
Bevezetés 

Siklós a honfoglalás után a Botond törzshöz tartozó Kán nemzetség szállásbirtoka volt. 

A település neve legkorábban egy a pécsi káptalan által 1191-ben kiállított oklevélben 

szerepel „ville Suklos” néven.1 A várat (Castrum Soklos) – melyet valószínűleg a 

tatárjárás után emeltek – az okirat 1294-ben említi először.2 Főúri vár és 

jobbágytelepülés a korai középkor századaiban mindig szoros kapcsolatban állt 

egymással. A jobbágygazdaságok biztosították a főúri család és a vár fenntartásához 

szükséges költségeket, ugyanakkor veszély, háborúskodás idején a vár adott oltalmat 

a földet művelő és ipart űző lakosságnak. 

Siklóson is két részből állt a fennsíkon létrejött település. A fennsík déli részén állt a 

belső vár, s ezt félkörívben, körgallérszerűen övezte a külső fal. A külső és a belső 

várfal közötti területet népesítették be a várjobbágyok, s itt állt a bencések – a XII. és 

a XIII. századi okiratokban többször említett – Szentháromságról elnevezett 

kolostora.3 A település határvonala az egész középkor folyamán nem lépte át a külső 

várfalat: még egy XVII. századi rézmetszeten is, mely Siklós török alatti képét mutatja, 

lakóházak csak a régi várfalakon belül látszanak. 

Siklós nevét a középkor folyamán különbözőképpen írták. Előbb a Suklos, majd a 

Soklos, később a Soklyos alakkal találkozunk. Még egy 1630-ban, Amszterdamban 

nyomtatott Magyarország-térképen is így találjuk: Soklyos. A név egyszerre jelentett 

helynevet és személynevet. Nehéz volna ma már megállapítani, hogy a Soklyosiakról, 

illetve Siklósiakról kapta a település a nevét, vagy a település neve tapadt a családra. 

Mindenesetre tény, hogy a XIII. századtól a vár és az azt körülvevő terület a Siklósiak 

birtoka volt. 

Gyanítható, hogy a bencéseket is valamelyik Siklósi telepítette le, s eleinte a földesúr 

és a bencések békésen megfértek egymással. Később azonban különféle birtokjogi 

ügyekben háborúskodás tört ki közöttük, sőt egy 1303-ban kelt okmányban az egyik 

Siklósi azzal fenyegetőzik, hogy a monostort a Szent Benedek rendjétől a szerzetesi 

fegyelem meglazulása miatt elveszi, és a cisztercitáknak adományozza. Erre nem 

került sor.4  

A vár birtoklása a középkorban mindig hatalmat, fegyvert, erőt jelentett. A vár és a 

hozzá tartozó birtokterület ura a megyei és az országos politikai ügyekben forgott; a 

vár mindennapi életét, a mezőgazdasági termelést, a várban folyó építkezéseket, a 



katonai szolgálatot, a hadi eseményeket a várnagy irányította. Jó esetben birtokos és 

várnagy megértette egymást, de az is előfordult, hogy a várnagy ura ellen fordult, s 

véget nem érő pereskedések kezdődtek. Siklós történetéből sem hiányoznak az ilyen 

jellegű harcok: 1326-ban a vár tulajdonosa, Siklósi Péter és várnagya, a rokon 

Beremendi István perdöntő párbajt vívtak egymással.5 

A magyar nagybirtokos arisztokrácia hatalma és befolyása az országos politikai 

eseményekre különösen az Anjou-uralkodók idején nőtt meg. Egy-egy uralkodó 

halálát, a következő trónra lépését gyakran trónviszályok, hatalmi villongások, 

pártharcok kísérték, s ezekben a csatározásokban a főurak gyakran cserélték hitüket. 

Így Siklósi Péter is az 1308-ban trónra lépő Károly Róbert hívének mutatta magát, s 

visszaverte a király ellen lázadó és Siklósra támadó Kőszegi (Németújvári) János 

hadait.6 Utóda, Siklósi Miklós viszont 1387-ben az új király, Zsigmond ellen fordult, és 

részt vett a Horváthi-féle felkelésben. Zsigmond a felkelést leverte, s a várat és a 

birtokot elkobozta a Siklósi családtól. Előbb a Kakas és Pásztói családnak, majd a 

Garaiaknak adományozta.7 

A Garaiak a Zsigmond-kori arisztokrácia legelőkelőbbjei közé tartoztak. Igazi 

oligarchák voltak, önálló családi hatalomra törtek, kétkulacsos politikát folytattak. 

Amikor 1401-ben a főurak Zsigmondot elfogták, a Garaiak siklósi várába zárták. 

