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i.

Előzmények. Az állandó magyar hadsereg felbomlásának következményei. 
Az 1517—24. török háború. Hírek a törökök újabb készülődéséről.
Az 1526-ban mozgósított török hadsereg ereje és összetétele.

j gy korán elhunyt jeles katonaíró — báró Binder- 
Kriegelstein Károly — egyik művében az 1806-i 
francia-porosz háborúnak ezt a címet adta : »Ein 
Krieg ohne Chancen«.1

Ha szabad, térben és időben egymástól ennyire 
távoleső hadtörténelmi események között analógiát 
keresnünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a törökök 

1526-i hadjárata is ilyen, eshetőség és kockázat nélküli vállalkozás volt, 
mert II. Szulejmán szultán — a maga korának egyik legnagyobb 
embere — a győzelem megnyugtató hitével indíthatta útba seregét.

Abban a szörnyű, mondhatnék : zuhanásszerű hanyatlásban, amely 
Mátyás király halála óta Magyarországon úrrá lett, gyökeres rendszer- 
változás és egy újabb Mátyás vasmarka nélkül megállás többé nem volt 
képzelhető. A nemzet rossz útra tért és elvakult akkori vezetői, nem akar
ván erős királyi hatalmat tűrni maguk fölött, elgáncsolták és megsemmi
sítették annak egyik legfőbb támaszát, az állandó hadsereget, amely pedig 
— kellően továbbfejlesztve — hatalmas és minden pillanatban készen- 
álló fegyver lett volna a veszedelmes déli szomszéd várható újabb táma
dása esetén

Az állandó hadsereg megszűntével karöltve haladt, a belviszonyok 
egyre nagyobb zavarodásának eredőjeként, a banderiális honvédő rendszer 
elhanyatlása is. A városi zsoldoscsapatok még gyöngék voltak s a harctól 
mindjobban elszokó köznemesség katonai értéke is tetemesen alászállott. 
A végek megerősítésével és újjászervezésével pedig úgyszólván senki se 
törődött.

A katonai elsatnyulás fokmérője s egyúttal a későbbi katasztrófának 
mintegy előrevetett árnyéka, az 1517-ben kezdődött s több megszakítással 
1524-be is átnyúlt török háború volt.

Bizonyos, hogy a törökök nagyon jól értesültek arról a mélyreható 
és nekik annyira kedvező változásról, amely nálunk Mátyás halálát követte 
s az az erőpróba, amelyet ebben a háborúban végrehajtottak, most már 
tökéletesen meggyőzhette őket arról, hogy újabb mérkőzés esetén Magyar-

Gyalókay : Különlenyomat a »Mohács« c. műből. 1
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országnak — ha csak valami hatalmas szövetségese nem támad — az 
Iszlammal szemben vesztett ügye van.

Tudjuk, hogy ott, ahol csak kisebb csapatok küzdelméről volt szó, 
a magyarok 1517 és 1524 között is jól megállották a helyüket s néhány 
kisebb sikerről is adhattak számot, de a vezetés egészbenvéve csődöt 
mondott s a tulajdonképpeni döntő eseményeket : Szabács és Nándor
fehérvár elfoglalását,2 nem tudta meggátolni. Ezzel, majd 1522 elején 
Orsóvá elvesztésével, a törökök kezébe került az alsó Száva és Duna vonala 
s noha a szultán 1524-ben Egyiptomban volt elfoglalva s 'gy nagyobb 
erőt Magyarországra nem küldhetett : a végvárak visszahódítására semmi
féle komoly kísérlet se történt.

De ha már támadó hadjáratra nem is mert nálunk gondolni senki, 
legalább az ország védelmét kellett volna egy kellően kifejlesztett és fel
szerelt végvárrendszerrel biztosítani, amelynek alapjai meg is voltak s 
amelynek kiépítésére 1526-ig még lett is volna idő. Ámde, mint azt a 
mohácsi hadjárat siralmasan igazolta, ezen a téren se történt jóformán 
semmi s az augusztus 9-én Újlakra érkezett szultán diadala biztos tuda
tában hirdethette ki, hogy útjának végcélja Buda, Magyarország fővárosa.3

* *
*

Egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy az 1526-i háború Magyar- 
országot meglepetésszerűen ér:e s így nem is volt ideje, hogy a veszedelem 
elhárítására, vagy legalább mérséklésére, a kellő intézkedéseket megtegye.

Már 1525 november havától fogva egyre szállingóztak a szultán 
hadbakészüléséről szóló hírek. Azonban a legrészletesebb tudósítást, 1526 
elején, Bakics Pál gazdag rác vajda hozta, aki 1525 végén maga is ott volt 
azon a tanácskozáson, amelyen Szulejmán kijelentette, hogy a jövő évi 
háború célja Buda megvívása lesz. Ennek a vészhírnek igaz voltát a 
Konstantinápolyból visszatérő lengyel követ, továbbá Tomory kémei is 
megerősítették.4

Minthogy pedig a török sereg éle csak 1526 június 30-án ért Nándor
fehérvár alá, nyilvánvaló, hogy Magyarországnak félévnyi ideje volt a 
felkészülésre. Ez elegendő lett volna arra, hogy legalább a legfontosabb 
délvidéki várakat rendbehozzák, elegendő őrséggel, ágyúval és lövőszerrel, 
valamint éléssel lássák el. Rögtöni intézkedés esetén a legtávolabbról jövő 
bandériumok is beérkezhettek; zsoldosok fogadására, külföldi segítség 
felhajtására is lett volna elég idő s így az állandó hadsereg hiánya se érez
tette volna káros hatását annyira, mint amennyire valóban éreztette, 
a véget nem érő sok tanácskozás, veszekedés és halogatás következtében. 
S ha kellő időben nyúlnak azokhoz a pénzforrásokhoz, amelyeknek meg- 
nyi ásával és felhasználásával már csak az utolsó pillanatban kísérleteztek : 
legalább részben, a nyomasztó pénzhiányon is segíthettek volna.

Így azonban se akkor, amikor a szu tán Konstantinápolyból útrakelt,5 
se 2 hónappal később, amidőn már Rácországban járt, magyar hadseregnek 
nem volt még nyoma.

Pedig már az előbbi évek eseményeiből is gyaníthatta volna mindenki, 
hogy a szultán, ha csakugyan Budáig akar előnyomulni, bizonyára akkora
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hadsereget hoz magával, amekkora egy ilyen nagy feladatnak megoldásá
hoz szükséges. Annyival is inkább, mert tartania kellett attól, hogy idegen 
uralkodók is megsegítik a magyar királyt. Erős, jói fegyelmezett és jól is 
vezetett magyar hadsereg kellett volna tehát az ellenséges áradat feltar
tóztatására, még akkor is, ha a valóság nem felelt meg azoknak a szertelen 
híreknek, amelyek a török hadsereg erejéről szárnyrakeltek.

Mekkora is volt hát az a sereg, amellyel a szultán Magyarország leveré
sére indult ?

A régi iskolakönyvek révén szinte megrögződött nálunk az a téves hit, 
hogy a török, minden nagyobb háborúja esetén, 200.000 embert és 300 
ágyút mozgósí ott s hogy ezt a roppant erőt — Hunyadi János idejében — 
25—30.000 főnyi magyar hadak zúzták ismételten pozdorjává. Holott az 
ilyesmi a képtelenségek birodalmából való, mert már a XV. században is 
a töröké volt Európa legerősebb és legjobb hadserege s ekkora számbeli 
aránytalanságot még olyan ügyes vezető se tudott volna — minőségre is 
silányabb eszközökkel — ellensúlyozni.

Üjabb hadtörténetíróink már jól tudják ezt s ezért az 1526-ban 
Magyarországba tört török hadakat, csak a hozzájuk csatlakozott minden
féle balkáni söpredékkel együtt be
csülik 200.000 főre. Azonban a való
ban fegvverfoghatók számát illetően 
nagyon tág határok között — 30 
ezertől 150 ezer főig —- ingadoznak.6 
De a 300 ágyúhoz valamennyien 
ragaszkodnak.

Nincsenek ugyan olyan forrá
saink, amelyekből a török ágyúk 
valóságos számát megtudhatnók, de 
azért mégis a végére kell járnunk, 
vájjon ez, az akkori viszonyokhoz 
képest óriási tüzérség ott volt, vagy 
ott lehetett-e a mohácsi csatában ?
Meg kell állapítanunk azt is, hogy 
mennyire rúghatott a török had
sereg harcban számottevő részeinek 
állománya ? Teljes világosságot al
kalmasint sohase fogunk ezekre a 
kérdésekre deríthetni, de valami 
valószínű eredményre mégis csak 
juthatunk.

A XVI. század utolsó negyedé
ben író Kocsi bej, a török történet-

Török sisak a XVI. század elejéről. 
(Az 1896-i kiállítás idejében II. Abdul 
Hamid szultán tu la jd o n á b a n  v o lt .)
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írók szokásos túlzásaitól eltéró'en, elfogadható számokkal mondja meg, 
mekkora volt a rumeliai és az anatóliai hadtest s egészen pontosan tudja, 
mekkora volt az állandó zsoldossereg állománya.7

Kocsi szerint, a rumeliai ejalet, amelyhez a mohácsi vész idején már 
Bosznia és Rácország is tartozott, 12.000 kilids8 után, 40.000 főnyi katona
ságot volt köteles hadba küldeni; Anatólia pedig, 7000 kilids után, 17.000 
embert. Hozzáteszi azonhan, hogy mindakét ejalet sokkal többet szokott 
állítani, mint amennyit kellett volna. Tudniillik Rumélia 70—80 ezer, 
Anatólia pedig 30 ezer embert. Ez, természetesen, már törökös nagyítás, 
mert sehogyan se hihető, hogy valamely tartomány — saját jószántából —  
kétszerannyi katonát állítson, npnt amennyire a törvény kötelezi. Ennél
fogva ennek a két ejaletnek kivonuló katonasága nem lehetett több, mint. 
amennyit a kánun megszabott, vagyis 57.000 ember.

A rendes zsoldot húzó csapatok pontos állománya — ugyancsak 
Kocsi szerint — »régebben« (tehát 1574 előtt) 36.153 fő, ebből azonban 
harcos csupán 22.000 volt.® Ha ezt az előbbi két hadtesthez hozzáadjuk, 
79, vagy kerekszámban 80, ezer fő lesz az eredmény. Ez volt a török sereg 
javának valószínű ereje. Ehhez később még, főként a végekből, állítólag  ̂
40—50 ezer főnyi, de sokkal kisebb katonai értékű irreguláris sereg járult,10, 
amellyel együtt egy ilyen összetételű török haderő, kerekszámban legfel
jebb 120— 130 ezer főre rúghatott.11

Ebből azonban még nem következik az, hogy ugyanekkora állomány
nyal érkezett oda, ahol voltaképpeni hadműveleteit megkezdette. Hadtör

ténetíróink elfelejtik azt a nagyon fontos igaz
ságot, hogy a hosszú hadműveleti vonal, harc 
nélkül is, felemészti a hadsereg jókora részét. Az. 
ilyen módon beálló apadás, a hadműveleti 
vonal hosszához és egyéb körülményekhez 
képest, 30—40%-ra, sőt néha még többre is 
rúghat.12

Konstantinápoly és Nándorfehérvár kö
zött 670 római mérföld volt a távolság, ami 
tehát 1005 kilométernek felel meg.13 A Kon
stantinápolyból vagy Rumélia déli részeiből 
jövő csapatoknak ekkora utat kellett tenniök, 
hogy a magyar határra juthassanak. Az ana
tóliai hadtestnek természetesen sokkal többet. 
Legkedvezőbb volt a végekből csatlakozó csa
patok helyzete, amelyek egy pár napi menettel 
Nándorfehérvár alá érhettek.

Ha már most feltesszük, hogy a három 
reguláris hadtest, úgy, amint mondottuk. 
80.000 főből állott s a hosszú útat átlagosan-

T örök  lódísz, am ely a nyakról csüngött alá. 
(Körmend.)
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Török lovassági kézi dob.
■(Az Esterházy hercegi család birtokában.)

25%-nyi apadással tette meg, akkor a Száva vonalához már csak 60.000 
fővel érhetett. Innen Mohácsig még 250 kilométernyi út várt reá, amelyen 
most már nemcsak a hosszú menet okozta fáradalmak és betegségek, 
hanem ismételt véres harcok,11 továbbá el nem kerülhető kikülönítések is 
apasztották. Ha minderre —  nagyon alacsony becsléssel —  csak 10%-ot 
számítunk, akkor arra az eredményre jutunk, hogy a három török had
test a mohácsi csatában együttvéve se volt erősebb 54—55 ezer főnél.15 Ehhez 
20 ezer főnyi, katonaszámba vehető, irreguláris hadat adva, 75.000 főt 
kapunk. Tomory tehát alkalmasint közel járt a valósághoz, amidőn a 
Mohács alá érkezett török hadsereg harcosállományát —  kémjelentések 
alapján — 70.000 főre tette.18 Brodarics 80.000 főről tud.17

Hogy legalább is a rendes török katonaságot nem szabad fenti számí
tásomnál többre becsülni, azt a XVI. századbeli — török feljegyzések 
nyomán dolgozó — de eddig kevés figyelemre méltatott Löwenklau (Leon- 
•clavius) is támogatja.18

Tudnunk kell továbbá azt is, hogy az 1526-i hadjáratban — nem
csak harcban, hanem menetközben is — temérdek ló pusztult el, ami a 
lovasság harcoló állományát nagyon megapasztotta.19

A mohácsi csatában harcolt török sereg ágyúinak számáról semmiféle 
hiteles adatunk sincs. A török források 300-tól 1000-ig menő számot 
jegyeztek fel, a magyarok 300—600 ágyúra becsülik Szulejmán tüzérségét. 
Hadtörténetíróink, mint már mondottam, az alsó határt veszik alapul s 
-ezt meg nem ingatható hiteles számnak vélik.

Kocsi bej idézett emlékiratában azt mondja, hogy a szultánnak 1099 
tüzére és 400 hajtótűzére volt.20 Tudva azt,hogy a XVI. században egy-egy 
könnyű tábori ágyúhoz két, legfeljebb három, igazi tüzért osztottak 
he, a fenti 1099 ember 300 könnyű ágyúhoz bőségesen elég lett volna. 
A Tomoryhoz átszökött magyar rabok ugyanis azt vallották, hogy a török 
■ágyúk kisebb részét két, nagyobb részét azonban négy ló húzza.21 Ebből 
tehát az tűnik ki, hogy a törökök csak könnyű, alkalmasint a későbbi



3- és 6-fontosnak megfelelő, ágyút hoztak Mohácsra, ami az utak akkori 
nyomorúságos állapota mellett természetesnek is látszik.“2

A XVI. és XVII. század tüzérsége rengeteg poggyászt hurcolt magá
val, ami a pótlás nehéz, vagy éppen lehetetlen voltából következett. 
300 ágyú, a hozzátartozó lövőszeres szekerekkel és egyéb alkalma
tosságokkal együtt, körülbelül 10.000 lépés (7% kilométer) hosszúságú 
menetoszlopot alkothatott. Egy ilyen hosszú ágyú- és szekérsor, az egyet
len útvonalra kényszerített hadsereg menetoszlopába ékelve, sokkal több 
bajt és fennakadást okozhatott, mint amennyi hasznot az akkori, nagyon 
csekély hatású, ágyúk hajthattak.23

De ellene szól a 300 ágyú lehetőségének az a körülmény is, hogy a 
X V I. században 1000 emberre rendesen csak két ( legfeljebb három) ágyút 
számítottak,24 Az irreguláris csapatoknak nem volt tüzérségük, ha tehát a 
kezdetben 80.000 főnyi rendes hadsereg tüzérségét a fenti két kulcs szerint 
becsüljük is, csak 160 vagy 240 ágyút kapunk. Itt is a kisebbik érték a 
valószínű.

Történetíróink, kivált hadiesemények tárgyalásánál, gyakran esnek 
abba a hibába, hogy későbbi idők képét korábbi századokba vetítik vissza, 
így van ez a tábori tüzérséggel is, amely pedig a XVI. század első felében, 
sőt még sokkal később se, volt olyan nagyszámú és félelmes, mint aminőnek 
azt általában feltüntetik.25 A tűzértaktika akkor még igazán csecsemő
korát élte s nagy tűzértömegek alkalmazásához jóval azután se értett 
senki. Valóságos meglepetésként hatott tehát, amikor Gusztáv Adolf a 
breitenfeldi csatában (1631 szept. 17.) 30 ágyúból álló, egységesen vezetett, 
tüzértömeget alkotott.26

Török kengyel a XVI. századból.
(Armeria Ileale, Torino.)

C>



ii.
Magyarország készületlensége. A természetes akadályokat senki se védte. 
A Dráva és Karassó közötti mocsárvidék katonai fontossága. Harcok a Dráva 
és a Karassó között (aug. 20—26). Tomory visszavonulása. A király 
útja Budától Mohácsig. Zápolyai János üzenete. A fővezérek kijelölése. 
A többség kierőszakolja a Mohács melletti megütközést. Harcok Mohács

alatt (aug. 26—29).

Ennek a tanulmánynak célja a nagy, a sorsdöntő mérkőzés körülményei
nek taglalása és kellő megvilágítása lévén, a hadjárat kezdetén végrehajtott 
hadműveletekkel csak annyiban foglalkozunk, amennyiben azok a későbbi 
eseményekbe, főként pedig a mohácsi csata történetébe, is belefonódnak.

Meg kell tehát ismernünk azt a katonai helyzetet, amelyet a hadjárat
nak a Száva, Duna és Dráva között lefolyt első felvonása teremtett, mert 
jórészben már ez is megadja a kulcsot a későbbi katasztrófa megértéséhez.

A mohammedán időszámítás 932-ik évében, Redseb havának 11-ik 
napján — vagyis a mi időszámításunk szerint 1526 április 23-án — indult 
el zsoldos csapataival Konstantinápolyból a szultán.27 Tíz nappal későbben 
Drinápolyban, május 19-én pedig Philippopolisban volt, ahová két nappal 
utóbb Behram pasa is megérkezett az anatóliai hadtest élén. Ott volt 
a ruméliai hadtest egy része is, amely azután Sofiában alakult meg 
teljesen.

Június 3-án Ibrahim nagyvezír,28 aki egyúttal a ruméliai hadtest 
parancsnoka is volt, az utóbbival a hadsereg élére került s mindvégig 
annak sorrendszerinti első csoportját alkotta.

Azonban Rácországon át nagyon keserves és fáradságos volt a menet, 
mert június havában temérdek eső esett. A folyók megáradtak és kicsaptak 
medrükből, az útak pedig feneketlenekké váltak.29

Végszendrőn az ottani öreg, tapasztalt bejlerbej — Jahjapasa-oglu 
Báli — csatlakozott lovasságával a nagyvezírhez s együtt értek június 
30-án Nándorfehérvár alá, ahova julius 6-án a Khoszrev bej vezette 
boszniai lovasság is megérkezett. Július 8-án Szalánkeménhez ért Ibra
him s itt kapta az előtte járó Bálitól azt a nagyon fontos jelentést, hogy 
Tomory Pál kalocsai érsek, az alsó végek kapitánya, 2000 lovassal Péter- 
várad közelében van, de a király még nem indult el Budáról.30

Ez a rövid jelentés tulajdonképpen mindent megmond s egyúttal 
ijesztő képét tárja elénk az akkori hadihelyzetnek. A törökök három rendes 
hadteste és nagyszámú irreguláris csapata, már napok óta részben magyar 
földön, részben Nándorfehérvár alatt állott, de az eléje állítható magyar 
sereg csak 2000 fő! Még ez a kevés is pusztán Tomorynak volt köszönhető, 
az egyetlen magyarnak, aki a maga csekély erejéhez képest mindent 
elkövetett a közelgő veszedelem elhárítására.

Ha Magyarország, több mint fél évvel a háború elkö vétkezéséről 
kapott megbízható hírek után is, csak ekkora csapatot tudott talpraállítani 
és felfegyverezni : akkor már nem lehetett arra számítani, hogy az utolsó 
pillanatban a törökével egyenlő erejű és egyenlő rangú hadsereg nőjjön ki 
a földből. Az eddigi nagy késést és számtalan múlasztást csak valami csuda 
tehette volna jóvá.

*7i
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Jól sejtette a felvonuló zivatar nagyságát Tomory, aki már március 
20-án gyors intézkedést kért a királytól a végek védelmére,31 de hiába. 
Sőt még 4 hónappal későbben is hasztalanul sürgetett segítőcsapatokat 
Pétervárad felmentésére.32 Ő már akkor látta, hogy Magyarország elkésett 
attól, hogy az elpocsékolt drága időt kipótolva, Szulejmán ellen felkészül
hessen.

Ugyanilyen fenyegetőnek látta a helyzetet a pápai követ — báró 
Burgio Antal — is, akinek akkori jelentéseiben híven tükröződik vissza 
mindaz, ami az országot romlásba vitte. 1526 július 10-én már kétségbe- 
ejtőnek mondja Magyarország helyzetét, mert nincs vezető, nincs rend, 
nincs pénz és egyáltalán hiányzik mindaz, ami a hadviseléshez kellene és 
csak az ellenségtől függ, hogy mit hagy meg a szerencsétlen országból.33

Ismételnünk kell azt, amit egyszer már mondottunk, hogy a törökök 
támadása nem rajtaütésszerűen történt s így nem fogadható el az a 
kifogás, hogy nem volt idő a készülődésre. Most, hogy minden megkésett, 
az időnyerés lett a fődolog. Csakis ezzel lehetett volna elérni azt, hogy 
mindazok a bandériumok és segítőcsapatok, amelyekre a király bizonyos 
valószínűséggel számíthatott, legalább az utolsó nagy viadalra megérkez
zenek.

Hogy pedig időt nyerjenek, az első ellenállást az első nagy akadálynál 
—  a megáradt Száva vonalán, Nándorfehérvárnál — kellett volna meg
kísérelni s ha nem sikerül, a második természetes védővonalra, a Duna 
vagy a Dráva mellé, kellett volna visszavonulni. Láttuk azonban, hogy a 
hosszú úton kifáradt és megfogyatkozott török sereg ellenállás nélkül kelt 
át a Száván.

Gyorsan azonban most se haladhatott, mert a szultán, mielőtt a 
királyi sereggel leszámolt volna, el akarta foglalni a szerémségi várakat is, 
hogy a Száva és a Duna között kellően biztosított közbenső hadműveleti 
alapot teremtsen.

Ibrahim nagyvezír már június 30-an Nándorfehérvárrá érkézéit 
ugyan, de Eszéknél csak augusztus 15-én kezdődött a hídverés, vagyis 
éppen másfél hónapba telt, amíg a török hadsereg egyik átkelőhelytől a 
másikig jutott. A mieink még ezt az időt se használták ki, mert a Dráva 
vonalán csakúgy nem volt hadseregük, mint ahogyan nem volt a 
Száváén se.

Ebbe a másfél havi időközbe esik Pétervárad ostroma és eleste,31 az 
egyetlen hősies, de eredménytelen — mert gyarló eszközökkel próbált 
ellenállás a Száva és a Duna között.

Talán feltolakodik itt az a kérdés is : miért nem ment a szultán 
Pétervárad bevétele után, egyenesen tovább Pest irányában s miért tért 
ki nyugatra, Eszék felé ? Igaz, hogy a hadműveleti vonal rövidebb '  olta 
a pétervárad—pesti irány mellett szólott, de viszont ellensúlyozta ezt az 
előnyt az a nagy technikai nehézség, amellyel a Duna kétszeri áthidalása 
(Pétervárad és Pest alatt) járt volna, holott így csak egyszer kellett át
kelnie, a jóval kisebb akadályon, a Dráván.

A másik ok, amely a szultánt Eszék felé terelte, tisztán stratégiai 
természetű volt. Ugyanis Pétervárad bevétele után már tudta, hogy a 
király, aki július 20-án indult el35 egy maroknyi csapat clcn Budáról, a
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Duna jobbpartján vonul lefelé. Hogy tehát a két ellenfél összecsaphasson, 
a töröknek is az eszék-budai útra kellett fordulnia.

Mellette szólott továbbá az is, hogy így a hajórarakott nehéz tüzérség 
és más egyéb víziszállítmány is, a hadsereg közvetlen közelében Volt, 
ezenkívül pedig az, hogy a hatalmas Duna minden, keletfelől jövő, meg
lepetésszerű támadástól megóvta a törököket.

* **

Eszék megszállása s a Dráván történt hídverés az a határjelző, 
amelytőlfogva az események már közvetlenül a mohácsi csata történetébe 
kapcsolódnak, miért is ezekkel bővebben kell foglalkoznunk.

Minthogy a törökök a Dunán meg se próbálták az átkelést, a Dráva 
lett volna az a természetes gát, amelynél az ellenséget annyival is inkább 
meg lehetett volna állítani, mert itt tulajdonképpen két védővonal volt 
egymás mögött. Az egyik a Dráva, a másik a vele párhuzamosan s tőle 
északra mintegy 30— 35 kilométer távolságban folyó Karassó (Karasica).

Közöttük mocsaras, ingoványos, hadműveletre teljesen alkalmatlan 
lapály terült el, egészen a hercegszőllősi dombokig s maga a Karassó is, 
kivált az akkori esős időben, iszapos medre miatt nehezen, vagy egyáltalán 
nem volt átgázolható. Vagyis, az ellenállás feltételei a lehető legjobbak 
voltak s csak arravaló sereg és ügyes, elszánt vezér kellett volna hozzá, 
hogy a török hadsereg hosszabb időre elakadjon, vagy pedig időrabló nagy 
kerülőre kényszerüljön.36

Magyar haderő azonban abban a pillanatban, amikor a szultán 
Újlak eleste (augusztus 8.) után Eszék felé indult, nem volt más Tomoryén 
kívül, amely — Perényi Péter hozzácsatlakozott csapatával együtt — 
legfeljebb 6000 főre rúghatott. Tomory, Pétervárad elvesztése után még 
jóidéig a Duna balpartján maradt, attól tartva, hogy a törökök valamely 
más ponton — talán Erdődnél — kísérlik meg az átkelést. Mikor azután 
bizonyos hírt kapott róla, hogy a szultán Eszék felé indult, ő is oda sietett, 
hogy vagy ott, vagy a Karassónál tartóztassa fel az ellenséget.37 Erre uta
sította őt különben a király is,38 minthogy Báthory István nádor, akit a 
Drávához küldött. Mohácsról visszafordult, mert az urak közül senki se 
akart vele menni.39

Azt, hogy hol ment át Tomory a Dunán, teljes bizonyossággal nem 
mondhatjuk meg. A valószínűség Bezdán tája mellett szól, mert onnan 
legalább Baranyavárát (tehát a Karassó vonalát) még elérhette, ha 
netalán Eszékre nem juthatott volna is el.40

Fraknói szerint41 Tomory augusztus 18-án 5000 lovassal a Dráva felé 
sietett, hogy a szultán átkelését, ha még lehet, meggátolja. De Eszék 
közelében megtudta, hogy elkésett, mert a török sereg nagyrésze máris 
átkelt a folyón. Erre azután baranyavári táborába tért vissza és most már 
nem volt más választás, mint nyílt csatában megütközni az ellenséggel.

