
T H E L E I v E S S Y I M R E . 

1497—1560., 

E L S Ő K Ö Z L E M É N Y . 

((Uralkodásunk kezdetétől fogva tőlünk soha el nem tántorod-
tál; hadvezérséged idején annyi harcz és ütközetben, hibád, mulasz-
tásod, avagy gyávaságod miatt legcsekélyebb kárt sem vallottunk.» 

így ismeri el I. Ferdinánd király öreg vitézének, Thelekessy 
Imre kassai kapitánynak érdemeit, midőn régi nemességét megerő-
sítve, jeles hadi tetteihez méltó czímerrel tünteti ki a már sírja 
felé közeledő ősz bajnokot.1) 

Ne higyjük pedig, hogy ezen — különféle változatokban még 
többször ismételt — szavak csupán átalános szólásformák, a ha-
sonló tartalmú oklevelekben már annyira megszokott jelentőség 
nélküli phrasisok volnának. 

A korszak egyik hírneves történetírója, az Imre kapitányt 
valószínűleg személyesen ismerő IstvánŐ'y Miklós, előadása szerint 
is ebben az értelemben s csaknem ezekkel a kifejezésekkel nyilat-
kozott Ferdinánd király a magyar főrendek előtt Thelekessyről2) 
s véleményünk szerint egy katonának, ki harmincz esztendőt meg-
haladó időn keresztül jó és balsorsban egyaránt hű maradt zászla-
jához és mint a tények igazolják, e zászlónak annyi dicsőséget szer-
zett, egy hadvezérnek, ki ingadozó trónjának oly tántoríthatlan 

*) Thelekessy armalis-levele egykorú másolatban az országos levél-
tárban két példányban maradt fenn. (Acttor. Thurz. 7 nr. 10 és N. R. A fasc. 
659. m. 53. Dátum egyiken sincs, de a tartalomból meg lehet állapítani, 
hogy 1560-ban adatott ki. (L. az okmánytárban.) 

2) Istvánífy: Regni Hung. Hist. Lib. XX. 1685-iki kiadás. 



oszlopa volt: hasonló elismeréssel koronás királya valóban tar-
tozott is! 

Mert Thelekessy Imre a maga korának egyik legvitézebb 
katonája s Ferdinándnak kétségtelenül legtapasztaltabb, rendkívül 
szerencsés s nem középszerű tehetségekkel bíró vezére volt1) és 
Felső-Magyarország megmaradása legfőképen neki köszönhető. 

Hadi ismereteit nem az ellenkirályok között dühöngő párt-
harczok idején szerezte. A régi iskolából került ki s a vezérek, kik-
nek zászlaja alatt a kardforgatás mesterségét tanulta, még Mátyás 
dicsősségének voltak osztályreszesei. Ifjúsága Ulászló és II. Lajos 
uralkodása alatt telvén le, első ellenségének a törököt ismerte, s 
épen azért nem rettegte úgy a félhold hatalmát, mint a későbbi 
nemzedek, mert győzedelmes csaták emlékei élhettek lelkében, a 
mikor még a magyar fegyvereknek is kedvezett néha a szerencse, 
s meg nem csorbította meg azoknak élét a kiömlő honfivér. 

Akkor valódi hős, akkor látjuk vezéri képességeit kiválóan 
érvényesülni, mikor e gyűlölt ellenseggel kell megütköznie. Ilyen-
kor vakmerő s lelkesedesetől elragadtatva, néha sokat koczkáztat, 
ifjabb korában maga is «ráöklel» egy-egy hatalmasabb törökre, ki-
ront az ostromlott várból huszárjaival, megzavarja az ellenség csata-
rendjét, ládzsáttör egy-egy hetvenkedő béggel s mire üldözőbe ven-
nék, már becsapódnak a vár kapui utánna, nincs kin boszút állani. 

A magyar vért azonban nem örömest ontja. — Leggyakrab-
ban bekeríti az ellentábort, de menekülni hagyja a futókat; ki-
ostromolja a fölkelők erőssegeit s aztán földig rontatja, hogy ne 
pazaroljanak érette több honíivért; néha levághatná csaknem 
egy lábig az ellenséget, de megelégszik azzal, hogy szétszórja 
s kiüldözi őket tartományából. Csak azt tart ja szem előtt, hogy a 
gondjaira bízott országrész Ferdinándot uralja, s ha lehetséges, 
elkerüli a haszontalan vérontást, a mit azután némelyik vezértársa 
hibáúl is ró föl neki.2) 

De mielőtt hadakat vezenyelt volna, hosszú ideig kellett 
meghajolnia mások akarata és meggyőződései előtt. Mert Thele-

x) Ezt különben a kortársak ítélete is bizonyítja, az armalis-levél 
pedig többször kiemeli. 

2) L. alább Szőllős ostrománál. 



kessy előmenetele egyátalában nem nevezhető gyorsnak és már 
kenyerének javát megette, mikor magasabb tisztségekre jutott , 
s önállóbb hatáskörben működhetett . 

Ennek oka pedig részint saját társadalmi helyzetében, részint 
a politikai viszonyokban keresendő. E két dolog azonban szoros 
összefüggésben áll egymással. 

Ferdinánd, akármint is igyekezett a rendeket az ellenkezőről 
meggyőzni, szíve mélyén kevés bizodalommal viseltetett a magyar 
urak iránt, s ha csak szép szerevei tehette, örömest mellőzte azokat 
magasabb hadi tisztségek betöltésénél, mert nem bízott elvhüse-
gökben, kevésre becsülte képességöket. 

A mi az elsőt illeti, be kell vallanunk, hogy alapos okai le-
hettek a kételkedésre; az utóbbira nézve azonban csakhamar be-
látta tevedését. Elég későn ugyan arra, hogy a nemzetnek tekin-
telyes részét szorosan lánczolhassa magához, mert az önérzetes 
honfiakat a magyarok tervszerű mellőztetése méltán serthette, de 
meg is eleg korán arra, hogy megszilárdíthassa fején Szent István 
koronáját . 

Bejövetelevel elözönlötték az országot német és más idegen 
származású vezérek, kik nyelvünket nem értve, viszonyainkat nem 
ismerve, nemzeti aspiratóink, s fa junk jellemző tulajdonságainak 
számbavétele nélkül, kizárólag fegyvereikre támaszkodva akarták 
visszahódítani az országot, a kezdetben tagadhat lanul népszerűbb s 
a nemzet érzületéhez és történelmi hagyományaihoz közelebb álló 
János királytól. Ez eljárás káros következményei mihamar jelent-
keztek, s mert a bécsi udvar a magyarok közül eleinte csupán 
azoknak engedett tért, kiknek megnyerésére politikai okokból 
többé-kevésbbé súlyt helyezett : a nagy többség Szapolyai köré cso-
portosúlt, mert hatalma megszilárdulásában a nemzeti ügy diada-
lát látta. 

Thelekessy Imre pedig sem összeköttetéseinél, sem vagyoná-
nál fogva, nem tartozott a politikai súlylyal bíró egyenek közé. 

