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Kasza Péter

Patay Ambrus jelentése Szigetvár 1556. évi török ostromáról* 

1556 folyamán jelentős, de a kései utókor által nagyrészt elfeledett hadi események zaj-
lottak a Dél-Dunántúl térségében. Lényegében egy egymással szorosan összefüggő had-
járat-sorozatról van szó. Elsőként a Hadim Ali budai pasa vezette oszmán csapatok vet-
ték ostrom alá a térség, előző évben sikertelenül vívott kulcsvárát, Szigetvárt. A védők, 
Horváth Márk kapitány vezérletével derekasan állták a rohamokat, és hősiességüknek 
óriási szerepe volt abban, hogy a május 21-től július 31-ig tartó ostrom ismét eredmény-
telen maradt. Az oszmánok kudarcához ugyanakkor kétségkívül nagyban hozzájárult a 
magyar–horvát–osztrák–morva, sőt elzászi csapategységekből összeálló felmentő se-
reg, ami július végén elterelő hadműveletként ostrom alá vette Babócsa várát. Ali pasa 
némi vívódás után ugyanis úgy döntött, hogy Szigetről Babócsa felmentésére siet. A kis 
végvár alól ugyan többnapi csatározás után a keresztény seregek elvonultak, de ez a pár 
napos, lélegzetvételnyi szünet elegendő volt a szigeti őrségnek, hogy kijavítsák a falakat, 
így a július utolsó napjaiban visszatérő törököknek szinte elölről kellett kezdeni az ost-
romot. Megfogyatkozott és demoralizált csapataik azonban már nem jártak sikerrel, így 
Tojgun pasa előző évi sikertelen kísérlete után Ali is kénytelen volt feladni Szigetvár 
ostromát. Az Eger négy évvel korábbi megvédéséhez hasonló sikert Tiroli Ferdinánd 
főherceg őszi, dunántúli hadjárata szilárdította meg. Ugyan nyílt csatára nem került sor, 
de a királyi hadak felbukkanása, élükön egy igazi herceggel, jelentős benyomást tett a 
környező várak helyi oszmán őrségére: a legtöbben elmenekültek, az erődítményeket 
pedig üresen hagyták vagy felgyújtották. Így – Sugár István szavait idézve – „szétpat-
tant a Szigetvárt övező gyűrű”,1 és a Szigetvár mögötti területek további tíz évig elkerül-
ték a török hódítást. 

Bár az utókor jóval kevesebbet tud az 1556. évi dél-dunántúli eseményekről, a kor-
társak körében jelentős visszhangot váltottak ki a sikeres harcok: latinul, magyarul és 
németül is születtek prózai vagy verses feldolgozások, amelyek a hadjárat egyes esemé-
nyeire szorítkoztak, vagy éppen törekedtek azokat a maguk teljességében bemutatni. 
Egy ilyen rövid bevezetőnek nem lehet feladata ezek részletezése, még felsorolása sem, 
ám ezt részben szükségtelenné is teszi, hogy a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innová-
ciós Hivatal (NKFIH) által támogatott Lazius-kutatócsoport munkájának keretében 
az utóbbi években több idevágó és a téma kortárs irodalmát bemutató cikk, tanulmány 

*  A szövegközlés elkészültét az NKFIH K-119237 azonosító számú, Buda oppugnata – Wolfgang Lazius 
elfeledett történeti műve című kutatási projektje támogatta.

1  Sugár, 1976, 110. 
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is megjelent, illetve előkészületben van. Így az ottani adatok ismétlése helyett javarészt 
inkább a jegyzetben megadott szakirodalomhoz irányítjuk az érdeklődő olvasót.2

Mivel azonban forrásközlésünk szempontjából kiemelten fontosak, meg kell említe-
nünk azt a néhány szöveget, amelyek kifejezetten Szigetvár ostromával foglalkoznak. 
Ilyenből négy is van: egyrészt a várkapitány 1557-ben Wittenbergben kiadott jelenté-
se,3 Tőke Ferenc 1556 végén íródott históriás éneke,4 Zsámboky János e kettőre alapo-
zott latin nyelvű beszámolója,5 illetve Wolfgang Lazius Rerum Austriacarum Decades 
című, nagy összegző műve V. decasának utolsó, 10. könyve,6 amely Zsámboky nyomán 
tárgyalja az eseményeket. 