Ez az előadás azonban nem egészen felel meg a valóságnak. Szulejmán 
naplójában olvassuk ugyanis, hogy augusztus 19-én teljesen elkészült a 199 
méter hosszú és 1 méter széles hajóhíd s másnap (20-án) Kurd nándor
fehérvári vajda 150 lovassal (mai fogalmaink szerint egy lovasszázaddal)
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átkelt rajta s megütközött a gyaurok előőrseivel, kik közül hetet elfogott 
s a szultán elé vitte őket.42

Ebből tehát az tűnik ki, hogy Tomory különítményének legalább is 
az éle ott volt Eszék közelében s nem harc nélkül vonult onnan vissza. 
Természetes, hogy mihelyt a híd elkészült s a törökök a balparti hídfőt is 
kellően megszállották, Tomory nem vívhatott többé komolyabb harcot 
ezen a táion, mert könnyen megtörténhetett volna, hogy a nagyobb szám
ban átkelt ellenség mindenestül az ingoványba szorítja őt. Abban sincs 
igaza Fraknóinak, hogy erről a próbálkozásról minden krónikás hallgat* 
mert például az egykorú Kemálpasazáde is megemlékezik róla, csupán a 
dátumot téveszti el.43

Kétségtelen azonban, hogy Tomory lassankint visszament Baranyavár 
felé. De nem azért, hogy ott nyilt csatát vívjon, mint azt Fraknói állítja 
— mert erre gyönge volt — hanem azért, hogy a Karassó jobb partján levő 
hercegszőllősi dombokon állást foglalva, a török hadseregnek a mocsaras 
partú és iszapos medrű folyón való átkelését meghiúsítsa, vagy legalább is 
hátráltassa.

Hitelt érdemlő egykorú tudósítások tanúsítják, hogy augusztus 20-ától 
26-áig szakadatlan harcot vívtak Tomoryék a Dráva és a Karassó között, 
a török fősereg előtt járó portyázó csapatokkal.44

A legnagyobb ütközet augusztus 24-én volt. Egy, 1526 szeptember 
10-én kelt zárai jelentés szerint,45 Tomory ebben a harcban 10.000 törököt 
vert szét, kik közül 3000 elhullott, 524 pedig foglyul esett. Erre a harcra 
vonatko; hátik Szulejmán naplójának ez a mondata: »A hitetlenek ágyúinak 
dörgése idehallatszott«.40 A bőbeszédű Kemálpasa
záde még azt is elmondja, hogy Tomory a Karassó 
(déli) partján »ágyúszekerekkel« vette körül egész 
táborát s ahelyett, hogy eléje ment volna az ellenség
nek, arra szánta magát, hogy azon a helyen várja be.47

Ebből tehát az Játszik, hogy Tomory valóban 
védeni akarta a Karassó átjáróit, de erre már nem 
kerülhetett a sor, mert a király, egész különítményé
vel együtt Mohácsra rendelte őt vissza.48 Ezzel az 
utolsó, még lehetséges védővonal is az ellenség bir
tokába került.

* *
*

Hogyan ütött a királyi sereg Mohácsra és mért 
állapodott meg éppen ott ?

Érdemes ezzel a kérdéssel egy kissé foglal
koznunk, mert —  mint látni fogjuk — rosszabb 
megoldást már alig választhattak volna a mieink.
Ha már a Dráva vonalának védelméről, az alább

Tollas buzogány a nénictújvári várból. XVI. század.
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elmondandók miatt, nem lehetett komolyan szó, akkor valahol Buda 
közelében kellett volna a mindenfelől útban levő handériumokat és a 
külföldi — sajnos, későn kért — segítőcsapatokat bevárni s mindenáron 
meg kellett volna akadályozni azt, hogy a király, a Mohácsnál össze
gyűlt gyönge sereggel, az ellenség torkába rohanjon.

Azok a hírmondók, akik a királyt már az év elején tájékoztatták 
a törökök készülődéseiről, azt is tudni vélték, hogy a szultán Eszéken 
át szándékozik Buda felé nyomulni. Ügy látszik, ez volt az oka annak, 
hogy gyülekezőhelyül Tolnát jelölték ki, ahol július 2-án a magyar had
seregnek már együtt is kellett volna lennie, hogy onnan a Drávához 
vonuljon.

Hogy azonban ez a fontos vonal addig se maradjon védtelen, 
a király Eszék megszállására utasította a nádort. Ámde azok, akiknek 
vele kellett volna menniük, vagy legalább is oda kellett volna küldeniök 
csapataikat, olyan érthetetlen lanyhaságot és nemtörődömséget mutat
tak, hogy a nádor, anélkül hogy csak valamit is végzett volna, Budára 
tért vissza.49

Az a számítás, hogy a sereget Tolnán egyesítik, a nádor meghiúsult 
vállalkozása után se volt éppen rossz, mert július 2-án a török hadsereg 
még Nándorfehérvárnál, Eszéktől 194 km.-nyi ávolságban, volt. A ma
gyaroknak azonban, Tolnától a Dráváig, csak 118 km. utat kellett tenniök, 
ennélfogva minden valószínűség amellett szólt, hogy ha már Péterváradon 
nem is tudnak segíteni, legalább a Dráva — vagy legrosszabb esetben 
a Karassó — vonalát, jóval a szultán előtt elérhetik.

Ámde minden reménységet meghazudtolt az a nem várt körülmény, 
hogy a kitűzött napra egy lélek se jött Tolnára, mert a készülődő vesze
delem komoly voltában, úgy látszik, ezúttal se akartak hinni legtöbben.50 
A király végre, tudva, hogy sokan vannak olyanok, akik az ő jelen
lététől teszik függővé azt, hogy felüljenek-e :51 bárha mindössze is csak 
3000 főre rugó (lovas és gyalog) hada volt, július 20-án megindult Budáról 
Tolnára. Akkor a török már nyolcadik napja vívta Péterváradot52 s Tomory 
jelentéseiből mindenki tudhatta, hogy ha gyors segítség nem jön, a vár 
néhány nap múlva a szultáné lesz.53 Ügy is történt.64

A király, hogy útközben minél többen csatlakozzanak hozzá, nagyon 
lassan haladt. De már az első állomáson — Érden — keserű csa’ ódás 
érte, mert senkise jött, bár már napokig vesztegelt ott. Ercsiben is csak 
több napi hasztalan várakozás után csatlakozott hozzá Báthory András, 
»nem megvetendő számú csapatokkal«.65

Innen a király Báthory István nádort azzal a paranccsal küldötte 
előre To'nára, hogy az ott netalán már gyülekező haderőt rendezze.56

Dunapentelén érte a királyt Bácsy György, akit Zápolyai János 
erdélyi vajda küldött azért, hogy végre határozott parancsot hozzon 
neki. Legelőször ugyanis azt kívánták tőle, hogy hadaival a királyhoz 
jöjjön. Azután —  Batthyány Orbán útján — azt a parancsot kapta, 
hogy Oláhországba vonuljon s az oláh vajdákkal egyesülve, támadja 
hátba alkalmas helyen a törököket. A harmadik rendelkezés pedig az 
volt, hogy minél előbb egyesüljön a király seregével. A vajda azt is meg
üzente, hogy ő ezt az utóbbit látja leghelyesebbnek.
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Bárha a fennforgó válságos körülmények között minden pillanat 
■drága volt, még most se történt gyors intézkedés, mert azt a magyar 
seregben, az egész hadjárat alatt, hosszúranyúló tanácskozás és vitat
kozás előzte meg. Ennélfogva Bácsy is hiába várt utasítást Dunapentelén. 
Ezt csak Dunaföldváron adták ki, ahová a király másnap érkezett. 
•Ott kapta a lesújtó hírt Pétervárad elestéről.

Ez a megdöbbentő esemény mintha mégis felrázta volna le har- 
giájából a királyt s vele együtt a többi főurat is. Ideges kapkodás, lótás- 
futás kezdődött. Bácsyt tüstént visszaindították urához, azzal a szigorú 
paranccsal, hogy a vajda a lehető leggyorsabb menetben siessen a király 
táborába.57 Nyakra-főre küldözik a kengyelfutókat : Zápolyai Györgyhöz, 
Batthyány Ferenc horvát bánhoz, Frangepán Kristófhoz, Ferdinánd 
főherceghez, katonát és ágyút sürgetve mindenfelől.

Mindez július 28-a előtt nem történhetett, mert korábban alig 
-érhetett Péterváradról Dunaföldvárra a hióbhír.

A király augusztus 4-én Paksra, 6-án (tehát elindulásától számítva 
a 17-ik napon) végre Tolnára érkezett, 4000-nél valamivel több lovassal 
s itt találta a nádort azzal a kevés harcossal, aki addig Tolnára gyűlt. 
A török ezen a napon már Újlak várát ostromolta s így a még csak most 
alakuló magyar seregnél közelebb volt a Drávához, ahol, ha siet, a 
mieinket könnyen meg is előzhette.

Tolnán, az eddigi szokás szerint, újra csak tanácskozással telt az idő. 
Voltak sokan, akik jól tudtak beszélni, de parancsolni senki se tudott. 
Nem is parancsolhatott volna, mert a magyar hadseregnek még akkor 
se volt feje. Végre mégÍ3 megállapodtak abban, hogy a Dráva vonalát 
nem szabad az ellenségnek kardcsapás nélkül átengedni. Ezért a nádort 
{nem tudni mekkora erővel) Eszék felé indították. De csakhamar kisült, 
hogy senki se akarja őt követni, hacsak a király is vele nem megy. Báthory 
tehát Mohácsról visszafordult, anélkül, hogy ellenséget látott volna.58

Ez a csúfos esemény — amelyet hiába is akarnánk szépítgetni vagy 
takargatni —  augusztus 13-án zajlott le, vagyis egy nappal előbb, hogy 
a török Eszéket megszállotta. Ez annál feltűnőbb, mert addig fennen 
lángolt a harci kedv. Brodarics augusztus 5-én még azt írja Paksról 
a királynénak : »Csodálkoznék Felséged, ha itt lenne a mieink tanács
kozásán ; csaknem mindannyian azt hiszik, hogy szárny nélkül is repül
hetnek s kétségbeesettnek, gyávának, szidnak engemet, ha óvatosságra 
intem őket«.59 Istvánffi is megrója azt az elbizakodott hegyke hangot, 
amely ezeken a tanácskozásokon uralkodott.60

A nádor vállalkozásának siralmas kudarca indította Lajos királyt 
azokra az emlékezetes szavakra, amelyeket a szem- és fültanu Broda
rics így örökített meg : »Látom, hogy mindenki csak az én személyemben 
keres magának kibúvót és mentséget. Személyesen jöttem el ebbe a nagy 
veszedelembe azért, hogy az ország megmentésére és a ti jólétetekért 
a saját életemet a szerencse minden változásának kitegyem. Hogy tehát 
senki se találhasson az én személyemben mentséget a saját gyávaságára 
s hogy engem semmivel se okozhassanak, a mindenható Isten segítsé
gével holnap én magam fogok elmenni véletek oda, ahova mások nélkülem 
menni nem akarnak.«61
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Ment is, mert időközben a hangadók rájöttek, hogy Tolna környéke 
lovascsatára nem alkalmas. Így hát tovább vonult a sereg s augusztus 
14-én Szekszárdra, 17-én pedig Báttára ért. Innen küldötte a király 
Palinay György boszniai püspököt Tomoryhoz, azzal a paranccsal, hogy 
az érsek haladéktalanul a királyhoz, jöjjön. Báttán kellett ugyanis 
eldőlnie annak, hogy ki lesz a még csak alakulóban levő magyar sereg 
fővezére ? Tomory már akkor nagyon vigasztalannak látta a helyzetet ; 
ennek következtében ezzel az útasítással küldötte vissza Palinayt : vegye 
rá mindenképpen a királyt, hogy a szultántól — akár évi adó árán is — 
békét kérjen.62 Palinay küldetése azt mutatja, hogy Tomory nem ment
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rögtön Báttára, ami amúgy is valószínű, mert különítménye éppen ebben 
az időben vonult át Bácskából Baranyavár alá. Nagyon természetes- 
tehát, hogy addig, amíg az ottani helyzetről nem tájékozódott, nem is
ment sehova se.

Azonban kétségtelen, hogy még augusztus 20-a előtt megfordult 
Báttán, ahol az ő jelenlétében történt meg a fővezéri állás betöltése.61

Bármilyen nagy harcivágy nyilvánult is meg az utóbbi napokban, a 
vezéri méltóságot senki se óhajtotta magának, mert — saját tehetet
lensége tudatában — mindenki félt a felelősségtől. Valóban végzetes
szerencsétlenségnek mondható, hogy nem volt a király seregében egyetlen 
olyan ember se, aki mint fővezér megállhatta volna a helyét.

Tomory, aki a legkomolyabb jelölt volt, a leghatározottabban vona
kodott attól, hogy ezt a keresztet is a nyakába vegye. Ő se tudta magát,, 
ilyen válságos és rosszatjósló körülmények között, alkalmasnak az- 
annyira vegyes elemekből összeverődött magyar sereg vezetésére. 
A király — látva Tomorynak nem színlelt, hanem őszinte szabadkozását — 
azt a célszerűtlen megoldást választotta, hogy Zápolyai Györgyöt adta 
melléje társul. Az utóbbi azonban csak addig volt hajlandó ezt a tiszt
séget viselni, amíg bátyja — János vajda — meg nem érkezik. Ehhez a 
király is hozzájárult s úgy döntött, hogy a vajda megjövetele után az 
utóbbi, Tomoryval és Frangepán Kristóffal együtt, legyen a magyar 
sereg fővezére. A képzelhető legszerencsétlenebb gondolat, amelynek 
káros hatása nem is maradhatott el.64

Az új vezéreknek első dolguk az volt, hogy táborhelyet szemeljenek 
ki Mohács alatt, kijelölvén benne kinek-kinek a helyét. Tomory azutánT 
Perényi Péterrel együtt, visszament a Karassón túl levő táborába,, 
közölve különítményének főembereivel a királynak azt a kívánságát,, 
hogy a Dráva és a Karassó között levő kis sereg is rögtön egyesüljön 
az övével.85

Erre azonban általános felzúdulás támadt. Heves szemrehányások 
és gyanúsítások hangzottak el a király gyáva tanácsadói ellen, akik az 
uralkodót és hadseregét mindenáron el akarják az ellenség közeléből 
vinni. Hangosan követelték, hogy a király is jöjjön övéivel a Karassó- 
hoz, ahol kedvező körülmények között vívhat meg a szultánnal. Kétség
telen, hogy azoknak, akik ezt kívánták, alapjában véve igazuk volt,, 
mert a Mohácson való megállás mellett semmiféle argumentum se szólott.. 
De elvégre a katonának a szófogadás a legfőbb kötelessége. Szomorú 
világot vet tehát az akkori fegyelemre ez a követelés, de egyúttal a fő
vezér gyengeségére is, mert az utóbbi nem parancsszóval, hanem 
rábeszéléssel akart alárendeltjeire hatni s tüstént elhallgatott, mihelyt 
látta, hogy azok nem engednek.

Ezalatt Mohácson is hasonló, sőt még sokkal zajosabb jelenetek 
folytak le. Ugyanis mind Zápolyai Jánostól, mind Frangepán Kristóftól 
követ jött azzal a tanáccsal, hogy a király semmiképpen se maradjon 
seregével a török közelében ; húzódjék hátrább s az ő megérkezésük 
előtt ne kockáztasson semmit. Azonban a királyi táborban két, egy
mással minduntalan harcban álló párt volt. A nagyobbik, amely számának 
megfelelően lármásabb és erőszakosabb is volt, a minden áron való meg-



Teljes páneél a XVI. századból. (Az ambrasi várban.)
Gyalókay : Különlenyomat a »Mohács« c. műből.
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ütközést követelte.66 A kisebbik — de józanabbik — a visszavonulás 
mellett foglalt állást. Ellenben a Karassóhoz egyik se akart menni, 
amit viszont a harmadik — de most távollevő — párt, Tomory különít
ménye, kívánt volna.

Az említett két párt emberei külön-külön környékezték meg a 
királyt, hogy őt a maguk részére hódítsák ;67 majd megszólaltak a har
madik párt képviselői is, a Karassóhoz való előnyomulást sürgetve.

Fővezér most már volt kettő is, de parancsolni egyik se mert. 
A fiatal, tapasztalatlan, ide-oda rángatott király még kevésbbé. Tomory- 
ban legalább volt el nem vitázható stratégiai érzék. Tudta, mit kellene 
tennie, de nem volt az az ember, aki a maga véleményének és akaratá
nak, szükség esetén erőszakkal is, érvényt szerzett volna. Hiányzott 
belőle az a szuggesztív erő, amely az alárendelteket meg tudta győzni, 
de hiányzott belőle az a kíméletlen energia is, amelyre a nagyhangúakkal 

és nyakaskodókkal szemben szükség lett volna. 
Fővezértársa, Zápolyai György — hadban járat
lan fiatal ember — úgylátszik, meg se próbált 
szóhoz jutni.

Pedig volt egy pillanat, amikor az ellenség
nek vaktában nekirohanni akarókat le lehetett 
volna szerelni. Mikor ugyanis a király, a nagy 
szóharchoz szintén idehívott Tomorytól azt kér
dezte, hogy mekkora lehet a török hadsereg ? 
az utóbbi azt válaszolta, hogy körülbelül 300.000 
ember. Általános megrökönyödés követte a fő
vezér szavait,68 aki most üstökön ragadhatta 
volna a kedvező alkalmat, hogy a maga akaratát 
győzelemre segítse. Ehelyett azonban, már a 
következő pillanatban elrontotta a jó hatást. 
Látva ugyanis az urak megszeppenését, mindjárt 
kijelentette, hogy azért nem kell nagyon megijedni, 
mert a török hadsereg jókora része fegyvertelen 
is, meg nem is harcias. A fegyverfoghatók száma 
nem több 70.000 embernél, azonban 300 ágyú 
van velük.

Ez a kijelentés újra megerősítete a harci 
pártot, amihez még egy, eddigelé példátlan jele
net is járult. A Tomory-féle különítmény követei 
újból rá akarták beszélni a királyt, hogy jöjjön 
le hozzájuk a Karassóhoz. Kérésük megtagadása 
esetére azzal fenyegetőztek, hogy nem a szultán, 
hanem a király seregét támadják meg.69

XVI. századi kétélű egyenes kard. Velencei munka.
(A gr. Wilezek-gyUjteménybol.)

/
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Ez az árulással is fenyegetőző fellépés megtette a maga végzetes 
hatását. Bárha már semmi remény se volt arra, hogy akár Zápolyai János, 
akár Frangepán Kristóf, akár a cseh-morva segítőcsapatok idejére meg
jöhessenek : a gyűlés a Mohács alatt megvívandó harc mellett döntött. Így 
lett a kezdetben csak táborhelyül kiszemelt Mohácsból csatatér, holott 
nem tudunk egyetlen olyan okot se, amely a harchely ilyetén megválasz
tását támogatná.

Tomory, aki néhány nappal ezelőtt még békekötésre akarta 
volna bírni a királyt, most teljesen elveszítette a talajt a lába 
alól. Ment, amerre a sors árja vitte, amely —  gátját átszakítván 
többé megállítható nem volt. A fővezér, akinek mindenkit irányítania 
és vezérelnie kellett volna, a többség egyszerű végrehaj tőköz egévé 
sülyedt alá.

Nagynehezen rávette katonáit, hogy hátrább vonuljanak Mohács 
felé s a királyé közelében szállj anak táborba.70

Tomory visszavonulásával megnydott a török hadsereg előtt az ut 
Baj nélkül kelt át a Karassón s portyázó csapatai, nyomon követve a 
hátrálókat, már augusztus 26-án ott rajzottak a magyarok Mohács 
alatti tábora körül. Ettől kezdve, a 29-én vívott nagy csatáig, szüntelenül 
voltak töhbé-kevéshhé heves harcok az irreguláris török lovasság s a magyar 
csapatok között. Hadtörténetíróink egy része erről hallgat,71 vagy pedig 
a Baranyavár és Eszék közötti ütközetekkel zavarja őket össze.72 Holott 
az egykorú források félre nem magyarázható módon írnak róluk.73 Köny- 
nyen kitalálható, hogy mi volt a céljuk. Az, hogy egyrészt felderítsék 
és kikémleljék a magyar sereg állását és erejét, másrészt pedig meg
gátolják azt, hogy a király, Baranyavár felé előretörve, a szultán seregét 
megzavarja. Ez ugyanis, a fárasztó atkeles után, augusztus 2T-en es 
28-án a Karassó balpartján táborozott, a mocsarak között elakadt mál
hára várakozva.74

Hétfőn, augusztus 27-én, már azt gondolták a magyarok, hogy 
aznap a törökök derékhada is ott lesz, ezért a király, támadástól tartva, 
már a hadat is rendezni kezdette.75 De a nagy mérkőzés és vele együtt 
a szörnyű katasztrófa csak, két nappal később, augusztus 29-en, követ
kezett be.

III.
A mohácsi csatatér. Az egykori Földvár falu téves azonosítása a mai Föld
vár-majorral. Elpusztult községek Mohács környékén. Földvár helyének 
meghatározása. Brodarics a távolságokat nem olasz, hanem magyar mér

földben számította. Milyen volt a csatatér 1526-ban?

Az a csatatér, amelyen hazánk történetének egyik legszomorúbb 
eseménye játszódott le, Mohácstól délre, a Duna árterének közelében terül 
el.76 Ez a térség a Cselepatak torkolata és Izsép község között, fiatal 
pleistocénkori, jégkorszakutáni terrasz, régi dunai hordalékkal borítva. 
A paleolitkori ősember idejében, körülbelül ezen a szinten volt a Duna 
völgyének feneke. Mai állapotában 5— 10 méterrel magasabb a mostani 
ártér szintjénél.77

2*
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Ebből a terraszból emelkedik ki a Nagynyárád és Maiss táján körül
belül 30 méterrel magasabb ó-pleistocén szint, amely délfelé alig éssre 
vehető lejtéssel olvad a Karassó mélyedésével egybe.

A fiatal pleistocén-szint keleti oldalán van Mohács, tőle délre, egy 
félszigetszerű nyúlványon, Kölked s valamivel tompább kiugráson Dályok ; 
ettől északnyugatra Udvar. Az ó-pleistocénszint peremére épült Maiss 
(Majsa) és Nagynyárád.78

A Hunyadiak korában s később is, alkalmasint a mohácsi vészig, az 
alsó terrasszon még a következő falvak voltak : Lajmér, Kerekegyháza, 
Lak,79 Földvár, Bágy a és Merse (Mersa). A felső szinten Bácsfalva, Géth- 
monostora és Lak.80

Mindebből a csata egykorú, vagy legalább nem nagyon késői, leírásai 
csupán Mohácsot, Földvárt és Bácsfalvát említik. Azonban, még mielőtt 
ezekre áttérnénk, egy másik kérdéssel kell foglalkoznunk, hogy az ebbeli 
kétségeket is eloszlassuk.

Ismételten felhangzott már az az állítás, hogy a mohácsi csatatér 
ma már nincs meg, mert a Duna teljesen elmosta, úgy hogy a harc szín-, 
helye manapság vagy a Duna medrébe, vagy éppenséggel a mohácsi 
szigetre esik. Legrégibb térképeink tanúsága szerint azonban a Duna 
Mohács alatt hajdan sokkalta erősebben kanyargóit, mint most, ennek foly
tán sodra hol jobbra, hol balra tért ki a meder középvonalából s majd a 
jobb, majd a bal partot mosta erősebben.

Nem lehet tehát ezen a folyamszakaszon olyan állandó és egyenletes 
erőt feltételezni, amely a folyamot arra kényszeríthette volna, hogy a 
medrét következetesen nyugat felé tolja.

És, ami szintén fontos : a főág a szigetnek hol bácskai, hol mohácsi 
oldalán folyt. Kétségtelen például, hogy 1338-ban a bácskai ág volt a 
szélesebbik és természetesen a bővebbvizű is.81 Így volt 1526-ban is.82

Marsigli 1726-i térképén83 a Duna a mohácsi sziget mindkét oldalán 
körülbelül egyforma széles. Mindebből tehát az következik, hogy a Nagy- 
Duna nem folyt 400 év óta szakadatlanul a mohácsi oldalon s így nem 
is hordhatott el belőle olyan sokat, mintha állandóan ott lett volna a 
medre.84 Ellene szól a csatatér feltételezett elmosásának az a körülmény 
is, hogy a harc színhelye nem a Duna ingoványos árterén, hanem a 
jóval magasabb fiatal pleistocén szinten van, amelynek peremét, éppen 
a szóbanforgó helyen, több kilométernyi távolság választja el a folyam-1 
medertől. Így volt ez —  Brodarics leírása szerint — 1526-ban is. A Duna 
vize tehát csak áradáskor éri el a terrasz lábát s csakis akkor bomlaszt
hatja meg.

Fontos bizonyíték szól amellett, hogy az utolsó 160 év óta éppen 
semmit se sodort el. Ugyanis, a Mohács és Udvar között levő »Törökhalom« 
(»Türkenhügel«), Földvárpusztának 1766-ban készült nagyon részletes 
térképe szerint, pontosan mai helyén, vagyis az ártér peremén állott.85' 
Mint látni fogjuk, ez a halom, a szorosan vett csatatér keleti szélére esik. 
Ennélfogva abból a területből, amelyen II. Lajos királyunk serege Szulej- 
mán szultánéval megvívott, semmise hiányzik.

Mint az imént már hallottuk, az idevágó források a csata leírásában 
csupán Mohácsot, Földvárt és Bácsfalut nevezik meg. A legutóbbi egyelőre
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nem fontos, Mohács pedig nem okoz nehézséget, mert a XVI. században is 
mai helyén állhatott. Azt azonban — természetesen — nem tudjuk meg
mondani, hogy akkor milyen terjedelmű volt. De ez se baj, mert úgy 
sincs a szorosanvett csatatéren.86

Ebből a szempontból csakis az. elpusztult Földvár érdekelhet, miért is 
ennek helyével bővebben kell foglalkoznunk. Ez a feladat nem is olyan 
könnyű, mint amilyennek első pillanatra látszik. Van ugyan Mohácstól 
dél-délnyugatra, mintegy 6 kilométer távolságban, egy Sátorhely, Sátoristye 
vagy Földvár nevű major ; erre badtörténetíróink egyszerűen ráfogták, 
hogy az elpusztult Földvár falu helyén áll. A név egyezése alapján, minden 
további vizsgálat és kutatás nélkül, bizonyosra vették, hogy a török had
sereg a mohácsi csatára Földvár-(Sátorhely-)major és a Duna ártere 
között vonult fel.87

Ez ugyan nagyon egyszerű és kényelmes megoldás, azonban mégsem 
szabad elfogadni, mert —  mint rögtön kitűnik — minden bizonyíték a 
»Földvár falu =  Földvár-major« elmélet ellen szól.

Bizonyos, hogy a falura és határára valami praehistoricus földvárról 
ragadt a név,88 de azt, hogy ez a »pogányvár« hol állott, még csak nem is 
sejtjük. Más nyomon kell tehát elindulnunk.

A földvári — egészen a mohácsi sziget keleti széléig nyúló — 
hatalmas birtoktest, 1327-ben Bechey Imréé volt.89 1328-ban a pécsi 
káptalan azt állította, hogy ez a Feuldwar tulajdonképpen Ipolthloka 
s nem is Bechey Imre adományos birtoka.90 Ebből hosszas birtokper 
támadt, amelynek során a szekszárdi apát azt vitatta, hogy ez a terület
—  II. András király adományából -—- a szekszárdi apátságot illeti. A per, 
1338-ban, azzal végződött, hogy Pál országbíró kettéosztotta a bir
tokot. Kimondotta, hogy annak a Borzapataktól északra eső része
—  Laak —- Bechey Tötösé és Vesszősé marad, a Borzától délre eső 
terület — Ipolthloka nunc verő Feuldwar —  a szekszárdi apátot illeti,91 
annak ellenére, hogy a Becheyiek már 1328-ban is azt állították, hogy 
Lakot voltaképpen Wyfolou-nak (Újfalunak) hívják s hogy szorosan 
Földvárhoz tartozik.92

Ebből a felosztásból két fontos körülmény tűnik ki. Az első az, 
hogy a mai Földvár-(Sátorhely-)major az 1338-ban a földváritól elsza
kított laki (újfalusi) területre esik. A másik pedig az, hogy az egykori 
Földvár falut csakis a Borzapataktól délre kereshetjük. Hogy csakugyan 
•ott volt, azt a csatában résztvett Brodarics következő szavai bizonyít
ják : »Contra nos collis erat in longum protensus in theatri quodammodo 
forma . . .  In collis imo descensu pagus modicus cum templo — Feldwar 
■ei pago est nomen . . ,«93

Bizonyos, hogy a mohácsi csata színhelyén semmi más hosszan elnyúló 
emelkedés nincs, a Buziglicán, Majsson, Nagynyárádon és Lánycsókon át 
húzódó ó-pleistocén terraszon kívül, amelyet a hegyrajzi alapfogalmakban 
járatlan leíró, északról nézve, dombnak is, vagy inkább dombhátnak, 
mondhatott.