Furcsa királyi fogság volt ez. A krónikaíró Thuróczy Jánostól értesülünk az öt hónapig 

tartó rabság körülményeiről: „Zsigmond király pedig az említett várban keserves 

fogságában szomorú napokat töltött, királyi szeméből sűrűn hullatta a 

könnyeket,áztatta sápadt orcáit. A király folytonos kesergését, szüntelen 

könnyhullatását gyakran látta azoknak az ifjaknak anyja is, kikre a király őrizetét bízták. 

Feltámadt benne a részvét, lágyszívű volt – hiszen ilyen az asszonyi természet – 

szívére vette a dolgot. Fiaihoz ment, és így szólt hozzájuk: - Kedves fiaim, vajon jobban 

megbántott-e titeket ez az ember, mint az ország többi lakosait, hogy mások nem 

akarták vállalni őrizetét, csupán ti voltatok kénytelenek magatokra venni fogva 

tartását? Boldogult apátok előttem mondott szavai jutnak eszembe. Azt mondotta 

ugyanis: a törvényesen megkoronázott királyt még akkor sem szabad elhagyni, ha 

valóságos barom. Ezekben az ügyekben mások tehetnek, amit akarnak, de az én 

kívánságom az, ti álljatok félre…”8 

A Garai-liga vezére Garai Miklós. 1402-től több mint harminc éven át az ország 

második embere, nádor, éleslátású politikus, igényes gazda, kiváló építtető volt. A 



közeledő török veszély hírére a Garaiak Siklóst várkastéllyá, jelentős erősséggé, 

kerek, külső védőtoronnyal ellátott várrá alakították. Siklóson főúri udvartartást 

rendeztek be. A XV. század második felében készültek el a gótikus stílusú várkápolna 

ablakai, hálóboltozata, falfestményei. A vár gazdag gótikus építészeti emlékei az 1955-

56-os, Gerő László által vezetett helyreállítási munkák során kerültek napfényre.9 

A Zsigmond király halála (1437) után kirobbant trónviszály idején a Garaiak ismét 

hallatták szavukat. Garai László előbb V. László híveként lépett a politikai élet 

színterére. Az I. Ulászló mellett álló Hunyadi János megostromolta a várat, de 

sikertelenül.10 Később Garai László a Hunyadiak mellé állt. 1482-ben Garai Jób 

halálával a családnak magva szakadt, és Siklós királyi birtok lett. 

Mátyás király és egy előkelő boroszlói polgár leánya gyermekeként látott napvilágot 

1473. április 2-án Corvin János, a király egyetlen gyermeke. Mátyás király Garai Jób 

magva szakadtával Corvin János hercegnek adta Siklóst és a hozzátartozó 

községeket. Az okirat 1482. április 14-én kelt Budán. „Mátyás király Soklos várát és 

mezővárosát Baranya vármegyében minden tartozandóságaikkal együtt egyetlen 

fiának, János liptai hercegnek és hunyadi grófnak adományozta.”11 Csánki Dezső 

szerint 1484-ben azonban még Siklós és a hozzátartozó falvak a király birtoka, s így a 

vár, a város, stb. csak névleg lehetett Corvin Jánosé. 1490-ben adták át neki a 

farkashidai egyezségben12, amely Corvin János és 37 világi és egyházi főúr között jött 

létre. Ez az egyezség szerződésbe foglaltatott. Kimondja, hogy mindazon javak, 

amelyeket atyjától Magyarországon kapott, örökös tulajdonába mennek át. 

Magvaszakadta esetén javai a koronára szállnak. Ezen javak felett szabadon 

rendelkezhetett.  

Hogy megfordult-e a siklósi várban, tényleg birtokba vette-e azt, nem tudjuk. Corvin 

Jánosnak Mátyás király halála (1490) után nagyobb gondjai voltak. A királykérdés, a 

török elleni harcok, meg a nádorság kérdése foglalta le. Rövid ideig tartó birtoklásához 

semmi emlék nem fűződik. Az ő idejében, 1484-ben, a Szent Ágoston rendről tesznek 

említést a források, a rendről azonban semmi mást nem tudunk. 

Corvin János 1504-ben, fia, Kristóf 1505-ben halt meg. Így javai visszaszálltak a 

koronára. De Ulászló király 1505. július 22-én visszaadta javait Corvin özvegyének, 

Frangepán Beatrixnak, kivéve néhány végvárat. 1508-ban meghalt Corvin lánya, 

Erzsébet is. Az özvegy pedig 1509. január 25-én Gyulán felesége lett Brandenburgi 



György őrgrófnak, de egy év múlva meghalt. Corvin idejében Siklóshoz tartozott 49 

Baranya vármegyei helység.13 

Siklós birtokosai a török hódításig 

Intervallum (1504-1514) 

Történetíróink azt állítják, hogy Újlaki Lőrinc Brandenburgi György őrgróftól pénzért 

vette meg Siklóst és birtokait. Bálint Ferenc szerint ez helytelen megállapítás, mert II. 