Nemzetsége ős nemes, már az Árpádok alatt virágzó, de 
szülei középsorsú emberek voltak.1) Atyja Mihály, édesanyja Deb-

') A Vas vármegyében fekvő Telekent a XIII . század folyamán már 
bírták a nemzetség tagjai s ezenkívül más jószágokat. 1282-ben előfordul 



r e t h e i E r z s é b e t vo l t , h a s o n l ó k é p rég i c sa l ád s a r j a , m e l y n e k t a g j a i 
Z a l a és V a s v á r m e g y é k b e n s z á z a d o k óta b i r t o k o l t a k . I m r é n k ívü l 
m é g h a t t e s t v é r o s z t o z o t t az ős i j a v a k o n , u . m . : J á n o s , I s t v á n , 
B a l á z s , M a r g i t , S á r a és K r i s z t i n a . L e g i d ő s e b b vol t k ö z ö t t ü k J á n o s , 
ki 1 5 0 5 - b e n a k i r á ly i k a n c z e l l á r i á n á l j e g y z ő s é g e t visel t , l e g f i a t a l a b b 
p e d i g I m r e , ki 1 5 6 0 - b a n t ö r t é n t h a l á l a k o r , I s t v á n f f y sze r in t , 6 3 éves 
l évén , s z ü k s é g k é p e n 1 4 9 7 - b e n szü le te t t . 1 ) 

A c sa l ád ős f é s z k e a v a s m e g y e i Telekes vo l t , de M i h á l y ú r 
m á r e l s z a k a d t o n n a n s 1 4 9 8 - b a n t e l e k e s i c u r i á j á t S z e n t - J a k a b f a l -
v á n és K e r e k b o l d o g a s s z o n y f a l v á n fekvő j ó s z á g o k é r t c se re l t e e l . 
/ 

U g y lá tszik m á r ez t m e g e l ő z ő l e g Z a l a v á r m e g y é b e k ö l t ö z k ö d ö t t , ho l 
s z i n t é n v o l t a k r é s z b i r t o k a i , s azok , főleg t e s t v é r s ó g o r a s k ü l ö n b e n 
is a t t y a f i a D e b r e t h e i F e r e n c z m a g t a l a n h a l á l a u t á n , k i n e k j ó s z á g a i 
r é s z b e n r e á és fe leségére s z á l l o t t a k : a l k a l m a s a b b a k l e h e t t e k n a g y -
s z á m ú c s a l á d j a f e n t a r t á s á r a . 2 ) 

I m r e t e h á t Z a l a v á r m e g y é b e n s z ü l e t e t t , m é g p e d i g a leg-

Telekesi Herbord mint Guldch birtokosa, vele egykorúlag vagy valamivel 
később élhetett az a Telekesi Thyma, kinek maradékai a XV. században 
igen el voltak szaporodva Vas és a szomszédos Zala vármegyében. Ii29-beu 
Thelekessy István Vas vármegye alispánja volt, ugyanebben az esztendőben 
fordulnak elő Thelekessy György, János (2) András, Miklós (2) László és 
Osváld, mint említett Thymának ötödízigleni leszármazói. — Ezeknek egyike 
Imrének az őse, de hogy névszerint melyik ? nem tudnám megmondani; 
különben is kevéssé érdekel bennünket. Fe jé r : Cod. Diplom. IX. 7. 168. Orsz. 
Levéltár DL. 12069., 20734. 

*) Istvánffy i. m. Lib. XX. Thelekessy Mihály gyermekei között 
1498-ban Imre még nincs fölemlítve, csak 1505-ben találom nyomát. Ebből 
azonban még nem következik, hogy előbb is ne élhetett volna, s biztosabb 
adat hiányában, el kellett fogadnom Istvánffy tudósítását. Az «Archeológiai 
Értesítő» 1887-ik évfolyamának 335. lapján Csergheő Csorna közli Thelekessy -
nek a kassai székesegyházban fölfedezett veres márvány sírkövének föliratát, 
mely szerint 1560 május 30-án 52 éves korában halt meg, azzal a megjegy-
zéssel, hogy a «felirat különösen az évszámnál sérült.» Tagadhatlanúl na-
gyon sérültnek kellett lennie, hogy az 52 évszám jöjjön ki belőle, mert 
Istvánffy világosan mondja, hogy Thelekessy már élemedett ember volt 
ós 63 éves korában halt meg, különben is oklevelek által igazolható, hogy 
1505-ben már életben volt, tehát halálakor semmiképen sem lehetett 52 éves. 

2) Orsz. Ltár. DL. 20734. Emliti ez oklevél Thelekessy Pétert, a Mi-
hály testvérét is, valamint ennek gyermekeit. 



nagyobb valószínűség szerint Felső-Debrethén, — mert igen sok 
oklevélben «Thelekessy de Felső-Debrethe» néven jön elő. Nincs 
pedig semmi nyoma, hogy ősei, vagy atyja ezt a praedicatumot 
használták volna, 3 minthogy Imre kapitány, a mint ezt végrende-
letében olvassuk, mind a három (Alsó, Felső, Sáros) Debrethét bírta, 
az említett praedicatum épen származáshelyét jelenthette. 

A debrethei curia a hozzátartozó javakkal együtt is, bizony 
nem nagy uraságot képezett, ha négy fiu neveltetése, három leány 
férjhez adása forgott kérdésben, és jövedelme, úgy látszik, már a 
legkisebbik fiú taníttatásának költségeit sem igen fedezhette, vagy 
talán maga sem érzett különös hajlamot a tudományokhoz, többre 
becsülvén a vitézi életet a reá váró ütött-kopott deákságnál: elég 
az hozzá, Imre úrfi felnőtt a nélkül, hogy az írás-olvasás mester-
ségét elsajátította volna.1) 

Napjainkban már egy írástudatlan hadvezért képzelni se le-
hetne, de a XYI. században korántsem volt ez oly rendkívüli je-
lenség, legfölebb is az illető műveltsegének rovására tudatott be, 
a nélkül, hogy a vdeáktalanság», vagy mi ezzel nem mindig egy-
értelmű, az írni-olvasni nem tudás, a hadi ismeretek és katonai 
képzettség színvonalát alább szállította, az illetőnek előhaladását 
legkevésbbé is akadályozta volna. Igen sok példát lehetne fölhozni 
ennek igazolására, ott van a többek között Pekry Lajos, Thele-
kessynek kortársa, nagy vitéz katona, előkelő főnemes, de a betűt 
nem ismeri ; Ferdinánd király azonban egy perczig sem haboz a 
bán nélkül való Horvátország védelmét reá bízni, sőt a báni tisztre 
is méltónak tartaná.2) Bőségesen ellensúlyozzák az efóle hiányo-
kat más egyéni, kiváló tulajdonságok, melyek ma már tagadhatla-
núl csekélyebb fontossággal bírnak ugyan, mindazon által néha 
mégis döntőleg érvényesülnek. 

Alig hiszem tehát, hogy Thelekessy említett fogyatkozásának 
valami kárát tapasztalhatta volna, akár mint egyik-másik végvár 
kapitánya, akár mint a felsőmagyarországi hadak vezére, mert 
minden bizonynyal volt körülötte annyi litteratus ember, hogy 
nem jöhetett zavarba, ha esetleg királyi leiratot kapott, vagy 

*) Istvánffy i. m. 
2) Salamon Ferencz : Az első Zrínyiek, 250. 1. 



a szomszéd vár parancsnokát kellett értesítenie a török közele-
dese felől. 

Bizodalmasabb termeszetű levelezésére pedig módjában állott 
tartani egy-egy ntitkos deák»-ot, a kit úton-útfélen eleget találha-
tott, mert sohasem kóborolt Magyarországon annyi lantos és hege-
dős, mint éppen ebben az időben, főleg mikor a török hódításai 
egyes vidékeket lakatlanná tettek ; a nemesség várakba szorúlt, a 
szegény föld népe rabbá, vagy földönfutóvá lett. Tinódy Sebestyén 
élete es munkái eléggé bizonyítják, mennyire el volt terjedve ha-
zánkban az ő vidám kedélyű, néha könnyelmű, de mindig erős 
nemzeti erzéssel bíró sectája, s mily szívesen fogadták őket aszta-
lukhoz a várparancsnokok s egyes főemberek, a kiknek aztán vi-
tézségét, hős tetteit ékesen zengették. 

A mily kévéssé látta kárát pályája magaslatán, ép oly kevéssé 
akadályozta őt előmenetelében az írni-olvasni nem tudás annak 
kezdeten, de annyi áll, hogy midőn az ősi hajlékot odahagyta, 
nem sokat kellett a fejét törni azon, hogy mihez fogjon, mert szülei 
után keveset örökölve — mint vele együtt számosan, kik nagy va-
gyon s fényes összeköttetések előnyeiben nem részesültek, egyedül 
jó kardjában s bátor szívóben bizakodhatott. 

Bizonyos tehát, hogy Thelekessy első ifjúsága nem az iskola 
zárt falai, de hadi lárma között folyt le, hogy azonban merre vitte 
jó szerencséje, hol és mily körülmények között é l t? — azt legföl-
lebb is következtetnünk lehet. 

Istvánffy is hangoztatja, a körülmények is igazolják, hogy 
pályafutását a vitézi életnek legalsó fokán kellett megkezdenie. 