Az a község tehát, amelyet Brodarics Földvárnak mond, a felső terrasz 
lábánál, a bárányavár-mohácsi országút és Majss között lehetett, talán 5 kilo
méternyire délre a mostani Földvár-(Sátorhely-) majortól.



22

Most csak azt kell eldöntenünk, vájjon csakugyan Földvár volt-e az a 
falu, amelyről Brodarics szólott ? És itt segítségünkre jön az 1696. évi 
úrbéri összeírás,94 amely — felsorolván az itteni környéken levő »Desertum«- 
okat —  megemlíti a velük szomszédos falvakat és pusztákat is. Ebből 
az összeírásból az világlik k>, hogy Földvárpuszta95 még akkor is 
Mersával,98 Bezedekkel, Géth-tel (Gétával), Danóccal97 és Kölkeddel 
volt határos. Mersa szomszédságában Földvár, Lak98 és Bezedek, 
Géthében : Földvár, Sárok és Baranyavár, Bezedekében : Mersa, Földvár 
Lipova és Bágya," Danócéban : Izsép, Dályok, Földvár és Végh100 volt. 
Ezek tehát kölcsönösen meghatározzák egymás helyzetét s így meg
győznek arról, hogy a földvári puszta a kölkedi határtól legalább is a 
felső terrasz széléig, Majss és Buziglica közé nyúlt. Ennélfogva semmi 
se szól Brodarics helymeghatározása ellen, sőt a most tárgyalt 
összeírás adatait egybevetve, azt kell mondanunk, hogy a Brodarics 
megjelölte helyen más falu, mint Földvár, nem is állhatott. Ugyanis 
Lak, Géth, Bezedek és Mersa nem az alsó, hanem a felső terraszon, 
Danóc pedig —  minden valószínűség szerint —  a Duna árterének 
szomszédságában volt.

A XVII. századbeli, a török kitakarodása után végrehajtott, birtok- 
rendezés alkalmával nem húztak rögtön mindenfelé össze-vissza új hatá
rokat, hanem előbb a régieket próbálták megállapítani s csak azután 
csatolták az elpusztult és többé fel nem épült falvak határát, egészben 
vagy részben, valamelyik szomszédos területhez. Így történt ez Föld
várral is.

Kissé hosszadalmasan foglalkoztunk Földvár falu helyének meg
határozásával, de szükség volt reá, mert egy meglevő majornak, a hasonnevű, 
de reges-régen elpusztult községgel történt azonosítása, egy íróról-íróra szál
lott sarkalatos tévedésnek, t. i. a mohácsi csatatér merőben hibás elhatáro
lásának volt a szülőoka.

Brodarics ugyanis azt mondja,101 hogy az a hely, ahol a magyar sereg 
csatarendbe állott, Mohácstól egy mérföldnyire volt dél felé. A török tüzér
ség pedig Földvárnál foglalt állást.102 Ezt a két adatot hadtörténetíróink103 
csakis úgy tudták a »Földvár falu =  Földvár-major« elmélettel egybe
hangolni, ha feltették, hogy Brodarics római mérföldben számított. Azzal 
nem gondoltak, hogy a major nem áll a félkaréjban húzódó terrasz tövében. 
Azt se vették észre, vagy nem akarták észrevenni, hogy — ugyancsak 
Brodarics szerint — a Dráva 4 mérföldnél valamivel nagyobb távolságban 
van Mohácstól dél felé.104 Ha ezt római mérföldben számítjuk, akkor az sül 
ki belőle, hogy a Dráva a mohácsi csatatéren, valahol a Borza medrében 
folydogált. /

Már ebből is kétségtelen, hogy Brodarics nem számíthatott római mér
földben. Hogy csakugyan nem azt vette alapul, azt Burgio 1526 augusztus 
19- és 25-i jelentése105 feltétlenül bizonyítja. Az előbbiben azt írja t. i., hogy 
Mohács 4 mérföldnyire van Eszéktől,106 a másodikban pedig azt, hogy a 
király Mohács közelében, az ellenségtől 4 magyar mérföldnyire táborozik, 
ami — szerinte — 20 vagy 25 olasz mérföldnek felel meg.107

Nem fontos, hogy a Mohács—Dráva közötti távolságot mindakét 
jelentés hibásan adja meg. A fődolog az, hogy Brodarics adataival egyezik



23

s hogy Burgio az ebből következő közös mértékegységet határozottan 
megmondj a .108

Ha már most ezek után Mohács belsejétől109 8 kilométert mérünk dél 
felé és ugyancsak Brodarics nyomán, 4 kilométert a Dunától nem az 
ártér szegélyétől nyugat felé,110 akkor arra az eredményre jutunk, hogy 
a magyar sereg azon a hosszú és nagyon lapos földhullámon állhatott, amely 
Földvár-major és a Borzapatak között húzódik a Duna felé. A balszárny az 
ártér peremére támaszkodott, ami mindenképpen érthető is. Az úgyneve
zett »Törökhalom« pedig, amelyben sokan a szultán figyelőhelyét látják, 
a magyar csatarendbe esett.111

Az eddig tárgyaltak alapján bátran kimondhatjuk tehát, hogy 
mindazok, akik az elpusztult Földvár községet a mai Földvár-major tájára 
képzelték s Brodarics magyar mérföldjét önkényesen olaszra változtatták át, 
4—6 kilométert tevő hibát követtek el a szorosan vett csatatér kijelö
lésében.

* *
*

Milyen volt a mohácsi csatatér 1526-ban ? Erre a kérdésre még a 
legtájékozottabb szemtanú — Brodarics — se ad kielégítő választ. 
Ezt írja ugyanis : »Nagy, széles síkság terült itt el, amelyet se erdők, 
se bozótok, se vizek, se dombok nem szaggattak meg«.112 Nem szorul bizo
nyításra, hogy ez a leírás csakis a szorosan vett alsó (mohács-földvári) 
terraszra vonatkozik, de még arra se illik egészen, mert pl. a Borzapatak- 
ról megfeledkezik. De ennél még sokkal nagyobb hiba az, hogy semmitse 
ír arról, ami a felső terraszon és annak lejtőjén volt, holott —- katonai 
szempontból — ez is nagyon fontos lett volna. Általában Brodarics 
csak azt látta meg, ami a magyar táborral közvetlenül szemben (délre) 
volt. Megemlíti ezenkívül még a Dunát, ingoványos árterével együtt, 
nyugat felé azonban már nem terjed a figyelme, mert csak a déli volt 
a veszedelmes irány, ahonnan a törökök közeledtek. De helyismerete 
arrafelé se terjedt a felső terrasz peremén túl.

Burgio 1526 szeptember 5-i jelentéséből azt olvashatjuk ki, hogy 
— egy szemtanú bemondása szerint -—- a török tüzérség valami erdő 
szélén állott.113 Volt tehát a csatatéren, még pedig Földvár közelében, 
erdő is. Erre vall a már annyiszor idéze t 1696-i összeírás is.114 Nem 
hihető t. i., hogy a törökök, magyarországi uralmuk alatt, bárhol is 
erdősítettek volna. így hát, ha az ő kitakarodásuk után is maradt valahol 
erdő, az csak a hódoltság előtti időkből származhatott.

1696-ban, a felső terraázon, még nagyobbterjedelmű összefüggő 
erdőség (még pedig tölgyes) állott, amelyből Lakra 150, Géthre 300, 
Bezedekre 300, Mersára 200, Bágyára 200 és Földvárra 150 hold esett.115 
Majssnak nem volt erdeje, ellenben Nagynyárád határához egy órajá
rásnyi hosszú és ugyanolyan széles tölgyes tartozott.116 Van tehát — Burgio 
jelentésén kívül is — alapja annak, hogy a Földvárról Nagynyárád felé 
húzódó terrasz — legalább részben — 1526-ban is erdős lehetett. Ez 
nagyon fontos, mert az erdő a török hadsereg mozdulatait jól leplezhette, 
de másrészt felvonulását is hátráltatta.117



24

A magyar hadsereg állománya és összetétele. Hol vonult fel a magyar 
sereg? Téves vélemények az első magyar harcrend tagozásáról. A török 
sereg felvonulása. Báli bej és Khoszrev bej feladata. Hadtörténetíróink 
hibás csatavázlatai. Tomory támadásra bírja a királyt. Az első magyar 
harcrend támadása. Batthyány hadosztályát nem különítették ki. Az első 
siker a magyarok részén. A török ágyútűz hatása. A hátrálás kezdete a 
jobb szárnyon. Az anatóliai hadtest beavatkozása. A második magyar harc
rend támadása és sikertelen áttörési kísérlete. Közelharc az ágyúk előtt. 
A magyar lovasság megfutása s a gyalogság pusztulása. Báli és Khoszrev 

nem avatkoztak a küzdelembe. Veszteségek.

Eddigelé nem foglalkoztunk a magyar hadsereg nagyságával és 
összetételével, még pedig azért nem, mert az állomány szüntelenül vál
tozott s a király serege még a mohácsi csata napján is csak gyülekező- 
félh<*n volt.

Az a viharos tanácskozás, amely minden józan megfontolás nélkül, 
a harc mellett tört lándzsát, tökéletesen elvágta a lehetőségét annak, 
hogy a távolabbról jövő bandériumok és a külföldi segítőcsapatok kellő 
időre megérkezzenek. Ilyenformán Zápolyai János és Frangepán Kristóf 
is elmaradt. Az előbbi a csata elhatározása napján, még Szegedig se 
jutott el, az utóbbi pedig Zágrábban gyűjtötte csapatait. A cseh és morva 
segítőhadak augusztus 29-én még Győrben és Székesfehérváron,118 mások 
szerint Székesfehérváron és Veszprémben,119 voltak. Ellenben a szultán 
táborát augusztus 26-án már csak 18 kilométer távolság választotta 
el a királyétól.

Azzal az erővel kellett tehát a nagy harcot megvívni,amely augusztus 
29-éig nagynehezen Mohács alá gyűlt. Ez pedig vajmi kevés volt és nem 
is tudta senki egészen pontosan, hogy mennyire rúgott. A zsoldosokat 
még csak számba vették, de a többieket aligha. Ennélfogva az állományra 
vona kozó adatokat csak megközelítő értékkén' szabad kezelnünk. 
Brodarics kancellár, aki állandóan a király körül tartózkodott s így 
mindenről tájékozva lehetett, Tomiczki Péter lengyel alkancellárhoz 
intézett levelében, alig 20.000-re,120 a következő évben megjelent Históriá
jában pedig 24—-25 ezerre becsüli a királyi sereget.121

Itt kivételképpen az utóbbi adat, tehát a nagyobbik szám, a hihető. 
Tomory ugyanis akkor, amikor még azon folyt a vita, hogy vájjon 
megütközzenek, avagy visszavonuljanak-e :122 a magyar sereget, saját 
különítményével együtt, valami 20 ezer főnyinek mondotta.123 Azon
ban éppen az utolsó napokban jócskán szaporodott a magyar had
erő, úgyhogy a valószínűség mindenképpen a 24—-25 ezer fő mellett 
szól.124

Amilyen hozzávető az egész királyi hadsereg állományának meg
határozása, ugyanolyan megközelítő értékű lehet csak a különböző 
fegyvernemek arányának megállapítása is. Brodarics azt mondja abban 
a levelében, amelyben a magyar haderőt alig 20 ezer főre becsüli, hogy 
a 10 ezer fő körül levő magyar gyalogság majdnem egy szálig odaveszett.125 
Históriájában pedig azt állítja, hogy a 24—25 ezer főből 12— 13 ezer

IV.
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volt a gyalogos.126 Mind a két adatból az tűnik ki, hogy a lovasság és a 
gyalogság körülbelül egyenlő számban volt képviselve. Azonban arra, 
hogy mennyi lehetett külön-külön a nehéz és könnyű lovasság s hogy 
mennyi volt a puskás és mennyi az Íjász gyalogos, semmiféle megbízható 
adatunk nincs.

Az ágyúk száma, úgy mondja Brodarics, 80 körül volt.127 Hadtörténet
íróink ezt pontos számnak veszik s azért mindannyian 80-ról beszélnek. 
Holott észre kellett volna venniök, hogy Brodarics, a veszteségek fel
sorolásában,128 megadja a pontos számot is, a nyolcvanötöt. Még kevésbbé 
vették észre azt, hogy valamennyi ágyú nem is jutott el a csatába, mert 
az utolsó órákban érkezetteket már ki se rakhatták a hajókból, egyrészük 
pedig a táborban maradt.129 Mint egy szemtanú mondja, a tüzvonalban 
mindössze 53 ágyú volt.130 Hogy milyen fajtájúak és milyen öblűek lehettek, 
azt nem tudjuk. Istvánffi közepesnagyságúaknak,131 Brodarics kevésnek 
és rossznak132mondjaőket. Minemkeveseljük ezt a számot, mert ha minden 
ágyút a tűzvonalba visznek, 1000 emberre valamivel több mint 3 darab 
esett volna, ami az akkori idők kívánalmainak tökéletesen megfelelt.

A tüzérség parancsnoka gróf Hardegg János, a király kedves embere volt.
A felsoroltakon kívül voltak még Tomorynak naszádos csapatai is, 

ezek azonban nem vettek részt a csatában s így csak puszta megemlí
tésükre szorítkozunk.

A királyi sereg összetételéről elég valószínűséggel állíthatjuk, 
hogy körülbelül egyharmada nem volt ipagyar, hanem horvát, lengyel, 
német, cseh és morva. Sőt volt egy kevés olasz és spanyol is. Ha ezt a 
8000 főre tehető idegent leszámítjuk, arra a megdöbbentő eredményre 
jutunk, hogy a szorosan vett Magyarország — erre az élet-halálharcára —  
saját fiaiból nem tudott 16— 17 ezernél többet fegyverbe állítani a török ellen. 
Vagyis az ország várható haderejének legnagyobb része hiányzott a 
mohácsi csatából.

* •
*

Említettük már, hogy Mohács környéke eleinte csak táborhelyül 
volt kiszemelve, mikor azonban úgy döntöttek, hogy ott lesz a mérkőzés 
is, akkor már alkalmas csatateret is kellett keresni.

A Mohács alatti alsó terraszon két párhúzamos mélyedés húzódik 
végig, a felső terrasz aljától a Dunáig. Az egyik Nagy-Nyárádtól Földvár 
major felett a »Fekete kapu« nevű juhakol irányában, a másik ettől 
délre. Ebben az utóbbiban folyik a Borza. Az előbbinek csak nyugati 
részében van élővíz, az t. i., amely »Mühlbach« — a XVIII. századbeli 
térképen »Fliessender Pach« — néven jön alá a nagynyárádi liorhón. 
Földvár-major nyugati oldalán délre fordul s a másik mélyedésbe, a 
Borza patakéba, torkollik.133

A Borzának 1772-ben még természetes, kanyargós medre volt Majs 
és a nagynyárádi patak betorkolása között is. Manapság ott egy malom
árkon fut le a víz s csak ezen alul van természetes meder. Nem tudjuk 
megmondani, hogy a Borza vize mekkora akadály volt 1526-ban ? Nagy 
nem lehetett, mert különben Brodarics megemlítené, hogy nehezen 
vergődtek át rajta.
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A mohácsi csata. (A helyzet közvetlenül a magyarok támadása előtt.)
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Vassisak a XV— 
XVI. század for
dulójáról. (A gr. 
Wilczek-gyüjte- 

ményből.)

A most leírott két mélyedés között húzódó alacsony földhullámon, 
Mohácstól egy magyar mérföldnyire, jelölték ki a magyar hadsereg állását 
olyanformán, hogy az úgynevezett »Törökhalom« annak balszárnyára eshe
tett.134 Innen délfelé, tehát a baranyavár-mohácsi országút irányában, körül
belül 6 kilométerre, Majs felé pedig már 5 kilométerre, esik a látás határa. 
Nem sok, de éppen elég arra, hogy a török sereg a magyart meg ne lephesse.

Többször felvetődött már az a kérdés : Jól volt-e a magyar sereg 
állása kiválasztva ? Azt hiszem, nem érdemes róla vitatkozni, mert az, 
amelyben a magyar sereg várakozott, nem harci, hanem csak készültségi állás volt.

Tomory ugyanis támadni akart, bár volt szó arról is, hogy védő
állást rendeznek be. A lengyel gyalogság parancsnoka — Gnojenski 
Lénárd — azt javasolta, hogy a sereget szekerekkel fogják körül135, amelyek
ből állítólag 5000 darab volt a mohácsi táborban.136 Ez nem is lett volna 
rossz, feltéve, hogy nem akarták a lovasságot is szekérvárba zárni, amint 
az például az 1241 április 12-én vívott muhipusztai csatában történt. 
De addig vitáztak és tanácskoztak a vezetők, amíg elkéstek vele s így 
nem is lett belőle semmi.137

Azon, hogy a magyar sereg támadni akart és támadott is, nem 
lehet csodálkozni, tudva azt, hogy az elbizakodott többség valósággal 
kierőszakolta a harcot. Akkoriban a fő és döntő fegyvernem a lovasság 
volt. Ennek harcmódjához igazodott tehát az egész taktika. Már pedig 
a lovasságnak csak egy harcmódja van : a támadás. Passzív védekezésre 
képtelen. Tehát vagy támad, vagy — ha a körülmények nem kedvezők — 
kitér az ellenség elől. Ezt az utóbbit akarták a józanabbul gondolkozók, 
de elhallgattatták őket. Így hát nem is volt más megoldás, mint az, 
hogy legelőször a magyar lovasság rohant neki a sokkal erősebb 
töröknek. A magyar tüzérségnek nem volt semmi számottevő szerepe 
s a gyalogság is már csak később, de a csata sorsának balrafordulása 
előtt, keveredett a harcba. Alább majd látni fogjuk, hogy Tomory 
a képzelhető legszerencsétlenebb módon hajtotta végre a támadást.

*  *
*
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A magyar hadsereg felállítását a szemtanú Brodarics részletesen 
írja ugyan le, de nem eléggé szabatosan.138 Ezért azután itt is csúsztak be 
félreértések és nem bizonyítható feltevések. A kancellár előadásából 
annyi világosan kitűnik, hogy a magyar sereg két harcrendre volt osztva. 
Itt nem is történt félreértés, de igenis történt abban, hogy hadtörténet
íróink az első harcrendet középre, tobábbá jobb- és balszárnyra tagozzák, 
a középre téve a szerintük 10 ezernyi főnyi egyesített gyalogságot.139 Broda
rics azonban, félre nem magyarázhatóan, csak jobb- és balszárnyról 
tud ; az előbbit Batthyány Ferenc horvát bán, az 
utóbbit Perényi Péter vezette. Centrumot egyáltalán 
nem is említ.li0

Elől volt tehát a két szárnyra osztott első harc
rend s mögötte a második, amely nem volt így hosz- 
szában kettészakítva. Ebben az utóbbiban állott a 
király is. A 2. vázlaton látható ez a helyzet ; meg
jegyzem azonban, hogy csak az általános elren
dezést akartam vele feltüntetni, de az arcvonal 
szélességét és a felállítás mélységét nem. Erről 
ugyanis semmit se tudunk s így minden erre 
vonatkozó állítás csak többé vagy kevésbbé való
színű, de semmiképpen se bizonyítható 
feltevés.

A második harcrend, amely —  mint 
hallottuk — nem oszlott szárnyakra, öt 
egymás mögött álló vonalba alakult.141 
A negyediknek közepén ál
lott a király. Hogy kik 
és milyen sorrendban vol
tak körülötte, azt minden 
iskolakönyv felsorolja. Had
történeti szempontból egy
általán nem érdekes, ezért 
nem is foglalkozunk vele.

Sokkal fontosabb az a 
kérdés : hol állott a magyar 
gyalogság ? Az első harc
rend közepén, egy hadosz
tályba összevonva, kétség
kívül nem, bár hadtörténet
íróink mindenike ezt vallja.

Brodarics szerint a má
sodik harcrend nagyobbára 
lovasságból állott, de szár-

Magyar tárcsa a XVI. századból. 
(Az anibraíi várban.)
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nyain egy kevés gyalogság volt.142 Később azt mondja, hogy ezt a máso
dik hadrendet mindenfelől könnyű lovasság és gyalogság vette körül.143

Ebből tehát máris kiviláglik, hogy az egész gyalogság nem, lehetett 
az első harcrendben, hanem egyrésze a második harcrendhez tartozott. Maradt 
belőle azonkívül a tábor őrizetére is elég, mert Brodarics ezt a helyet 
a csata után — menekülés közben — hullákkal elborítva látta.144

Ez mind kétségtelen, de azért még nem tudjuk meg belőle, hogy 
hol állott a gyalogság zöme ?

Brodarics — a második harcrend leírásában — azt mondja, hogy 
a király után következő (vagyis 5.) vonalban 1000, vagy valamivel több 
vértes lovas állott,145 míg a többi vértes az első harcrendben volt elszórva. 
Ez az »elszórva« bizonyára nem azt jelenti, hogy a nehéz lovasok gyér 
rajokba alakultak, hanem azt, hogy másféle katonával — kétségtelenül 
gyalogsággal — keverték őket össze. Az egykorú Dselálzáde Musztafa 
említi is, hogy minden lovas mellé jobbról és balról két puskás gyalogos 
volt állítva.146 Egy velencei kém pedig 1526 november 12-én tett vallo
másában úgy mondja, hogy az első magyar harcrend élén könnyű lovasság, 
mögötte gyalogság s legvégül nehéz lovasság volt.147

Ha mindezt egybevetjük, azt az eredményt kapjuk, hogy o magyar 
gyalogság zöme az első harcrendben volt ugyan, de nem annak középső tag
jában egyesítve — mert ilyen tagról sehol sincs szó — , hanem szétosztva 
a harcrend valóban meglevő két tagjára, t. i. a jobb- és balszárnyra.

Hova helyezte Hardegg a tűzvonalban levő 53 ágyút ? Brodarics 
-erről így ír : »Tormenta bellica statim post principia posita erant,«148 vagyis 
a tüzérség a legelső hadsorok mögött állott. Már hallottuk, hogy az első 
harcrend első soraiban könnyű lovasság volt. E mögött, vagyis a gyalog
ság előtt, lett volna tehát az ágyúk tűzvonala. Istvánffi azonban, ettől 
«ltérve, az egymástól egy kődobásnyira levő első és második harcrend 
{acies) közé teszi az ágyúkat.149

Mi Brodaricsnak adunk igazat, de így is kétségtelen, hogy egy 
ilyen felállítás már eleve kizárta azt, hogy a tüzérség kezdje meg a harcot, 
mert az ágyúkat csak akkor lehetett elsütni, amikor az előttük álló 
lovasság már kellő távolságra távozott tőlük.150

A magyar tüzérség arcvonala — ágyúcsőtől ágyúcsőig 10 lépés 
térközt számítva —  500 lépésnél valamivel több lehetett.151

Azt, hogy milyen széles volt az egész sereg arcvonala, nem tudjuk 
megmondani. A vezérek igyekeztek minél jobban kinyújtani, hogy az 
exponált jobbszárny ne legyen olyan könnyen átkarolható ; de hiábavaló 
találgatás lenne, ha ezt a szélességet számokkal akarnék kifejezni.

*  *
•

Az egykorú, kivétel nélkül hézagos, források — magyarok és törökök 
egyaránt — tömérdek, egymásnak valóban vagy csak látszat szerint ellen
mondó részletet tartalmaznak. Nagyon alapos megrostálás és elemzés után 
tudjuk csak belőlük a mohácsi csata valószínű képét megalkotni. Hang
súlyozzuk, hogy csupán valószínűségről lehet szó, mert magát a teljes 
valóságot sohase tudhatjuk meg. Nincs ugyanis többé remény arra, hogy
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valami még ismeretlen, hiteles kútfő kerüljön napvilágra, amely az eddigelé 
homályos részletekre is fényt tud majd deríteni.

Magyar részről kétségkívül Brodarics históriája a legjobb kútfő.152 
Azonban ebben is nagyon sok a zavaros rész. Azok, akik a csatában reszt
vettek, bizonyára megértették, de mi már nem tudjuk teljesen megérteni. 
Ugyanígy vagyunk a török forrásművekkel is. A főbaj az, hogy nem volt 
egyetlen olyan szemtanú krónikás se, aki valami biztos és jó  kilátópontról 
szemlélvén a csatát, annak egész lefolyását áttekinthette, taktikai szem
pontból fontos mozzanatait felismerte és érthető módon meg is örökítette 
volna. Mindenki a körülötte ide-oda hullámzó, kavargó harcot látta csupán; 
azt is csak zavarosan, mert arra, hogy mindent jól megfigyeljen, se ideje, 
se lehetősége nem volt. Brodarics, az ilyenformán el se kerülhető hibákon 
kívül még azt a nagy botlást is elkövette, hogy pusztán a saját tapasz
talatait írta le, ellenben amit másoktól hallott, már nem, mert azt 
— szerinte — tiltja a történetírói rövidség.153 így azután temérdek érdekes 
és többé sohase pótolható részlet kallódott el mindörökre.

Ennélfogva nem szabad mellőznünk azokat a feljegyzéseket se, 
amelyeket más szemtanuk mondottak tollba, mert itt-ott mégis csak 
kiegészítik Brodarics, valamint az egykorú török történetírók hézagos 
előadását. Számolnunk kell azonban azzal a körülménnyel, hogy mi késő 
utódok, 400 év elmúltával egy betűvel se tudhatunk többet a mohácsi vész
ről, mint amennyit az egykorúak tudtak. Ezért nem szahad előadásukba 
olyasmit is belemagyaráznunk, amit ők maguk se akartak volna mondani.

Ha tehát a sok, mindenfelé elszórt és kellő vizsgálat után elfogad
hatónak talált, töredéket összeillesztjük, a mohácsi csatának itt következő 
képét kapjuk belőle :

Augusztus 29-én, szerdai napon — szép derült nyári időben154 — már 
a kora reggeli órákban csatasorba állott a magyar sereg, mert azt a hírt 
kapták a vezérek, hogy a szultán elindult seregével Baranyavár tájékáról 
s így a nagy viadalnak rövidesen meg kell történnie.

A török derékhad a délelőtt folyamán még nem mutatkozott ; csak a 
már 26-a óta megszokottá vált csatározások újultak meg ismét s egyre 
fokozódó hevességgel155 folytak négy órán át.156 A portyázó irreguláris török 
lovasság erősen zaklatta és csipkedte a magyarokat, egyrészt azért, hogy 
még a csata előtt kifárassza őket, de egyúttal azért is, hogy elterelje figyel
müket a felső terraszon időközben felvonult főseregről.157

A szultán ugyanis valóban elindult seregével, még pedig hajnali ima 
után158 és délben a buziglica-majssi terrasz széléhez érkezett.159 Ezt azonban 
úgy kell értenünk, hogy nem a menetoszlop éle, hanem maga a szultán 
jutott el akkor az említett helyre. Baranya vártól, az országúton mérve, 
mindössze 9% kilométernyire van a felső terrasz széle. Ez 2 % órai menet, 
de a török seregnek bizonyára előretolt helyzetből induló éle 7 órakor már 
ott lehetett. Azonban az egész hadsereg felvonulása csak délután 2 óra 
körül végződhetett be, úgy, amint az Szulejman naplójából következtet
hető,160 vagyis körülbelül 9 óra hosszáig tartott.