Ulászló király 1508-ban Stiljanovics István szerb despotának adományozta Siklóst, aki 

1514-ig bírta azt. Tehát Brandenburgi György őrgróf nem adhatta azt el, mivel nem 

volt az ő birtokában. Hogyan jutott tehát Siklós Újlaki Lőrinc birtokába? 

Bálint Ferenc véleménye szerint a következőképpen: a Garai Jób-féle hagyatékra 

Újlaki Lőrinc rokonsági és szerződésekre alapuló igényt táplált. Birtokuktól 

megfosztott, vagy jogigényeikben mellőzött főurak csak Mátyás király halálát várták, 

hogy jogaikat a törvény vagy erőszak útján érvényesítsék. Újlaki volt az első, aki 

foglalással oldotta meg a kérdést, illetve foglalta el Siklós várát és uradalmát. Erre a 

birtoklásra nézve más adat nincs. Így nem tudjuk sem a foglalás idejét, sem annak 

tartalmát.14 

Szalay Antal szerint Újlaki Lőrinc meghalt, így lett a királyé, aki oda tudta adni 

Stiljanovicsnak.15 

Fejes István így ír erről az időszakról: „Siklósnak 1504-től 1515-ig nem volt 

tulajdonképpeni ura.” Késői XVIII. századi szerb források azonban erről mit sem 

tudnak. Arról lehetett csak szó, hogy a török által északra űzött, menekült szerb nép 

és csapatok Magyarországra szorítva, ideiglenesen itt Siklós körül húzódtak meg.16 

A magyarországi szerbek despotája 1503-ban Brankovics János halálával,17 özvegye, 

Jaksits Ilona lett. Ő azonban nem érezte magát elég erősnek, s magához hívatta néhai 

ura rokonát, Stiljanovics Istvánt, és átadta neki a despotaságot. A török támadásaitól 

is szorítva Stiljanovics Magyarországra menekült csapataival, a magyar király 

szolgálatába állt, és a végvárak védelme lett a feladata. Ezért is engedte meg II. 

Ulászló, hogy Siklós vidékére jöjjön, s innen igazgassa a Szerbiából, a Morava folyó 

mellékéről idehozott és a Dráva folyó vidékén ideiglenes szálláshoz jutott népet.18 

Közben az ország irányítása a bárók kezébe került. A központosító politika vívmányait 

felszámolták, vagy a maguk szolgálatába állították. Kisajátították az állam pénzügyi 



forrásait. Nem gondoskodtak a zsoldosok fizetéséről, s mikor azok rabolni kezdtek, 

szétverték őket. A gyenge királyi hatalom nem tudta megvédeni a parasztságot az 

uralkodó osztály önkényétől: a nagybirtokosok korlátlanul hurcolhatták el a 

jobbágyokat, a köznemesek pedig egyre súlyosabb akadályokat gördítettek a paraszti 

költözködés elé. Újra kötelezték a jobbágyokat a kilenced kifizetésére. A parasztság 

széles rétegei váltak elkeseredetté, s napról napra erősödött az ellenállás. Megérett a 

helyzet a fegyveres felkelésre. 

A felkelést keresztes háború meghirdetése váltotta ki. Bakócz Tamás esztergomi 

érsek19 török elleni keresztes háború szervezésére kapott engedélyt a pápától. A 

parasztok 1514 tavaszán nagy lelkesedéssel szálltak táborba. Két hét alatt kb. 15 000 

jobbágy gyűlt össze Rákos mezején. A sereg vezetésével a közszékely Dózsa 

Györgyöt bízták meg. Az uralkodó osztály aggodalommal nézte a csapatok 

gyülekezését, s a nyári munkák közeledtével egyre kevésbé engedték parasztjaikat 

hadba vonulni. Az urak hatására az érsek felfüggesztette a hadjáratot, elrendelte a 

sereg szétoszlását. A török ellen vonuló egyik paraszti sereget a nemesek szétverték. 

Dózsa megtorolta a sérelmet. Ezzel kezdetét vette a parasztháború. 

