonban egyelőre minden más érdeket 
háttérbe szorított és a legkisebb habozás vagy kesedelem veszede-
lemmel járt. Mert a török amellett hogy kitartóan ostromolta a 
várat, hovatovább nagyobb sereget összpontosított Sziget körül s 
attól lehetett tartani, hogy rövid idő alatt úgy elzárja mindenfelől 
a közlekedést, hogy a vár fölmentése a legnagyobb áldozatok 
daczára is sikertelen marad. 

Szerencsére Ferdinánd kormánya most az egyszer kellő idő-
ben intézkedett. A vállalat kimenetelére nézve elhatározó gyorsa-
sággal már junius első napjaiban együtt volt a sereg Kanizsán ós 
Nádasdy Tamás nádor fővezerlete alatt a török által nemrég elfog-
lalt Babocsa alá indúlt. 

Ferdinándnak tízezer külföldi zsoldosa vett részt e hadjárat-
ban s azonfelül a stíriai, krajnai, morvaországi rendek is kiállítot-
ták csapatjaikat, Polweiler Miklós, Ruber János, Puchaim Ottó, 
Lenkovics János s többek vezérlete alatt. Zrínyi Miklós horvát 
huszárokat, Nádasdy kapitánya, Magyar Bálint pedig magyar lova-
sokat vezetett. Látni való tehát, hogy a sereg most is igen vegyes 

*) U. o. 272. E becses leveleket Salamon Ferencz sem használhatta 
föl, az Első Zrínyiek cz. könyvében. 



elemekből állott, de az egységes vezérlet tökéletes volt, a mi már 
magában véve is roppant előny és a sikert nagyban előmozdítja. 

Hozzájárúlt még, bogy Nádasdyt úgy mint Zrínyit saját érde-
keik is fokozott tevékenységre ösztönözték, mert mindkét főúrnak 
tetemes birtokai voltak a török által megszállva tartott területen, 
mely körülmény épen oly fontossággal bírhatott rájuk nézve, mint 
az, hogy most kiválóan a magyar fegyverek és magyar hadvezetés 
becsülete forgott fenn.1) 

Ha meggondoljuk, hogy Ferdinánd 10 ezer zsoldosán kívül, 
Nádasdy Tamás 1000 lovast és ugyan annyi gyalogot állított ki, 
Zrínyi Miklós horvát bán 1000, Thelekessy Imre lévai kapitány 
500 könnyű lovast vezényelt; Tahy Ferencz, Petheö János, Bánffy 
István és László dandárjai a Dunántuli fölkelő nemességgel együtt 
elég kerek számot adhattak k i : a Szigetvár fölmentésére induló 
sereget egesz biztonsággal tehetjük Istvánffy után 15,000 főre, mely 
mindenesetre tekintélyes haderő volt, habár némelyek a török 
hadak összes létszámát 40 ezerre teszik is, mely azonban kétségte-
lenül túlozva van.2) 

Nem akarok e rövid, de a magyar fegyverekre mégis dicsősé-
ges hadjárat leírásánál részletekbe bocsátkozni, mert Istvánffy jól 
értesültsége és Salamon Ferencznek erre fektetett, de combinativ 
szelleme és alapos kritikája mellett egész más benyomást tevő elő-
adása után, nekem igen kevés mondani valóm lehetne há t ra : mind-
amellett nem is mellőzhetem teljesen, mert Szigetvár fölmentésé-
nek dicsőségében Zrínyi Miklós mellett, Thelekessynek is része volt. 

E hadjárat tulaj donképen két részből áll, mert midőn a Ná-
dasdy Tamás vezérlete alatt álló sereg a babocsai ütközet után 
Kanizsára visszatért, Ferdinánd főherczeg hadai érkeztek meg és 
csak ezután hagyott fel a török végképen Szigetvár ostromával. 

Imre kapitány úgy a nádor mint az ifjú főherczeg liarczaiban 
részt vett, sőt azon ritka kitüntetés érte, hogy Ferdinánd határozott 
óhajtására csatlakozott a fölmentő sereghez, őt tartván legméltóbb-
nak fejedelme a Győr, Pápa s más végvárakból összegyűlt 1000 főre 
menő magyar lovasság vezetesére.3) 

*) Salamon Ferencz id. m. 395. 1. 
2) Istvánffy id. m. XIX. könyv. 
3) V. ö. Istvánffy i. h. Thelekessy armalis levelével. 