A történészek több alkalommal vizsgálták az 1556. évi szigeti ostrom eseményeit és 
körülményeit,7 illetve több forráspublikáció is született a témában.8 Ezek közül külön 
ki kell emelni Szakály Ferenc Horváth Márkról írott tanulmányát, ami nemcsak min-
den addiginál részletesebben tárta föl a várvédő vitéz életrajzát, de magyar nyelvű re-
gesztákban közreadta Horváth Márk Nádasdy Tamáshoz írott, Szigetvár ostroma szem-
pontjából is nagy forrásértékű darabokat tartalmazó levelezését. Már ezekből az 
1987-ben közzétett regesztákból lehetett tudni, hogy az ostrom végén egy szökevény 
érkezett a várba, aki részletesen beszámolt az ostrom során a török táborban zajló ese-
ményekről, és mivel a pasa belső szolgálattevője volt, és így állandóan mellette tartózko-
dott, azokról a sokszor heves vitákról is, amelyeket Ali pasa a bégekkel folytatott.9 
Az MNL Országos Levéltárának Nádasdy-anyagában őrzött levélről Szakály jegyzet-
ben azt írta: „A levél alsó részéből egy rész kiszakadt, ami különösen a Horváthhoz ér-
kezett török szökevény vallomásának megfejtését nehezíti.”10

Az utóbbi években folytatott bécsi kutatásaim során11 a magyar történelem közis-
mert kincsesbányájának számító Ungarische Akten anyagában rábukkantam egy iratra, 
ami minden bizonnyal a fenti levélben említett szökevény még Szigetváron felvett teljes 
vallomása. 

A  jelentésből megtudjuk, hogy neve Patay Ambrus. Eger alatt esett fogságba még 
1552-ben, áttért, körülmetélték és az elmúlt három évben a pasa étekfogója volt, így való-
ban könnyen hozzájuthatott olyan belső információkhoz, amelyeket a jelentés rögzít.

 2  Kasza, 2016; Kasza, 2017; Kasza, 2018.
 3  Historia obsidionis et oppugnationis arcis Zigeth in Ungaria. Wittembergae, 1557. Magyar fordítását lásd: 

B. Szabó–Fodor–Kasza, 2016, 51–57.
 4  Tőke Ferenc: Historia obsidionis insulae Anthemi. Újabban lásd: B. Szabó–Fodor–Kasza, 2016, 

79–101.
 5  Johannes Sambucus: Obsidio Zigethiensis brevissima et uti regi, quod actum sit quotidie, notabatur, vera 

expositio, Viennae Austriae, 1558. Zsámboky szövegének magyar fordítását lásd: B. Szabó–Fodor–
Kasza, 2016, 59–68.

 6  B. Szabó–Fodor–Kasza, 2016, 69–77.
 7  A teljesség igénye nélkül: Sugár, 1976; Bende, 1968; B. Szabó, 2016; B. Szabó, 2017. 
 8  Néhány fontosabb kiadvány: Szádeczky, 1881; Szakály, 1987; Varga, 2007.
 9  Szakály, 1987, 88–89.
10  Uo. 
11  A  kutatásokat egy 2018-ra elnyert egy, illetve 2019-re elnyert két hónapos Collegium Hungaricum- 

ösztöndíj tette lehetővé.
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Mivel a levélben nem említik a szökevény nevét (vagy említették, de az a rész sérült), 
elvileg nem mondhatjuk biztosra, hogy a bécsi levéltárban olvasható jelentés ugyanattól 
a szökevénytől származik, de a körülmények ezt mégis erősen valószínűsítik. Horváth 
Márk levele, amelyben a szökevény érkezéséről számolt be, 1556. július 31-én kelt, az-
nap, amikor a török ostromlók elvonultak a vár alól. Patay ugyanezen a napon szökött 
át Szigetvárba. A kapitány levele is azt mondja, hogy a jövevény a pasa udvartartásához 
tartozott és jelen volt a bégekkel folytatott tanácskozásain. Patayra ez mind igaz. Okkal 
feltételezhető tehát, hogy az alább közölt dokumentumban említett Patay Ambrus azo-
nos a Horváth Márk-levél névtelen szökevényével. 