Siklós vidékének a vallási viszonyai nem voltak alkalmasak arra, hogy itt Dózsa 

keresztesei közé önkénteseket gyűjtsenek, mert ez a vidék akkor eretnek számba 

ment. Ha Szákmári pécsi püspök valami úton-módon ki is hirdettette a pápai bullát, 

annak nem lehetett nagy eredménye. A Dózsa hadjárat történetében baranyai adatok 

nincsenek, és így valószínűnek kell tartani, hogy e vidék népe nem vett részt a 

hadjáratban, a vörös keresztet nem varrta föl a ruhájára.20 

Stiljanovics István csapataival azonban részt vett a keresztesek elleni hadjáratban, 

kezdetben, mint a király embere. A bácskai és szerémségi csapatmozdulatokban vett 

részt. Később azonban Dózsa keresztes serege sikereinek láttára cserben hagyta a 

királyt. Magyarország déli részeiből, ide számítva a siklósi és a dél-baranyai részeket 

is, szabad és független szerb fejedelemséget szeretett volna kihasítani a maga 

részére. Ennek érdekében kész volt szövetkezni Dózsával. Föllázította a délvidéki 

szerbeknek egy részét, a dunai naszádosai a keresztesekkel versenyezve pusztították 

a nemeseket, és sok ezer embert lemészároltak. Amikor a nemesek 1514 nyarán 

zsákmányaikkal Péterváradnál megrakodva hazafelé igyekeztek, Stiljanovics, a 

naszádosak parancsnoka megtámadta őket. Zsákmányolt barmaikat és lovaikat 

elvette, és Szalánkeménben elkótyavetyélte. Ezért, hogy ti. „az király népére támadott 



vót Péterváradján”, de talán még inkább azért, mert a rosszul fizetett naszádosok 

szítottak is a keresztesekhez, enyingi Török Imre, nándorfehérvári bán Stiljanovicsot 

elfogatta és fölnégyeltette.21 Ebből következően a Stiljanovics halálára vonatkozó 

magyar források kétségtelenül azt bizonyítják, hogy a despotát Péterváradon 

fölnégyelték. 

Ettől függetlenül a szerb hagyományok szerint Stiljanovicsot a Siklós határában fekvő 

Göntér hegyen temették el, később innen a Szerém megyei Sisarovác nevű szerb 

kolostorba szállították. A Baranya vármegyei szerbek évtizedeken keresztül 

zarándokoltak a szentként tisztelt despota Göntér hegyen lévő sírhelyére.22 A szerb 

megszállás alatt 1919-ben Pandurovics László, Baranya vármegye siklósi születésű 

kormánybiztosa Stiljanovicsnak emléket állított a Göntéren.23 

Perényiek kora (1515-1543) 

Perényi Imre nagy államférfiúi alakja II. Ulászló (1490-1516) cseh és magyar király 

uralkodása alatt tűnik fel. Hatalmas főúr, nádorispán volt. Amikor 1509-ben Ulászló 

Prágába ment, és három évig ott maradt, Perényi nádort bízta meg az ország 

kormányzásával. Nagy megelégedést váltott ki a királynál Perényi tevékenysége, a 

1512-ben azt írta, hogy „Perényi az országnak és végházaknak ügyeit nagyszerűen 

intézte!...” Horvát bánná nevezte ki a király, de ezt a tisztséget a nádorság mellett nem 

tudta betölteni, lemondott róla.24 

1515. július 22-én Miksa német császár és II. Ulászló magyar és cseh király között 

házassági és örökösödési szerződés jött létre. Amikor Perényi nádor erről értesült, 

Pozsony utcáin zsöllyében ülve körülhordoztatta magát, és az ország rendjeinek 

nevében tiltakozott a bécsi szerződések ellen. E tény eleinte nagy aggodalmat okozott 

az uralkodóknak, de idővel megszűnt veszedelmes lenni. Siklós birtoka, melyet II. 

Ulászlótól, s a hercegi cím, melyet a császártól nyert, lehűtötte Perényi lángoló 

hazaszeretetét.25 

Siklós várát tehát adományként kapta tizennégy községgel és birtokkal. Ezenkívül 

Perényi tulajdona volt még a környéken hét falu. Ebben az időben Siklós a „civitas 

palatinalis”26 címet viselte, külön hatósággal rendelkezett, erős várkatonasága volt. Ez 

az elnevezés visszavezethető a Garaiak idejére, mivel egy 1456-ban kelt oklevélben 

is már „civitas palatinalis”-nak nevezi magát Siklós. 



Perényi Imre 1515-1519 között birtokolta Siklóst. Hivatali elfoglaltsága miatt csak rövid 

ideig tartózkodhatott Siklóson. Az 1516. évből van egy okmány, amelyből azt olvassuk, 

hogy a nádor feleségével, a palatinával, Soklyosról Ónódra ment. 