A menetoszlop élén Báli bej haladt a szendrői szandsák lovasságával, 
utána pedig Khoszrev, a boszniai lovassággal. Követte őket Ibrahim nagy- 
vezír, a ruméliai hadtesttel. Nagyon fontos tudnunk, hogy ez a hadtest
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nem csupán lovasságból állott, hanem a szultán zsoldosaiból 4000 janicsár, 
valamint a tüzérség fele is be volt hozzá osztva.161 Ilyenformán egyedül is 
vívhatott kisebb csatát, el lévén látva mindennel, ami kellett hozzá.

Ibrahim után jött Behram pasa az anatóliai hadtesttel s legvégül a 
szultán, zsoldos lovasságával, a janicsárok megmaradt részével s a tüzérség 
másik felével.162

A magyarok, hiányos kémszolgálatuk következtében, a déli órákban 
éppen csak annyit tudtak, hogy a török hadsereg egyik része már közel 
van hozzájuk. Arról se volt akkor még sejtelmük, hogy Ibrahim nagyvezír 
Bálit és Khoszrevet, a szendrői és boszniai lovassággal — állítólag 5—5 ezer 
fó'vel — a terrasz széle s az erdő mögött, úgyhogy nem is látszottak, Majss 
és Nagynyárád felé küldötte.163 Báli, csapatainak egy részével, Bácsfalváig 
haladt s ott állott meg,164 Khoszrev azonban jóval közelebb, de pontosan 
meg nem határozható helyen.163

Bácsfalva ugyan egykissé távol esett a harcoló török derékhad való
színű balszárnyától,166 de azért teljesen megértjük, hogy Báli bej, csapatai
nak legalább egy részével, ott állapodott meg. Ez a falu t. i. a mohács-pécsi 
országút mellett volt, amelyen a magyar sereg erősítést kaphatott volna. 
A szultán — a kiváló török kémszolgálat révén — tudta, hogy Lajos király 
mindenfelől segítséget kért és várt ; így többek között Horvát-Szlavon- 
országból is. Frangepán Kristóf legrövidebb útja Pécsen át vitt Zágrábból 
Mohácsra. Jó volt tehát ezt is szemmel tartani, nehogy a magyar sereg 
abból az irányból — az utolsó pillanatban — támogatást kaphasson.167

Különben pedig mind Báli, mind Khoszrev, Utasítása úgy szólott, 
hogy alkalmas leshelyen várakozzanak s a harcba semmiképpen se avatkozza
nak mindaddig, amíg a törökök vissza nem verték a magyarokat. Akkor 
azonban teljes erejükkel rontsanak elő s állják el a menekülők útját.166 
A török sereg ugyanis nem szándékozott támadással kezdeni a harcot, 
hanem a magyarokat akarta támadásra ingerelni, hogy aztán ügyesen 
végrehajtott kitérő mozdulattal olyan helyre csalogassa, ahol könnyen 
oldalba foghatja és meg is semmisítheti őket.

Báli bej azt mondotta a csata előtt Ibrahim nagyvezírnek, hogy a 
magyar vértes lovasság olyan erővel szokott az ellenségre rohanni, hogy 
ezt a támadást — helybenállva — nem lehet felfogni és elhárítani. Ennél
fogva, még mielőtt az összecsapás megtörtént volna, gyors kanyarodással 
útat kell nyitni nekik, azután pedig, hirtelen megfordulva, mindkét oldalról 
meg kell őket támadni.169 Tehát olyanformán, mint azt ez a vázlat mutatja :
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Ez a mozdulat — a kellő pillanat felismerésén kívül — nagy ügyességet 
és fürgeséget kíván. Az is kétségtelen, hogy ezt a manővert csak rövid 
arcvonalon lehet jól és gyorsan végrehajtani. Ebből tehát az következik, 
hogy nem egy, hanem több ponton kell vele megpróbálkozni.

A döntő csatát augusztus 29-ére határozta a szultán ; ez volt a kíván
sága még aznap, a déli órákban is. Ámde látva, hogy a csapatok a nyári nap 
hevében nagyon eltikkadtak : eredeti szándékát megváltoztatva, más
napra halasztotta a leszámolást,170

Azonban a magyarok, ezt a tervet meghiúsítva, 29-én délután meg
támadták a török sereget.

* **

Mielőtt a csata vázolására áttérnénk, kénytelenek vagyunk hadtörté
netíróinknak egy közös tévedésével foglalkozni. Ók171 ugyanis a harcra készen- 
álló magyar sereg elé a teljesen felvonult török hadsereget állítják s ezzel azt a 
látszatot keltik, mintha a harc ebből a helyzetből indult volna ki. Ez azonban 
merőben téves felfogás, amint az Brodarics leírásából nyomban kitűnik.

A kancellár szerint,172 délután 3 óra tájban, a magyar sereg jobb 
szárnya felől, a magaslatok alatt, török lovasság mutatkozott, amelyet 
csak lándzsáinak csillogása árult el. Tomory nyomban oda indította Ráskay 
Gábort, Török Bálintot és Kállay Jánost,173 hogy az alájuk rendelt lovas
sággal a helyzetet derítsék fel s ha lehet, szorítsák vissza az ellenséget. 
A különítmény parancsnoka Báskay volt.

A magyar seregben nem tulajdonítottak valami nagy fontosságot a 
jobbról feltűnt ellenségnek, mert már megszokták, hogy az irreguláris 
török lovasság három nap óta szüntelenül ott keringett körülöttük.

Ez lehetett az egyik oka annak, hogy egyes magyar urak, akiket a 
nagy forróság és a hajnal óta tartó hosszas várakozás kimerített, még 
Báskayék távozása után is azt sürgették, hogy a sereg vonuljon a fél 
magyar mérfölddel hátrább levő táborba vissza.

Tomory, mikor ezt meghallotta, Zápolyai Györggyel együtt tüstént 
a királyhoz sietett s figyelmeztette, hogy a harcot semmiképpen se szabad 
elhalasztani, mert most az ellenségnek csak egy részével, holnap azonban már 
egész hadseregével kell megvívniok,174

Brodaricsnak ebből a véletlenül eléggé világos — de azért mégis félre
magyarázott — leírásából azt látjuk, hogy :

1, Délután 3 óra tájban az ellenségnek nemcsak az éle, hanem jókora 
része is ott volt már Földvár körül, mert különben mit akart volna meg
támadni Tomory ? Ez — bár Brodarics nem mondja — nem lehetett más, 
mint a török fősereg elején járó ruméliai had est,175 amelynek előretolt 
lovassága a Borza jobb partján levő földhullámon tűnt fel.

2. Tomory azt képzelte, hogy a szultán hadának többi része még nem 
bontakozott ki a menetoszlopból s így azzal 29-én már nem kerül harcra 
a sor. Vagyis azt remélte, hogy a ruméliai hadtesttel leszámolhat anélkül, hogy 
akár Behram pasa, akár a szultán beleszólhatna a küzdelembe. Ez a számítás 
azonban teljesen csődöt mondott s ez volt egyik oka annak, hogy a mohácsi 
csata katasztrófaszerű vereséggel végződött.

Gyalókay : Különlenyomat a »Mohács« c. műből. 3
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A mohácsi csata. Az 1. magyar harcrend támadása.
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3. A jobbszárny felől feltűnt török lovasságot nem láthatta nagyon 
veszedelmesnek, mert csak három kisebb (másrendeltetésű) lovascsapatot 
(mai fogalmaink szerint talán 3 lovasszázadot) küldött ellene, abban biza
kodva, hogy ez a különítmény kellő időre vissza is térhet.

Az itt felsorolt három pontból máris megállapítható, hogy hadtörténet- 
íróink csatavázlatai hibásak, mert abban a pillanatban, amikor a király 
a támadó parancsot kiadta, csak a ruméliai török hadtest, továbbá a szultán 
hadtestéből a tüzérség és a janicsár hadosztály volt Földvár körül. Ennél
fogva csakis ezt lett volna szabad a készenálló magyar sereg elé rajzolni, 
mert a magaslaton felvonult török hadsereg többi része akkor még nem is 
látszott. Mikorára pedig ez is leérkezett, akkorára a magyar sereg első 
harcrendje már nem volt többé eredeti állásában. Végül pedig Ráskayék 
csapatát is fel kellett volna, valahol a jobbszárny meghosszabbításában, 
tüntetniük.176 • **

Mialatt az első magyar harcrend támadásra készülődött, a ruméliai 
hadtest lassan a Borzapatak felé közeledett. Első harcrendje — Burgio 
szerint 10.000 lovas177 — egy olasz mérföldnyire, vagyis körülbelül 2000 
lépésre, állott meg a magyar sereg előtt178 s táborba készült szállani, mint
hogy a csatát másnapra halasztották.

Ebben a pillanatban a török hadtest előtt rajzó s annak mozdulatait 
leplező »csarkhadsik« (portyázók) hirtelen eltűntek s a két ellenfél között 
szabad lett a térség.

Ámde mire Tomory támadó terve cselekvéssé érett, 3 órából lassacs
kán 4 óra lett.179

Végre felhangzott a harc kezdetét jelző trombita szó s Jézus nevének 
háromszori kiáltása ; a balszárnyon pedig egy ágyúlövés dördült el.180

Erre az első harcrend megindult, de ugyanakkor hatalmas török 
lovastömegek ereszkedtek alá a lejtőn, Földvár felé.lsl Ez csak az anatóliai 
hadtest lehetett, nem pedig a szultán zsoldoshada, mert az utóbbiról 
azt mondja Kemálpasazáde, hogy a harc kezdetén még távol volt.182 Az 
előtte járó anatóliai hadtestről azonban mitse szól, annak bizonyságául; 
hogy Behram hadteste volt az, amely a felső terraszról alászállott.183

Most tehát kitűnt, hogy Tomory tévedett, de a már megindult 
támadást nem lehetett többé megállítani.184

Az első hadsorok elindulása után valamennyi magyar ágyút elsü
tötték, de anélkül, hogy az ellenségben nagyobb kárt tettek volna.185 
Nyilván kisebbre becsülték a távolságot mint amennyi volt s mert a 
törökök nem jöttek előbbre, a király tüzérsége ezzel az egyetlen sortűzzel 
be is fejezte működését.186

Mialatt az első magyar harcrend előretört, Ráskay és két társa 
merészen megtámadta a magyar jobbszárny felé nyomuló török lovasságot 
s át is szakította arcvonalát.187

Bárha Brodarics egy szóval se említi, hadtörténetíróink legtöbbje 
mégis azt állítja, hogy Tomory — veszedelmesnek látván a jobbszárny 
helyzetét —  a horvát bánt kikanyarította188 a harcrendből s Ráskayék 
támogatására küldötte.

3'



36

Ebből tehát az következnék, hogy Tomory csupán az első harcrend felével 
hajtotta volna végre a rohamot. Előbb ugyanis már kimutattuk, hogy az a 
gyaloghadosztály, amelyet hadtörténetíróink elsőként küldenek a törökre, 
nem volt meg.

Van egy, éppen Batthyány bán hadosztályában verekedett, 
szemtanú,189 aki határozottan állítja, hogy a magyar jobbszárny a török 
ágyúk elé jutott, tehát nem Báli vagy Khoszrev lovasságával került 
szembe.190

Brodaricsnak feltétlenül látnia kellett volna, hogy a bán kiválik 
az első harcrendből s az eddigitől teljesen eltérő irányba tart. De kizárja 
ennek lehetőségét a taktikai helyzet is. Hallottuk, hogy éppen a támadás 
kezdetén tűnt fel a török sereg második része, az anatóliai hadtest, amelyet 
Tomory még nem várt. Ennélfogva csak tetézte volna a hamis számí
tással máris elkövetett hibát, ha a váratlanul megsokasodott ellenséggel 
szemben gyengítette volna a támadó csoportot. Nem is volt rá szükség, 
mert Báli és Khoszrev cselekvésének ideje akkor még nem érkezett el.

Azalatt, amíg a magyarok az előretolt török lovasságig jutottak, 
az anatóliai hadtest is leérhetett Földvár közelébe. De ott a magyar 
sereg készültségi állásából már nem volt látható, mert a terrasz alja 2 3
méterrel mélyebben van, mint az a vonal, ameddig a ruméliai lovasság 
előrenyomulhatott. Bizonyosra vehetjük, hogy a ruméliaihoz hasonlóan 
az anatóliai hadtest is előreküldötte könnyű lovasságát abba a vonalba, 
amelyben a ruméliai állapodott meg.

Az anatóliai hadtest a csata előtt a ruméliai hadtest mögött vonult 
fel úgy, amint azt Szulejmán naplója állítja.191 A csata alatt azonban az 
arcvonal közepét elfoglaló tüzérségtől jobbra állott. így mondja Dselálzáde 
Musztafa is, akinek leírása szerint a magaslatokról lebocsátkozó sereg 
balról hagyta a ruméliai hadtestet.192 A szultán zsoldos hadtestéből a csata 
kezdetén csak a tüzérség és a janicsárok voltak lenn Földvár táján, többi 
része még távol volt.193

Ha az anatóliai hadtest, csata közben is, a ruméliai mögött marad, 
mint azt többen állítják, akkor nem is kerülhetett volna harcba a magya
rokkal. A ruméliai hadtest mögött t. i. szabad térség volt, azután pedig a 
nem harcoló elemek (szolgák, hajcsárok stb.) csoportja következett a málhás- 
lovakkal, tevékkel194 és mindenféle hadipoggyásszal. A magyarok egy 
kis része később betört ugyan erre a térségre is, de tovább már nem jutott ; 
így tehát a még hátrább képzelt anatóliai hadtesttel sehogyan sem csap
hatott volna össze.

Hova irányult a magyarok első támadása ? Ha nem akarunk a kellően 
nem támogatható feltevések sikamlós terére lépni, akkor erre a kérdésre 
is csak hozzávető választ adhatunk. A szorosan vett csatatérnek egyetlen, 
valamennyire meghatározható pontja Földvár;195 ezt is csak Brodarics 
említi, a többiek még ennyi felvilágosítást se tudnak adni.

Földvár, mint azt a III. fejezetben kifejtettük, a felső terrasznak 
a baranyavár-mohácsi országút és Majss közé eső része alatt volt, alkal
masint azon a határrészen, amelyet a részletes katonai térkép Salasina 
névvel jelöl. Annak is talán inkább a keleti részén, de nem közvetlenül 
a magaslat lábánál.196
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Brodarics azt írja, hogy a falu mellett volt a törökök tüzérsége,167 
a falun túl pedig a janicsárok198 helyezkedtek el. Az előretolt lovasságnak 
jóvá a tüzérség vonala előtt kellett lennie, hogy az előbb már említett 
kitérő és lesbecsaló mozdulatot megtehesse. Ennélfogva valószínű, hogy 
a ruméliai, majd az anatóliai hadtest első harcrendje, amely a magyarok 
állását valami 2000 lépésre közelítette meg, annak a vonalnak közelében 
állapodhatott meg, amely a Majsstól északkeletre eső téglavetőt (-Ó-93) 
Udvar déli végével köti össze. Hogy a ruméliai előretolt lovasság a tüzér
séget leplezte, az kitűnik abból, hogy a második magyar harcrend, amely 
a török sereg centrumára (tehát a tüzérségre) rohant, ugyanazon a helyen 
haladt át, ahol előbb az első harcrend viaskodott.199

Természetes, hogy a lovasság zöme a tüzérség két szárnyán helyez
kedett el, még pedig balról a ruméliai, jobbról az anatóliai lovasság. 
A janicsárok pedig a tüzérség mögött továbbá az egyes ágyúk és ágyú
csoportok térközeiben is, foglaltak állást,200 még pedig kilencsorosan.201 
Rendes szokásuk az volt, hogy hegyesvégű karókat vertek ferdén maguk 
elé a földbe, úgy hogy a karó hegye az ellenség felé meredt.202 Ilyesmi 
lehetett előttük a mohácsi csatában is.203

A török tüzérség — Brodarics leírása szerint — úgy volt felállítva, 
mintha valami völgyben lenne s így kevesebbet is árthatott, mint hogyha 
síkon állott volna.204 Tűzvonala egy jó olasz mérföld hosszúságú volt205 s 
egyik (alkalmasint jobb) szárnya az erdők alá nyúlt.206 A török történet
írók azt mondják, hogy az ágyúk egymáshoz voltak láncolva,207 de egyéb 
fedezékről nem tudnak. Más források viszont a láncokat nem említik, 
ellenben azt állítják, hogy az ágyúkat karógát,208 vagy földhányás209 védel
mezte. Mind a két adat igaz lehet. Elképzelhető ugyanis, hogy ott, ahol 
valami meglevő fedezék kínálkozott vagy könnyen volt rögtönözhető, 
az ágyúkat ebbe állították. Ahol nem volt, ott karókkal pótolták. Azt is 
elhihetjük, hogy a fedezék mögé állított ágyúkat lánccal kötötték össze.210

• *
•

Nagyon nehéz a most gyorsan és össze-vissza egymásra következett 
mozzanatok valószínű egymásutánját megállapítani. A források —  elég 
zavarosan ugyan, de mégis —  megmondják, hogy mi történt, de nem 
válaszolnak arra a fontos kérdésre, hogy' hol és mikor történt ?

Említettük, hogy amidőn Tomory az első harcrenddel a Borzától délre 
húzódó földhullámra jutott,211 az anatóliai hadtest is Földvár közelébe 
ért már, de — legalább zömével — nem ment tovább, hiszen a harcot 
másnapra, augusztus 30-ra halasztották el s újabb parancsot akkor 
még alig kaphatott.

A ruméliai hadtest éppen táborba készült szállani, amikor a magyarok 
támadása megindult. Mindenféle nem harcos elem — ember és állat — 
volt láb alatt és megakadályozta azt, hogy a törökök a tervezett szétnyílást 
és lesbecsalást már akkor végrehajtsák. El kellett tehát fogadniok a harcot, 
helybenállva, a reájuk rohanó könnyű magyar lovassággal szemben.212

Az, hogy a törökök 29-én nem akartak megküzdeni, abból is ki
világlik, hogy Ibrahim nagyvezír a magyar támadás kezdetén nem is volt
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hadtesténél, hanem Majss felé lovagolt, hogy Báli és Khoszrev helyzetéről 
saját szemével győződjék meg.213

Az első összecsapás nyomán nagyon heves harc keletkezett a magyar 
és a török lovasság között, amely jóidéig váltakozó szerencsével folyt.214 
Végre is a törökök meghátráltak, de ezúttal nem önként, hanem kényszerű
ségből;215 a magyarok pedig űzték őket Földvár felé. Ezt Szulejmán nap
lója is beismeri minden szépítgetés nélkül: úgyszintén Lütfi is.216 Nem 
szabad tehát itt cselre gondolnunk és elvitatnunk saját véreinktől azt 
a — bár csak tiszavirágéletű — dicsőséget, hogy a csata kezdetén az 
övék volt a siker. Ha csakugyan történt volna a törökök részéről valami 
cselfogás, akkor történetíróik bizonyára nagyhangon hirdetnék, hogy 
a szultán már a viadal legelején tőrbecsalta »a nyomorult Laos királt«.

A források ugyan nem mondják, de az, ami ezután történt, csakis 
úgy érthető meg, ha feltesszük, hogy a most említett harc alatt, talán köz
vetlenül a ruméliaiak meghátrálása előtt, az anatóliai hadtest előrekül- 
dött lovassága is ott termett a földhullámon.

Tomory átlátta ennek a helyzetnek válságos voltát s hogy balszár
nyát biztosítsa, Perényi Pétert az alájarendelt hadosztállyal, az anatóliai 
lovasságra indította.217

Hadtörténetíróink nem így adják elő a csata első mozzanatát. Ők 
Báli bej ellen küldik az első magyar harcrend jobbszárnyát alkotó had
osztályt s csupán egy képzelt gyaloghadosztállyal, továbbá Perényi bal
szárnyon álló hadosztályával hajtatják végre az első támadást a ruméliai 
hadtest ellen A Batthyány bán kikülönítéséről, valamint a gyaloghad
osztályról szóló feltevést már előbb igyekeztünk megdönteni. Azt hisszük, 
hogy sikerült is. Annak az állításnak pedig, hogy Tomoryék támadása csak 
a ruméliai hadtestre szorítkozott, ellene szól a szemtanú Lütfi bej, akinek 
szavaiból kétségtelenül kitűnik, hogy az első magyar harcrend előbb a rumé
liai, majd az anatóliai lovasságot is megtámadta.216 Ugyancsak Lütfi mondja, 
hogy az a hadosztály, amely az anatóliaiakra rohant, azoknak első hadsorait 
szétverte.219

Most történhetett az, amit Brodarics ír, hogy t. i. Tomory, aki a 
közvetlenül előtte gomolygó török lovastömegektől nem láthatta mi 
van azok háta mögött : Báthory Andrást visszaküldötte a királyhoz, 
azzal a kéréssel, hogy a második harcrend vágjon azonnal közbe és 
döntse el végképpen a jó  sikerrel indult harcot.220

Az a hely, ahol az első nagy összecsapás történt, a magyar sereg 
készültségi állásától valami 2000 lépésnyire lehetett. Ha feltesszük, 
hogy a ruméliai lovasság nem többet, csak 500 lépést hátrált, akkor 
Báthorynak, hogy a királyhoz juthasson, legalább 6 percre volt szük
sége,221 a második harcrend nagvobbára nehéz lovasságának pedig legalább
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9 percre, hogy a harcvonalba érjen. Ilyenformán Báthory elindulásától 
a második harcrend megérkezéséig körülbelül egy negyedóra telhetett el.222

Ezalatt Batthyány is hátrább nyomta a ruméliai lovasságot. De ekkor 
a mieink egyrésze, ahelyett hogy tovább harcolt volna, az elhullott törökök lovát 
és értéktárgyait igyekezett megkaparítani ; szóval zsákmányolni kezdett, 
mintha máris legjobb rendén lett volna a dolga, holott a harcvonalban 
minden egyes karra égető szükség volt. Hadtörténetíróink erről hallgatnak, 
pedig Lütfi223 — és még részletesebben egy egykorú olasz tudósítás224 — 
félre nem érthetően szól róla. Ebből az utóbbiból az is kitűnik, hogy 
a harcnak ebben a fázisában már ott volt az első magyar harcrend elmaradt 
gyalogsága is.

Sajnos, a most következő események leírásában az eddigi korona
tanú — Brodarics — tudománya meglehetősen felmondja a szolgálatot. 
A kancellár nem tudja, hogy ki és mit támadott meg. Érthető és meg 
is bocsátható, mert ő maga is belekerült a legnagyobb forgatagba. Ennél
fogva fokozottabb mértékben kell a török kútfőkre támaszkodnunk, 
hogy a mindegyre jobban összekuszálódó eseményeket legalább való
színű időrendbe tudjuk foglalni.

Annyi bizonyos, hogy Batthyány bán, amidőn a hátráló törököket 
követte, egyszerre csak az ágyúk tűzvonala előtt találta magát. Az ellen
ség ugyanis most végrehajtotta, még pedig sikeresen, azt a szétválást, 
amelyről előbb már szólottunk.225 A magyar lovasság az utolsó pillanatban 
észrevette ugyan az ágyúkat,226 de se előlük kitérni, se közöttük áttörni 
nem tudott. Most a török tüzérség is megszólalt, de az ágyúk magasra 
voltak irányozva s így golyóik nemcsak Batthyányék, hanem a már 
közelben levő második magyar harcrend feje fölött süvítettek el.227 
Batthyány erre az ágyúk előtt végigszáguldva, balszárnyuk és az amellett 
álló lovasság között próbált keresztültörni.228 Ez az áttörés az Ibrahimétól 
számított hatodik szandsáknál (zászlónál), Kemálpasazáde szerint pedig 
több helyen is, sikerült, úgyhogy a magyarok egy része a hadtest mögé 
is behatolt. Sőt egynéhány vakmerő lovas egészen a szultán testőrségéig 
tört előre s ott hullott el.229 Természetes, hogy az ilyen apróbb áttörések
nek és betöréseknek, nem volt tartós eredménye, mert a törökök körül
fogták s nagyobbára levágták azokat, akik az akár csellel, akár erőszakkal 
nyitott résbe hatoltak.230

A magasra irányzott ágyúk előtt végrehajtott fordulat és oldalmenet, 
ha kellő távolságban történt, nem volt veszedelmes vállalkozás. Azonban 
úgy látszik, hogy az ágyúk füstjének leple alatt az előbb félrehúzódott 
török lovasság megrohanta az ágyúk előtt száguldó magyarokat s kemény 
harcban szétverte egy részüket.231

A két sereg harcoló részei egyidőre teljesen összebonyolódtak, de 
a nagy forgatagból a számban is erősebb törökök kezdettek diadalmasan 
kibontakozni. A magyar jobbszárny támadása elfulladt s nem sokkal utána 
elkezdődött a részleges hátrálás is éppen akkor, amikor a király a második 
harcrenddel a küzdelem színhelyéhez közeledett. Brodarics véleménye szerint 
a bomladozás közvetlen oka az ágyútűz okozta rémület volt.232

Ezzel egyidőben Behram lovassága is visszaverte Perényi hadosztályát, 
amelynek menekülő csapatai a most előretörő második magyar harcrend-
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hez csatlakozlak.2,3 Ebből tehát kitűnik, hogy a Báthory András távozá
sától a király megérkezéséig eltelt rövid negyedóra elegendő volt arra, 
hogy a kedvezően indult harc az egész vonalon balra forduljon.

Fogalmunk sincs róla, hogy a további küzdelemben ki vezette a 
magyar sereget ? Átvette-e Tomory a második harcrend vezetését, vagy 
annak Zápolyai György parancsolt, avagy talán senki se ? Annyi bizo
nyos, hogy Báthory András, elég ügyetlenül, egyenesen Földvár alá, 
vagyis a török tüzérség elé, kalauzolta a királyt. Azt is sejtjük — még 
pedig Lütfi bej leírásából, hogy a balszárnyon (azaz Perényinél) még 
válságosabb volt a helyzet, mint a jobbszárnyon. Erre kell legalább

Sarja szattyánbőrrel bevont és vörös bársonnyal borított nyereg a XVI. századból, 
magyaros vlrágmotívumokkal.

(Batthyány-Straltmann hercegi esalád tulajdona. Körmend,)
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is következtetnünk abból, hogy a király nevében parancsoló vezető 
Batthyány támogatására mitse tett, ellenben Perényinek egy hadosztályt 
küldött.234

Mikor ez történt, a király már nem volt kijelölt helyén és senki se
tudta, hogy hova lett.235

A második magyar harcrend (a Perényihez irányított hadosztályt 
leszámítva) minden terv és megfontolás nélkül, csak úgy vaktában, 
nekirohant a török tüzérségnek, amely mögött — ugyancsak Lütfi 
szerint — 12.000 puskás, íjász és alabárdos állott.236

Itt tehát ugyanazok a jelenetek játszódtak le, amelyekről előbb 
a ruméliai hadtestnél szólottunk. Hiába volt minden vitézség, ha el
feledkeztek arról, hogy »többet ésszel, mint erővel«. Pedig kétségtelen,  
hogy a király serege —  talán egyes töredékeit leszámítva — halált megvető 
hősies bátorsággal küzdött a sokkal erősebb török ellen. Ezt még a dicsérettel 
ugyancsak fukarkodó török történetírók is elismerik.237

Azonban —  magyar részről — ekkor már megszűnt minden vezetés- 
és a harc, az egész vonalon, egymás hegyén-hátán gomolygó kisebb töme
gek viadalára bomlott fel, amelyben se egységnek, se tervszerűségnek 
nem volt többé nyoma.