Jelentése újabb adatokkal egészíti ki a csonka levélben szereplő értesüléseket, ám 
ennél is fontosabb, hogy adalékokkal szolgálhat Tőke Ferenc szigeti ostromról írott his-
tóriás énekének forrásaihoz. Tőke ugyanis a jelek szerint hozzájutott a kapitány utóbb 
nyomtatásban is megjelent jelentésének még kéziratos verziójához,12 és azt szorosan kö-
vetve számolt be az ostrom eseményeiről. A históriás énekben ugyanakkor több jelenet 
is olvasható, amelyek a török táborban játszódnak, ezekről viszont Horváth Márk be-
számolója nem ejtett szót, Tőke tehát máshonnan tájékozódott. Mivel lelkészként an-
nak az alsólindvai Bánffy családnak a szolgálatában állt, amelynek két tagja, Bánffy Ist-
ván és László is részt vett a babócsai elterelő hadműveletben, elképzelhető, hogy 
Horváth, ahogyan Nádasdyt, úgy őket is tájékoztatta az ostrom alakulásáról, illetve 
megküldte nekik saját jelentését és akár Patay beszámolóját is. (Ennek tisztázása továb-
bi kutatásokat igényel az MNL-ban levő Bánffy-levelek áttekintésével.) Patay alább kö-
zölt vallomása tehát nemcsak történeti kútfőként jön számításba, de fontos irodalom-
történeti forrás is.13 

Az irat jelenleg az ÖStA  HHStA  Ungarische Akten 76. dobozában található, az 
A-köteg 156r–157v. oldalain. Gondos tisztázat, áthúzások, javítások, margináliák vagy 
más betoldások nem találhatók a szövegben. Bizonyosan egy levél mellékleteként került 
az udvarhoz, de a kísérőlevél már nincs meg. 

Az átírás során a kézirat ortográfiáját egységesítettem és a ma használt akadémiai 
helyesírást alkalmaztam. Ez alól csak a tulajdonnevek képeznek kivételt, ahol minden 
esetben megtartottam az eredetileg használt alakot. A szöveg bekezdéseit és központo-
zását viszont megváltoztattam a tartalom kívánalmai szerint. Mivel egyetlen változat áll 
rendelkezésünkre, filológiai jegyzetekre nem volt szükség, így csakis a fontosabb szemé-
lyek, helyek és események jegyzetelésére szorítkoztam.

12  A jelentés Wittenbergben nyomtatott, illetve Bécsben őrzött kéziratos példányát Végh Emese vetette össze 
példamutatóan alapos OTDK-dolgozatában 2017-ben. A dolgozat jelentősen továbbfejlesztett változata 
„Méltók erre a szigeti vitézek”. Horváth Márk szigeti kapitány ostromjelentésének továbbélése Tőke Ferenc versé-
ben és Johannes Sambucus elbeszélésében címmel a Fons 2018/2. számában jelent meg, 187–224.

13  A 2019 májusában Pécsett rendezett Imitáció és parafrázis című konferencián tartott előadásomban vizs-
gáltam Patay jelentésének viszonyát Tőke Ferenc históriás énekével. Az előadás írott változata várhatóan 
2019 második felében jelenik meg. 
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Forrás

A Szigetvárra beszökött Patay Ambrus beszámolójának jegyzőkönyve 
(1556. augusztus)