Perényi Imre első felesége Báthori Magdolna volt, tőle két fia született. Második 

felesége Kanizsai Dorottya volt, Geréb Péter özvegye. Férje 1503-ban halt meg, az 

ország nádora, Valpó földesura, Mátyás király nagybátyja volt. A szép özvegybe 

szeretett bele az ország következő nádora. Kanizsai Dorottyát 1515 és 1527 között 

többször itt találjuk Siklóson. Ebből négy évet férjével lakott itt (1515-1519), nem 

állandóan, csak hosszabb-rövidebb ideig. Nyolc esztendő alatt (1519-1527) második 

özvegysége idejét töltötte a siklósi várkastélyban. 

Perényi Imre 1515-ben egyesítette a valpói és a siklósi birtokokat. Valpó vára kilenc 

faluval a Geréb-birtokhoz tartozott. A királyi adományozás után, tehát 1515 után hozta 

el feleségét Siklósra. Ebben az időben a siklósi vár az ország déli vidékének első 

erősségei közé tartozott. 

A nádor négy évi siklósi birtoklása után 1519-ben Budán meghalt. Holttestét özvegye 

a Szent Pálról elnevezett terebesi templomban temettette el. 

Perényi Imre özvegyet, Kanizsai Dorottyát, az első feleségétől két fiút (Pétert és 

Ferencet) hagyott maga után. Perényi Péter temesvári főkapitány lett, majd koronaőr. 

Perényi Ferenc pedig nagyváradi püspök. Kanizsai Dorottya, a két nádor özvegye 

özvegyi jogon 1519-től 1527-ig itt élt a siklósi várban. Innen kormányozta a siklósi és 

valpói birtokait. Itt Siklóson élte a magyar nagyasszonyok életét, udvart tartott, 

udvarában ifjak és leányok nőttek fel. Itt a siklósi várhegyen ápolgatta rózsavirágos 

kertjét. A siklósi várkápolna mellett a várárokban a késő utódok ültetésében ma is szép 

kis kert van, amelyet „Kanizsai Dorottya kertje” néven emlegetnek.”28 

A mohácsi vereség idején 1526-ban még itt élt. Egy megmenekült vitéz jelentette neki 

a mohácsi vereséget. Amikor híre jött, hogy a török Buda felé távozott a mohácsi 

csatatérről, Siklósról és vidékéről négyszáz magyarral kocsikon a mohácsi csatatérre 

ment. Ott a még temetetlen hősöknek közös sírt ásatott. Istentiszteletet tartatott, a 

hősöket eltemettette. Ő vetette az utolsó hantot elesett fiainkra.29 

A mohácsi vész utáni 1527. esztendőben már nem találjuk itt az özvegyet. 1532 táján 

halt  meg Sárváron. 



Halála után Perényi Péter örökölte a siklósi és a valpói birtokokat. 26 éves volt, mikor 

1526-ban a mohácsi csatában a magyar sereg balszárnyát vezényelte. A csatából 

szerencsésen megmenekült, nem úgy, mint testvére, Ferenc, aki ott lelte halálát a 

mohácsi síkon. 

A magyarok királya, II. Lajos (1516-1526) szintén elesett Mohácsnál. Az ország a török 

hódítók lábainál hevert. A törökök azonban – Buda rövid ideig tartó megszállása és 

kisebb rablóportyák után – kivonultak az országból. 

A magyar rendek nekiláttak, hogy méltó királyt válasszanak Magyarország élére. A 

rendek egyik fele Szapolyai János erdélyi vajdát támogatta, Tokajon tanácskoztak, és 

elhatározták, hogy Szapolyait királlyá választják. A rendek másik fele Ferdinánd 

Habsburg főherceggel találkozott Hainburgban. Ők pedig Ferdinánd királlyá 

választásában állapodtak meg. Ferdinándot a cseh rendek egy héttel később 

Csehország királyává választották. Szapolyai birtokadományozásokkal próbált híveket 

szerezni magának. Perényi Pétert is megnyerte hívének, mivel megerősítette őt 

Sárospatak, Újhely és még öt más vár birtokában. Így végül az 1505. évi rákosi gyűlés 

határozata30 alapján Szapolyait az egybegyűlt rendek Székesfehérvárott királlyá 

koronázták (1526-1540). Perényi Péter pedig erdélyi vajda lett. Ezt a címet inkább csak 

kitüntetésül kapta. Perényi azonban nem tartott ki végleg Szapolyai mellett, átpártolt 

Ferdinándhoz, és vitte magával a koronázási jelvényeket is. A Habsburg-párti rendek, 

abban a reményben, hogy V. Károly német-római császártól segítséget kaphatnak a 

török ellen, a pozsonyi országgyűlésen Ferdinándot (1526-1564) királlyá választották. 

A kettős királyválasztás után megindult a két párt hatalmi harca. 