Mint Brodarics írja, az ágyúk előtt alig 10 lépésnyire folyt most a 
viaskodás,238 amelyben — a dolog természeténél fogva — a magyar 
gyalogságnak lehetett legnagyobb része, bár a török források mitse- 
szólallak róla.

A második magyar harcrend zöme (bizonyára lovassága) nem tudván 
az ágyúk és a janicsárok sorait áttörni, az anatóliai hadtestre vetette magát, 
amellyel Perényi megerősített hadosztálya se bírt boldogulni.239

A másik rész (alkalmasint a gyalogság) hősiesen és kitartóan küzdött 
a tüzérség előtt240 s háromszor vagy négyszer is megrohanta az ágyúkat 
védelmező janicsárokat. Érthető, hogy a tüzet, a fojtó sűrű füstöt és a 
fülsiketítő csattogást — közvetlenül az ágyúcsövek előtt — nem állhatta 
sokáig senki, még akkor se, ha a nagy gáznyomás a földhöz nem sújtotta is. 
Maguk az ágyúgolyók is tehettek kárt, bár nem annyit, mint amennyit 
várni lehetett volna tőlük. Ennélfogva a tüzérség ellen küzdők nagy része 
—Brodarics állítása szerint — kénytelen volt »az említett mocsarak mellett 
elterülő völgybe ereszkedni, míg a többiek vitézül harcoltak tovább az. 
ágyúk előtt«.241 Később ugyan még egyszer visszatértek azok is, akik előbb 
félrehúzódtak, de erőlködésük kárbaveszett, mert egyedül nem tudtak 
mqr a tüzérséggel és a janicsárokkal szemben semmiféle előnyt kivívni. 
Ugyanis a lovasság, amelynek silányabb része már jóval előbb meghátrált,. 
lendületét teljesen elveszítette ; harmadik harcrend pedig, amely elakadt 
támadásának újabb lökést adhatott volna, nem volt.

Így tehát a lovasságtól már semmit se lehetett várni.242 Meg is hátrált 
nemsokára. Nagy hiba volna azonban, ha emiatt gyávasággal vádolnék.
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A mohácsi csata. (A 2. magyar harcrend támadása.)

4. vázlat.
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Az a 12.000 főre tehető s ágyútűzzel már megingatott, magyar lovasság, 
amely azután a rumeliai és anatóliai hadtestre rohant, ott nálánál 
csaknem háromszorta erősebb lovastömegekbe ütközött. Ilyenformán a 
harc végső eredménye alig lehetett kétséges.

A középen — a török és magyar gyalogcsapatok között — nem 
volt ekkora aránytalanság, Ott főként az ágyútűz billentette a törökök 
javára a helyzetet, mert az eleinte passiv védekezésre szoítkozó janicsárok, 
már csak lovasságunk megfutamodása után merészkedtek elő fedezékeikből.

Egy, a magyar jobbszárnyon küzdött szemtanú mondotta tollba, hogy 
Tomory, aki nem az első összecsapásnál esett el, a bomladozást látva, mindent 
■elkövetett a futók megállítására és rendbeszedésére.2113 Hadtörténetíróink erről 
nem szólanak, pedig — úgy vélem — kötelességünk, hogy ezt a kísérletet 
elkönyveljük a szerencsétlen fővezér javára, aki maga is életével fizetett 
azért a hibáért, amelyet —  jobb meggyőződése ellenére — az erőszakos 
többségnek engedve követett el.

Természetes, hogy ez a próbálkozás is csütörtököt mondott. A futást 
ott, a barcvonal közelében, senki se tudta volna megakadályozni. Erre 
talán a Borza mélyedése lett volna a legközelebbi alkalmas hely, ahol a 
rémülettől űzöttek már kikerültek az ellenség közvetlen behatása alól.

A legszívósabb helytállás a középen — a török tüzérség és a janicsárok 
előtt —  volt. Ez a nagyobbára idegen zsoldosokból álló gyalogság érdeme, 
amely — becsületére legyen mondva — lovasságunk, bár nem oknélküli, de 
az ottmaradottakra végzetessé vált menekülése után se hagyta el a helyét. 
Sőt a rája rohanó török lovasság támadását is visszaverte, de azután a 
janicsárok puskatüzében, vezéreivel együtt, javarészben elhullott.241

Ez volt az utolsó ellenállás azon a szerencsétlen csatatéren. Arról, ami 
később történt, tulajdonképpen semmit se tudunk. Űgylátszik, hogy 
ezután már csak rendetlen, fejnélküli menekülés következett. A vereség 
teljessé vált. A fővezérek elpusztultak, a király eltűnt és senki se tudta 
többé meggátolni azt, hogy a hátrálás egyúttal teljes felbomlássá is ne 
fajuljon, noha nem tudunk semmi olyan nagvobbszabású lovas ellen- 
támadást kimutatni, amelynek nyomása alatt a török arcvonal előtt meg
rekedt magyaroknak rögtönösen meg kellett volna futamodniok.

Bármilyen érdekes és fontos volna is vázlaton ábrázolni a harcnak 
azt a helyzetét, amelyből az általános futás megindult : le kell róla mon
danunk, mert ilyesminek megrajzolásához akár a magyar, akár az idegen 
kútfőkben hiába keresünk adatot.

A visszavonulást bizonyára senki se rendelte el, így hát annak — a 
■selejtes elemek kiválásával — magától kellett megindulnia. Az előbb vázolt 
helyzetben — főként a lovasság harcában —  csak pillanatokra képzelhető 
megállás. Azután pedig vagy előre kell újra törni, vagy meghátrálni. 
Ez magyarázza meg azt, hogy Mohácsnál is a lovasság futott meg először.

Ilyen körülmények között eleinte csak kisebb rajok hagyják el, 
mindegyre sűrűbben, a küzdőteret. Később már egyes csoportok is. A rossz 
példa gyorsan hat, mert a csüggedés és a félelem nagyon ragadós betegség. 
Így azután a szaladás csakhamar átterjed az egész harcvonalra, anélkül, 
hogy megmondhatnók, milyen helyzetben s melyik pillanatban vált a 
-visszavonulás általánossá.



Így láthattuk ezt, nem egyszer, a most lezajlott világháborúban s így 
történhetett Mohácsnál is, mert az emberi természet alapjában véve ma is 
csak az, ami 400 évvel ezelőtt volt.

A török sereg, már t. i. annak a voltaképpeni csatában harcolt része* 
egyáltalában nem üldözte a futó magyarokat. Azt mondják, vagy azért, 
mert ki volt merülve, vagy mert valami lesbecsalastól tartott (?). A valódi 
ok azonban az volt, hogy Ibrahim nagyvezír már jóelőre kijelölte a magyar 
sereg üldözésére Báli és Khoszrev lovasságát, amely ezt a feladatat vala
mennyire meg is oldotta.

Ezen a ponton ismét szembekerülünk hadtörténetíróinkkal, akik az. 
említett lovasságnak a csata eldöntésében is nagy szerepet juttatnak. 
Ismételjük azt, amit már egyszer hangoztattunk, hogy nem szabad a 
XVI. század hadműveleti intézkedéseit a X IX . vagy éppen a X X . század
beli hadvezetés szemszögéből vizsgálnunk. Természetes, hogy manapság 
egészen másként alkalmaznánk két erős lovashadosz
tályt egy 24—25 ezer főnyi ellenséges hadtest oldalá
ban. Bálinak és társának azonban határozott parancsa 
volt arra, hogy a csatába egyikük se ártakozzék a dön
tés megtörténte előtt.

Szót is fogadtak, mert a Ráskay-féle különítmény
nyel vívott csetepatén kívül, a magyar jobbszárnyon 
túl semmise történt s Ráskayék — már az általános 
szaladás idején — vissza is tértek.245 Batthyány bán 
pedig meg se ütközött Báli vagy Khoszrev lovasságával.

Hadtörténetíróink azonban, minthogy ők se tud
ják, mi volt az, ami az ágyútűzben 
már megingott magyar seregnek az 
utolsó nagy lökést adta, mindenáron 
Báli javára írják a döntés érdemét,246 
noha állításukat maguk az egykorú 
történetírók se támogatják.247

Az egész feltevésnek, az előbb em
lített okon kívül, az a rosszul értett 
valóság volt az alapja, hogy Lajos ki
rály seregéből sokan a Duna árterének 
ingoványaiba fulladtak.248 Ebből az
után azt következtetik, hogy csakis 
Báli oldaltámadása szoríthatta őket 
oda. Ámde azt nem veszik észre, hogy 
ez a szerencsétlenség már menekülés köz
ben, nem pedig a csata alatt történt,249 
Báli és Khoszrew lovassága már csak 
a futókkal került szembe.250 De a

XVI. századbeli magyar tárcsa. 
(Eredclijc az ambrasi várban.)
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magyar lovasságnak az a része, amely nagyobb tömegben maradt együtt 
s nem veszítette el teljesen a fejét, szerencsésen keresztülvágta magát az 
útjába álló ellenségen. Ez, valamint a kelleténél lanyhább üldözés, magya
rázza meg azt, hogy a lovasság kétharmad része megmenekült a csatából. 
Azonban a bódultán ide-oda nyargalászók, valamint a gyalogszerrel mene
külők is, ha kellő időben nem húzódhattak az ártér mocsaraiba, valameny- 
nyien kardélére kerültek. De a mocsárba menekültek nagy része is pórul
járt, mert a csata után megeredt felhőszakadásszerű zápor és a beállott 
esthomály következtében olyan helyre tévedt, ahonnan többé nem tudott 
ki vergődni.

Arról, hogy mennyi ideig tartott a mohácsi csata, különböző adatokat 
közölnek az egyes kútfők.

Azok, akik maguk is forgatták a kardot a viadalban, bizonyára nem 
adhattak, idő dolgában, pontos felvilágosítást. Például Burgio egyik tudó
sítója egy óránál is kevesebbre becsülte a csata hosszát.251 Brodarics másfél 
órai harcról tud.252 Legvalószínűbbnek a csatát távolabbról szemlélő 
szultán adata látszik, amely kétórai küzdelemről értesíti a velencei sig- 
noriát.253

Ilyenformán a csatának délután 6 órára vége lehetett s a reákövetkező 
üldözés már az esthomályba nyúlhatott.254

•  *
*

Foglalkoznunk kell végül azzal a kérdéssel is, hogy mekkora volt a 
magyarok vesztesége ebben a csatában ? Nyugodtan elhagyhatjuk azokat 
a szertelen számokat, amelyeket az egykorú, vagy közel egykorú, török 
történetírók jegyeztek fel. Ekkora veszteség a 25.000 főre tehető magyar 
seregből ki se telt volna.

Nálunk szinte gyökeret vert az általános tudatban az, hogy Mohács
nál 20— 24.000 magyar hullott el, vagyis csaknem az egész hadsereg 
••elpusztult. Ezt a hitet talán a hősi halált halt fiatal váradi püspök — 
Perényi Ferenc — jólismert jóslata is támogatta, ő  ugyanis a csatát erő
szakoló uraknak azt mondotta, hogy azt a napot, amelyen megütköznek 
a szultánnal, húszezer magyar vértanú emlékének kell majd szentelni.256

Azonban a veszteség nem volt ekkora. Brodarics később, legalább 
megközelítően, összeállította256 s ebből aztlátjuk, hogy a lovasságból valami 
4000 ember pusztult el, vagyis egyharmad része. A gyalogságból azonban 
10.000, vagyis öthatod része. A tüzérek csaknem mind odavesztek; 
velük együtt elveszett a tűzvonalban, a táborban és a hajókon volt, mind
össze 85 darab ágyú, 500 (?) »prágai szakállas«, 5000 szekér,257 valami 
15.000 hámosló és 200 naszád.

A 25.000-ből tehát legalább 10.000 ember —  részben sebesült — élte 
túl a veszedelmet, csakhogy az, ami megmaradt, nem volt többé hadsereg. 
Nagyrésze szétfutott a szélrózsa minden irányában ; az egvüttmaradot- 
taknak pedig nem volt vezérük. A királlyal együtt elpusztult a két fővezér 
is, de ismerve a csata előtt megnyilatkozott gyöngeségüket, bátran mond
hatjuk, hogy abból a bódultán, fejvesztetten szaladó felbomlott tömegből 
-ők se tudtak volna — kellő időre — újra helytálló hadat szervezni.
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A törökök vesztesége, bár történetíróik legtöbbje tagadja, szintén 
jókora lehetett, különösen az első összecsapás alkalmával, amelyben 
—  Brodarics szerint — több török hullott el, mint magyar.258 Azonban szá
mokkal még csak hozzávetve se mondhatjuk meg, hogy mennyi török 
•pusztult el Mohácsnál.259

V.

A vereség okainak összefoglalása,
Zápolyai János szándékos elmaradása nem bizonyítható.

Ha már most, mindezek után, a csatavesztés okait össze akarjuk 
foglalni, akkor a következő eredményre jutunk :

1. A magyar és a rendes török sereg számbeli aránya nagyjában 
1 : 2 volt, amely arány, az irreguláris török csapatokat is beszámítva, 
1 : 3-ra változik.

2. A király hadserege csak az utolsó napokban összegyűlt s egybe 
még nem kovácsolt, heterogén elemekből alakult s így nemcsak számra, 
■hanem minőségre is gyöngébb volt a szultánénál.

3. A magyar vezérek — az utolsó pillanatban Tomory is — semmivel 
meg nem okolható optimista állásponton voltak.260 Az annyira szükséges 
alapos felderítést elmulasztották s tájékozatlanul, csak úgy vaktában 
vitték a sereget a mészárszékre. Tomory, mint azt a csata egész lefolyása 
mutatja, a legegyszerűbb, de a fennállott súlyos körülmények között 
legrosszabb, haditervet főzte ki, amely nem volt egyéb, mint áttöréssel 
■kombinált szembetámadás,261 még pedig a törököknek csaknem egész 
arcvonalára elosztott erővel, amelynek nagyobb nyomatéka és átütő 
•ereje ilyenformán sehol se volt.262

Az első harcrend, amelynek egy hatalmas lökéssel kellett volna az 
ellenséget tüstént megingatnia, három különböző gyorsaságú elemből,
4. i. könnyű és nehéz lovasságból, valamint gyalogságból volt összetéve. 
Így tehát három részletben jutván a küzdőtérre, kellő taszítóerőt nem 

is fejthetett ki.
Rohama az előretolt török lovasságot még fellökte, de se a szárnyakon 

álló lovastömegeket nem tudta áttörni, se a tüzéreket és a jenicsárokat 
nem bírta legázolni.

4. A kelleténél hátrább maradt második harcrend az elsőnél még 
■nagyobb erőfeszítéssel igyekezett a legnehezebben átszakítható, mestersé- 
.gesen is megerősített centrumon keresztültörni. Természetesen siker nélkül.

5. A szétforgácsolt gyalogság is csak szembetámadta a fedett török 
■tüzérséget és a janicsárokat s így nem is boldogulhatott.

6. A vezetés — magyar részről — a csata második fázisától fogva, 
■teljesen megszűnt. A további harc a teljes kavarodás és fejetlenség jegyében 
folyt le.

7. A csak néhány lépésnyi távolságból kapott, szokatlanul gyors 
•és tartós, ágyútűz előbb szétugrasztotta a magyar lovasságot, azután pedig 
meghódította és megfélemlítette az ott küzdő gyalogságot is.

Minthogy azonban hadtörténetíróink a döntést inkább a török 
lovasságnak tulajdonítják, kénytelenek vagyunk arra hivatkozni, hogy
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a harcban jelenvolt Brodarics nemcsak Históriájában,263 hanem abban a 
levelében is, amelyet 9 nappal a csata után Tomiczki Péter lengyel alkan- 
cellárhoz intézett,264 a rossz vezetésen kívül, főként a török tüzérség szám
lájára írja a mieink vereségének okát.

Mária királyné, a csatában résztvettek elbeszélése nyomán, ugyan
ilyen értelemben ír Zsigmond lengyel királynak 1526 szeptember 9-én.265 
De igazolják az ágyútűz inkább megfélemlítő, mint pusztító — de mind
amellett mégis végzetesnek bizonyult — hatását más szemtanuk is.266

Ez talán ellenkezni látszik azzal, amit egy előbbi fejezetben a XVI. 
századbeli tüzérség hatásáról és fontosságáról mondottunk. De mind
járt rájövünk, hogy nincs semmi ellentét korábbi és mostani állításaink 
között.

A tüzérség ugyanis rendszerint a távoli és csak kivételesen a közeli 
harc eszköze. A magyarok ennek megfelelően akarták alkalmazni ágyúikat, 
de a nagy távolság miatt nem érték el velük az ellenséget. A törökök 
— éppen ellenkezően — főként közeli harcieszközt láttak tüzérségükben, 
amely végül már 10 lépés távolságra lőtt, úgy hogy az ágyúk — mai 
fogalmak szerint — úgyszólván lángvetőként szerepeltek. Csakis a tüzér
ségnek ez a közvetlen közelből történt meglepetésszerű, de voltaképpeni 
hivatásával nem egyező, alkalmazása szülte azt a rendkíviib hatást, 
amelynek eredménye az előtte küzdő magyar sereg megbomlasztása lett.267

A láng, a füst, a hang és a gáznyomás hatása sokkal nagyobb volt, 
mint a lövedéké, holott tulajdonképpen az utóbbié lett volna a főszerep. 
Nagyobb távolságra a török ágyúknak se volt számottevő hatásuk, ami 
nemcsak Brodarics leírásából268 világlik ki, hánem Szulejmán naplójá
ból is.269

Ha a magyar támadás a törökök két szárnyát éri csupán, akkor az 
ágyútűz eredményetlen lett volna. Ámde mindakét magyar harcrend a szó 
szoros értelmében az ágyúk torkába rohant. Ennélfogva pusztán a vezetés 
hibájának, vagy még inkább hiányának — de korántse valami újmódi, 
meglepő tűzértaktikának, vagv az eddiginél jobb ágyúnak — tudható be 
a török tüzérség váratlan nagy sikere.

A most felsorolt okokon kívül, sokak véleménye szerint, Zápolyai 
János is egyik előidézője volt a mohácsi katasztrófának, mert — állítólag 
készakarva — elkésett a csatától.

Nem firtatjuk, nem vizsgáljuk most azt, hogy a vajda a mohácsi 
csata előtti időben miféle hibákat követett el s hogy azok a különböző 
gyanúsítások és vádak, amelyekkel őt terhelték, igazak-e vagy sem. Itt, 
mindettől függetlenül, csupán azzal a két kérdéssel akarunk foglalkozni, 
hogy :

1. Megérkezhetett volna-e Zápolyai János, legkésőbb augusztus 29-én 
délig, Mohács alá ?

2. Hozhatott-e magával akkora sereget, amellyel a csatának jobb 
fordulatot adhatott volna ?

Hallottuk már, hogy a vajda, a végső parancs előtt három másat 
kapott, amelyek közül a második egy havasalföldi expedícióra, az első 
és a harmadik pedig a királyhoz való csatlakozásra utasította őt. Nem 
tudván, mitévő legyen, Bácsy György útján határozott és meg nem
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másítható parancsot kért és egyszersmind azt is megüzente, hogy ő a 
király seregével való egyesülést gondolja leghelyesebbnek.

Erre azt mondja Fessler270 8 az ő nyomán járó Ortvay271 is, hogy 
Zápolyainak, ha csakugyan segíteni akart a királyon, a harmadik parancs 
után tüstént el kellett volna indulnia. Ámde ugyanilyen joggal azt is kér- 
dezhetnők, hogy miért nem indult a második parancsra Oláhországba ?

Érthető, hogy Fessler, aki sohase volt katona, így nyilatkozik ; de az, 
aki csak egyszer is jutott olyan helyzetbe, hogy válságos körülmények 
között egymásnak ellenmondó rendelkezéseket kapott, aligha fog ilyen 
rövidesen pálcát törni a vajda eljárása felett. Hiszen régi, sokszor bevált 
igazság, hogy a parancsolásban megnyilvánuló ingadozás a végrehajtásra 
is károsan hat. »Ordre, contreordre, désordre.« Zápolyai, aki már három 
utasítást kapott, anélkül hogy egyik a másikat határozottan érvény
telenítette volna, kaphatott volna egy olyan negyediket is, amely a har
madikkal nem egyezik.

A negyedik —  s ezúttal végső — paranccsal, amely a harmadikat 
erősítette meg, július 28-án indult el Bácsy György Dunaföldvárról;

Számszeríj a XV. század végéről. (Wilczek gr. gyűjteményéből.)
Gyalókay : Különlenyomat a »Mohács« c. műből. 4
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A fentebb idézett két történetíró azt állítja,272 hogy Bácsy augusztus 
1-én már Kolozsváron (vagy talán inkább Gyulafehérváron) lehetett 
s így a vajda augusztus 2-án el is indulhatott seregével.

Kolozsvárról Váradon és Szegeden át juthatott Zápolyai Tolnára, 
a kitűzött gyülekezőhelyre s onnan Mohácsra ; Gyulafehérvárról pedig 
Aradon és Szegeden át. Mindakét út körülbelül egyforma — mintegy 520 
kilométer — hosszú manapság, de senki se tudja, mennyi lehetett hajda
nában ? Az Alföldet átszelő nagy országútakból akkoriban vajmi kevés 
lehetett meg és az is kétségtelenül kanyargósabb, tehát hosszabb volt a 
mai útvonalnál.273

Ne feledjük, hogy a XVI. században, sőt még sokkal később is, az 
Alföld nagy területeit borította állóvíz. Ott, ahol most szántóföldet 
vagy poros országútat látunk, hajdan mocsarak, lápok vagy rónavizek 
gátolták a közlekedést. A szabályozatlan alföldi folyók partmelléke is 
tele volt mindenféle állóvízzel, morotvával, amelyet az útnak kerülgetnie 
kellett. Ha az ilyenmódon beálló hosszabbodást — minimális számítás
sal — csak 10%-ra becsüljük, akkor a vajdának, akár Kolozsvárról, akár 
Gyulafehérvárról, legalább 570 kilométernyi útat kellett megtennie, hogy 
céljához jusson.

Fessler azt módja, hogy 13 menetet és 5 pihenőnapot számítva, 
augusztus 20-án Mohácsra érhetett volna.274 Ugyanezt állítja Ortvay is.275 
Mivel pedig 29-én se volt ott, nyilvánvaló, hogy szándékosan húzta, 
halasztotta a menetet.

Könnyű észrevenni, hogy mind a kettő három feltevés alapján ítélte el 
Zápolyait: Az első az, hogy a végleges parancsot augusztus 1-én valóban 
megkapta. A második : hogy augusztus 2-án el is indulhatott. Végül 
a harmadik az, hogy olyan gyorslábú és kitartó serege volt, amely — csak
nem 600 kilométernyi úton ! — naponta legalább 43 kilométert tudott 
haladni.

Az első két feltevést semmiféle hiteles feljegyzés se támogatja, a 
harmadik pedig kézzelfogható képtelenség.

Egyes lovasok, lovuk erejéhez mérten, 75— 100 kilométernyi útat 
is bejárhatnak 24 óra alatt. Kisebb lovasosztagohnál 50, legfeljebb 65, 
kilométerre számíthatunk, de csak az első vagy a második napon. Nagy 
hiba volna a harmadik vagy éppen a negyedik napon is ugyanekkora 
teljesítményt követelni, amikor még többszáz kilométernyi út áll előt- 
l ünk.’Nagyobb lovas seregtesteknél természetesen mindig sokkal kisfbb 
lesz a napi teljesítmény, mint kicsiny osztagoknál. Ha ezzel a körülmér. y- 
nyel nem számolunk, könnyen megeshetik, hogy lovasságunk telje-en 
elcsigázva, sok megsántult vagy feltörötthátú lóval, felére vagy még 
kevesebbre olvadt harcoló állománnyal, jut rendeltetése helyére.

Ámde senki se állíthatja teljes bizonyossággal, hogy Zápolyainak 
csupán lovas serege volt. Hátha gyalogságot és tüzérséget is hozott magával? 
Nem szorul bizonyításra, hogy mind a gyalogság, mind az akkori nehézkes 
tüzérség hátráltatta a gyors menetet, csökkentvén a lovasságtól várható 
teljesítményt.

Történetíróink nagyon könnyedén vetik oda, hogy Zápolyai augusztus 
20-án már Mohácson lehetett volna, holott azt se tudják, hogy minő
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összetételű volt a vajda serege. Már pedig enélkül — igazságos úton — 
se felmentő, se elmarasztaló ítéletet nem mondhatunk, mert — az indulás 
idején kívül — jóformán ezen fordul meg minden.

Az egykorú és legjobban értesült Brodarics nem vádolja Zápolyait 
szándékos elmaradással, sőt a csata előtti utolsó napok eseményeit tár
gyalva, azt írja,276 hogy akkor már semmi remény se volt arra, hogy akár 
Frangepán Kristóf, akár Zápolyai János, akár a cseh segítőhadak kellő 
időre megjöhessenek.

A kancellár szavaiból tehát vagy arra lehet következtetni, hogy 
Zápolyai nem indult el augusztus 2-án székhelyéről, vagy pedig arra, 
hogy olyan összetételű serege volt, amellyel csak lassan haladhatott.

Űjabbkori hadtörténetíróink közül Rónai-Horváth a vajda késedel
mében nem lát rossz szándékot.277 Kápolnai Pauer pedig azt mondja, hogy 
Zápolyai augusztus 27-én, 14.000 emberrel, Szegedre érkezett.278 Ha ez 
igaz, akkor kétségtelenül következik belőle, hogy a vajda a csata napján 
nem érhetett Mohácsra, mert Szeged és Mohács között (Tolnán át) 174 
kilométer a távolság. Azonban ez az adat se tisztázza a helyzetet, mert 
nem tudjuk, mikor indult el a vajda Erdélyből s hogy idején kapta-e 
a hívó parancsot ?

Erre a két kérdésre még Zermegh János se válaszol, aki pedig Zápolyai- 
nak mindhalálig buzgó híve volt. Ő mindössze ennyit mond az esetről : 
»Joannes Comes Scepusiensis, qui praefectus sive Vaiwoda Transilvanus 
erat, et qui X X  et amplius millia militum in auxilium regis collegerat, 
ducebatque, sed proelio interessé non potuit propter citum hostis ad 
regia castra adventum«.279 Vagyis : a segítség azért maradt el, mert az 
ellenség hamarább érte el a királyt, mint a vajda.

Mindennek alapján, amit itt elmondottunk, csupán annyit állapít
hatunk meg, hogy :

1. Zápolyait nem szabad feltétlenül elítélnünk azért, hogy a harmadik 
parancsra nem indult el azonnal, hanem a negyedikre várt.

2. Ha csupán lovashada volt s a negyedik parancsot augusztus 4-ike 
előtt megkapta, akkor minden valószínűség szerint idején eljuthatott 
volna a királyhoz, feltéve, hogy serege a parancs érkeztekor már indu
lásra kész állapotban volt.

3. Vegyes haddal csak akkor nem késett volna meg, ha legalább is 
július 27-én elindul Erdélyből, tehát előbb, mintsem a negyecjil^parancs 
odaérhetett volna.