1. Patay Ambrus Eger alatt esett fogságba. Három éven át volt Ali pasa étekfogója, majd 
1556. július 31-én átszökött a szigetiekhez és jelentést tett az elmúlt hetekben a török tábor-
ban történt eseményekről. – 2. Ali pasa a szultán parancsára akarta elfoglalni Szigetvárat, 
és olyan erősen lövette, hogy a külső falak már leomlottak, amikor híre jött, hogy egy keresz-
tény sereg körülzárta Babócsát. A pasa tanácskozott a bégekkel, hogy mentsék-e fel a várat 
vagy folytassák Szigetvár ostromát, végül a bégek akarata szerint jártak el és Babócsa alá 
vonultak. – 3. Patay beszámol a Babócsa alatti harcokról. A bégek nem engedték, hogy a 
pasa személyesen is átkeljen a Rinya patakon. Ali pasa megvesszőztette a pattantyúsmeste-
rét, mert rosszul célzott és a lövések sok törököt is megöltek. Később a pasa mégis át akart 
kelni a Rinyán, de addigra a keresztények visszavonultak. – 4. 200 lovast hagyott Babó-
csán, majd értesülvén róla, hogy Tiroli Ferdinánd hada közeleg, visszaindult Szigetvár 
alá. – 5. Öt napon át négy ágyúval lövette a várat, majd Pécsről elhozatta az összes ottani 
löveget is. Tisztjei szemére hányta, hogy háromnapos babócsai távollétük alatt az erősséget 
nagyszerűen kijavították a védők. A pasa korholta a bégek restségét, amiért még mindig 
nem sikerült bevenni Szigetvárt, és jelentést íratott erről a szultánnak. A bégek és a janicsá-
rok egymásra hárították a felelősséget az eddigi fiaskóért. – 6. A pasa egy végső, általános 
rohammal próbálkozott, de a szigetiek kitörtek a várból és sok törököt levágtak. Látva, 
hogy Isten is a magyaroknak kedvez, és mivel úgy hírlik, a király fiának hada Székesfehér-
várt ostromolja, és a dél-dunántúli erők is még fegyverben vannak, Ali (bár megkapta 
Rusztán pasa nagyvezír levelét, hogy mindenképp érjen el eredményt Sziget alatt) úgy 
döntött, hogy abbahagyja az ostromot és 1556. július 31-én reggel visszavonult Pécs felé. 
– 7. A temesvári és a boszniai pasa is segítséget ígért, de Ali visszautasította őket: egyedül 
akart megütközni Tiroli Ferdinánddal. – 8. Ali serege eredetileg 12 ezer főből állt, de 
 Babócsa alól csak 8 ezren tértek vissza. Patay bizton állítja, hogy csak Sziget alatt 2 ezren 
vesztek oda. Ha Ali időben be tudta volna venni Szigetvárt, csapatait portyázni küldte 
volna. Patay elmondása szerint leginkább a nehézfegyverzetű lovasságtól tart.  

Relata transfugae

[1.] [156r] Hic transfuga vocatur Ambrosius Pathay. Antea inter milites domini 
Andreae de Bathor14 servivit, postea captus fuit sub Agria cum Jacobo Paxy et fuit 
dapifer passae per triennium.15 Dies et noctes apud passam agens circumcisus et fidem 

14  Ecsedi Báthori András (?–1566) tárnokmester, országbíró. I. Ferdinánd híveként 1552–1553 között 
erdélyi vajda, tiszántúli főkapitány. 

15  Paksy Jakabról tudjuk, hogy 1552 őszén esett fogságba (Csiffáry, 2003, 321.) így Patay esetében is ez a 
valószínű. Ha három évig szolgálta Ali pasát, akkor nem közvetlenül fogságba esése után került új urához. 
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Mahometicam professus est. Eodem die, hoc est feria sexta proxime praeterita circa 
meridiem in castrum Zygeth est ingressus, quo passa mane recessisset.16