1527 nyarán Ferdinánd sereggel Szapolyai ellen tört. Szinte ellenállás nélkül foglalta 

el Győrt, Tatát, Komáromot, Esztergomot és Visegrádot. Nyár végére Buda is 

Ferdinánd kezére került. Tarcal mellett, majd Tokajnál kettős győzelmet aratott. Az 

országot elfoglaló Ferdinánd októberben országgyűlést hirdetett Székesfehérvárra. A 

rendek megújították az előző évi pozsonyi választást. Perényi Ferdinánd 

megkoronázása után a szent koronát és a koronázási jelvényeket nem vitte 

Visegrádra, hanem 1527 végén magával hozta Siklósra. 

Közben Szapolyai újabb vereséget szenvedett, és kíséretével Lengyelországba 

menekült. Hatalmának helyreállítása céljából kapcsolatot keresett a török Portával. 

Sikerült szövetséget kötnie II. Szulejmán szultánnal. 1529. május 10-én II. Szolimán 



szultán 200 000 főnyi sereggel megindult Szapolyai megsegítésére és Bécs 

elfoglalására. Augusztus 18-án János király Mohács mezején találkozott a szultánnal, 

és hűbéresi kézcsókra járult eléje. Perényi a siklósi várban nagyon kényelmetlenül 

érezte magát, ezért úgy döntött, hogy Sárospatakra megy. A Szapolyai-párti 

Szerecsen János püspök hadával Tolnában, Kajdacson elfogta. Feleségével, fiával és 

minden kincseivel Pozsega várába záratta. A koronát a szultán Szapolyainak 

ajándékozta. Szapolyai megkegyelmezett Perényinek, noha hűségében kételkedett.31 

A főurak és nemesek egy része elhatározta, hogy a két király mellőzésével külön rendi 

gyűléseket tart. Céljuk az volt, hogy védelemre képes uralkodót válasszanak. Így került 

sor 1531. március 4-én a babocsai, majd a bélavári gyűlésre. E gyűléseken a 

főszerepet Perényi Péter játszotta, aki saját királyságához egyengette az utat. Azt 

hirdették, hogy szervezni kell a magyar erőt, egyesíteni a szétesett magyarságot. 

1532. január 1-jére Kenesére hívtak össze országgyűlést. Ezen már nem vett részt 

Perényi, önállóan akarta intézni a saját és a haza sorsát. Az ország megmentésére 

irányuló köznemesi próbálkozások eredménytelenül végződtek. 

Perényi Péter 1531-ben Zrínyi Miklóst és Bika Imre terehegyi nemest követségbe 

küldte a szultánhoz, királlyá elismerését kérve.32 Még a követség haza sem jött, amikor 

Perényi hírét vette annak, hogy a szultán a szerémi síkon táborozik. Elment kisfiával a 

szultán elé, de Ibrahim pasa fővezér elfogatta. Fogságából csak úgy menekült meg, 

hogy Ferenc fiát zálogul adta magáért cserébe. Ferencet ezután többé soha nem látta. 

Konstantinápolyba vitték, és mohamedánná nevelték.33 

1532 után Perényi már ritkábban jelenik meg a siklósi várban. 1535-ben még itt találjuk 

egyszer. 1542 szeptemberében Ferdinánd elfogatta és Esztergom várának 

kazamatáiba záratta, mert félt óriási hatalmától. Fogságából csak 1547-ben szabadult, 

és egy évre rá, 1548-ban meghalt Bécsben. Egy fia maradt életben: Gábor, aki rövid, 

de kimagasló pályát futott be. Húsz évesen országos főkapitány, majd tárnokmester, 

31 éves korában országbíró lett. Boldog házaséletet élt feleségével, Ország Ilonával, 

de gyermekük nem született. Perényi Gábor 35 évesen 1566-ban halt meg, felesége 

csak két évvel élte túl. Sárospatakon temették el őket Perényi Péter mellé. A Perényi 

család nádori ága Gáborral kihalt.34 



A Perényiek 1515 és 1543 között, tehát 28 évig birtokolták Siklóst. Ebben az időben 

ötször vonultak el a török hadak a vidéken. Az ő idejükben kezdődik a reformáció, 

megszűnik a katolicizmusnak minden temploma, monostora. 