Mikor már emberül megülte a lovat s nem kellett ket kézre 
fognia az ősi pallost, elindúlt szolgálatot keresni. Szükség volt ak-
kor az emberre, megbecsülték a jó vitézséget, mert a törökökkel 
vívott harczok zaja már betölté az országot. A félhold növekedő 
hatalma napról-napra fenyegetőbbé és Magy-arország meghódítására 
irányuló törekvései napról-napra veszedelmesebbekke váltak. 

Ezzel szemben azonban, úgy a központi hatalom, mint áta-
lában a nemzet, nagyon csekély ellenállást fejtettek ki. Rendszeres 
védelmi hadjáratról szó sem volt, mert bár a fenyegető veszélyt 
sokan látták, tulajdonképen senki sem tartott tőle s daczára, hogy 
a legfontosabb erősségek török kézre jutottak, a bekövetkező vég-



romlás elhárítására számbavehető intézkedés egyátalában nem 
történt. 

Itt-ott felült a nemesség, ha épen kedve tartotta s egyes harcz-
Ijedvelő, vagy a haza megmentését szívökön viselő főpapok és 
zászlós urak kiállították dandáraikat, de a többség tetlen maradt 
s bár a nemzet nagy része fegyverben állott, fontos pillanatokban 
egy czélra soha sem egyesültek. 

Csak a horvát széleken látunk mozgalmas életet, hol a ne-
messég folytonos érintkezésben a rabló törökkel saját megmara-
dásáért küzdött s a király seregei is nyertek egy pár jelentekeny 
ütközetet. A Korbaviaiak, Frangepánok, Zrínyiek, Keglevichek, 
Batthyányak örökös harczot folytattak itt a Szerbiából és bosnyák 
reszek felől támadó törökkel, és Tbelekessynek, ha a korabeli ne-
mes ifjak, erejöket próbáló fiatal leventek szokása szerint, dicsőség 
es harczi babérok után vágyott, nem kellett a szülei hajléktól mesz-
sze távoznia. Akármelyik határszéli főúr várában szívesen fogadták, 
s a hadi zsákmányon kívül élelme s néha meg tisztességes hőpénze 
is kijárt és a mi fő dolog, elegendő alkalma nyílt közelebbről meg-
ismerkedni a törökkel, s ha jó szerencse járt vele, még hírre-névre 
is kaphatott rövid idő alatt. 

1521-ben Belgrád is elesett s a nem kevésbbé fontos Jaicza 
elfoglalását tűzte ki czéljáúl az ozmán, és bár a horvát nemesség 
kétségbeesett elszántsággal védelmezte is a határokat, ereje már 
lankadni kezdett, mert a nép csaknem véginsegre jutott a török 
rablásai miatt s ezerenként hagyta el ősi tűzhelyét, és vagy önként 
költözött át a török területre, vagy az anyaországba menekült, 
hogy a végső pusztulástól megmenekedjék. 

II. Lajos sógorától, Ferdinánd osztrák herczegtől, kért segít-
seget, a horvát főurak s köztük Zrínyi Miklós is, a szigetvári hős, 
hozzáfolyamodott, minek következteben az erősségek nemet őrség-
gel rakattak meg s a nagyobb birtokosok, mint Korbáviai János 
bán, német pénzen állandó zsoldosokat tartottak.1) 

Az ifjú Thelekessynek tehát kitűnő iskolája lehetett, s nem 
is hagyta hüvelyében rozsdásodni jó kardját, mely később oly ma-

*) Salamon Ferencz id. m. — Horváth Mihály és Szalay L. Tör-
ténete, I I I . k. 



gasra emelte őt a hadi életben s melylyel megvetette alapját csa-
ládja gazdagságának. 

Nevet ugyan még nem szerzett magának akkor s legföllebb 
huszár bajtársai méltányolhatták a külsejére nézve igénytelen, nem 
is valami rendkívüli testi erővel megáldott,*) de félelmet nem ismerő, 
edzett, kitartó s szilárd jellemű i f jú t ; gyűjtött azonban gazdag 
hadi ismeretet, eltanúlta a törökök harczmódját, szerzett bő tapasz-
talást, gyakorlatot, szolgált jeles vezéreket, megtanulta tábor tüzek 
mellett megvénült kemény vitézektől zúgolódás nélkül tűrni a 
hadakozás sanyarúságait, szóval végig járta azt az iskolát, mely 
őt nemcsak vitéz katonává, de jeles tehetségeivel egyesülten, a 
maga korának oly tekintélyes hadvezérévé képezte. 

A tanulás, a gyakorlat évei azonban nem hagytak nyomot a 
történelemben. Senki sem jegyezte föl az iljú hős hadi tetteit, s 
maga Istvánffy is, ki minden alkalommal a legnagyobb elismerés-
sel szól Thelekessy felől s ki örömest tekint vissza a múltba, ha 
egyik-másik kedvelt alakjáról jellemzőt vagy dicséretest mondhat, 
csak általánosságban említi róla, hogy már II. Lajos idejeben pa-
rancsnokságot viselt.2) 

Ez a kifejezés azonban minden más vonatkozás nelkűl, az 
akkori hadi szervezetet tekintve, igen tág értelmű, sőt még nap-
jainkban is bajosan lehetne következtetést vonni belőle az illető 
katonai rangfokozatára. 

Istvánffy szavait tehát annál kevésbbé lehet túlbecsülnünk 
Thelekessyvel szemben, mert a korszak máskülönben elég bőség-
gel fenmaradt emlékei melyen hallgatnak felőle, én legalább egyet-
len nevezetesebb hadi tényt sem ismerek, mely kapcsolatba lenne 
hozható nevével, vagy kétségtelen bizonyítékot szolgáltatna önálló 
működése felől. 

Thelekessy parancsnoksága tehát, legföllebb is a kor jellemző 
kifejezése szerint «bizonyos, hozzátehetjük még, korlátolt számú 
lovasokra» szorítkozott, a kik azonban valószínűleg nem is az ő 
zsoldján, hanem mint abban az időben mondani szokták «más 
kenyerén» szolgáltak. De az mindenesetre kétségtelen, hogy Imre 

*) Istvánffy id. m. 
,J) U. o. 



kapitány már a mohácsi vész előtt hadakban forgott, s bár nem is 
volt épen jelentéktelen közember, valami nagy dolgot bizony még 
nem vitt véghez, különben szereplesének nyomait találnék, ha 
másutt nem is, de Istvánflynál okvetetlenül. 

Es az évek múltak egymásután, de Thelekessy meg mindig a 
«névtelen hősök» közétar tozot t . Pedig nem volt többé gyermek-
ember s más, szerencsésebb körűimenyek között élő ifjú, kevesebb 
tehetséggel, kevesebb buzgalommal talán mint Imre, eddig már 
sokra vitte volna. 

Hiszen csak lett volna neki is módjában legalább 40—50 főre 
menő jól felruházott könnyű lovast állítani ki, mihamar fölismer-
tek volna benne kortársai a jövendő hadvezérét, de szegeny legény 
módjára, minden lépést, a mit előre tett, éjjel-nappal való fáradsá-
gával, verehullásával kellett megfizetnie. De nem rettent vissza a 
küzdelemtől, bátran ontotta vérét, szenvedett, tűrt, nélkülözött, 
sanyargott, mert hivatott katona volt s éreznie kellett magában, 
hogy előbb-utóbb hírre, névre vergődik. 

Már harmincz felé közeledett, midőn a mohácsi katastropha 
a magyar nemzetet gyászba borította. 

Az 1526 augusztus 29-iki csata lefolyása sokkal ismerete-
sebb, semhogy én újabb adatok, vagy érdekes részletek hiányában, 
a már annyiszor s néha oly ékesen elmondottak egyszerű ismétlé-
sét szükségesnek tar tanám. Elég az hozzá, hogy más főurak és 
egyháznagyok között Paxi Balázs, győri püspök, is megjelent a 
mohácsi síkon a maga bandériumával és vitéz huszárainak egyike, 
talán éppen az «elöljárón Thelekessy Imre volt. 

Tudjuk, hogy a két tábor több napig nézett egymással far-
kasszemet, mely idő alatt az ellenséges vitézek össze-össze csaptak 
s ilyenkor néha a török, de leggyakrabban a magyar huszároké 
volt a diadal; sokat megöltek, sokat elfogtak az ellenségben, 
melyet azonban biztos állásából kicsalni nem lehetett s bár az 
ily sűrűen előfordúló apró csatározások vereségei boszúra inge-
relhették, de azért türelmesen, tervszerűleg várta a magyarok 
támadását. 