[2.] Primum refert, quod iussu et mandato imperatoris Thurcarum passa ipse sub 
Zygeth fuisset profectus et eam arcem gravissime oppugnasset ita, ut exterior murus 
solo aequatus esset.17 Tandem allatum fuit nuntium, quod Christiani castrum Babolcha 
obsidione cinxissent.18 Quo audito passa inito consilio deliberavit, an debeat opem 
ferre Babolchae, vel obsidionem Zygethiensem continuare, visum tandem fuit omnibus 
Beghis, ut Babolchae succurratur, licet passa diceret, quod destructa Zygeth interim 
reaedificaretur et inde frustra laborasse videretur.
[3.] Item, quod passa profectus ad Babolcham,19 fluvium Rynya20 non transivisset eo, 
quod explorator suus retulisset multos esse Christianos et plures venire. Dissuasum 
itaque fuit passae per Beghos, ne transeat fluvium, sed tantum militares dimittat. In 
summa, passam non permiserunt transire fluvium timentes, ne profligarentur. Et quod 
cum ipsi quoque Beghii immorarentur, passa dixisset, vos sitis domini, hic maneatis, 
ego vero transibo fluvium et transisset, si per Ianiczeros permissus fuisset. 
Eodem tempore passa valde fecit verberare magistrum bombardarum, immo nisi 
intercessum fuisset per Beghos, etiam suspendi curasset, quod incaute bombardis 
multos Thurcas interfecisset. [156v] Postea directis bombardis in Christianos prospere 
iaculari coepisset, unde postea Christiani sese conglobare et circummigrare coepissent, 
quo viso passa fluvium traiecisset, inquiendo ecce iam Christiani recedunt.
[4.] Postea passa ingressus fuisset castrum et revidisset ruinas moeniorum 
confirmassetque Begum ibidem existentem se videlicet illi usque ad mortem non 
defuturum. Et quod ducentos equites ibidem reliquisset ita, quod iam in universum 
trecenti sint equites et pedites Babolchae. Tandem audito, quod plures Christiani, 
immo et filius regius21 adventarent, fuit nimium passa commotus ac capite nutando 
dixisset: Deus omnipotens, ego in optimo loco fui, ubi potuissem tranquillam vitam 
ducere, sed iam quorsum res meae devenerunt.
[5.] Et sic tandem sub Zygeth rediit, quam postea quinque diebus22 gravissime quattuor 
bombardis oppugnavit.23 Postea ex Quinqueecclesiis fecisset etiam alias omnes 
bombardas advehi et convocatis omnibus Beghis consultasset, quid porro sibi agendum 

16  Horváth Márk várkapitány jelentéséből tudjuk, hogy Ali pasa 1556. július 31-én reggel vonult el Sziget 
alól. Ez valóban pénteki napra esett. Patay ekkor szökött át a szigetiekhez. 

17  Ali pasa a fősereggel 1556. június 10-én ért Szigetvár alá, de a határ menti bégek csapatai már május 21-től 
laza ostromgyűrűbe fogták a várat. 

18  Nádasdy Tamás nádor vezetésével egy magyar és külföldi erőkből álló sereg vette ostrom alá Babócsát, 
hogy elvonja Szigetvár alól a török erőket.  

19  Ali pasa július 21-én vonult el Szigetvár alól Babócsa felé. 
20  A Rinya patak Babócsától keletre folyik.  
21  Tiroli Ferdinánd főherceg, I. Ferdinánd király másodszülött fia. A főherceg serege valójában csak hetek-

kel később, augusztus 24-én indult el Bécs alól és szeptember elejére ért a térségbe. 
22  1556. július 26–30. között zajlott az ostrom második szakasza. 
23  Horváth Márk jelentése szerint: „Július 28-án a török éjnek idején sáncot emel, és négy ágyúval támadja 