A magyarországi reformáció kialakulása 

A politikailag részekre szaggatott, töröktől szorongatott XVI. századi Magyarország 

gazdasági és társadalmi fejlettség tekintetében elmaradt a nyugat-európai 

országoktól. A reformáció mégis utat talált hazánkba. Nemcsak azért, mert a 

wittenbergi egyetem magyar diákjai s a Németországba járó kereskedők hamar 

meghozták hírét Luther fellépésének, hanem azért is, mert a szabad paraszti fejlődést 

lehetetlenné tevő földesúri elnyomás fogékonnyá tette a jobbágyságot az új eszmékre: 

különösen a mezővárosok jobb módú lakóit. A reformáció gyors térhódítását 

elősegítette az egységes államhatalom megszűnése, a kettős királyválasztással járó 

pártküzdelem, az egyház szervezeti és eszmei gyöngesége, valamint a magyarországi 

humanizmus is.35 

A reformáció – amelynek első nyomaival már 1526 előtt is találkozunk 

Magyarországon – Mohács után gyorsan tért hódított. Legelőször a városokban terjedt 

el, majd a paraszti tömegeket is meghódította. Ebben jelentős része volt annak, hogy 

a földesurak többsége támogatta az új eszmék hirdetőit, a reformátorokat. A Perényi 

család szintén a reformáció mellé állt. 

Perényi Imrét egy 1725-ben talált márványszobor „reformatae ecclesiae gubernator”-

nak nevezi. Ez magyarra fordítva: a reformált egyház felügyelője. 

Fiáról, Péterről följegyezte a történelem, hogy a reformációnak „erős oszlopa” volt. 

Nemcsak követője volt az új vallásnak, hanem terjesztője is. A siklósi váruradalomhoz 

tartozó falvak hitújítását Perényi Imre kezdte el, Perényi Péter és udvari papja, Siklósi 

Mihály az 1519-et követő években folytatta és befejezte. Ő terjesztette el a vidéken a 

református (protestáns) vallást. Valószínűleg Siklós ostromakor 1543-ban a törökök 

elfogták. Ő lehetett az a „litteratus vagy scholastikus Michael deák”, akinek a törökök 

fejét vették.36 

A „cuius regio, eius religio” elvénél fogva ebben az időben megszabta jobbágyainak a 

vallását is, ő tartotta fenn a birtokon lévő egyházakat, az ő személyes elhatározásától 

függött az, hogy milyen felekezet szerint dicsérik az Istent az ő falvai. 



Perényi Péter reformátori tevékenységét két és fél évtizedre tehetjük. Történelmi tény, 

hogy Perényi idejében szűnik meg Siklós és vidékén a katolikus egyház működése. 

Mint hitújító földesúr az új vallás bevezetésével a régebbi vallás intézményeit birtokain 

megszüntette. Nincsenek azonban biztos adataink abban a tekintetben, hogy Siklóson 

és a hozzátartozó községekben milyen intézkedéseket tett a reformáció elterjedéséért. 

 

A török uralom kezdete (1526-1543)  

1526. augusztus 29-én volt a mohácsi vész. Siklós török kézre jutása előtt, 1529-ben, 

1532-ben és 1541-ben vezette át Szulejmán szultán óriási hadseregét a vidéken. 

Szulejmán (v. Szolimán) hivatalos naplója azt állítja, hogy 1532. július 22-én Harsány 

és Siklós várait elfoglalták. Ez így nem igaz, mert Siklós várát 1532-ben a török nem 

foglalta el, az továbbra is Perényi Péter birtokában maradt. A magyar történetírás 

adatai szerint ekkor nem történt más, minthogy Szulejmán itt átvonult a seregével, a 

Dunántúlon folytatta tovább útját Ausztria felé. Az 1543-i hadjárat a magyar várak 

elfoglalásáról nevezetes. Ekkor foglalják el a törökök Valpót, Siklóst, Pécset, 

Esztergomot, Tatát, Székesfehérvárt. 

1543. április 23-án indult el a török Drinápolyból Szulejmán szultánnal az élen. Először 

Valpó várát vették be, melyet Perényi Péter neje, Székely Klára és Árky nevű várnagya 

hősiesen védett, de hiába.37 Közben a szultán Ahmed pasát a siklósi várhoz küldte 

csapatával, hogy a vár védőit megadásra szólítsa fel. A siklósi vár parancsnoka 

visszautasította a szultán ajánlatát. 

A siklósi vár ura, Perényi Péter 1543-ban, tehát mikor a legnagyobb szükség lett volna 

rá Siklóson, Ferdinánd börtönében sínylődött. A várnak tulajdonképpen nem volt 

gazdája, és a védelemnek nem volt erélyes vezetője. A török által elfoglalt területekről 

elmenekültek a nagyobb birtokosok, sőt a kisnemesek is. Magára hagyták a föld népét, 

a jobbágyságot.  

Ferdinánd sem védte Siklóst. A történelem során ez volt az egyetlen eset, amikor a 

siklósi várnak védenie kellett volna az országot és a vidéket, ám ennek a feladatnak 

nem tudott megfelelni. 