Imre is szerte kalandozott huszárjaival s úgy látszik jól be-
vágott egy alkalommal az ellenség sorai közé es társai messze 
maradhattak tőle, a mikor egy előkelő török vitéz íízőbe vette 



őt1); szégyelte a futást, bár könnyen menekülhetett volna, s szemben 
fogadá a törököt. Egyberoppannak a vitézek, s Thelekessynek ked-
vezvén a szerencse, leveri az ozmánt és foglyúl ejtve, diadalmasan 
hurczolja magával. 

Jó nyereségének azonban nem sokáig örvendezett, mert a 
törökök éezrevevén társuk veszedelmét, u tánna lövöldöztek s egy 
neki szánt golyó halálosan találva rabját, megfosztotta Thelekessyt 
drága zsákmányától2) 

Ez volt első vitézi tette, mely emlékezetül maradt reánk s a 
reákövetkező mohácsi veszedelem, mely a királylyal együtt nem-
zetünk szinét-javát elsöpörte, az ő szerény alakját is feledségbe 
merítette. Paxi Balázs, győri püspök, is elesett az ütközetben s Imré-
nek más szolgálat után kellett néznie, vagy talán megvonült tüze-
lője mellé, szegre akasztotta kardját, jobb napok közeledtét várván. 

Mert a török kitakarodta után szomorú idők következ-
tek a magyarra. Két pártra szakadt a nemzet s az ellenkirá-
lyok harcza vészt és pusztulást hozott az országra. Az ozmán 
megelégedve diadalával, miután kénye-kedve szerint pusz-tította 
Horvátországot és a dalmát partokat — egyelőre nagyobb had-
járatot nem tervezett; annál jobban dühöngött a polgárháború 

J) Ezt, hogy előkelő volt, Istvánffy mondja. 
2) . . . «in bello mohachiense ante conflictum, thurcam qui impetu 

in te incurrerat, victum et captuin abducebas, quem glóbus thurcarum su-
perveniens, tibi eripuit.» Thelekessy armalis-levele. 

Istvánffy ellenben, és utánna más íróink nem így adják elő a dolgot. 
Szerintük Thelekessyt az ütközet után, midőn már a magyar had rendetlen 
futásnak ei-edt, vette üldözőbe a török levente s keményen szorította, úgy 
hogy fáradt lova már-már kidőlt alatta. Visszafordult tehát és bevárván 
üldözőjét, megharczolt vele, és miután megölte, tovább menekült. (Istvánffy 
i. m. 87. 1. Budai, Polg. Lex. I I I . 403. L) 

En az armalis szövegezését hitelesnek tartva, Istvánffy előadásával 
szemben, annak adom az elsőbbséget, mert ha a kaland máskép történt 
volna, s Imre egyszerűen megöli a törököt, föl nem tehetjük, hogy az ar-
malis-levélben egy kigondolt mesét örökítettek volna meg, a minek abso-
lute nem is lett volna semmi czélja, mert Thelekessy vitézsége, magából a 
török leveréséből is kitűnik s a felhozott episodikus körülmények — ha 
ugyan szabad e kifejezéssel élnem, egy magában véve is episodikus eset-
nél — annak illustrálására egyátalában nem szolgálhatnak, de igen is bizo-
nyítják az író jól értesűltségét. 



a vetélytársak között. A német zsoldosok, élökön a kétes jellemű 
Katzianerrel, mintha csak be akarták volna fejezni a barbár ellenseg 
által megkezdett művet, embertelenül sanyargatták a nepet, viszont 
a Szapolyav-párt sem válogatott az eszközökben, hogy hatalmát ter-
jeszsze. Az ellenkirályok törekvesei, hogy uralmokat megszilárdít-
hassák, megingatták az erkölcsi tekintetben különben is gyönge 
alapokon álló társadalmat, elszabadították az önzés, nagyravágyás, 
haszonlesés romboló ördögeit, s a fölzaklatott szenvedélyek har-
czában elvhűség, adott szó, a meggyőződés tisztasága, kötelesség 
és becsületérzet, vajmi ritka dolgok voltak. 

Bizonyos magasabb, az egyéni érdekek fölött álló, hogy ne 
mondjam eszményi czélok után, senki sem törekedett. Kiki a maga 
megmaradásáért, jószágainak biztonsága, vagy anyagi boldogulá-
sáért küzdött, és szövetkezett a mint epen a viszonyok alakultak, 
János királylyal a német párttal, sőt szükség esetén a török-
kel is. 

Az önfentartás szüksége abban az időben minden egyebet 
háttérbe szorított s legfőképen ez magyarázza meg a kor általános 
jellemét, ebben kereshetjük okát a lepten-nyomon szembeötlő 
erkölcsi sülyedésnek, melyet azonban a valódi hősiességnek s a 
hazaszeretetnek egy-egy kimagasló példája jótékonyan enyhít! 

Mindenesetre hiba lenne, a mi szempontunkból itelni meg 
eseményeket és embereket, a viszonyok kényszerítő, úgy szólván 
teremtő hatalmának figyelembe vétele nélkül, de vannak dolgok, 
melyek bármely világnézleten keresztül tekintve, ugyanazok ma-
radnak s ezekkel szemben Ítéletünket semmi sem befolyásolhatja. 

Az alsóbb nemesség, hova Thelekessy is tartozott, rendszerint 
eszköz volt a nagybirtokú hatalmasok kezében; a kivételek ritkák 
és nagy figyelmet érdemelnek, mert alig van rá példa, hogy a főúr 
és a köznemes egymás szomszédságában más-más úrnak hódoltak 
volna. Ezt különben magyarázni sem szükséges, oly természetes 
dolog, mert magam is azt hiszem, hogy ha Thelekessy Imre otthon 
ülő falusi nemes maradt volna, ki békességgel szántja apái örökét: 
politikai pártállásában a hatalmasabb birtokosok példáját követi 
s a mennyiben Lindvai Bánífy János ós Cháktornyai Ernuszt 
a Muraköz birtokosa Szapolyaynak leghívebb emberei voltak s 
a környék magatartása jobbára tőlük függött — bizony valószí-



nűleg .János mellett ragad fegyvert ő is, főleg ha családja s gyer-
mekei vannak, kiknek védelmeről gondoskodnia kell. 

De Imrét mindenekfölött katonának nevelték s ha a csa-
ládi tűzhely kétségtelenül gyakorolt is reá némi vonzerőt, nem 
szándékozott a falusi nemes egyhangúságában élni le napjait, 
mikor a hadipálya sokkal több előnynyel kecsegtette. Két-három 
paripára csak «felépíthették* meg őt otthon maradt testvérei az ősi 
birtok jövedelméből, egyébbel aztán nem gondolt, s megtudott élni 
a saját emberségéből is. 

Külső körülmények tehát tudtunkra nem befolyásolták őt 
abbeli elhatározásában, hogy az országos pártok közül melyikhez 
csatlakozzék s annál jellemzőbb reá nézve, hogy első pillanattól 
kezdve Ferdinánd híve lett, holott saját érdekeit az ellentábor-
ban is épen úgy, sőt talán még sikeresebben — előmozdíthatta 
volna. 

Azt is alig hiszem, hogy elhatározása politikai elvekre volna 
visszavezethető, mert ő ilyeneket aligha táplált s nem is volt al-
kalma státustudományokkal foglalkozni, mert mint tudjuk, a betű 
kevés gondot okozott neki. Véleményem szerint egészen más, sok-
kal egyszerűbb s talán természetesebb oka lehet annak, hogy Fer-
dinánd zászlója alá esküdött. 

Gyermekkora óta a törököt ismerte legnagyobb ellenségének, 
ki ellen harczolni, őseitől öröklött szent kötelesség vala. Közel a 
horvát szélekhez, tehát oly vidéken született, hol a csecsemő úgy 
szólván anyja tejével együtt szívja be a rabló, embertelen szom-
széd iránti gyűlöletet, mely tűzhelyüket feldúlva, oltáraikat meg-
szentségtelenítő, véreiket fogságra s mint a barmot vásárra hur-
czolta. Mire felnőtt s megbírta forgatni az ősi kardot, a törökre 
indúlt és ifjúságát a félhold elleni küzdelemben töltötte el. Es mi-
dőn a mohácsi véres nap ntán a nemzet két királyt választ magá-
nak, egyiket saját véréből, másikat idegen nemzetből, mi történik 
tovább ? 