Nádasdy mindenek előtt Babocsát vette ostrom alá, hogy ezál-
tal Ali pasát vagy legalább hadainak egy részét elvonja Sziget alól. 
De a török úgy látszik megsejtette a vezérek szándekát és vagy kész 
volt eleinte feláldozni Babocsát, vagy nagyon bízott annak őrsegé-
ben, mert csak az ostrom negyedik napján mozdúlt meg Sziget 
alól és julius 22-én ért a Binya vizéhez, melynek túlsó part ján 
Zrinyi és Lenkovics dandárai állottak, hogy megakadályozzák őt a 
folyón való átkelésben. 

Feladatukat tökéletesen meg is oldották s elmúlt a nap anél-
kül, hogy Ali pasa átkelhetett volna a folyón. A kik pedig mégis 
eljutottak a túlsó partra, részint a Binya körül elterülő mocsarakba 
vesztek, részint Zrínyi huszárjainak csapásai alatt hullottak el, ki 
mindenütt előljárván, lelkesítette vitézeit ós diadalmasan verte 
vissza az ellenség meg-megújuló dühös rohamait. 

Thelekessy ebben a harczban nem vett részt, az első nap 
dicsősége kizárólag Zrínyit illeti. A nagyobb feladat azonban még 
csak ezután következett, nyilt csatában meggyőzni a törököt, mely 
esetben Babocsa elesik, Szigetvár pedig íelszabadúl az ostrom alól. 

A hadi tanács végzéséből tehát a folyón való átkelés védelem 
nélkül hagyatott, és csak 25 lovast rendeltek a gázlóhoz, hogy az 
átkelést hírül adják. Nádasdy pedig a Binya jobb part ján csata-
rendbe állította a magyar és nemet rendes hadakat, a gyalogságot 
azonban a szekerekre rakott podgyásznál hagyta, hogy a visszavo-
núlást fedezze. De ezalatt Babocsát is szüntelenül lövette sőt a 
hadi tanács azt határozta, hogy míg a lovasság a törökkel meghar-
czol, a gyalogság rohamot intézzen a vár ellen és ha a szerencse 
nem kedvez, az egész tábor egyetlen minden oldalról védett tömeg-
ben megkezdi a rendszeres visszavonúlást Berzencze felé. 

A terv tehát jól volt kigondolva s hogy teljes győzelemre nem 
vezetett, annak oka az ellenség aránytalanúl nagyobb száma, ós a 
keresztenyek kedvezőtlen helyzete volt. Mert a török megoszthatta 
erejet anélkül, hogy valamit koczkáztatott volna, a magyar főve-
zer ellenben nem concentrálhatta erejét, mert igen könnyen 
kereszttűzbe juthatott , sőt ezáltal a visszavonulást is fedezet nél-
kül hagyja. 

Ali pasa julius 23-án virradóra egy magaslaton felállított 
ágyú fedezete alatt megkezde az átkelést. A túlparton felállított 



egyesült sereg harczkészen fogadta. Zrínyi mint horvát bán, kivált-
ságánál fogva legelső sorban, mellette Lenkovics János a stíriai 
lovasokkal, utána Polweiler a német gyalogsággal a derék hadat 
vezette. A jobb szárnyat Ruber osztrák vértesei, a balt pedig a 
magyar könnyű lovasság egy része képezte. 

A támadást a török kezdé meg, nagy erővel vetvén magát 
Zrínyi huszárjaira. A bán vitézül tart ja magát s eleinte sikerül is 
visszaűzni az ellenséget a folyó süppedékes mocsárjaiba, de a vízen 
új meg új csapatok kelnek át, a túlpartról Ali pasa szakadatlanúl 
tüzeltet, megdördülnek a várbeli ágyúk is s a harcz kétes kime-
netelűvé válik. A fővezér veszedelemtől tart s kibontatja az ország 
zászlaját, mire Polweiler és Ruber megújítják a harezot, de a török 
ágyúk rettenetes pusztítást visznek véghez soraik között, az ellen-
ség pedig rendületlenül áll s a legerősebb roham sem képes meg-
zavarni csatarendjét. De Petheő János bátorító szavai lelket vernek 
a csüggedőkbe s egy végső erőfeszítéssel megbontják a török hadi 
rendjét. Ebben a pillanatban rohan elő Thelekessy huszárjaival es 
eldönti az ütközet sorsát. Az ellenség ingadozik s nem képes kiál-
lani az erős rohamot, de tüzet adva rendetlen futásnak ered. 
A könnyű lovasság űzőbe veszi s csakhamar a mocsárba szorítja. 
Babocsa várnagya látván a török veszedelmét, nyakra-főre mene-
kül Alihoz, nyomában a huszárok, kik nagy harczi kedvükben meg-
feledkeztek a Rinya mocsárjairól, de gondatlanságukért keservesen 
lakolnak. Ali pasa azt hiszi, még nem veszett el minden s Dervis 
béget a spáhikkal egy alkalmas gázlón keresztül a magyar sereg 
háta mögé küldi. De Nádasdy ós Polweiler szemben fogadják s a 
puskás gyalogok vitézül feltartóztatják a rohamot, mialatt megér-
kezik Zrínyi és diadallal nyomja vissza az ellenséget. 