Eszéken táborozott a szultán, amikor Ahmed pasa megvitte Vas Mihálytól, a siklósi vár 

parancsnokától a választ, hogy a siklósi vár nem adja meg magát. Vas Mihály Ahmed 



pasa szeme láttára felgyújtatta a várhegytől délkeletre fekvő Siklós községet. 

Szulejmán erre elrendelte Siklós várának ostrommal való bevételét. Tizenhárom 

nagyobb ágyút, harminc zarbuzánt (kisebb ágyú) indított el a vár felé. Június 26-án 

délután Nagyharsány felől megjelentek az első török lovasok. Erre a siklósi magyarok 

mind fölvonultak a külső várba. Öregek, gyerekek és az asszonyok egy része elbújt a 

szomszéd falvakban, hegyekben, erdőkben. 

A siklósi vár falai erősek voltak ugyan, a bástyák szilárdak, de kevés volt a katonája, 

hiányos a hadi felszerelése. Védelme nem volt megszervezve. A védelem költségeit a 

várhoz tartozó községek dézsmajövedelméből és hadiadójából fedezte a várnagy. A 

Perényi birtok a várkatonaság számára termelt, hogy a felszereléshez, zsoldhoz 

szükséges összegek előteremthetők legyenek. 

A vár védői voltak: a várparancsnok: Vas Mihály, helyettese: Nagy Zsigmond. 

Hadnagyok voltak: Kan Sándor, Nagy Mihály, Bak Gábor. A védősereg kevés számú 

állandó őrség mellett a várhoz tartozó Szabolcs, Paály, Palkony, Csehi, Gerénfalva, 

Lanka, Letenye, Szaporca, Tésenfa, Kémes, Piski, Lak, Kórós, Kengyel, Rád, Sárostó, 

Újnép, Szerdahely, Csepel, Harkány, Kisharsány, Matty községek jobbágykatonáiból 

állt. Volt köztük néhány még el nem menekült középbirtokos és kisnemes, továbbá a 

papok, akik már a hitújítás hívei voltak. 

Szulejmán megérkezése napján este felüzent a várba, újra megadásra szólította fel a 

várbelieket. A védők ezt is visszautasították. 

Június 28-án hajnalban kezdték el a vár ágyúzását a törökök. Négy napig tartott a 

külső vár ostroma. A török ágyúk folyton lőtték a külső várfalakat, a siklósiak pedig 

viszonozták a lövéseket. Július 2-áig a külső várfalak ellenálltak, ekkor azonban már a 

bástyákon olyan nagy réseket ütött a török, hogy éjjel nem lehetett azokat befalazni. 

Vas Mihály kiadta a parancsot, hogy a védők a belső várba vonuljanak vissza. Másnap 

reggel már a belső vár ágyúzását kezdte el a török. Aknákat is ástak, hogy a belső 

bástyafalakat felrobbanthassák. Július 6-án, pénteken elfogyott a lőszer, elhallgattak 

az ágyúk. Megbeszélést tartott a védősereg. A többség azt határozta, hogy kegyelmet 

kérnek, Szulejmán szultán ezt megadta. Ali aga egyenként bocsájtotta ki a várból a 

védősereget. Háromezer volt a száma a török források szerint a megmenekült 

magyaroknak, akik közül senkinek sem esett bántódása.38 Más források szerint viszont 

a megmenekült magyarok nagy részét elvonulás közben a környéken elbújt török 



harcosok megölték.39 A környékből sok embert megöletett a szultán. Állítólag behívták 

a Siklós körüli falvak bíráit és kegyetlenül lemészárolták őket.40 

A szultán Kaszim béget41 nevezte ki a vár parancsnokának. Ettől fogva török világ 

következett Siklóson és vidékén. Egy időre megszűnt a magyar államnak, a 

vármegyének, az egyháznak minden eddigi szervezete. Ráadásul a törökök a 

környéket pusztító, a népet zaklató őrséget hagytak a siklósi várban. 

Perényi Gábor – Péter fia – siklósi és valpói uradalmainak összes jövedelmét Szigetvár 

védelmére ajánlotta föl. De kevés került ebből Szigetvárra, mert a törökök erre is igényt 

tartottak. 

Tehát minden eddigi intézmény megszűnt a vidéken. Elveszett minden nemesi jog és 

szabadság. A magyar törvényt, közigazgatást, egyházi, megyei igazgatást, adózási 

rendszert, községi szervezetet mind halomra döntötte a török uralom. Megszűnt 

minden jobbágyteher, robot, dézsma. Ha a nemes el nem menekült erről a földről, 

éppen olyan rája (hitetlen alattvaló) lett, mint a jobbágya. 
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