A mohácsi vész után okvetlenül rá kellett valakire kenni a hatásai
ban szörnyű katasztrófa ódiumát, hogy azok, akik a megütközés erő
szakolásával a legfőbb bajszerzők voltak, megmeneküljenek a súlyos 
felelősségtől. Legjobb bűnbakul Zápolyai János kínálkozott, akinek 
elmaradását a gonosz szándék köntösébe öltöztették s elhitették a világgal, 
hogy a vereségnek a vajda az oka, aki — ha jobban siet — 40,000 főnyi 
seregével könnyen elüthette volna a szultán kezéről a diadalt.

Azok pedig, akik később is Zápolyai elmaradásában keresték és 
találták meg a szerencsétlenség legfőbb okát, bizonyára nem nyúltak 
se a térképhez, se a körzőhöz, vagyis nem számoltak se a térrel, se az 
idővel, se az emberi erővel.

4
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Bizonyítékok hiányában nem hozhatunk a vajda ügyében elmarasztaló
ítéletet, mert a szándékos megkésés bűnét csak akkor süthetjük igaz
ságosan reá, ha a most még függő kérdésekre is határozott választ tudunk 
adni s ez a válasz mindenben a meggyanúsított ellen szól. Viszont azonban 
soha senki le nem moshatja a felelősséget azokról, akik — hármi okból — 
a csata megvívását sürgették, holott tudták, hogy az annyira szükséges
segítőcsapatok még távol vannak.

• *
*

Nagyon nehéz a második kérdésre is válaszolni; arra t. i., hogy 
volt-e Zápolyainak akkora serege, amellyel a csata mérlegét a mieink 
javára billenthette volna ?

Valamikor azt tanultuk az iskolában, hogy a nagyravágyó vajda 
40.000 főnyi sereg élén, Szegeden hallgatta a távoli ágyúdörgést, amely 
hazájának pusztulását hirdette.

Ezt a számot olvashatjuk számos régi és újabb kútfőben is.280. 
De vannak ennél jóval alacsonyabb becslések is, amelyek Zápolyai seregét 
30,281 15—20,282 1 0,283 avagy éppen csak 5284 ezer főre teszik.

A legnagyobb számok itt se alapulhatnak valóságon, mert ha a 
szorosan vett Magyarország is c:ak horvát és más idegen csapatokkal 
együtt tudott 25 ezer főnyi sereget a szultán elé állítani, akkor sehogyan 
se hihetjük, hogy a kis Erdély 30 vagy 40 ezer harcost küldhetett volna 
a király segítségére. Ha azt kérdezzük, hogy ki lehetett ebben a kérdésben 
a legtájékozottabb, akkor válaszként Zermegh Jánost kell megneveznünk, 
aki a későbbi János királlyal is mindvégig fennállott összeköttetésénél 
fogva, leghitelesebb tanú lehet, feltéve, hogy igazat is akart írni. Hallottuk, 
hogy ő 20 ezernél többre becsülte ura seregét.285 A többiek, akiket előbb 
idéztünk, nem tudhatták, hogy indulása pillanatáig mekkora hadat 
gyűjtött össze a vajda. Nem tudták a király környezetében se, ezért 
nem ír róla semmit Brodarics,286 ott, ahol Zápolyai Szeged tájára érkezését 
említi.

Zápolyai, amidőn a Bácsy György társaságában hozzáérkezett 
Statilelot visszaküldötte, azt üzente vele, hogy várjon a király, mert ő 
számra és minőségre egyaránt kiváló hadsereggel indul támogatására, úgy 
hogy a győzelem reményével szállhatnak majd harcba a törökkel.-87

Ez augusztus derekán történt, amikor a vajda már jól lehetett 
értesülve a törökök erejéről s a királyi sereg gyengeségéről egyaránt. 
Nem gondolhatta tehát azt, hogy 5, vagy akár 10 ezer ember is elegendő 
lesz a király megsegítésére. Mivel 30—40 ezer több lett volna, mint 
amennyit Erdély akkoriban fegyverbe állíthatott, Zermegh állítása 
látszik legvalószínűbbnek.

Húszezer főnyi jól felszerelt hadsereg, a király 25 ezer emberéhez 
csatlakozva, kétségtelenül nagyot lendített volna a mieink ügyén s 
legalább a katasztrófaszerű vereséget elháríthatja, feltéve, hogy jól is
vezetik. De éppen az a bökkenő, hogy Zápolyai nem volt jó hadvezér 
és nem is lett azzá soha. Sőt még ha talán volt is valami talpraesett esz
méje, azt se igen valósíthatta volna meg Mohácsnál, mert népszerűtlen,
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sőt gyűlölt alak volt. Az ellenzék az inkább népszerű Tomoryt is letor
kolta ; mennyivel inkább a sarkára állott volna tehát a vajdával szemben, 
akiből a vezérnek annyira szükséges energia hiányzott s aki — ellenségei 
szerint — még gyáva is volt.288

Nincs tehát semmi okunk azt hinni, hogy János vajda, mint a magyar 
hadsereg egyik kijelölt fővezére, a maga csekély katonai tudásával és 
képességével jobbra fordíthatta volna a már kezdettől fogva elhibázott 
hadjárat sorsát.

•  *
*

A török lovasvezérek tagadhatatlanul helyesen jártak el akkor, 
amidőn a vadul nekikrontó s mindent letiporni látszó magyar lovasság 
lökése elől ügyesen kitértek. Ennek következtében a támadók vagy 
kelepcébe jutottak, vagy pedig olyan akadályba ütköztek, amelyen 
szét is kellett zúzódniok.

Ámde sehogyan se érthetünk egyet, a magyar sereg jobbszárnya 
felől állott portyázó török lovasság vezetésével, amelynek a futók teljes 
megsemmisítése lett volna a feladata. Azt hallottuk, hogy Báli és Khosz-' 
rev lovashadosztálya 5—5 ezer lovasból állott. Ha az egyik a menekülők 
■oldalába támad, a másik pedig Mohács felől állja el az útjukat, akkor 
a magyar sereg ma adványai feltétlenül a Dunába szorulnak.

Az a körülmény, hogy a király seregéből legalább is 10 ezer fő meg 
tudott menekülni, vagv arra mutat, hogy a két török lovashadosztály 
nem volt akkora, aminőnek azt fennebb mondottuk, vagy pedig arra, 
hogy nem a harcban, hanem a magyar tábor kifosztásában s a környékbeli 
falvak kirablásában és felgyujtásában látta főfeladatát.
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II. Lajos király halála. Szerérni leírása nem megbízható. Czetlritz elő
adásában nincs semmi képtelenség. Sárffi adatainak hihető voltát orvosi 

szakvélemény is támogatja. Zárószó.

Nem végezhetjük be a mohácsi csata leírását anélkül, hogy ne fog
lalkoznánk szerencsétlen királyunk, II. Lajos, halálának körülményei
vel is.

Szerémi György emlékirata s az ahhoz csatolt »Epistola flebilis« 
óta nagyjainkig, állandóan kísért az a feltevés, sőt néha határozott állítás 
is, hogy a király nem véletlen baleset, hanem gyilkosság áldozata lett.269

Ennek legfőbb alapja az volt, hogy Szerémi 1528-ban —  a lengyel- 
országi Czenstochowába történt zarándoklása alkalmával — egy plé
bánossal beszélt, aki a király gyilkosául Zápolyai Györgyöt nevezte meg.299

Majd 1540-ben, tehát 14 évvel a mohácsi csata után, egy magyar 
katonától hallja Szerémi az addig — legalább Í3 Magyarországon — 
gondosan őrzött titkot.291

Végül egy harmadik tanú — alkalmasint Tatai Miklós, II. Lajos 
házi káplánja — azt beszélte volna, hogy a végleges temetés előtt a 
király holttestén három — cseh kardtól származó —  szúrást látott.292

Ezekből az adatokból kerekedett ki azután az emlékirat idevágó 
része és az a »kesergő levél«,293 amely a király halálát elbeszéli. Tartalma 
röviden ez :

A király a csatából szerencsésen megmenekült s Tomory, Zápolyai 
György és mások társaságában Dunaszekcsőre ért, ahol a plébános 
házába tért be pihenőre. Tomory csakhamar szállására ment, Zápolyai 
azonban a király mellett maradt, akivel heves szóváltása támadt. Ez. 
azzal végződött, hogy György gróf torkon ragadta a királyt és három
élű cseh kardját háromszor jobb oldalába döfte.294

Lajos emberei mindezt tétlenül nézték végig s csak akkor futottak 
Tomoryért, amikor uruk már meghalt. Az érsek, egy csapat katonával 
rögtön a helyszínére siet s méltó megtorlásként levágja Zápolyait. Erre 
azután az utóbbinak sokkal nagyobhszámú katonái, akik eddig semmit 
se csináltak, Tomoryt koncolják fel.295

Végül Tomory és Zápolyai katonái verekednek össze s a felgyújtott 
házak fényénél két órán át viaskodnak egymással. Olyan nagy volt a 
harci zaj, hogy két mérföldre hallatszott s Mohácsnál se vesztek el any- 
nyian, mint ahányan itt, Lajos király halála órájában, elpusztultak.

Az itt röviden összefoglalt elbeszélésben az a legkülönösebb, hogy 
bárha mindkét oldalról életben maradtak egynéhányan, mind a király 
halálának számos részlete, mind pedig a reákövetkezett véres csata 
hosszú 14 éven át mélységes titokban maradt s csak János király halála 
után leplezte le Szerémi koronatanúja, az a bizonyos katona, akit már 
említettünk.

De még nagyobb, igazán kézzelfogható képtelenség az, ami Lajos 
király holttestével történt. Ezt ugyanis még akkor éjféltájban vissza
szállították Csele falu mellé, egy tó (?) partjára s ott lámpavilágnál 
eltemették.296

V I.
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Lehetetlen még csak elgondolni is, hogy azok a harcosok, akik alig 
egynéhány órával ezelőtt száz meg száz veszedelem között menekültek 
meg a mohácsi csata viharából s elkerülték a futókra leselkedő akindsik 
kardját, most nyugodtan visszatérnek a harctér szomszédságába 8 ott 
elföldelik a király hulláját. Ilyesmit csak az mondhat és csak az hihet el, 
aki nem ismeri a katona lelkiállapotát egy ilyen hanyatt-homlok szaladás 
és megsemmisítő vereség után.

Szerémi azonban éppen ezzel akarta elbeszélésére ráütni a hiteles
ség bélyegét. Mindenki tudta ugyanis, hogy a király holttetemét Csele

Csatajelenet a mohácsi csatából, Bakács Sándor megmenti lovának átadásával János 
király későbbi nádorát, Bánffy Jánost.

János király által 1532. június 11-én Bakács Sándornak adományozott címereslcvcl 
, cimerképéről. (M. Nemzeti Múzeum.)
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közelében találták meg. Ennélfogva a székeséi vérengzés után vissza 
kellett azt oda, ugyanarra a helyre szállítani, nehogy valaki Szerémi 
vagy Tatai szavahihetőségében tamáskodjék.

Pedig Szerémi maga is megcáfolja ezt az egyiigyü mesét, mert emlék
iratában—  két helyen is — azt mondja, hogy a király a mocsárba fulladt.™

Hogy ki volt Szerémi, milyen gyenge tehetségű, hiányos tudású 
és éppen ezért mennyire kritikátlan krónikás volt, azt részletesen ki
fejtették történetíróink.298

Mielőtt azonban a király halálának másik •—- szerintünk sokkal va ó- 
színűbb —  verziójára áttérnénk, lássuk, minő körülmények között tunt 
el a mohácsi csatából II. Lajos ?

A IV. fejezetben már említettük, hogy ugyanakkor, amikor a 
második magyar harcrend annak a helynek közelebe ért, ahol előbb az 
első harcrend küzdött, már megkezdődött a jobb szárnyon (Batthyány 
hadosztályánál) a hátrálás. Brodarics leírásából következtetve,299 ekkor 
történhetett az, hogy Lajos királyt kiragadta rosszatsejtő környezete 
az előrerohanó ovastömegből és Mohács felé nyargalt vele vissza. Bár 
némelyek azt is állították, hogy a király előrement az első harcrendbe 
s ott vitézül harcolt. Ennek azonban ellene szól az az utasítás, amelyet 
az uralkodó környezete kapott, hogy t. i. válság esetén vigyék hátra őt.300

A jobbszárny s csak valamivel később a balszárny301 megbomlása 
komoly baj volt, amelynek következményeit nem lehetett előre kiszámítani. 
Elég ok volt tehát arra, hogy azok, akikre a király életét bízták, ne 
engedjék őt továbbrohanni a halál torkába.

Kétségtelen, hogy a király visszamaradását sokan észrevehették a 
magyarok közül, többek között olyanok is, akik a csata végén török 
fogságba jutottak. Ezek azután alig találtak más magyarázatot a király 
eltűnésére, mint azt, hogy megsebesült s ezért vitték ki a csatasorból.

Már most tudjuk azt, hogy a törökök a foglyokat kivallatták s hogy 
különösen érdekelte őket : mi történt II. Lajossal ? A foglyok nem mond
hattak egyebet, mint amit a látottakból gyanítottak, t. i. azt, hogy a 
király megsebesült. Ilyen úton kerülhetett öt török történetíró,302 közöttük 
három kortárs, krónikájába ez az állítás.

Azonban jellemző, hogy a szultán és környezete nem adott hitelt 
ennek a hírnek. Erre mutat, hogy a Zil-Kade hó végén (vagyis augusztus 
29. és szeptember 7. között) kelt fethnáme csak ennyit mond : »Magáról 
a királyról nem lehet tudni, hogy meghalt-e vagy életben van.«303 
A sebesülésről azonban hallgat.

Legjobban tudhatta a dolgot Czettritz Ulrik, a király kamarása,304 
aki az utolsó pillanatig ura mellett volt. Ő ugyan nem írta le, hogy a 
szerencsétlenség miként történt, de augusztus 31-én — Neszmélyen — 
utolérvén a Budáról Pozsony felé menekülő királynét,305 részletesen be
számolt mindarról, amit látott és tudott. Ő informálta a királyné kör
nyezetében levő Thurzó Eleket és báró Burgio Antalt, majd később 
Brodarics kancellárt is. Burgio szeptember 5-én,306 Thurzó 29-én307 írja
le az esetet. . ,

A király — mindkettőjük szerint — épen került ki a csatából, 
amelyben vitézül harcolt,308 lova azonban súlyosan megsebesült. Ez tehát
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— ha igaz — azt is tanúsíthatná, hogy mégis belesodródott a kézitusába. 
Bár az is lehet, hogy lova lövést kapott.

Menekülés közben át akarván a Duna egyik ágán kelni, lovával 
együtt a vízbe bukott s megfulladt.309 Acél István utána ugratott, hogy 
kiszabadítsa, de ő is odaveszett. Czettritz szerencsésen megmenekült.

Az első leírások rendesen a leghihetőbbek is ; később már mindenki 
tesz hozzá vagy vesz el belőle valamit. Mint látjuk, itt csak arról van szó, 
hogy a király sebesült lovával belebukott a vízbe s nem tudott nehéz 
fegyverzetében310 az iszapból kivergődni. Itt még nyoma sincs annak 
a későbbi bozzátoldásnak, hogy a hídról leszorult király átugratott 
lovával a mocsáron, de a ló, midőn a túlsó partra akart kapaszkodni, 
megcsúszott és hanyattvágódott, maga alá nyomva lovasát is.311

Meddő próbálkozás volna, ha akár Thurzó, akár Burgio leírásából 
további részleteket akarnánk kihámozni. Azt se tudjuk, hogy az egyetlen 
szemtanú — Czettritz — igazat mondott-e ? Annyi azonban bizonyos, 
hogy előadásában semmi lehetetlenség sincs. Minden lovasember tudhatja, 
saját tapasztalásából, hogy milyen veszedelmes és alattomos ellenség 
lehet sokszor a legártatlanabbnak látszó víz is, főként akkor, ha medre 
iszapos. II. Lajos király esetében is legfeljebb azon akadhatunk fenn. 
hogy miért nem próbált urán segíteni Czettritz ? De erre is hiába keres 
nénk magyarázatot.

Czettritz előadásától teljesen eltér az a verzió, amelyet egy Fazio 
di Savoia nevű velencei kém mondott tollba 1526. szeptember 17-én. 
Őszerinte a király egy mocsárba lovagolván, lova belesülyedt. Erre el
kiáltotta magát : »Segítsetek !« Kísérői levették lováról s egy másikra 
ültették, amely azonban alig hogy megindult, máris megrekedt a mocsár
ban. A király újból segítségért kiáltott. Segítettek rajta s egyúttal 
levették fejéről a sisakot. De alig hogy ez megtörtént, Lajos meghalt. 
Az elbeszélő szerint nem lehet tudni, a seb ölte-e meg, amelyet kaphatott, 
a félelem, avagy a kétségbeesés ?312

Mi igaz ebből ? Nem tudjuk megmondani, mert ez is éppen olyan egye
dül áll, mint Czettritz elbeszélése. Nálunk általában az utóbbiét fogadták 
el313 s az idézett velencei jelentéssel történetíróink nem is foglalkoznak.

A szerencsétlenség színhelye —  szerintünk — a Csele patak akkori 
torkolata tája lehetett. Azért mondjuk hogy »akkori«, mert ha valahol, 
úgy itt bizonyítható, hogy a Duna most is szüntelenül mossa és bomlasztja 
a jobbpartot s így abból a mohácsi csata óta már sokat elsodorhatott.

Most csak az a kérdés vetődhetik fel : hogyan jutott a király a patak 
torkolatához ? Hogy erre válaszolhassunk, tudnunk kell, milyen volt 
helyzet a harcoló magyarok háta mögött ? Hallottuk, hogy a király 
tüzérsége — 53 ágyúval és a gyalogság egy részével — a Borza bal
partján levő készültségi állásban maradt vissza. Ezeket — még a csata 
alatt — az akindsik koncolták fel. Ugyancsak ők végeztek 4 kilométerrel 
hátrább, a táborban hagyott gyalogsággal is. Maga Mohács lángban állott.

Ilyen körülmények között nem hihető, hogy csekélyszámú kísérete314 
toronyirányban vitte volna a királyt, Mohácson át, Tolna felé ; mert 
akkor feltétlenül találkoztak volna a menekülőket összefogdosó vagy 
leöldöső török lovassággal. A legnagyobb valószínűség tehát amellett
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szól, hogy a királyt levezették a Duna árterébe s ott, a meredek part 
tövén, tehát az ingovány szélén, próbáltak vele menekülni. Erről is hall
hattak a törökök s ez adhatott alapot Kemálpasazáde leírásának, amely 
szerint a megsebesült király »lovastul, fegyverestül a Dunába ugrott 
s azok számát szaporította, akik elestek vagy vízbefultak«.315

A király és kísérői tehát, Mohácsot elkerülve, az ártéren juthattak 
a Csele patak torkolatához, amelyen feltétlenül át kellett kelniük, hogy 
tovább mehessenek Tolna felé.

Burgio és Thurzó a Duna egyik ágáról ír ugyan,316 de ez nyilvánvaló
tévedés, mert a király kétségtelenül az országúira akart kivergődni, 
hogy gyorsabban menekülhessen ; már pedig ha valami Dunaágon gázok 
át, akkor egyik szigetre jutott volna. Az is bizonyos, hogy a szerencsét
lenségnek széles és mély s amellett iszapos vízben, nem pedig valami 
keskeny patakmederben kellett történnie. Ezért olvasunk mocsárról, 
ingoványról, Dunaágról, sőt tóról is, míg ellenben a patak ( rivus, rivulus)• 
szó, az egykorú forrásokban sehol se fordul elő.317

A Csele pataknak szakadékszerűen bevágódott alsó folyása s azon 
alul tölcsérszerűen kiszélesedő torkolata lehetett, amelybe — az áradás
következtében — a Duna vize is felhatolt. Ezt lehet legalább kiolvasni 
Brodarics leírásából.318

A Csele patakban száraz időjárásnál kevés víz van ; nagyobb mennyi
séget csak esőzés, vagy hóolvadás idején szállít a Dunába. Minthogy 
azonban medrének elég nagy az esése, a magával hurcolt iszap és egyéb 
hordalék javarészét torkolata táján rakja le, ahol sebessége s ezzel együtt 
szállítóképessége is hirtelen megcsökken. Ott tehát képződhetik egy olyan 
vízzel födött, vastag, de amellett laza törmelék- és iszapréteg, amelyben 
akár egy ló is elsülyedhet. A király holtteste, úgyszintén a többieké is,, 
akik vele együtt ottpusztultak, napokon át víz alatt lehetett s csak 
akkor tűnt elő, amikor a Duna is leapadt. Csakis így magyarázható az, 
hogy a mindenfelé portyázó és kutató akindsik nem bukkantak reá.319

Ott, ahol (október közepén) a király lovának hulláját találták, még 
akkor is sár és iszap volt, noha a Duna árja már régen lehúzódott róla. 
Ez tehát állandóan ingoványos terület lehetett.

Van arra is adatunk, hogy a király és két kísérője egymás nyomában 
akart a mocsáron átgázolni. Elől ment Czettritz, utána a király.320 Ha 
csakugyan így volt, akkor nagyon helytelenül jártak el, mert régi lovas- 
szabály, hogy egy ilyen süppedékes akadályon nem szabad libasorban 
átgázolni. Ugyanis az előlmenő ló felvágja az iszapot, amelybe azután 
az utánakövetkező még jobban belesüllyed. Czettritz megmenekülésének 
is bizonyára ez a legelfogadhatóbb magyarázata, hogy a király előtt 
lovagolva, hármajuk közül legkönnyebben vergődhetett át a túlsó partra.

* *
*

Mihelyt a török a dunántúli vidékről eltakarodott, Mária királyné 
elküldötte Czettritzet, hogy a király holttestét kutassa fel s szállítsa 
Székesfehérvárra.321 Egyszersmind utasította Sárffi Ferenc győri kapitányt, 
hogy Czettritz mellé 12 lovast adjon fedezetül.
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Sárffi azonban maga is velük ment s mint szemtanú írta le a király 
tetemének megtalálását, abban a levélben, amelyet október 19-én írt 
•Győrből Brodaricsnak.322

Ennek a tudósításnak az a legnagyobb hibája, hogy se az exhumálás 
napját nem mondja meg,323 se helyet nem említ benne, arra hivatkozván, 
hogy Czettritz majd élőszóval és részletesen elbeszél mindent. Ez elég 
lehetett az egykorúaknak, de — pontosabb feljegyzések hiányában — 
nem elég nekünk.

így tehát a hely meghatározásában is csak arra szorítkozhatunk, 
amit Brodarics — nyilván Czettritz előadása nyomán — megírt s amit 
az előbb már kifejtettünk.

Mint Sárffi leveléből kitűnik, Czettritz jól emlékezett a szerencsét
lenség helyére, mert már messziről reáismert. Odaérve, legelőször egy ló 
hulláját pillantották meg az iszapban. Czettritz a király paripájára 
ismert benne s a sárba, úgy ahogy volt, ruhástól belegázolva, a lótetem 
közelében kereste a király holttestét. De hiába, mert az iszapból csupán 
Lajos fegyvereit húzhatta ki. Megtalálták és felismerték báró Trepka 
András udvarmesternek szintén a közelben heverő hulláját ; megforgattak 
-és megvizsgáltak sok más hullát is, de egyik se volt a királyé.

Végre, miután egy ideig hiába vizsgálódtak és kutattak az iszapban, 
valamivel távolabb egy sírdombot pillantottak meg. Felnyitották s a 
király holttestét találták meg benne.

Ezen az egyetlen ponton találkozik Szeretni szövege a valósággal: 
II. Lajost csakugyan eltemette valaki az ingovány szélén, ha nem is a 
Szerémi leírta körülmények között. De ki találta meg a királyt és 
mikor ? Miért temette oda a mocsár szélére s miért nem vitte valami 
jobb helyre ? Végül : ha felismerte a halottat, miért nem adott róla 
hírt valakinek ? Ezek mind olyan kérdések, amelyek tömérdek talál
gatásra adhattak és adhatnak ma is okot, anélkül, hogy ismereteink 
mostani állásában határozottan felelhetnénk reájuk.

Az a homály, amely ezt az ideiglenes temetést környezi, továbbá az a 
körülmény, hogy Lajos holtteteme valóban nem az iszapból került elő, nagy
ban hozzájárulhatott ahhoz, hogy a király meggyilkolásáról keringő hírek 
hívőkre találjanak,324 noha ellenük szól az, amit Szerémi szavahihetőségéről 
előbb mondottunk, továbbá az is, hogy a király lova és fegyverei olt hevertek 
a sárban, amelybe vele együtt buktak. Már pedig, Szerémi előadásából követ
keztetve, ezek a fegyverek Dunaszekcsőn maradtak s Lajost néíkülök vitték el 
a mocsár ( vagy Szerémi szerint : tó)  partjára.325

Arra a kérdésre, hogy mikor találhatták meg először a király hulláját, 
annyit még válaszolhatunk, hogy addig nem, amíg a Duna vize le nem húzó- 

• dott arról a helyről. Minthogy pedig az áradás nagy volt,326 több nap telt 
bele, míg a víz annyira leapadt, hogy az ember- és lóhullák napvilágra kerül
tek. Ez tehát már a törökök elvonulása (szeptember 3.) után lehetett.327

Arra, hogy miért éppen ott, a mocsár szélén ásta el a király holttestét 
az, aki meglelte, talán ezt a magyarázatot lehetne adni : azért, hogy az, 
aki a szerencsétlenség színhelyén keresi, könnyen reábukkanjon. A király 
sírja rendesen fel volt hántolva, mert különben észre se vették volna. 
Ez is Szerémi ellen szól, mert a csata utáni éjszakán nem lett volna taná-
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SZÉKES-PEHER.VAX.

Székesfchérvár a XVI. században,

esős, ott, a harctér szomszédságában, sokáig dolgozni áruló lámpa- vagy 
fáklyavilágnál. Só't, ha a gyilkosság látszatát el akarták kerülni, okosabb- 
lett volna a hullát temetetlenül hagyni az ingovány mellett.

A sír felnyitása közben legelőször a holttest jobb lába bukkant elő* 
amelyről Czettritz rögtön a királyra ismert. Most a sír másik végét kez
dették feltárni s a bulla fejét a földből kiszabadítva, a fogain látható' 
jelekből kétségtelenül a királyra ismertek a halottban.328

Ha azonban Sárffi leírását tovább elemezzük, olyasmit is találunk 
benne, ami — legalább is a laikus ember szemében — ellenmondásnalc 
látszik. Azt állítja ugyanis a győri kapitány, hogy még sohase látott olyan 
kevéssé romlott, olyan kevéssé undorító és ijesztő emberi hullát, mint a 
királyé.223 Mindamellett csak a fogairól ismerték fel egészen bizonyosan.330"

Ennek elbírálására csakis orvos lehet hívatott. Kenyeres Balázs 
egyetemi tanár, aki ezen a téren országszerte ismert szaktekintély, szíves
volt erről a kérdésről részletes véleményt mondani, amelyben többek 
között kijelenti, hogy : »A két tény, vagyis az arcvonások eltorzulása*. 
amely a fogak vizsgálatát tette szükségessé és a holttestnek kevéssé undorító 
volta, egymással nagyon jól összeegyeztethető és magyarázható abból, hogy a 
halott 6 hétig feküdt nedves helyen s ezalatt a rothadásnak kezdeti szembe
tűnő jelenségei csökkentek, illetve megszűntek. Mindezekhez képest olyan 
adat, amely kétségessé tenné, hogy a Sárffi által megszemlélt halott a király- 
holtteste lett volna, nem található«.331

Sárffiék gondosan megmosták és megvizsgálták a király holttestét* 
de azon — az ajkán levőt leszámítva —  a legcsekélyebb sérülést se látták* 
vagyis a halál oka csakis fulladás lehetett.332
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Ezzel szemben az a bizonyos Tatai nevű káplán, aki Szerémit infor
málta, azt állítja, hogy másokkal együtt látta a bárom szúrást Lajos 
király jobboldalán.333 Ugyanez a Tatai azt is mondja, hogy Zápolvai 
J ános őt küldötte egy káplántársával a király holttestének felkutatására 
-s ők is találták azt meg.334

Sárffi és Czettritz kétségtelenül meglelték Lajos hulláját. Őket azon
ban a királyné küldötte, nem pedig János vajda. Sárffi egy szóval se 
említi, hogy papot is vittek volna magukkal. Nem is kellett, mert a vég
leges temetés nem a Csele patak partján, hanem Székesfehérváron történt, 
1526 november 9-én.