a várat. Ismét kitör a harc: a keresztények Jézust kiáltva nem keveset levágnak a hátat fordító és menekü-
lő törökök közül.” Vö. B. Szabó–Fodor–Kasza, 2016, 56.
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foret, exprobrando illis eorum inertiam et castrensium diligentiam, inquiens:24 vos ipsi 
cernitis in hoc triduo,25 in nostra videlicet ad Babolcham absentia, quam egregie arcem 
et ipsum oppidum isti inclusi restauraverint. Crediderim, quod si nos eo loco potiti 
fuissemus, per integrum annum id non praestitissemus. Addiditque, pro certo ne 
tantillus quidem puer est in hoc castro, qui non merito regium panem manducet. Quare 
autem vos in huius loci expugnatione non estis diligentes. Advocatoque secretario 
commitebat illi, ut statim omnem ipsorum Beghorum negligentiam ipsi imperatori 
perscriberet.26 Interea Beghi respondissent se non defuisse, neque defuturos esse, modo 
Ianiczeri quoque suo officio satisfacerent. Advocati Ianiczarii per passam  responderunt 
iam multos ex ipsis periise, per eos tamen nihil defuturum esse, modo domini quoque 
ipsi id agant, quod eorum officium requirit. [157r] Domini seu Beghi respondissent se 
nihil intermissuros.
[6.] Hinc passa dixisset: statim igitur ex quinque partibus bombardas moeniis castri 
admoveatis et omnes illuc accurratis. Illico itaque omnes ad castrum profecti sunt, apud 
passam vix quinquaginta homines remanserunt.27 Interea maximus clamor subortus 
fuisset, ita ut passa diligenter percunctaretur, quidnam sibi vellet tantus et insolitus 
fragor ac strepitus. Relatum est illi, quod castrenses erupissent, ac ingeniis et manibus 
maximam cladem Thurcis intulissent. Tunc passa in haec verba lachrymans prorupisset: 
ego video gentes potentissimi imperatoris hic perire. Nam omnino video Deum 
Christianis esse propitium, nobis autem infensum. Statimque iussit omnia ingenia a 
castro reduci. Eadem hora, postquam scilicet ingenia essent reducta, allatae fuissent per 
unum Chawzum litterae Rwzthan passae vezyrii,28 quibus passam admonebat, ut sese 
ita gereret, ne cogatur imperator ad futurum annum Constantinopoli moveri et ne 
fieret bellum.

Iterum itaque convocato consilio passa dixisset: iam videtis, quanta clades sit illata 
gentibus potentissimi imperatoris, videtis etiam voluntatem ipsius imperatoris nostri. 

24  Ezek a sorok visszaköszönnek Tőke Ferenc protestáns lelkésznek a szigeti viadalról írott históriás éneké-
ben, ahol a csalódott Ali pasa ekként korholja a bégeket:

24  Ti bennetek ennyi idő mulatság,/ Sziget alatt csak héjába fáradság,/ Titeket tart mert félelmes tunyaság,/ 
Nincs bennetek véjadalra bátorság. 

25  Ali csapatai valójában öt napig voltak távol: július 21-én vonultak el Sziget alól, mert 22-én már Babócsa 
alatt csatáztak (vö. Nádasdy Tamás levelét 1556. július 24-éről. ÖStA, HHStA, UA 76 Konv. A  fol. 
128.), és csak 26-án kezdték meg újra Szigetvár vívását. 

26  Tőke Ferencnél: „Én császárnak ezt nyilván mind megírom,/ Eleibe ti restségteket adom,/ Az tenéktek nem 
használ, én jól tudom,/ Meg csak ezt is bánjátok, én jól látom.”

26  Horváth Márk egyik leveléből ugyanakkor úgy tűnik, a pasa csak fenyegetőzött a levéllel, de később 
provizorával visszahozatta. Szakály, 1987, 88.

27  Horváth Márk szerint: „Huszonkilencedikén hajnalban nagy hevességgel indul meg a harc, az ellenség 
ugyanis összes csapatát beveti.” B. Szabó–Fodor–Kasza, 2016, 56.

28  Az Oszmán Birodalomban szédületes karriert befutó, horvát származású Rusztán (Rüsztem) pasáról 
(kb. 1500–1561) van szó. Rüsztem 1539-ben feleségül vette Szülejmán szultán és kedvenc felesége, Hür-
rem egyetlen lányát, Mihrimah szultánát. Kétszer töltötte be a nagyvezíri posztot: előbb 1544–1553 
között, majd 1555-től haláláig, 1561-ig
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Praeterea certo refertur nobis, quod filius regis Albam regalem29 obsedit, quam etiamsi 
non obsedit, tamen certo credendum est eum venturum esse. Et insuper gentes quoque 
regias nondum esse dilapsas cernitis, quae non est dubium, quod iterum contra 
Babolcham vel alium aliquem locum aliquid attentaturae sunt, neque negotium in hoc 
statu relinquent. Quare hinc discedendum est. Statimque ingenia abvehi fecit vesperi 
die Iovis,30 Ipse vero sequenti die Veneris31 summo mane movit versus Quinqueecclesias.