A magyar főúr, kinek fejét Szent István koronájával övezték 
s kit még alig pár emberöltő választott el Mátyástól, kezet csókol 
a hódítónak s elfogadja tőle hűbér gyanánt a négy folyó határai t ! 
Egy szabad nemzet, szabadon választott királya pártfogásáért kö-
nyörög az idegen zsarnoknak, és a nemzet tekintélyes része, meg-



tagadva múlt jának szent hagyományait , önként ha j t j a fejét a meg-
szégyenítő já romba. 

Thelekessy csekély ember volt, a kivel még senki sem törő-
dött, de nem akart saját vére, az egész kereszténység ellen szövet-
ségese lenni a teljes lelkéből gyűlölt el lenségnek; felajánlotta te-
hát kardját ott, a hol tovább harczolhatott az ozmán ellen, és Fer-
dinánd hűségére esküdött. Sokan gondolkodtak s cselekedtek 
hozzá hasonlóan, bár a töröktől való félelem és a bécsi udvar bi-
zalmatlan, a magyarokat sok tekintetben kicsinylő politikája, más 
egyebek között, a nemzet egyesülését megakadályozta. 

Et től az időtől kezdve haláláig híven szolgálta fejedelmét 
Thelekessy és rövid idő alatt magára vonta a figyelmet, úgy baj-
társai, mint az udvar részéről, és Ferdinánd fölismervén benne a 
szilárd jellemű embert, a jeles tulajdonságokkal bíró katonát, mó-
dot nyújtot t neki tehetségei érvényesítésére, sokszor bebizonyított 
jó vitézségét pedig egyszer-másszor bőkezűleg is ju ta lmazá. 

A mily szerencsével harczoltak azonban Ferdinánd vezérei 
eleinte János ellen, ép annyi veszteséget szenvedtek később, midőn 
a török újból elözönlé az országot, s a rövid fegyverszünet letelté-
vel a franczia királytól örökösen ingerelt Szolimán az eddigieknél 
még nagyobb hadjára t ra készült, mely alkalommal czeljáúl egye-
nesen Y. Károly császár megalázását tűzte ki. 

Ferdinánd, úgy látszik már minden reménységét elvesztette 
arra nezve, hogy versenytársa életében megszilárdíthassa magát 
Magyarország trónján, és követei a legalázatosabb föltételeket ter-
jesztették a szultán elébe; küldőik nevében végső esetre egész 
Magyarországot haj landók lettek volna átengedni Szapolyainak 
Szolimán kívánságára, mindössze is annyit kötvén ki, hogy a há-
zasságtól távol tartsa magát s halála után a korona visszaszálljon 
Ferdinándra.1) 

A követek azonban Szolimánt már útban találták, ki 1532 
ápril 25-én indúlva el Konstantinápolyból, diadalmenetét nem 
volt haj landó félbeszakítani, és 300 ezer főnyi seregével feltartóz-
tatás nélkül közeledett Ausztria felé. A magyar erőssegek csekély 

Szalay, Horváth M. s egyéb kútfők, miket köztudomású dolgok em-
lítésekor tüzetesebben megjelölni szükségtelennek tartok. 
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ellenállás után úgyszólván kardcsapás nélkül föladattak s a török 
út já t a János-párt iak is egyengetvén, augusztus 10-dikén Kőszeg 
alá érkezett. 

Kepzelni sem lehetett, hogy e jelentéktelen, rosszul megerő-
sített város, melynek őrsége fizetetlen, hadi fölszerelése gyarló, 
falai düledezettek voltak, egy pár napig is tarthassa magát a rop-
pan t ostromló sereg ellenében, melynek láttára Siklós, Babocsa, 
Kapornak, Egervár, Hidvég s más többé-kevésbbé jelentékeny erős-
ségek egymás után hódoltak. 

A város őrsége alig volt több 700 főnél, de a török elől mene-
kült föld népe, asszonyok, aggok, gyermekek s más fegyverfogásra 
alkalmatlan nép nagy számban tanyázott a falak között és mindenki 
tisztában lehetett jövendő sorsa felől. 

A kétségbeesés azonban csodát müveit, a város német pol-
gársága nagy esküvéssel kötelezte magát, hogy utolsó csepp vérig 
védelmezi a falakat, maga a várparancsnok Jurisics Miklós kemény 
vitéz, elszánt katona s Ferdinándnak kipróbált híve, ki istennek 
ajánlva lelkét, el volt készülve a bizonyos halálra, de nem akarta 
olcsón adni életét s mindent elkövetett arra, hogy az ellenseg 
diadala is drágán legyen megfizetve. 

Az ostrom naponkint megújult , s Szolimán a Kőszeggel szem-
ben emelkedő szőllőhegyekről es egy rendkívül magas fasánczról 
folytonosan lövette a falakat, de a parancsnok még a nőket és 
gyermekeket is munkába állítván, a támadt réseket idejekorán be-
tömette. 

Segítségre sehonnan sem számíthatott, csak Pekry Lajos 
vitéz huszárai verték föl többször az ostromló törököt, zavarba 
hozván merész rohamaikkal a rengeteg tábort ,mely fölmentősereg 
érkeztétől tartva, kénytelen volt ilyenkor nemi pihenőt engedni a 
kimerült őrségnek, hogy ez alatt szerte portyázó s rabló kalandok 
után járó csapatait összegyűjthesse. 

Maga Jurisics, bár két sebből vérzett, legjobb vitézei elhul-
lottak s egy mázsa puskaporánál több nem volt, a föladásról hal-
lani sem akart, de hős lélekkel elhatározá utolsó pillanatig védeni 
Kőszeget, hogy ez alatt Ferdinánd időt nyerhessen s ne találja őt 
készületlenül a közelgő veszély. 

Az ostrom huszonharmadik napján azonban, tehát 1532 



augusztus 28-án, mikor talán egyetlen erős rohamra összeomlanak 
a rongált falak, csodával határos esemeny történt . Szolimán föl-
hagyott a város vivásával, s miután a parancsnok beleegyezésével 
kitűzte zászlaját az ormokra, ez által akarván a szenvedett kudarcz 
szégyenét eltörölni, — elvezette seregeit Kőszeg alól. 

E váratlan fordulat mindenkit meglepett, az őrség s általá-
ban a hivők, megszabadulásukat egyenesen Szt. Mártonnak tulaj-
donították, ki mint a város védszentje a keresztények segítségére 
sietett és a török tábort tündöklő megjelenésével megfélemlítette. 

Szolimán azonban aligha respektálta volna a harczias szen-
tet, ha Bécs elfoglalását nem tűzi ki czéljául, de miután már így 
is sokat késett, és a késedelem tervét könnyen meghiúsíthatta — 
a mint hogy ez be is következett, s miután a sikertelen ostrom 
fölött érzett bosszúságát kétségtelenül csillapította némileg az az 
elismerés, mit Jurisics hősies magatartásától megtagadnia lehetet-
len volt s Kőszeg bírása legalább ez alkalommal, különben is lé-
nyegtelen dolog lévén reá nézve: eltakarodott a város alól.1) 

Kőszeg védelme tör ténetünknek egyik legfényesebb lapjára 
van följegyezve s bennünket jelenleg különösen azért is érdekel, 
mert Thelekessyvel a mohácsi veszedelem után legelsőben itt ta-
lálkozunk. 

Szereplése azonban még itt is csak episodikus, s a tény, 
mely nevéhez fűződik, nem a hadvezér, de a vitéz katona jellem-
zésére szolgál. 

Alig hihető, hogy az őrséghez tartozott volna, valószínűbb, 
hogy a vitéz Pekry zászlója alatt harczolt, azon huszárok között, 
kik — mint már említettük — az ostromló tábort háborgatták. 
Legalább későbben is együttesen lát juk öt működni Pekryvel, 
jóllehet okunk van föltenni, hogy már ebben az időben, a király 
zsoldján maga is önálló csapatot vezényelt. 