János király abban a levelében, amelyben Zsigmond lengyel király 
kancellárját Lajos megtalálásáról és eltemetéséről értesíti, egyáltalán nem 
mondja, hogy elődje holttestének felkutatására ő küldött volna 
■embereket.335

Azt pedig, hogy a király teste sértetlen volt, nemcsak Sárffi írta meg, 
hanem tollba mondotta a velencei köztársaság egyik kéme — Antonio 
Boemo — is,338 aki a holttetemet Székesfehérváron látta.

• *•

Ha már most mindazt egybevetjük, amit II. Lajos haláláról eddig 
hallottunk, akkor — elfogulatlanul vizsgálva a dolgot —  csak ennyit 
mondhatunk :

Czettritz elbeszélésében nincs semmi lehetetlen ;
Sárffi állításainak elfogadható voltát pedig orvosi szakvélemény is 

-támogatja.
Ellenben Szerémi leírása tele van képtelenségekkel. Nem ő találta 

ugyan ki valamennyit, de viszont nem mentesíthetjük attól a súlyos 
hibától, hogy megrostálás nélkül írt össze mindenféle mende-mondát, 
amit összegyűjtött. Csupán azt az egy állítását látjuk igazoltnak, 
kogy a király holteste a mocsár közelében volt ideiglenesen elföldelve.

Ismételten hallottuk már itt is ott is, hogy többen láttak a bécsi 
udvari levéltárban olyan titkos iratokat, amelyekből kétségtelenül ki
tűnik, hogy Lajos király tervszerűen végrehajtott gyilkosság áldozata lett.

De ha látták és olvasták azokat az írásokat, akkor miért nem tették 
közzé teljes és hiteles szövegüket?

Így — mindaddig, míg ezeket a bizonyítékokat szószerint nem 
Ismerjük —  kénytelenek vagyunk a királygyilkosságról forgalomban 
levő leírásokat, mint nem igazolhatókat, egyelőre félretenni.

Az, ami Mohács után történt, katonai szempontból egyáltalán nem 
■érdekes, mert nem volt többé magyar hadsereg, amelyet a szultán elé 
a győzelem reményével lehetett volna állítani.

A mohácsi csatából menekülő katonák — magyarok és idegenek 
■egyaránt —  a törökkel versenyezve raboltak ki és pusztítottak el haza
tértükben mindent, ami az útiukba került.
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A legnagyobb fejetlenség és tanácstalanság lett úrrá országszerte. 
Fokozta az általános zavarodást az is, hogy nemcsak a csatáról, hanem 
a király sorsáról is, a legkülönbözó'bb hírek keltek szárnyra. Sokan tudni 
•vélték, hogy a király Budára menekült s ott szervezi a további ellenállást, 
így hallotta és így írta azt Frangepán Kristóf is, 1526 szeptember 3-án.337

Azt se lehetett tudni, hogy a szultán merre fordul Mohácsról ? 
Megmarad-e továbbra is a budai irányban, avagy valami mást gondol ? 
Frangepán, abban a hosszú levelében, amelyet 1526 szeptember 5-én 
Josefiő Ferenc zenggi püspöknek írt,338 a közeledő őszi idő miatt lehetőnek 
véli, hogy a szultán nem folytatja tovább Buda felé az útját, hanem 
Jajce felé indul.

Arra az esetre, ha mégis Buda felé menne, azt üzeni a királynak, 
hogy onnan el ne meneküljön, mert könnyen megtörténhetik, hogy 
fővárosával együtt koronáját is elveszíti. Frangepán úgy képzeli a hadjárat 
folytatását, hogy a szultán a Duna mindkét partján fog hadseregével 
előnyomulni. Egyik részét ő maga, a másikat Ibrahim nagyvezír vezeti. 
Ha ez a megoszlás megtörténik, akkor a király legalább az egyik sereget 
megverheti. Azonban a Dunát zárja naszádok rajával el, azonkívül pedig 
n budai hegyeket is szállja meg.

Tudjuk, hogy mindebből semmi se lett s a szultán ellenállás nélkül 
vonult be Budára, 1526 szeptember 11-én.

*  *
*

A mohácsi csata — röviden meghatározva — az erő, ügyesség és 
megfontolás nélküli vakmerőség siralmas kudarca volt. A vezetők az 
■egyetlen, gyönge magyar sereget minden számítás nélkül tették egy 
kártyára, a vakszerencsére bízva a diadalt, vagy a balsikert.

Napoleon mondotta egykor, hogy valamely hadivállalat terve már 
akkor is jó, ha kétharmada számításon alapszik, egyharmada pedig a 
véletlenre van bízva. Az, aki a háborúban a véletlennek, a szerencsének 
.ajtót nyitni nem akar, inkább ne fogjon soha semmihez.

Nagy igazság, mert szerencse nélkül nincs győzelem. A háborúban 
szerencse minden hiba, amit ellenfelünk elkövet s a siker titka jórészt 
•ennek felismerésében és kizsákmányolásában rejlik. Mohácsnál a magyar 
hadvezetés a botlások egész sorozatát követte el, ami mind az ellenség 
javára vált s az ő diadalát könnyítette meg. Ha ehhez hozzávesszük a 
török vezéreknek a győzelembe vetett fanatikus hitét, hadseregük erősebb 
voltát, szilárdabb fegyelmét és a magyarénál jobb vezetését, akkor azt 
kell mondanunk, hogy a török győzelem valamennyi alapfeltétele megvolt.

S ha az 1526-iki háborúról azt mondhattuk, hogy az a törökök egyik 
kockázat nélküli vállalkozása volt, akkor talán még fokozottabb mérték
ben kell ezt a megállapítást magára a mohácsi csatára is alkalmaznunk. 
Ugyanis, bármilyen szemszögből vizsgáljuk az eseményeket, bármennyi 
kútfőt' tanulmányozunk is át, nem találunk egyetlen olyan vigasztaló 
adatot se, amely azt bizonyítaná, hogy Mohácsnál csak valami előre nem 
látható balszerencse buktatta el a magyar sereget.

A mieinknek bukniok kellett.
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JEGYZETEK.

1 »Wenn wir für den Krieg von 1806 diesen Titel wählten, der immerhin Irrtümer 
wecken kann, so dachten wir damit ein Charakteristikon zu geben: das Bild eines Krieges,, 
der, soweit dies in der Natur der Dinge und der historischen Wahrheit liegt, von einen» 
Teil mit völliger Sicherheit des Gelingens geführt worden ist. (»Zur Psychologie des grosser» 
Krieges«. II. 263. 1.)

2 1521 július 7. és augusztus 29.
3 Szülejmán naplói. (Thury : Török történetírók. I. 311. 1.)
4 Fraknái: A Hunyadiak és Jagellók kora. (Szilágyi : A magyar nemzet története. 

IV. 483. 1.)
5 1526 április 23.
6 Kápolnai Pauer 30— 40 000-re becsüli. (»A mohácsi hadjárat.« Hadtört. Közl.r 

1889. évf., 193. 1.) De a 442. lapon már 80.000-ről beszél.
Kupelwieser 57.000-re teszi a török harcosok számát. (»Ungarns Kämpfe mit de» 

Osmanen.« 240. 1. és mell.)
Rónai-Horváth 75— 100.000 embert gyanít. (»Magyar hadikrónika«, I., 357. 1.)
Szurmay 150.000 főnyi rendes katonaságot tesz fel. (Szendrei : Magyar Hadtörténelmi 

Emlékek az ezredéves orsz. kiállításon. 107. 1.) Egy lappal elébb azonban csak 100.000-ről 
beszél.

7 Kocsi bej emlékiratai. (Thury : i. k., II. 411. és k. 1.)
8 3— 5000 oszpora jövedelmű hűbér.
9 Szipahi és szilihdár mindössze 4337 fő. Janicsár, szegbán, piádé és zagardsi együtt

véve 13.599 fő. ( I . h.)
Két, török fogságból átszökött, keresztény rab azt vallotta Tomorynak, hogy a szultán 

seregében 11.000 janicsár van. (W enzel: Marino Sanuto világkrónikájának Magyarországot 
illető tudósításai. —  Tört. Tár : 1878. évf., 361. és k. 1.)

Francesöo Grabia tudósítása szerint (Zengg, 1526. szeptember 11.): »et sono ianizari 
12 milia«. (Marino Sanuto: Diarii. X L II. 653. 1.)

10 Akindsi, gönüllü, jürük stb. Ezeket csak a háború tartamára szedték össze. Pon
tosan számbavéve seholse voltak s így Kocsi.bejnek ezt az adatát bizonyos kétkedéssel 
kell fogadnunk. Nyilvánvaló, hogy itt is a kisebbik szám jár közelebb az igazsághoz, bárba 
még az is soknak látszik, ha ezeknek a portyázásra szánt csapatoknak csupán némi katonai 
értékkel is bíró elemeire gondolunk. Van ugyanis adatunk arra, hogy a Szülejmán had
serege előtt portyázó, száguldozó —  de egyúttal rabló, gyilkoló és gyújtogató —  irregu- 
láris had csak 20.000 főből állott. (há-Kóhen József rabbi: »A francia királyoknak és a török 
Ottomán-ház királyainak krónikája.« Velence, 1554. Magyar vonatkozású részeit kiadta 
dr. Kohn Sámuel: »Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez« címen. — 
Tört. Tár : 1880. évf., 97., 331., 541., 699. 1.)

11 Az egykorú követ jelentések a X V I. században Magyarországra küldött s általá
b a  százezrekre becsült török hadakat, tízezrekre redukálják, de hozzáteszik, hogy még 
így is nagyon számottevő rajok voltak. (Szittyay: A  simancasi spanyol állami levéltár 
magyar anyaga. —  Tört. Szemle : 1922. évf., 157., 158. 1.)

’ 2 íme két példa : 1812-ben a francia fősereg, amely — az orosz határtól Moszkváig —  
81 nap alatt 890 kilométernyi űtat tett meg, június 26-tól augusztus 26-ig 287.500 főről 
182.000 főre' apadt. Ez a szám Borodinóig 130.000-re, Moszkváig (szept. 15.) 100.000-re 
olvadt, még mielőtt a tél beállott volna. A fősereg tehát —  diadalmas előnyomulás közben — 
állományának csaknem kétharmadrészét elvesztette. Ebből harcokra alig esik több- 
60--70.000 főnél, mert igazán véres csata csak egy volt, Borodinónál (szept. 7.), amely
ben a franciák, saját bevallásuk szerint, 30.000 embert veszítettek. A harcokon kívül 
beállott fogyaték tehát 40— 50% között mozog. (C. v. B-K. : Statistik und Psyche.
74., 75. 1.)

1914. évi szerencsétlen szerbiai hadjáratunk alkalmával, a Kolubaráig történt elő
nyomulás közben, a harconkívüli veszteség a harcban beállottnak körülbelül egyharmad- 
része volt. A  Kolubarától keletre, aránylag rövid úton, a kétféle veszteség mát egyenlű 
volt, pedig akkor, nap-nap után, fölötte véres harcok folytak. (Németh Lajos vk. ezredes- 
szíves közlése.)

13 Jirecek : Die Heeresstrasse von Belgrad nach Konstantinopel. 9. 1.
14 Pétervárad alatt.



65

15 Később majd látni fogjuk, hogy más alapon végzett számítással is körülbelül 
erre az eredményre jutunk. —  Egy 1526. szept. 10-én kelt zárai jelentés szerint a török 
hadsereg komolyan számbavehető része nem rúgott többre 40.000 főnél. (Marino Sanuto : 
Diarii. X LII. 657. 1.)

16 De infelici conflictu Hungarorum cum Tureis ad Mobacz. Historia Stephani Bro- 
derici, cancellarii regni Ungarie, qui eidem conflictui presens interfuit. ( Acta Tomiciana : 
V III., 244. 1.)

Brodarics István szerémi püspök és királyi kancellár műve a mohácsi csatának 
leghitelesebb forrása. Szerzője maga is ott volt a viadalban s így közvetlen megfigyeléseit 
és tapasztalásait írja le. Azonban vannak elbeszélésének egyes zűrzavaros, ma már meg 
se érthető részei, ami természetes is, egyrészt mert nem volt katona; másrészt mert abban 
az óriási kavarodásban lehetetlen volt mindent áttekintenie. Műve, dr. Szentpétery Imre 
fordításában, magyarul is megjelent. (Magyar Könyvtár: 337. füzet.)

17 ». . . hostis habuit ad ducenta milia, sed que bello essent apta L X X X  milia.« 
(Brodarics Tomiczki Péter lengyel alkancellárnak : Pozsony, 1526 szept. 6. —  U. o. :  
220. 1.)

18 »Composito denique Genizarorum tumultus Soleimanes in Ungariam proficisci 
statuit: et collectis L vel L X  millibus armatorum, pontibus Sauum, Drauum, Danubium 
que flumina iunxit: et Varadinum Petri, cum aliis locis munitis occupauit . . .« (Annales 
Sultanorum Othmanidarum a tureis sua lingua scripti stb. Frankfurt, 1596. 45. 1.)

Érdekes, hogy Löwenklau egyik dolgozótársa és tolmácsa egy Terdsiiman Murád 
nevű renegát magyar volt, aki 17 éves korában a mohácsi csatában esett török fogságba. 
(K ropf Lajos: Terdsüman Murád. —  Századok: 1897. évf., 387. és k. 1.)

19 ». . . in Hungária pridem ingens equorum numerus deperiit. (Pettkó : Adalékok 
János király uralkodásának történetéhez. —  Tört. Tár : 1883. évf., 293.1.) Ezt különben 
Szülejmán naplója is ismételten említi. (Thury : i. k., I. 313., 319. 1.) Ez általános jelenség 
volt s egy-egy hadjárat után 1000 lóból alig maradt 2— 300-nál több használható állapot
ban. ( Geschichte der k. u. k. Wehrmacht. IV., 29. 1.)

20 Thury : i. k., II., 413. 1.
21 Wenzel: i. k., 361., 362.' 1.
22 Ezt dr. Iványi Béla legújabb kutatásai is igazolják. A  nehezebb ágyúkat, ahol 

csak lehetett, vízen szállították. (Dselálzáde-Musztafa : Az országok osztálya és az útak 
felsorolása. —  Thury : i. k., II., 152. 1.)

23 A német tüzérségét nem lehet ugyan mindenben egy kalap alá fogni a törökkel, 
de azért mégis megemlítem, hogy 1631-ben a császári fősereg tüzérsége mindössze 10 ágyú
ból és 7 nagyobb mozsárból állott. Minden ágyú 100, minden mozsár 60 darab golyót vitt 
magával egy egész hadjárat tartamára. Ennek a kis tüzérségnek szállításához 187 szekér éa 
1450 ló kellett, igaz, hogy 400 mázsa puskaport, 6000 darab mindenféle sáncszerszámot és 
(a gyalogság számára) 200 mázsa ólmot is cipelt magával. (Geschichte der k. u. k. Wehr
macht : IV., 17., 18. 1.)

24 A Tomoryhoz átszökött magyar rabok azt beszélték, hogy a török hadsereg 300.000 
főből áll és 600 ágyúja van. (W enzel: i. h.) Ebből tehát az tűnik ki, hogy 1000 főre csak 
2 ágyú esett.

Hogy csakugyan ez lehetett az akkori általános arányszám, azt maga Szülejmán 
szultán is bizonyítja, aki a magyar sereg állományát 150.000 főre, ágyúinak számát pedig 
300-ra nagyítja. (Marino Sanuto: Diarii. X L II., 52. 1.)

25 »In der Schlacht war die Wirkung der Artillerie noch zu Beginn des X V I Jahr
hunderts wenig erheblich. Die Technik und Kunst des Richtens war noch zu gering. Die 
Kugeln gingen zu hoch, die dicken Haufen der Infanterie legten sich hin, wenn sie im 
Geschützfeuer zu halten hatten, oder suchten sie zu unterlaufen, so dass das Geschütz 
zu nicht mehr als einem Schuss kam.

1537. lehrte de Langey, das beste Mittel gegen die Artillerie sei, sie imSturm zu nehmen, 
so dass sie nicht Zeit zum zweiten Schuss behalte, oder in zerstreuter Ordnung heran
zugehen, so dass sie weniger Leute treffe.« (Delbrück : Die Geschichte der Kriegskunst. 
IV., 48. 1.)

26 Rónai-Horváth : Az újabbkori hadviselés története. 14. 1.
27 Szülejmán naplója. (Thury : i. k., I., 301. 1.)
Kemálpasazáde : Mohács-náme. (U . o. : 203. 1.)
Pietro Bragadin jelentése. ( Alberi : Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato.

IX-, H L  1.)

Gyalókay : Különlenyomat a »Mohács« c. műből.
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28 Ibrahim pasa, egy görög hajós fia, akkor 33 éves volt. 1523 június 27-én lett nagy- 
vezir. (Thury : i. k., I., 238. 1.)

22 Szülejmán naplója. (U . o. : I., 304., 305. 1.)
30 U. o. : 306. 1. Dr. Hodtnka Antal szíves közlése szerint, a bécsi Hof-Kammerarchiv- 

ban vannak raguzai kémjelentések, amelyek pontosan tájékoztatták Ferdinand főherceget 
arról, hogy miként haladt a török sereg állomásröl-állomásra.

31 Brodarics : i. m. ( Acta Tomiciana. VIII., 234. 1.)
32 Burgio 1526 július 26-iki jelentése. (Theiner : Monumenta Vaticana. II., 790.)
33 »Monsignor, le cose di Ungaria són disperatissime et V. S. Rma sia certa che in questo 

anno tanto ci restira di Ungaria quanto Io inimico ci vorra lassare . . . qui non sono capi- 
tani, qui non sono denari, qui non é consiglio, qui non sono nave, qui non e ordine . . . 
Io exercito non é anchora congregato. Dio forse per Ia sua infinita clementia aiutira questo 
misero regnio, tanto andirano li inimici perdendo tempó, che si venirano Ungari, li quali 
uniti non fora da temere poi per questo anno.« (Július 10. és 16-iki jelentése. Theiner : 
i. k „ II., 787., 789., 1.)

34 Július 27. Újlak már háromnapi lövetés után kapitulált.
35 Brodarics július 24-et mond. (Acta Tomiciana. VIII., 238. 1.) Itt azonban Burgio- 

nak kell több hitelt adnunk, aki július 22-iki jelentésében már mint két nappal azelőtt 
megtörtént dolgot említi a király elindulását. ( Theiner : i. h.)

36 Azt a kellemetlen helyzetet, amelyben a szultán serege Eszék és Baranyavár 
között volt, maguk a török történetírók is nyíltan beismerik.

Kemdlpasazáde például ezt írja : »Azon mező és a Duna között van egy, a folyó 
kiöntései alkotta nagy terjedelmű mocsár, melyen rendkívül nehéz az áthatolás, mert 
annyira ingoványos hely, hogy se embert, se lovat, nem bír meg, bárhova lép az ember, 
lesüpped. Ha a nyomorult király, a velelevő kutyákkal e mocsár szélére jött volna s ott 
figyúsütegeket állítva fel, tüzelt volna a támadó ellenségre : akkor megakadályozza vala, 
hogy a hit harcosai a szent harc vadaskertjébe menjenek; akkor elhárítja vala fejéről 
a sors büntetésének felhőjéből szakadozó záporát a szerencsétlenségnek. Azonban végzete 
beteljesedett; lelkiszemei elhomályosodtak s nem látta a helyes módot, amely szerint 
kellett volna cselekednie.« (Mohács-náme. —  Thury : i. k., I., 235. 1.)

Szülejmán naplójában az augusztus 23—25 közötti időre, tehát a mocsáron való 
átkelésre vonatkozóan, ezt olvassuk : »Minthogy éjjel és nappal nagyon sok eső esett, 
a győzelmes hadsereg nagy fáradalmakat állott ki és a menetoszlop felbomolva, rendet
lenül folytatta útját.« (Aug. 23.) Majd tovább (aug. 25.): »Mert útközben tavak, mocsarak, 
hidak, folyók voltak, túlságos sok és nagy fáradalmat kellett kiállani . . . Sok emberünk
nek lova és más igásjószága elveszett.« (Thury : i. k., I., 313. 1.)

A szemtanú Lütfi pasa ezt írja : »Szülejmán - . . amint a drávai hídon átkelt, Mohács 
felé tartott. Itt egy nagyon nehezen járható mocsár volt, amely Papasz-irmagi (a pap 
folyója) néven ismeretes. Miután ezen nagy fáradsággal átkelt, egynapi pihenőt tartott.« 
(Az Oszmán-ház története. —  Thury : i. k., II., 14. 1.)

Ferdi szerint (»A törvényhozó Szülejmán szultán története«) : »Mihács mezeje és a 
Dirava folyó között egy nagyterjedelmű mocsár volt. Mikor a gyaurok serege ennek köze
lébe ért, a nevezett mocsáron éppen olyan rendkívül nehéz volt áthatolni, mint a tű fokán.« 
(Thury : i. k., II., 66. 1.)

Ezen a nagy mocsárterületen még 1687-ben is csak egy út vitt át, egy akkor készült 
(olasz kézből származó) részletes térkép szerint.

37 Dátumot itt se lehet tudni.
38 Burgio 1526 aug. 25-iki jelentése. (Theiner : i. k., II., 798. 1.)
Brodarics : i. m. ( Acta Tomiciana. VIII., 241.)
39 Brodarics : u. o., 241. 1.
40 Brodarics nem említ helyet. Thury szerint (i. k., I., 294.) Dályánál kelt volna át. 

Kupelívieser (i. m , 235. 1.) Bezdánra gondol.
41 I. m. 503. 1.
42 Thury : i. k., I., 312. 1.
43 Szerinte ez a kísérlet augusztus 24-én vagy 25-én történt volna. Akkor azonban 

Tomory már nem juthatott Eszék közelébe. Kemálpasazáde különben nem vett részt 
a mohácsi hadjáratban, így hát a harcok helyét is csak mások elbeszélése nyomán ismer
hette. (Mohács-náme : i. h )

44 ». . . de continuo se fazevano scaramuze, et . . . li hongari sempre havevauo avan- 
tazo.« ( Marino Sanuto : Diarii. X L II., 657. 1.)



67

45 U o. : X LIII., 83. 1.
46 A szultán akkor még Eszék közelében volt.
47 Mohács-náme. (Thury : i. k., I., 235. 1.)
Nagyon téved Ortvay, amidőn azt mondja, hogy a Brodarics említette harcok (aug. 26.,

27., 28.) Baranyavár környékén voltak. (»A mohácsi csata« : 30. 1.) Tomory ákkor már, 
különítményével együtt, Mohács alatt volt.

Nincs sehol semmi hiteles nyoma annak az augusztus 26-án hajnalban Karancs 
mellett (Baranyavártól 8 km. délkeletre) vívott ütközetnek se, amelyről Kápolnai beszél. 
( I  m. 207., 208. 1.) Ebben Tomory utóvédé a törököket többízben megszalasztotta volna, 
de a később megjelenő derékhad elől, Bán mellett, a Karassö balpartjára vonult vissza. 
A  báni hidat felgyújtotta, a folyón átvivő többi hidat pedig a parasztok, Tomory paran
csára, már 25-én felszedték. Kápolnai itt se idéz forrást s így nem tudjuk ellenőrizni, hogy 
ezeket az adatokat honnan kölcsönözte. Annyi azonban bizonyos, hogy az egykorú kút
főkben se Karancs, se Bán, nem fordul elő.

48 Brodarics: i. m. ( Acta Tomiciana. VIII., 245. 1.) Mint később látni fogjuk, Tomory 
augusztus 20. előtt már egyszer megfordult a királyi táborban, ha csak rövid időre is. 

»(Baranyavártól odáig legfeljebb 45 km. volt a távolság.)
49 Brodarics : i. m. ( Acta Tomiciana. VIII., 237., 238. 1.)
50 U. o. : 238. 1.
51 Burgio 1526 július 6-iki jelentése. (Theiner : i. k., II., 786. 1.)
62 Sziílcjmán naplója. (Thury : i. k., I., 307. 1.)
Kemálpasazáde : i. m. (U . o. 217. 1.)
53 Burgio 1526 július 26-iki jelentése. (Theiner : i. k., II., 790. 1.)
54 Július 27,
55 Brodarics : ( Acta Tomiciana. VIII., 238. 1.)
56 U. o. : 240 1.
57 Brodarics (i. m. 239. 1.) nem mondja meg határozottan, hogy a vajdának hova 

kellett volna jönnie. Minthogy azonban a gyülekezőhely Tolna volt, csakis erre gondol
hatunk. Zápolyai Jánosról később még részletesen szólunk.

58 Brodarics: i. m. (Acta Tomiciana. VIII., 241. 1.)
59 Pray : Epist. proc. I., 269. 1.
60 Historiae Lib. VIII., 77. 1.
61 Dr. Szentpétery Imre fordítása : Magyar Könyvtár. 337. füzet, 27. 1.
62 Burgio 1526 július 22-iki jelentése. (Pray : Epist. proc. I., 267. 1.) Erről csak 

Burgio tud, de elhihetjük a jólértesült pápai követnek, hogy ez a jelentése is valóságon 
alapszik.

63 Brodarics : i. m. ( Acta Tomiciana : VIII., 241. 1.)
61 Az újkor legnagyobb hadvezére —  Napoleon —  ezt mondotta a többfejű veze

tésről : »Egy középszerű vezető mindig jobb, mint két jó.« 1796-ban, amikor a kormány 
Kellermannal együtt akarta őt az olaszországi hadsereg parancsnokává tenni, ezt írta : 
»Kellermann tapasztalt, derék tábornok, én is értem már el valami sikert, de hogy mi 
ketten rosszul fogjuk vezetni a háborút, az bizonyos.«

Ugyanezt mondotta Zrínyi Miklós is : »Égen két nap, egy országon két király, egy 
hegyben két oroszlán, egy hadban két kapitány nem lehet; mindjárt romlik az a had 
az hol kettő vagyon, az irigység nem engedi nekik egyetérteni, az észnek különbsége nem 
hagy egyet parancsolni.« (Vitéz hadnagy. II. Aphorismák.)

65 Brodarics : i. m. ( Acta Tomiciana : V III., 242. 1.)
66 Egy egykorú jelentés szerint, az urak egyik-másika azért sürgette és erőszakolta 

a mindenáron való megütközést, hogy szeptemberre már ne legyen kénytelen katonáinak 
-ellátásáról gondoskodni. (Depositio unius exploratoris reversi ex Ungaria. 1526 nov. 12. 
—  Marino Sanuto : i. k. X L III., 225. és k. 1.)

67 Brodarics : i. m. ( Acta Tomiciana : VIII., 243. 1.)
68 U. o. 244. 1.
69 »Venirent igitur cum rege et castra, Deo bene juvante, cum suis castris hosti 

vicinioribus et illi invadendo opportunioribus jungerent. Quod si qui regi aliud persuadere 
niterentur, illis paratum esse exitium seque ab hoste contra nost si castra nostra castris 
iliorum quam primum non admoveremus, venturos affirmabant.« (U . o. : 245. 1.)