A török tehát, mint az elmondottakból láthatjuk, háromszor 
új í tá meg a harezot s mindannyiszor nagy veszteséggel lön vissza-
verve. Ali basa megúnta végre a folytonos kudarezot s midőn julius 
23-án a kora hajnaltól délutáni egy óráig tartó hármas ütközet véget 
ért, úgy látszott nem is szándékozik tovább folytatni a harezot, 
mely már eddig is 600 emberébe került, nem is említve a morális 
veszteséget, melynek súlyát rövid idő alatt az egész magyarországi 
török haderő megérezte. 

De a fölmentő sereg vesztesége is nagy volt, bár mit mond-



janak az egykori történetírók. Nádasdy az ütközet után tüstént 
elhagyta a csatatért s Babocsát lerontatván, lassú menetekben Ber-
zenczére, majd Csurgóra s onnan jul ius végén Kanizsára vonult 
vissza. Igaz ugyan, hogy élelme fogytán volt, a lőporban is hiányt 
szenvedett, de ezen még lehetett volna segíteni anélkül, hogy oda-
hagyja a csatatért, mikor már Ferdinánd főherczeg jövetelet szél-
iére híresztelték. Ugylátszik tehát, hogy a sereg nem csak kimerült , 
de számban is igen megfogyatkozott és nem lett volna képes tovább 
folytatni feladatát. 

Ali pasa jóformán nem is gondolt üldözésükkel, hanem sere-
gét pihentetvén, julius 25-én ismét Szigetvár alá szállott s bosszú-
san tapasztalta, hogy a serény őrség ezalatt kijavította a várat s 
míg ő Babocsánál hiába pazarolta a drága időt, Horváth Márk még 
eleséggel is bőségesen ellátta magát s mi fődolog, épen az ő könv-
nyelmüsége folytán. 

Mikor ugyanis Nádasdy Babocsát szállotta meg, Ali pasa oly 
hirtelenséggel kerekedett föl az ostrom negyedik napján Sziget 
alól, hogy a táborral járó kalmárok, kereskedők s más a podgyász 
és élelmi szerekről gondoskodó csapatok nem voltak képesek öt 
követni. Horváth Márk pedig használván a kedvező alkalmat , raj-
tok ütött és sokat levágván sokat elfogván bennök, annyi marhá t 
s eleséget szállított a várba, hogy az őrség hosszú ideig beérhette 
vele.1) 

Ali pasa tehát minden szenvedett kudarczáért a szigetieken 
akart bosszút állani és ha sikerül neki elfoglalni a várat, amellett 
hogy bő kárpótlást talál, becsületét is megmentheti a szultánnál. 
Esküdözött is mennyre-földre, hogy ha Ferdinánd minden népével 
pzinte Budát vagy Fejérvárat szállaná is meg, ő egy tapodtat sem 
mozdulna Sziget alól; vagy beveszi vagy meghal alatta.2) 

Eltelt azonban egy hónap anélkül, hogy valamire mehetett 
volna, sőt a vitéz őrség egyszer-másszor csúffá is tette kirohanásai-
val a roppant török tábort, mely Ferdinánd főherczeg közeledésé-
nek hírére bátorságát kezdé veszíteni. 

Valóban ideje is volt már, hogy a sokat emlegetett segédcsa-

*) Történelmi Tár 1881. 282. 1. 
2) ü . o. 272. 1. 



patok megerkezzenek, mert Sziget fölmentése, azzal hogy Nádasdy 
hadai Babocsánál megvertek a törököt, még korántsem volt elérve, 
sőt ha Ferdinánd főherczeg rövid idő alatt meg nem érkezik, való-
színűleg kimerül az őrség, mert már egy hónapja éjjel-nappal sza-
kadatlanúl munkában állott, hogy a falakon támadt réseket kija-
vítsa s az ellensegnek sürün ismétlődő rohamát feltartóztathassa. 