A török-magyar érintkezések a mohácsi veszedelem után 
egészen más természetűek valának mint később, mikor a hódító és 

*) Istvánffy id. m., Horváth Mihály IV. k. 87. s kl. — Szalay L . 
IV. k. 136. s kl. Megjegyzendő, hogy Szalay szerint 1532 augusztus 10-én, 
Horváth szerint pedig ugyanezen év augusztus 5-en szállotta meg a török 
Kőszeget, s ez utóbbi a hiteles. 



leigázott már gyűlölte egymást és nem vitéz ellenfélnek, de meg-
vetett rabszolgának tekintett bennünket az ozmán, kivel szemben 
a lovagiasság s a közöttök különben is szokatlan hadi becsület és 
tisztesség törvényeit alkalmazni tökéletesen fölöslegesnek tartá. 

Amaz előbbi korszak emlékei telve vannak érdekesebbnél 
érdekesebb adatokkal a két nemzet közötti érintkezésekre vonat-
kozólag, melyek nemcsak a hadi viszonyokra derítenek élénk vilá-
gosságot, de jellemzik különösen a társadalmat szokásaival, erköl-
csével, világnézletével együtt. 

Napirenden lévő dolog volt a török harczok idejében, hogy 
ellenséges vitézek, akár ostrom közben, akár a sik mezőn egyen-
ként vagy csoportosan összemerték szablyáikat, lándzsát, kopját 
törtek a sereg szeme láttára, néha hadi játék módjára a legyőzöttet 
egyszerűen lefegyverezvén, gyakran halálos viadalra kelve, kiki a 
maga választott ellenfelével.1) 

A közeli várak őrsége, török és magyar leventék, színről 
színre ismerték egymást, s ha valamelyiknek vitézi híre támadt , 
vagy dicsekedve emlegette hőstetteit, el lehetett rá készülve, hogy 
rövid időn egész csapattal kell megmérkőznie, különben tisztessé-
gét, lovagi becsületét veszti társai előtt.'2) 

Ősi szokás szerint a magyaroknak király engedelme nélkül 
nem volt szabad a kihívást elfogadva síkra szállani, de a török hó-
dítás terjedésével oly sűrűen fordálnak elő az ilyen párbajok, 
hogy minden esetben király elébe nem vihettek az ügyet, elég 
volt arra a vezér vagy az illető várparancsnok engedelme, de gyak-
ran senkihez sem fordultak e végett, hanem eligazították a maguk 
baját négyszemközt, vagy fegyveres szolgáik jelenléteben. 

Egy ilyen bajnoki mérkőzésnek volt hőse Thelekessy Imre 
is Kőszeg alatt. Ellenfelét névszerint nem ismerjük, csak annyit 

x) L. erre vonatkozólag: Salamon Ferencz «Az első Zrínyiek» czímű 
könyvét; a * Magyar Levelestár* I. kötetének érdekes adatait. 

2) Dely Kazya írja 1554-ben Bosnyák Mártonnak, ki a maga idejében 
nagy vitéz katonája volt a babocsai őrségnek «im Zigeth alatt több vité-
zeknek is lészen eklelesik, légy kész hozzá, ha tisztességedet kivánod, mert 
ha velem nem akarsz megeklelni, úgy szollétlak meg, mind sok jámbor vi-
tézek előtt, hogy nem hogy Babolcsába, de még egyebütt is, tisztességedre 
meg nem eszed kenyeredet.« M. Levelestár. I . 125. 1. 



tudunk felőle, hogy előkelő török vitéz volt, hanem több lándzsát 
nem tört életében, mert Imre levágott fejét diadalmasan tűzve 
kardja hegyére, megmutat ta neki a prófétához vezető útat.1) 

Ez a legelső fegyverténye Thelekessynek Ferdinánd alatt, a 
melyről tudomásunk van. Ugy látszik, hogy sokáig fenmaradt a 
kortársak emlékezetében, s meg huszonnyolcz esztendő múlva is 
méltónak ítélte azt a fejedelem a Thelekessynek adományozott 
czímerben megörökíteni. 

Középkori tör ténelmünket még mindig bizonyos fantasztikus 
félhomály borí t ja . Okleveleket, kútfőket sorakoztatunk egymás 
mellé s ezek derengő világánál ismerjük ugyan az eseményeket, 
látjuk a fejlődést, számot vethetünk az eredmónyekkal, többé-
kevésbbé határozott tudomásunk van a koronás fők s egyes kima-
gasló vezéralakok törekvései, czélzatai felől, lát juk a nemzetet a 
létért folytatott küzdelmeiben emelkedése és hanyatlása különböző 
fokain : a dolgok arányai azonban jobbára természet fölöttiek, az 
emberek vagy törpék vagy óriások, de kivétel nélkül test és vér 
nélküli árnyak. 

A XV. században már rohamosan változik e kép, de valódi 
életet, mozgást, elevenséget csak a XVI. század föltűntevel tapasz-
talhatunk, mikor az uralkodó eszmék s az ezeket képviselő egyes 
alakok mellett, a másodrangú szereplök is föltűnnek, az események 
szálai összefüggőbbek lesznek, a logikai kapcsolat szilárdabb, az 
állami és társadalmi élet különböző tényezői szemünk láttára fej-
lödnek, szóval a világosság ós érthetőség benyomását gyakorolja 
reánk. 

Tiz év telt le a mohácsi ütközet óta és Ferdinánd ura lma 
kétségesebb volt Magyarországon, mint bármikor is. Nem mintha 
el nem követett volna minden tőle telhetőt annak megszilárdítá-
sára, de mert a viszonyok kényszerítő hata lma erősebb volt igye-
kezeténél, s oly helyzetbe sodorta öt, a hol az egyén önálló cse-
lekvési képessége megszűnik és legföljebb, ügyes alkalmazkodása 
által, fentartani képes magát az áramlat ellenében. 

Seregeivel egyes ütközetet nyerni igen, de győzedelmes had-

*) «Caput primarii thurcae» mondja az armalis, midőn a czímert 
leírja, és előbb: «thurca prsecipui nominis». 



járatot folytatni epen a török ellen, teljes lehetetlenseg volt. Né-
met vezérei jobbára tehetség nélküli szerencses veletlen folytán 
fölemelkedett emberek, vagy tapasztalatlan es hasonló vállalat ve-
zetesére nem alkalmas katonák, néha épen kétes jellemű kalan-
dorok voltak. A német birodalom minden részéből összesereglett 
zsoldosai tagadhatlanúl .vitéz harczosok, de fegyelmezetlen s fize-
testelenségök következteben, garázda rablók voltak; a tisztessé-
gesebb elem pedig, a hány nemzet, annyi független hadvezér, csak 
a maga ((zászlótartóján-nak engedelmeskedett s ép oly kevéssé 
kepezett hadi egységet, mint Ausztria politikai tekintetben. 

A magyarság még nem volt jelentekeny tényező Ferdinánd 
seregeiben, az a pár ezer főre menő könnyű lovas jó szolgálatot 
tett ugyan ütközetek alkalmával, de a török roppant erejével szem-
ben elenyésző csekelység volt. A horvátok hűsége ingadozott, saját 
jól felfogott erdekeik János párt jára vonzották őket, ki erősen ka-
paszkodott a szultán palástjába és mindent elkövetett arra, hogy 
alkalmas, hasznavehető eszköze legyen annak tervei kivitelében. 

Egy véletlen körülmény azonban meggyöngítette irányában 
a porta jó akaratát, és nemi kilátást szolgáltatott Ferdinándnak 
arra, hogy dolgai szerencsésebb fordulatot vesznek, ha a pillanat 
kínálkozó előnyeit fölhasználva, az eddigi önámító, vagy tétovázó 
politika helyett a határozottabb cselekves terét választja. 

Gritti megöletését ugyanis a szultán Szapolyainak tulajdoní-
totta, es első fölhevülésében nem idegenkedett attól a gondolattól, 
hogy alkalmas ürügy alatt megvonván pártfogását a szemeiben 
háládatlan Jánostól, ha nem is fogja epen segíteni Ferdinánd 
törekvéseit, de az ellenkirályok harczát legalább egyelőre közönyö-
sen nézendi. — Ferdinándnak pedig volt gondja arra, hogy míg 
egyfelől megbízottjai a már régebben megnyert Ibrahim nagyvezír 
segítségével a hangulatot örökösen János ellen ingerelték a szul-
tán környezetében, másfelől az ennek következtében kissé megret-
tent s a békét különben is óhajtó Szapolyait reá nezve látszólag 
előnyös, de végeredményében mégis Ferdinándnak kedvező egyez-
seg elfogadására bírhassa. 