[157v] Iamque exspectat, ut si exercitus hostilis nullus apparuerit, statim Budam 
ingrediatur. Si autem exercitus apparuerit, infra Albam regalem circa oppidum, quod 
hic homo nominare nescivit, esset castrametaturus ibique hostem exspectaturus. 
[7.] Item quod Themesvariensis32 et Boznensis passae33 in auxilium passae sese venire 
nunciassent. Renunciasset tamen passa illis, ut si tum non venerunt, quando necessarii 
fuerunt, iam non veniant. Immo hoc quoque adiecisset, si etiam filius regis venerit: 
egomet volo experiri fortunam, non est, quod mihi sint auxilio. Cupioque hic iam 
finem vitae meae inponi. Passam multum conturbatum esse dicit adeo, ut in omnibus 
supradictis consultationibus fleverit copiosius lachrymas fundendo et suum infortunium 
deplorando.
[8.] Sub Zygeth dicit fuisse in principio duodecim milia hominum bellatorum, postea 
vero, cum a Babolcha reversi fuissent, fuisse octo milia et nunc esse. Alii autem partim 
periissent, partim vero vulnerati essent. Et quod sub Zygeth pro certo duo milia 
cecidissent.34

Si Zygeth fuisset expugnata, passa voluit se Budam conferre et postea illinc facere 
depraedationes et incursiones. Copiis regiis omnibus dicit praeferri equites gravis 
armaturae, eo, quod se strenue opponant et pugnent. Postremo dicit fuisse in exercitu 
Thurcarum rumorem, quod cum filio regis etiam quidam niger dux35 esset affuturus, 
sed de hoc non habuerunt constantem famam.  

29   Ez téves hír, nem Tiroli Ferdinánd ostromolta meg Székesfehérvárt. Adam Gall zu Loosdorf győri főka-
pitány vezetett portyát a város ellen, ami ugyan nem kecsegtetett a város visszafoglalásával, de arra alkal-
mas volt, hogy riadalmat keltsen a törökökben és elbizonytalanítsa őket, hogy honnan várható támadás.  
Kulcsár, 2007, 54. 

30  1556. július 30.
31  1556. július 31.
32  A kérdéses török tisztviselő meghatározása nem is olyan egyszerű. Mint Tóth Sándor László írja: „Ekkor 

a temesvári vilájet élén álló tisztségviselőt lippai, illetve jenői beglerbégnek nevezték. A  vilájet első 
begler bégje, Kászim (Kászon) pasa 1556 október végi levelében magát lippai beglerbégnek nevezte. […] 
Lippa székhellyé válásával párhuzamosan Temesvárra béget neveztek ki a korábbi lippai bég, Halil sze-
mélyében. Lippa a beglerbégség központja volt 1555 végétől nagyjából 1558 áprilisáig, hiszen az utóbbi 
időpontban Temesváron még bég székelt.” (Tóth, 1999, 66–67.)  

33  1580-ig Boszniában csak bégek voltak, a tartomány nem volt önálló vilájet. A boszniai szandzsák élén 
1554-ben még egy bizonyos Mehmed bég állt. (A Boszniára vonatkozó információkért Papp Sándor kol-
légámnak tartozom köszönettel.) 

34  Horváth Márk jelentése nem említ számot, de Tőke Ferenc históriás éneke is megőrizte ezt az adatot: 
„Kétezernél többen ott megholtak/Azon kívül, kik sebesek voltanak.”

35  Lazius említi, hogy Babócsa alatt a lőfegyverrel felszerelt, fekete lovasoknak is nevezett vértes lovasság 
okozta a legtöbb kárt a törököknek. (Kulcsár, 2007, 51.) A fegyvernem egyik híres parancsnoka volt 
Karl von Żerotin (Quos cum mille equitibus nigris sclopedariis Carolus Zerotinus ex Moravia celerrimis 
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