Szigetvár környékén három-negy mérföldnyire mindent 
elpusztított a török, a lakosság menekült a merre látott, nem volt 
a ki eleimet szállítson, nem volt a ki a vármunkát teljesítse. Nem 
csak a török, de Faját vere is rablá a szegenységet; bizonyos Szél 
Péter és Morzsoló Máté nevü martalóczok társaikkal elállották az 
útakat, kifosztották, megsarczolták a Sziget felé igyekező pórt, úgy 
annyira, hogy ha a várkapitány a végszükségben maga is tűzzel 
vassal nem fenyegeti őket, a ket ellenségtől való félelmükben, 
veszni hagyják a már különben is igen megrongált erősséget. 

A török lovasok: Pécsről, Szent-Lőrinczről, Görösgálról örö-
kösen Sziget körül czirkáltak, s a vár-epítésére jövő munkásokat 
tömegesen elhajtották; a kálmáncsehi polgárok pedig földesurok, a 
hatalmas Báthory Andrásban bízva, sem élelmet sem kőmiveseket 
nem akartak adni. Azok a kiket mégis fegyverrel kényszerített nap-
közben a munkára, ejjel rendszerint megszöktek, ugy hogy Horváth 
Márknak valóságos megváltására szolgált a nádor levele, melyben 
a főherczeg érkezéserői tudatja, mert tapasztalt katona létére tisz-
tában volt azzal, hogy az ellenség, ha másképen nem is, de min-
den közlekedes elzárása által előbb utóbb oda kényszeríti az őrsé-
get, hogy a rommá lőtt es elesegből kipusztult várat feladja vagy 
a romok közzé temetkezzék. 

Adja az hatalmas Ur Isten — írja a kapitány 1556 szeptem-
ber 1-en Nádasdynak — hogy őfelsége bejöjjön . . . . győzedelmessé 
tegye az ellenségen, és az szegény nyomorodott körösztyénnek őfelsége 
által az pogántúl legyen szabadulása.1) 

Szeptember 10-én Ferdinánd főherczeg serege már Kanizsán 
állott. Lehetett Istvánffy szerint úgy 9—10 ezer ember, melyhez 
meg a nádor es Zrínyi csapatjai csatlakoztak s rajtok kívül Polwei-
ler, Lenkovics és a babocsai győzelem több reszesei. Cseh-, Morva-

Történelmi Tár. 1881. évf. 275. 1. 



es Bajorország rendjei 3000 kitűnő lovast állítottak ki, Thelekessy 
mint már említettük 1000 főnyi lovasságot vezetett, melyből 500 
magyar huszár volt, jobbára Imre kapitány kipróbált vitézei. 
Agy ük és élelmi szerek bőségesen voltak, az utóbbi miatt rövid 
idő múlva mégis panaszokat ha l lunk , úgy látszik nem tudtak 
vele gazdálkodni, a mi aztán nagy hátrányára is volt az egész 
hadjáratnak. 

Még el sem indúlt a sereg Kanizsáról, már a hír bejárta az 
országot és csoda dolgokat beszéltek az ifjú főherczegről, ki 60— 
80 ezer emberrel közeledik ós kiveri a pogányt hazánkból. 1556 
szeptember 5-én n j a Devecserből Désházy Boldizsár Thelekessy-
nek, hogy a budai pasa Fejérvárra akart jönni, de mert hogy hal-
lotta az i f j ú király hogy jő, mindjárást visszatért Budára és beteggé 
tette magát.'2) 

Annyi igaz, hogy a török csodálatos módon megrémült s a 
bégek nyakra főre siettek Sziget alól, hogy váraikat lehetőleg biz-
tosítsák, főleg mikor még nem volt határozott tudomásuk a köze-
ledő sereg czéljairól, mert a hadi tanácsban némelyek Pécs, mások 
Fejérvár ostromát sürgették s csak hosszas vitatkozás után tudtak 
megegyezni abban, hogy az őszi hadjáratnak tulajdonképen alig 
lehet más czólja, mint hogy a Sziget körül fekvő kisebb erődöket 
hatalmukba kerítve, megnyissák a közlekedést és Szigetvárat min-
den szükségesekkel ellátva, a további sikeres védelemre is alkal-
massá tegyék. 