A német párt befolyása azonban Konstantinápolyban igen 
rövid életű volt s maga Ferdinánd vérmes remenyeivel csakhamar 
felhagyva, kénytelen volt belátni, hogy János ügyet hatalmasabb 



államférfiak, fegyverei ügyesebb vezérek kormányozzák, a kik a 
szultánt kibékítve, neki csak azt a kilátást hagyták fönn, hogy 
Szapolyai halála után Isten és a porta segítségéből még Magyar-
ország t rónjára juthat , addig azonban ne hadakozzék János ellen, 
mert a szultánnal gyűl meg a baja.1) 

Ferdinándnak tehát kétségtelenül nagyon nehez helyzete 
volt s miután vetélytársával folytatott alkudozásai sikertelenek 
maradtak, a török pedig épen a fegyverszünet napja i t használta 
föl u ra lma terjesztésere, annak megszegése reá nezve kár nélkül, 
Ferdinándra nézve azonban a puszta védelem is nagyobb veszellyel 
j á rván : sem békét nem kötött, melyre különben V. Károly császár 
is folytonosan ösztönözte őt, sem tulajdonképeni hadjára to t nem 
viselt, legalább is drága pénzen fogadott vagy nagyrészben rablás-
ból élő zsoldosaival számba vehető eredményt e tekintetben föl-
mutatni nem volt képes. 

E nehéz helyzetet azonban nem kizárólag a viszonyok terem-
tették reá nézve, tagadhatlanul nagy része volt abban folytonos 
habozásainak. Követei örökösen Konstantinápolyt járták, anélkül, 
hogy a különben is kétes becsű fegyverszüneteknél egyebet ki tud-
tak volna eszközölni. Es e sikertelen útak nem birták őt meggyőzni 
arról, hogy csak e kettő között lehet választása: vagy bekét kötni 
versenytársával, a török háta mögött, esetleg beleegvezesevel, szük-
ség esetén annak ellenére is, vagy valahára erősen hozzá látni a 
hadakozáshoz, mely már annyi pénz, annyi véráldozatba került, 
határozott eredmények nélkül. 

Az alkalom mindkettőre meg volt adva, mert Fels Lénárd 
az 1537-ik év tavaszán szerencsésen harczolt a János-párt iak ellen, 
visszafoglalt tőlök egy pár jelentékeny erősséget, es a magyar 
lovasok, különösen a rácz eredetű Bakics Pál, valamint Ostrosich 
Miklós vitézsége Felsőmagyarország egy részét csaknem Kassáig 
hatalma alá hajtot ta2) és a hadakozás fáradalmaiba már beleúnt, a 
törököt szive mélyén különben is gyűlölő Szapolyai könnyen haj-
lott volna a békére. 

Másrészről pedig az ozmán, rendes szokása szerint, megszeg-

*) Szalay: id. m. IV. Istvánffy id. m. 
2) Istvánffy: id. m. XII. Szalay id. m.-IV. k. 



vén a fegyverszünetet, egyes csapatjai Szlavóniát pusztították; 
Pozsegát és több várakat elfoglalva, Klisszát is ostrom alá fogták, 
mikre nézve Ferdinánd hasztalanúl sürgetett elégtételt Konstanti-
nápolyban, s ennek következtében a slavoniai rendek is elszakadni 
készültek tőle. 

Csakugyan történtek is az 1537-ikév nyarán Ferdinánd részé-
ről oly intézkedések, melyek hinni engedik, hogy valahára határo-
zott és kész volt a török ellen nagyobb szabású támadó hadjáratot 
kezdeni birodalmának összes mozgósítható erejével. 

Eddig úgyszólván apró csatározásokban forgácsolta szét erejét, 
most azonban 16 ezer gyalogost, 8000 lovast állított síkra, tehát 
oly sereget, mely egységes vezérlet alatt nem csak rendes viszonyok 
között, de abban az időben is könnyen megingathatta volna a török 
hatalmát Magyarország fölött, vagy legalább is előkészíthette volna 
az útját egy dicsőséges hadjáratnak. 

Huszonnégyezer embert már régen látott együtt Magyaror-
szág és a Szapolyai-párt is reménytelten nézett a vállalat elebe, 
mert utóvégre is a török közös ellenség volt, és a hazafiak, úgy a 
Ferdinánd, mint János pártján, mindenek fölött magyarok voltak, 
kik nehéz szívvel látták, hogy az idegen hatalom nemzeti önálló-
ságuknak jóformán véget vetett. 

E tekintélyes erő névleg Katzianer János vezérlete alatt 
állott, kivel azonban gróf Schlik Albert, Hardeck, Ungnad, Mager 
es az olasz Lodron Lajos osztoztak a főhatalomban, mint a stiriai, 
karinthiai, olasz, német és cseh hadak önálló vezetői, jobbára 
tapasztalt katonák, de mindannyi független vezér, kik Katzianertől 
nem örömest vettek parancsot s előre lehetett látni, hogy az együt-
tes működés hiánya a sikernek nagy hátrányára lesz. 

A magyar és horvát lovasságot Batthyány Ferencz, Bánffi 
Boldizsár, Móré László, Bakics Pál, Pekry Lajos, Zrínyi János s 
mások vezették, a katonák élelmezéséről pedig Erdődi Simon zág-
rábi püspöknek, német részről Lilienberg Jodoknak kellett volna 
gondoskodnia.1) 

1537 augusztus vége felé már Kapronczánál táborzott a had-
sereg s abban valószínűleg Pekry Lajos huszárjai között Thele-

*) Istvánffy: id. m. libr. XIII . 



kessy Imre is, kinek működéséről azonban közelebbi tudomásunk 
nincs, egykori emlékek és történetíróknál neve a vezérek között 
elő nem fordúl, különben is e vállalat mint alább látni fogjuk, 
nem volt alkalmas arra, hogy intézőit a történetírás dicsérettel 
említse. 

Mert az eszéki kudarcz, mint általában nevezni szokták, csak-
nem páratlanúl áll amaz idők történetében. — Szomorú bizony-
sága a Ferdinánd alatti nyomorúságos hadi viszonyoknak, szomorú 
bizonysága a fővezér tehetetlenségének, kit a maga idejében közön-
ségesen árulással vádoltak és a mai elfogulatlan bírálat sem képes 
őt fölmenteni oly bűnök alól, melyek úgy a hadvezérre, mint az 
egyénre örökös homályt vetnek. 

Nem lehet azonban egyedül őt kárhoztatni, s bár tagadhat-
lan, hogy megszökése idézte elő a teljes veszedelmet és jóformán 
annak lehet tulajdonítani, hogy a török minden nagyobb küzde-
lem nélkül az egész sereget megsemmisítette, de a kudarcz szé-
gyene vezér társait is terheli és része volt abban más többé-
kevésbé fontos eseményeknek, melyeknek végzetes befolyása ha 
szinte esetről-esetre nem is mutatható ki, de arra intik a vizsgáló-
dót, hogy nagy események okait lelkiösmeretesen kutassa, és tar-
tózkodjék oly ítélettől, mely egyes embereket kárhoztat ott, hol a vi-
szonyok hatalma nem csak nagy mértékben korlátozza, de gyakran 
egészen háttérbe szorítja az egyén cselekvő képességét. 

Thelekessy tehát, mint már említettem, részt vett e hadjárat-
ban, s ez némileg indokolja ugyan azt, hogy teljesen el nem mel-
lőzöm, mindamellett nem teszi szükségessé, hogy részletekbe bocsát-
kozzam, jólehet annak törtenete még jelenleg sincs fontosságához 
képest kellőleg tisztába hozva és Katzianer alakja ma is igen 
bizonytalan reánk nézve; föltétlenül kárhoztatni, föltétlenül föl-
menteni, egyaránt hiba lenne ezt a különben kétes jellemű embert, 
kinek kiömlő vére a «szigetvári hős» kezén szennyfoltot nem 
hagyott.1) 

Tehát alig indúlt ki Kapronczáról a 24 ezer főnyi sereg, már 

*) Katzianert ugyan is az 1539. év folyamán Zrínyi Miklós Korcza-
nicza várában megölte vagy megölette orgyilkosok által. V. öszsze Forgách. 
Comment. Istvánffy id. m. Salawon: Az első Zrínyiek. 



is visszavonúlásról gondolkodtak, mert eleségök elfogyott s ez a 
ket szó, hogy nincs kenyér, nagyobb szerepet játszik a hadviselésnél 
minden egyébbnél és képes egymagában kitűnő vezérek, vitéz 
katonák, teljhatalmú hadi tanács bővében is vereséget idézni elő. 
Huszonnégy ezer emberéleimezese pedig nagy föladat és Ferdinánd 
vezerei most próbálták legelőször. — Eddigelé a csapatok összpon-
tosítva egy vállalatra sohasem voltak, és kisebb tömegekben ha 
nem volt mit enniök, rendszerint raboltak s egy-egy ütközet után 
elszéledve maguk gondoskodtak elelmökröl és fölverték ugyan az 
ellenseget, ha épen utjokba esett, vagy nyakra-főre egyesültek, ha 
nagyobbszerü vállalatról volt szó, de sokáig együtt tartani őket 
teljes lehetetlenség vala, sőt az ellenkirályok harczait tekintve — 
szükségtelen is lett volna. 

Most azonban az egyes csapatok elszéledése egyértelmű lett 
volna a hadjárat czéltalanságával, különben is közös ellenségre 
indultak, és ha sík mezőn derék ütközetre kerül a dolog, a győze-
lem elmaradhatlan lesz, de apró csatározásokban a török ellen 
semmire sem mehettek. 

Az ellenseg vezére nagyon jól tudta mindezt s kerülve is az 
összecsapást, azon igyekezett, hogy Ferdinánd hadseregét épen 
ezáltal tegye harczképtelenné, ós folytonos visszavonulásában 
elpusztítván maga körül a vidéket, biztosra vette, hogy a katonákat 
a folytonos élelemhiány, az útak járatlansága, a mostoha időjárás 
vegre is kimeríti, és a sereg vagy fölbomlik magától vagy elfogadva 
a legelső alkalmat, bármily veszelyes helyzetben is megütközik s 
így az eredmény reá nézve körülbelül ugyanaz lesz. 

Helyesen számított, mert pár nap alatt kétségbeejtő viszo-
nyok közzé jutott a sereg; az egyes vezérek nem hallgattak többé 
a főparancsnokra, a katonákat a rossz táplálkozás következtében 
láz gyötörte, betegség fogyasztotta, a hangulat ingerült volt s 
mindenáron megütközni akartak vagy oly irányban folytatni útjo-
kat, hol eleségre tehetnek szert és Katzianer ily körülmények között 
bomladozó seregét alig bírván összetartani, Eszék felé indúlt, hol 
Mohamed, szendrői pasa, 15 ezer emberrel és 60 ágyúval várta 
erkezósét. 

Kimerült, elcsigázott seregevei szemben ez is hatalmas erő 
volt, a törököt azonban nem lehetett ütközetre bí rni ; elsánczolta 



magát a városban és türelemmel várakozott a legkedvezőbb pilla-
natra, mikor Katzianert egyetlen összecsapásban megsemmisítheti. 

Es ez csakhamar be is következett, mert Eszék falai tagad-
hatlanul gyöngék voltak ugyan, de az ostromló sereg még gyön-
gébb, úgy hogy csakhamar fölhagytak a sikertelen vívással s tovább 
mentek élelmet keresni. Az egész hadjáratnak ez a legjellemzőbb 
vonása, az éhség gyötörte, haj tot ta Ferdinánd seregét szüntelenül, 
ez befolyásolta minden mozdulatukat s a vezérek nem azon igye-
keztek, hogy lehetőleg jól vedett állást foglaljanak az ellenség vár-
ható támadásaival szemben, de az volt előttük irányadó, merre 
találnak legközelebb eleséget, mert az önfentartási ösztön most 
már mindennél hatalmasabban jelentkezett. 

Mohamed békében hagyta az ostromlókat elvonúlni Eszék 
alól éjnek idején, kik nehéz ágyúikat összetörve, a kisebbeket sze-
kerekre rakva, s út jokban néhány várkastélyt, honnan eleséget 
reméltek, könnyű szerrel elfoglalva, nagy nehezen vánszorogtak 
tovább a rendkívüli esőzések miatt alig járható útakon, nem lévén 
más czéljok, minthogy idejekorán bátorságos s mi fő dolog élelmi 
szerekkel bőven ellátott helyre jussanak. 

Hajnal tá jban azonban Mohamed rajtok ütött s ettől kezdve 
folytonosan sarkukban lévén, pihenést sem engedett nekik, de úgy 
körül vette minden oldalról, hogy remenysegök sem lehetett többé 
a menekülésre. A jeles vitéz Bakics halála is nagy vesztessóg volt 
rájok nézve, bár a dolog oly fordulatot vett, hogy egyes ember föl 
nem tartóztathatta többé a kikerülhetetlen katastrophát. — Jó 
hadvezér azonban még mindig megmenthette volna seregét a végső 
pusztulástól, ha a visszavonúlást ügyesen intézi; de itt erről szó 
sem volt, eszeveszetten rohantak vesztökbe, és a török levágott 
fákkal eltorlaszolván az útakat, tetszése szerint választhatta ki a 
pillanatot, hogy rájok a végső csapást merje. 

Ez a visszavonulás — bár nem erdemli meg e nevet — még 
a szökésnél is nagyobb gyalázata Katzianernek, mert igaz ugyan, 
hogy éjszaka a legnagyobb veszely pillanatában lóra kapva, saját 
sorsára bízta nyomorúlt seregét, de erre nem ő adta a példát ; 
Móré László, Ungnad János, Erdődi Simon zágrábi püspök és 
Pekry Lajos már előbb elmenekültek és Katzianer szökése magá-
ban véve tulaj donképen már keveset változtatott a helyzeten, és 
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inkább jel lemét tünteti föl kedvezőtlen színben: de hogy a vissza-
vonúlásnál serege nagy részét föláldozta, hadi fölszerelését az ellen-
ség zsákmányáúl hagyván, ez kiváltképen a rossz hadvezér jellem-
zésére szolgál, és a róla mondot t szigorú ítéletet, a sereg egységes 
voltának hiánya, vezértársainak engedetlensége csak némileg eny-
hítheti . 

Katzianer szökése után a török hajnal hasadtával megtá-
madta a fejetlen sereget. Eövid küzdelem fejlődött ki, melyben 
vitéz ellenállás után a há t ramaradt csapatok vezérei részben elhul-
lottak, részben fogságba kerültek, s az ozmán nyeresége jelenté-
keny, győzelme teljes volt. 

Mohamed Bakics Pál, Mager és Lodron fejét küldé ajándé-
kúl a szultánnak, kik drágán adták el életöket. Az olasz csapatok 
hős vezére, Lodron, mint Istvánffy beszéli, két sebből vérezve, egy 
patak iszapjába bukott , de ott is harczolva, félholtan került az 
ellenség kezébe, hol aztán fejét vettek.1) 

Semmi nyoma annak, hogy az eszéki kudarcz e végső kata-
s t rophájában magyarok is részt vettek volna, legalább is nem töme-
gesen. A hogy a rácz vitézek Bakics halála után lassanként elszé-
ledeztek, úgy a magyar huszárok is követték menekülő vezéreik 
példáját s ezek között volt valószínűleg Thelekessy Imre is, kivel 
eddigelé a maga korának három egyaránt nevezetes hadi eseményé-
nél találkozunk. 

Mohácsnál törököt fogott, Kőszegnél törököt ölt, az eszéki 
hadjára t balcsillagzata azonban neki sem dicsőséget sem gyalá-
zatot, legföljebb is hadi tapasztalást szerzett. — Ennek pedig, mint 
később látni fogjuk, nagy hasznát vette. 
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Istvánffy id. m. XIII . libr. v. ö. Salamon i(l. m., Szalay itl. m. 
Horváth id. m. vonatkozó helyeivel. 