Mikor már egyszer megállapodtak a tervben, azután könnyen 
ment a dolog. A török szinte megfoghatatlan gyávaságot tanúsí-
tott, a mit még is csak bajosan lehetne a babocsai vesztett ütköze-
teknek tulajdonítani. Máskor is szenvedett vereséget az ozmán, 
anélkül, hogy bátorságát és önbizalmát elveszítette volna, de most 
isten tudja mily oktalan rémület fogta körül, mert alig vették be 
Ferdinánd főherczeg hadai Korothnát : Görösgál, Szent-Lőrincz, 
Sellye s más erődök őrsége gyáván megfutott s ha össze is 
verődött itt-ott egy-egy jelentékenyebb sereg, ütközetre nem volt 
bírható. 

*) Történelmi Tár 1881. évfolyam. 275. 
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Ilyesmi azonban gyakran fordúl elő a hadviselések történe-
tében. Az embereket bizonyos csüggedés vagy apathia lepi meg; 
lelkesedés helyett fásultság, bátorság helyett pulya kishitűség köl-
tözik a szivekbe, a test ugyan még birná a küzdelmet, de hiányzik 
a morális erő, mely az akarat fölött uralkodik és azt vezeti. / 
Es jóllehet nagy horderejű események is előidézhetik, mindazon-
által az ily jelenségeknek nem is annyira külső mint inkább 
az emberi természet mélyében rejlő s jobbára kifürkészhetetlen 
okai vannak. 

Körülbelől ennek hatása alatt állott a magyar Szolimánnak 
1541 és 1543-iki támadása alkalmával, most pedig — de szeren-
csétlenségünkre rövid időre — úgy látszik a törököt keritette hatal-
mába, mert általánosan hitték az országban, hogy nincs meg többé 
a régi bátorsága1) és tények igazolták, hogy e föltevés nem is volt 
alaptalan. 

Ferdinánd főherczeg hadai, anélkül, hogy egyetlen derék 
ütközetet vívtak volna, szeptember havában tökeletesen megtisztí-
tották Szigetvár környékét az ellenségtől. A török rémültében már 
Pécsről is szökött s nem volt megállása sehol, míg csak át nem kelt 
a Dráván, nyakra-főre hajókra szállván, üldöztetve a feldühödt nép 
bosszúja által, melynek reményeit csak a német zsoldosok kegyet-
lensége múlta felül, kik elevenen megnyúzták a török vitézeket, 
vagy hasukat metszették föl, Istvánffy szerint azon hitben, hogy az 
aranyat leszokták nyelni.2) 

A beállott őszi esőzések miatt a hadjárat nemsokára véget ért 
s a vezérek meg lehettek elégedve az eredménnyel. Ferdinánd főher-
czeg október végén már Bécsben, a többiek pedig állomásaikon 
voltak. Thelekessy azonban nem tért vissza többé Lévára, mert az 
uralkodó fölismervén benne a jeles hadvezért, 500 főre menő 
huszársággal a felső magyarországi hadak segítségére küldötte őt, 
hol ezalatt az ügyek igen rosszra fordúltak, mert a -János Zsigmond 

1) Horváth Márk szigeti kapitány levele a nádorhoz. Történelmi Tár 
1881. 275. 

2) Istvánffy id. m. és Horváth levele i. li. A Dráván menekülő törö-
kök közül, csak egy ízben is 32 süiyedt el egy hajóban a nagy tolódás 
miatt. 



pár t ján lévő u r a k : Perényi Gábor, Balassa Menyhért, Tárczy 
György, Bebek Ferencz stb. győzelmet győzelem után nyertek a 
gyámoltalan német vezéreken, s attól lehetett tartani, hogy rövid 
idő múlva Erdélylyel együtt egész Felső-Magyarország elszakad 
Ferdinándtól. 

Nem volt tehát egyéb feladata Thelekessynek, mint helyre-
hozni a rossz hadvezérlet által okozott károkat és tüzzel-vassal 
visszahódítani a már elvesztett országrészeket. Sem czímet sem 
rangot nem kapott mellé, bárha csak katonai zsoldját fizették volna 
pontosan! 0 azonban vállalkozott r e á ; bízott erejében, bízott jó 
szerencséjében, mely még eddig sohasem lett hütelen hozzá. 

Ezzel megtette az első lépést a kassai főkapitánysághoz. 

D r . KOMÁROMY ANDRÁS. 