70 Augusztus 26. Jellemző az annyira elfajult ellentétekre, hogy a két tábor még 
akkor se egyesült.

71 Rónai-Horváth : i. m. I., 356. 1.
5 *
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Kápolnai : i. m. 207. 1.
Fraknői: i. m. 506. 1.
72 Ortvay : i. m. 30. 1.
73 »Consumpti sunt illi tres dies, qui pugnam antecesserant, partim in pugne prelu- 

diis, qui assidue fiebant, majori semper hostium quam nostrorum damno.« (Brodarics .- 
i. m. —  A cti Tomiciana : VIII., 246. 1 )

»Et levibus preliis per aliquot dies tentatis, semper superiores fuimus.« (Várday Pát 
egri püspök Zsigmond lengyel királynak : Eger, 1526 szept. 13. —  U. o. : 216. 1.)

»A győzelmes hadseregből előrement, harchoz értő és gyaurégető vitézek a hitet
lenekhez érkeztek. A harc mezői megnyílván, az igaz hit hívei mindennap részint győz
tesek, részint vértanúk lettek.« (Dselálzáde Musztafa: i. m. —  Thury: i. k. I I ,  
157. 1.)

». . . 1 serenissimo re di Hungária quel era in campo cum cerea 27 milia persone,, 
per 3 giorni fece continuamente scaramuze con gran strage et occission di esse turchi.<r 
(Egy Magyarországból hazatért velencei kém jelentése: 1526 nov. 12. —  Marina 
Sanulo : i. k. X LIII., 225. 1.)

»Szülejmán előhada 20.000 lovasból állott ► . . kik négy részre osztva, vágtattak 
előre, ötezren délig harcoltak, más ötezer estig, ötezer éjfélig s a többi ötezer hajnalhasad- 
táig, a magyaroknak egész nap nyugtot nem hagyván.« (há-Kóhen : i. m. —  Tört. Tár : 
1880. évf., 346. 1.)

74 Szülejmán naplója. ( Thury : i. k. I., 314. I.)
75 Brodarics : i. m. ( Acta Tomiciana : VIII., 246. I.)
76 Bárha ennek igaz voltához szó nem férhet, Dudás Gyula mégis azt írja, hogy a csata 

azon a síkon folyt le, amelyet a Csele-patak szel ketté. (»Mohácsi emlékekről« : Archaeolo- 
giai Értesítő, 1896. évf., 430. 1.)

A mohácsi csatateret —  mint látni fogjuk —  nem a Csele-, hanem a Borza-patak 
metszi át. A Csele-patak táján már nincs is síkság.

77 Dr. Cholnoky Jenő egyetemi tanár úr szíves közlése szerint.
78 Részletes (1 : 75.000) katonai térkép : Zone 22. Col. X IX .
79 Ez a »Lak«, mint majd meghalljuk, más néven is előfordul.
80 Csánki : Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. II., 469— 533.1.
Talán mondanunk se kell, hogy mindezek nagyon apró falucskák, jóformán csak

házcsoportok lehettek. Géthről például azt mondja az 1696. évi összeírás, hogy csak valami 
15 házhelye lehetett. Egykori monostortemplomának romjai akkor még megvoltak. (Orsz. 
Levéltár : Kincst. oszt. Urbaria. Fasc. 61. Nr. 46.)

81 Zichy Okmánytár : I. 524. és k. 1.
82 »Danubius paulo supra Batam scinditur in duos alveos . . . minor Batam et Moha- 

cium alluit.« (Brodarics : i. m. Acta Tomiciana : 242. I.)
83 La Hongrie et le Danube par Mr. le Comte de Marsigli. (Első kiadása 

1726.)
84 A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának 1925 április 25-én kelt 120. sz. érte

sítése szerint: »Mohács környékén a Duna medrének nyugatfelé vándorlására, esetleg 
annak mértékére, semmiféle pozitív adattal nem rendelkezünk.«

Dr. Cholnoky Jenő véleménye szerint pedig »A Duna oldalmozgása, a mohácsi vész 
óta, legfeljebb azt a két karélyos öblöt moshatta ki, amelyek közül az egyik Mohács és 
Kölked, a másik Kölked és Udvar között nyúlik be a terraszra.« De hozzáteszi, hogy ez 
se valószínű, mert mindakettő többszázévesnek látszik. Megmondhatjuk mindjárt azt is 
hogy egyik sem esik a csatatérbe.

Az azonban bizonyos, hogy a Duna Mohács felett, így például Dunaszekcsőnél* 
most is erősen mossa a jobbpartot. Az ottani római castrum részben már a folyam medré
ben van. (Várady : Baianya múltja és jelene. II., 92. 1.) A  Csele-patak és Mohács között 
is burkolattal kell biztosítani a partot. Ez azonban a szekcsői és cselepataki kanyarulat 
következése, amelyben a víz sodra, törvényszerűen, a homorú (tehát itt a jobb-) part 
felé tér ki a meder középvonalából s ott fejt ki nagyobb bomlasztó hatást. Így tehát 
hihető, hogy a Csele-patak 1526-iki torkolata (és talán legalsó folyása) ma már nincs meg.

85 Orsz. Levéltár : Kincstári oszt. Urbaria. Fasc. 168. Nr. 38.
86 Mohácson, noha a törökvilágban is lakott hely volt, az 1696-iki összeírás szerint*, 

mindössze 85 ház volt, a szigeten épült Kismohács pedig 23 házból állott. ( Orsz Levéltár r 
Kincst. oszt. Urbaria. Fasc. 61. Nr. 46.)/

87 Kápolai Pauer : i. m., 448. L
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Kupelwieser : i. m., 240. I.
Rónai-Horváth : i. m., 359. L
Ortvay : i. m., 35. 1.
88 Könyöki : Középkori várak. 280. 1.
89 Zichy Okmánytár : I., 302. 1.
90 Csánki : i. m., II., 484. 1.
91 Zichy Okmánytár : I., 524— 530. 1.
92 Csánki:  i. m., II., 523. 1.
93 Acta Tomiciana: VIIL , 248. 1. —  Hozzá kell tennem, hogy egész Baranya 

megyében nem volt, ezen az egyen kívül, több Földvár nevű falu.
94 Orsz. Levéltár : Kincst. oszt. Urbaria. Fasc. 61. Nr. 46.
95 A falu helyét —  természetesen —  nem lehet teljes pontosságai kijelölni, mert 

alkalmasint már a mohácsi vész idején elpusztult és nem is épült fel többé soha. Az 1542-iki 
dikális összeírásban már nem fordul elő. ( Orsz. Levéltár : Kincst. oszt. Die. conscript., II.) 
Az 1561-iki szigetvári adólajstromban az elpusztult Földvár lakói Majsson vannak fel
sorolva. (Várady: i. m., II., 375. 1.) Az 1675-iki összeírás szerint (Orsz. Levéltár: i. h., 
Fasc. 90., Nr. 32.) gróf Zrínyi Ádám birtoka volt. Az ő halála után a kincstár tette rá 
a kezét. 1736-ban már a bellyei kincstári uradalomhoz tartozott (u. o. : Fasc. 94., Nr. 25.), 
amikor is a Borza-pataktól délre eső részét levágták és előbb Nagynyárád és Majss, később 
Majss és Dályok határához csatolták. Ebben a megcsonkított állapotában mutatja a pusztát 
1766-ban készült térképe ( u. o. ; Fasc., 168-, Nr. 38.), amelyből azt látjuk, hogy a múlt 
század húszas éveiben épült Földvár (Sátorhely) major, ennek a megnyirbált pusztának 
északnyugati sarkába esik, tehát az egykori —  onnan 5 kilométernyire állott —  hason
nevű faluval semmi úton-módon se azonosítható. A falu helye 1772-ben már Dályok 
határába esett. (Mappa Territorii Mays, Perfecta A., 1772. U. o. : Collectio mapp. camer.) 
Mint az 1766-iki térképből látható, a X IV . században szerepelt »Wyfolou seu Lak«-nak 
a XVIII. században már az emléke se élt. Újra beleolvadt abba a területbe, amelyből 
1338-ban kiszakították. Azonban azt, hogy ez az egyesülés mikor történt, még eddig nem 
sikerült kikutatnom.

96 A  fenntemlített 1772-évi térkép szerint Majss határának a falu és a géthi határ 
közé eső része.

97 Másképpen : Danovec. Ma már mint puszta sincs meg. Be kellett nyúlnia Lak 
és Földvár közé is, ezért nem volt Lak Földvárral határos.

98 Az 1542-iki összeírásban Lyky (Orsz. Levéltár : Kincst. oszt. Dic. conscript., IL), 
1687-ben Läakk (u. o. : Urbaria, Fasc. 56., Nr. 4L), 1716-ban Lajka alias Liky (u. o. : 
Fasc. 23., Nr. 28.).

Ez a Lak, az 1696-iki összeírás szerint, ugyanannyira volt Kiskőszegtől (Battinától), 
mint Hercegszőllős. Ezt alapul véve, a laki határ a mohács-baranyavári országúttól 
körülbelül egy kilométernyire keletfelé kezdődött. A falu helyét talán Kislakpuszta, vagy 
Főherceglak környékén kereshetjük. Megjegyzem, hogy ez a terület még 1808-ban is 
Lak vei Lajka aut Busziklica néven fordul elő. (Lipszky : Repertórium locorum obiec- 
torumque Hungáriáé. 367. 1.) Ezt a Lakot nem szabad az alsó pleistocén szinten, a mai 
Földvár-major táján, kereshető Lak vagy Ujfalu-vaJ összetévesztenünk.

99 1766-ban már »Batyin« s azt olvassuk róla, hogy »possidet Mays et Nyárád<<. (Orsz. 
Levéltár : Kincst. oszt. Urbaria. Fasc. 168., Nr. 38.)

103 Baranyavárral, Géth-tel és Danóccal volt határos.
101 I. m. ( Acta Tomiciana. VIIL , 248. 1.)
102 U o.
103 Kápolnai Pauer, Kupelwieser, Rónay-Horváth, Ortvay,
104 ». . . habet (t. i. Mohács) . . .  a meridie quatuor et amplius miliaris remotum 

Drauum fluvium.« ( I. h. : 222. 1.)
105 Theiner : i. k., II., 797., 798. 1.
106 »Mugach que é luntano di Esech quatro miglia . . .« (U . o.)
107 »II Re have accampato apresso Mogach vicino a li inimico quatro miglia Ungareschi, 

ehe sono X X  o X X V  Itali ani.a (U . o.)
i°8 Egy magyar mérföld 8353 méter lévén, Burgio olasz mérföldjének két határ

értékéül 1336 és 1670 métert kapunk. Ennek középszáma (1503 méter) eléggé megközelíti 
a valódi értéket, 1482 métert, vagyis 1976 lépést.

109 Valószínű, hogy a X V I. századbeli Mohács nem nyúlt olyan messze délfelé, mint 
a mostani.
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110 Brodarics az árteret a tulajdonképpeni folyamágytól mindig megkülönbözteti 
s az előbbit »mocsaras víz«-nek mondja (»Aqua palustris et limosa crebra arundine plena.<♦ 
—  Acta Tomiciana : VIII., 248. 1.)

111 A »Törökbalom« elnevezésnek semmiféle kimutatható történelmi alapja nincs* 
Földvár 1766-iki térképén még Sháturisse (vagyis Sátoristye =  Sátorhely) a neve ( Orsz* 
Levéltár : Kincst. oszt. Urbaria. Fasc. 168. Nr. 38.) Egyik népmonda szerint a szultán 
sátra nem itt, hanem Földvár majornál állott. ( Szendrey Zsigmond : Mohács a magyar 
folklóréban. —  Népélet: 1923— 24. évf., 13. 1.) Világos, hogy a majorra csakis a vele egy 
területen álló, de sokkal régibb halomról ragadhatott a Sátorhely név. Talán nem kell 
már bizonyítgatnunk, hogy ez a »Törökhalom« nem lehet az a »Khunkjár-depeszi«, 
(császárhalom), amelyről —  Pecsevi Ibrahim szerint —  a szultán nézte a csatát. (Ú j  
Magyar Múzeum : 1860. évf., 31., 32. 1. és Thury : i. k., II., 158., 159. 1.)

112 »Erat . . . in eo loco ingens et lata planities, nullis neque silvis, neque virgultis, 
neque aquis, neque collibus impedita.« (Acta Tomiciana: VIII., 248. 1.)

Így tudja —  hallomásból —  Burgio is, ő azonban (1526 aug. 25-iki jelentésében) 
ezt a leírást a Mohács és a török hadsereg közötti egész területre vonatkoztatja : »in mező 
di sua Maesta et lo inimico non sono piu ne fiumi, né monti, né bősei.« (Theiner : i. k.,
11., 798. 1.) A török sereg aznap Eszék és Baranyavár között volt (Szülejmán naplója, 
Thury : i. k., I., 313. 1.), azaz még a Karassó déli partján. A »ni fiumi« tehát téves, úgy
szintén a »né bősei« is.

113 ». . . una silva ove Turchi havevan piantato la loro artegliaria.« (Theiner : i. k.,
11., 799. 1.)

114 Orsz. Levéltár : Kincst. oszt. Urbaria. Fasc. 61., Nr. 46.
115 Minthogy Brodarics ezt a földvári tölgyest nem látta, csakis fenn a.terraszon 

lehetett. Ebből tehát az következik, hogy a falu határa délfelé túlterjedt a terrasz 
peremén.

118 Egy órajárás a X V III. században 4800 lépés (3600 méter) volt. Ennyit számít
hattak a X V II. század végén is.

117 Hadtörténetíróink egyik-másika azonban nagyon különös és semmivel se támogat
ható feltevésre jut. Kápolnai és Kupelwieser térképe szerint Lajmérpuszta, Lánycsók 
és Nagynyárád között összefüggő, körülbelül 8 kilométer hosszú, 2— 4 kilométer széle» 
erdő terült volna el. Ugyancsak összefüggő erdőterület lett volna Buziglica, Nagynyárád, 
Földvár-(Sátorhely-)major és Udvar között is, legalább 12 kilométer hosszúságban s helyen- 
kint 5— 6 kilométerig terjedő szélességben. Vagyis az a hely, ahova —  az előbbi megálla
pítások szerint —  a harc színterét tettük, náluk az erdőbe jut.

Katonaíróink megrögzött rossz szokása szerint, forrásait egyik se idézi pontosan 
s így nem tudjuk, honnan származik ez az adat. Azt gyanítom, hogy Kápolnai talán olvasta 
Burgio jelentésében, hogy a török tüzérség egy erdő szomszédságában állott s minthogy 
ez a tüzérség —  Brodarics szerint —  Földvárnál helyezkedett e l : az erdőt is a faluval 
azonosított majorig kellett előretolnia.

Rónai-Horváth (i. m. 356. 1.) tagadja, hogy a mai Főherceglak és Nagynyárád között 
nagyobb erdő lett volna ; Ortvay azonban (i. m. 36. 1.) Buziglica és Nagynyárád között 
terjedelmes erdőséget gyanít.

Egy 1687-ből származó katonai térkép szerint Baranyavár és a mai Főherceglak 
között összefüggő erdőség volt.

118 Brodarics: i. m. (Acta Tomiciana : VIII., 252. 1.)
119 Ortvay : i. m., 38. 1.
120 »Nostrorum-vix fuerunt X X  milia.« Pozsony, 1526 szeptember 6. (Acta Tomi- 

dana. VIII., 221. 1.)
121 ». . . omnibus congregatis, fuere ad X X IV  vel X X V  hominum milia.« (U . o. : 246.1.)
122 Vagyis augusztus 26-ika előtt.
123 ». . . tam in castris regis, quam in suis . . . non esse suo judicio supra viginti milia 

armatorum.« ( Acta Tomiciana : VIII., 244. 1.)
124 Burgio 1526 szept. 5-iki jelentésében (Theiner : i. k., II., 798., 799. 1.) 25— 30.000 

főre ; egy Magyarországból hazatért velencei kém 27.000-re (Marino Sanuto : i. k., X L III., 
225. I .) ; a »Boicae gentis annales« (Pars II., Lib. X ., 1672. kiad., 247., 248. 1.) 26.000-re; 
Ferdinand főherceg Margit főhercegasszonynak írott levelében (Linz, 1526 szept. 18. —  
Brüsszeli okmánytár : I., 41. 1.), úgyszintén V. Károly császárnak írott levelében is (Linz, 
1526 szept. 22. —  Gévay : Urkunden und Actenstücke. I., 16.1.) 40.000 főre teszi a magyar 
sereget. Egy, a bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban őrzött kézirat szerint, a magyar sereg
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nem volt több 22.000 főnél. (Kluch : Adalék a pórlázadáshoz és a mohácsi vészhez. —  
Tört. Tár : 1905., 278. 1.)

Régi történetíróink ( Brutus, Oláh, Istvánffi, Verancsics) 26— 27.000-ről tudnak.. 
Újabb hadtörténetíróink közül Kápolnai (i. m., 207. 1.), Kupelwieser (i. m., 241. 1. és mell.),, 
valamint Rónai-Horváth (i. m., 356. 1.) 28.000 főt számít.

Ortvay (i. m., 11. 1.) nem fogadja el az utóbbi számokat, mert szerinte nincsenek 
bennük az utolsó napokban érkezett, állítólag 6500 főnyi csapatok, t. i. a horvát bán,. 
Thurzó Elek, a két Erdődy, Aczél István, Szerecsen János és a két Móré csapatai. A csata 
pillanatáig összegyűlt teljes állomány tehát 34— 35.000 ember volna. Ez azonban nyilván
való tévedés, mert Brodarics (i. h.) közvetlenül az említettek felsorolása után állapítja 
meg 24— 25.000-ben a magyar sereg létszámát.

A török történetírók 150.000-től 300.000-ig menő képtelen számokat sorakoztatnak 
fel, amelyeknek cáfolgatására kár volna az időt és a papirost vesztegetni. Szülejmán szultán 
abban a Budán (dátum nélkül) kelt levelében, amelyben a velencei signoriát mohácsi 
diadaláról értesíti, a magyar sereget 150.000 főre, ágyúinak számát pedig 300-ra becsüli. 
( Marino Sanuto : i. k., X LII., 51., 52. 1.)

125 ». . . amisso toto fere peditatu, qui fuerat ad X  milia hominum . . . (Acta Tomi- 
dana : VIII., 221. 1.)

126 »Fuerunt autem usque ad duodecim vel tredecim milia peditum.« ( U. o. : 
251. 1.)

127 »Bombarde . . . quas ad octoginta habebamus, cum hostilibus minime conferenda.« 
(U . o. : 246. 1.)

128 U. o. : 229.
129 Acta Tomiciana : VIII., 251. 1.)
Istvánffi : i. m., 82. 1.

130 Hironimo di Zara jelentése. (Marino Sanuto : i. k., X LIII., 274. 1.)
131 »Tormenta currulia mediocria . . .« (i. m., 80. 1.)
132 ». . . tormenta bellica et pauca et ea quoque male parata . . .« ( Acta Tomiciana :
, 220. 1.)
133 2. vázlat. Így volt már a X V III. században is. Nem állhat meg tehát az a feltevés, 

hogy ez a víz a »Fekete kapu« felé a Dunába folyt s csak legújabb időben vezették ásott 
mederben a Borzába.

Ilyenformán teljesen önkényes és meg nem okolható Kápolnai eljárása, aki a 
»Mohácsi hadjárat« című tanulmányához csatolt vázlaton, egy olyan patakot rajzol, amely 
a Borzával párhuzamosan fut Földvármajor és a »Fekete kapu« feleútjáig, ott azután 
délkeletre fordul s a mohács-baranyavári országút közelében szakad a Borzába. Ennek 
az érnek az 1696-iki (már többször idézett) leírásban sincs nyoma. Nem is lehet, mert 
a térszín alakulása olyan, hogy a víznek egy jókora darabon felfelé kellene folynia, t. i. 
86 méter tengerszínfeletti magasságról 91 méterre.

134 A III. fejezetben azt hiszem eléggé bebizonyítottuk, hogy hadtörténetíróink vala
mennyien tévedtek, amidőn a csatateret a kölkedi csárda, Földvármajor és a »Fekete
kapu« közé tették. Ennélfogva felesleges most már azzal foglalkozni, hogy részleteiben 
miként képzeli el egyik is, másik is a magyar sereg felállítását.

135 Brodarics : i. m. ( Acta Tomiciana : VIII., 246., 247. 1.)
136 U. o. ; 229. 1.)
137 A fél magyar mérfölddel hátrább levő tábort azonban valamennyire megerősítették.
138 U. o. : 247. 1.
139 Kápolnai: i. m., 443. 1.
Kupelwieser : i. m., 241. 1. és mell.
Rónai-Horváth : i. m., I., 356. 1.
Ortvay : i. m., 33. 1.

140 Istvánffi is csak jobb és balszárnyat- mond. A kettő együttvéve 10.000 lovasból 
állott volna. ( Historia : 79., 80. 1.)

141 Nem értjük, hogyan láthat Ortvay (i. m., 34. 1.) a magyar sereg felállításában 
»derékszögű háromszöget«.(!)

143 »Secundum agmen . . .  ex equite magis constabat paucos admodum pedites a late
ribus habebat.« (Acta Tomiciana : VIII., 247. 1.)

143 »Hanc aciem cingebant undique equites levis armature et pedites quoque a late
ribus, quod superius diximus.« (U . o. ; 248. 1.)

144 U. o. : 250 1.
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145 »His erat conjunctus . . . equitum cataphractorum pulcherrimus globus, mille 
vel paulo amplius cataphractos continens ; nam alii hujus generis equites per primum agmen 
sparsi erant.« (U . o. : 247. 1.)

146 Thury : i. k. II., 163. 1.
147 Marino Sanuto : i. k., X L III., 226. 1.
148 I. m. ( Acta Tomiciana, V III., 247. 1.)
149 »Tormenta currulia mediocria, quorum ad octoginta habebantur, inter primam 

et secundam aciem idoneo in loco collocata erant; quamquam ut statim post principia 
collocarentur, plures censebant, ut priusquam ad manus deventum esset, ea in hostes 
non tantum terrendos, sed quo magis noceretur, faucinandos et debilitandos explodi aut 
enoxerari possent.« (Historia, 80. 1.)

150 Először is alig hihető, hogy a Mohácsnál alkalmazott silány ágyútalpakon annyira 
lehetett volna a csövet emelni, hogy baj nélkül lőhessen el az előtte álló lovasok feje fölött.

Másodszor a közvetett irányzásnak akkoriban híre-hamva se volt. Az irányzó tüzér
nek feltétlenül látnia kellett azt a célt, amelyre lőni akart. Már pedig nem láthatta, ha 
sűrű lovassorok állottak közvetlenül előtte.

Harmadszor ne feledjünk el még egy nagyon fontos körülményt, azt t. i., hogy 
a régi ágyúk aránylag nagyon erős puskaportöltéssel lőttek, amely nem égett el azalatt, 
amíg a golyó megtette útját a cső fúratában. Ennélfogva a cső száján hosszú lángnyelv 
csapott ki, hatalmas dörrenés és sűrű füstfelhő kíséretében. Hogyan állhatott volna tehát 
a lovasság, tüzelés közben, néhány lépésnyire az ágyúk előtt ? Ilyen kis távolságra a gáz
nyomás még elég erős arra, hogy a lovast kilódítsa nyergéből, a lovak pedig, a hátuk mögötti 
nagy csattogástól, mind megbolondultak és szétfutottak volna.

Mindezt mérlegelve, hadtörténetíróink —  Ortvayt kivéve —  a tüzérséget az első 
hacrend közepére képzelt gyaloghadosztály elé állítják. Mindazonáltal nem nekik, hanem 
Brodaricsnak van igaza.

161 Ennek a tanulmánynak írója még lőtt a 63. M. elültöltő ágyúval s így saját 
tapasztalásából tudja, hogy 10 lépésnél kisebb térköz esetén a kezelőlegénység —  kivált 
ha sietett és kapkodott —  egymást verte főbe a hosszú töltőrúddal.

152 Erre hivatkoztunk eddig is legtöbbször, ő t  követik későbbi történetíróink is vala
mennyien, alig téve hozzá valami újat vagy fontosat.

153 I. m. ( Acta Tomiciana : VIII., 251. 1.)
154 »Erat autem dies clara et multum serena.« (Brodarics : i. m. —  Acta Tomiciana : 

VIII., 248. 1.) Ezzel ellentétben Kupelwieser azt állítja, hogy virradatkor eső esett, a csata 
kezdete előtt pedig zivatar tört ki. (I. m., 243. 1.) A forrásidézés gyenge oldala lévén, nem 
tudjuk, honnan vette ezt az adatot. Szülejmán naplója, amely az időjárásról is hűségesen 
beszámol, utoljára augusztus 23-án és 24-én említ esőt. (Thury : i. k., I., 313. 1.)

155 Jacomo Zaratino jelentése : 1526 szept. 15. (Marino Sanuto : i. k., X LII., 646. 1.)
156 Szülejmán fethnáméja : Buda, 1526 szeptember 23-ika után. (Thury : i. k., II., 

390. és k. 1.)
Burgio : 1526 szeptember 5-iki jelentése. ( Theiner : i. k., II., 799. 1.)
há-Kőhen : i. m. (Tört. Tár : 1880. évf., 346. 1.)

167 Brodarics azt is mondja, hogy az ellenség, amelynek főereje a magaslaton túl 
volt, a mieinket talán »ad illas locorum augustias« (helyesen : angustias) akarta csalogatni. 
Bajos volna megmondani, mi lehetett az a szoros, vagy sikátor (défilé), amelyről a kancellár 
itt szól. Talán az erdőn át vivő útra, vagy azokra a vízmosásszerű horhókra gondolhat
nánk, amelyek közül az egyik Majssnál, a másik pedig az utóbbi hely és Buziglica között 
feleúton vágódik a terrasz lejtőjébe.

Nem hisszük azonban, hogy a törökök a felső terraszra akarták volna csalogatni 
a magyarokat, mert ezek ott felvőnulásközben zavarták volna meg őket.

168 A  mohammedánoknál a hajnali ima napkelte előtt van. Augusztus 29-én a nap 
5 óra 15 perckor kél.

159 »Délben, midőn a nap a zenithre ért.« ( Kemálpasazáde : i. m. —  Thury : i. k., I., 
237. 1.)

160 »Ikindi előtt«. (Szülejmán naplója. —  Thury: i. k .,I., 314. 1.) »Circa tempus Ikindi.« 
(Löwenklau: Annale» Sultanorum : i. h.)

»Ikindi« a törököknél a délután 2 és 5 óra közötti időt jelenti.
Nincs okunk a Szülejmán-féle napló adatainak igaz voltában kételkedni. Ha tehát 

a török sereg 9 óra alatt felvonulhatott, akkor ez a körülmény már magában véve is meg
cáfolja a 200.000, vagy akárcsak 100.000 főről szóló dajkamesét. Kilenc óra, egy útvonalra
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kinyújtva, 36 kilométer (vagyis 48.000 lépés) hosszú menetoszlopnak felel meg. Ha 10.000 
janicsárra és —  mondjuk —  160 ágyúra együttvéve 7 kilométert számítunk, akkor a lovas
ságra marad még 29 kilométer (vagyis 39.000 lépés). Tudjuk, hogy a négyesével alkotott, 
teljesen zárt lovas menetoszlop annyi lépés hosszú, ahány lovas van benne. Itt tehát 39.000 
lovasról lehetne szó.

Egy 1687-ben készült részletes (katonai) térkép szerint Baranyavártól északra össze
függő erdőség volt. így lehetett 1526-ban is, ami kizárta a több oszlopban való menet 
lehetőségét.

A II. fejezetben más úton végzett számítással, legfeljebb 54— 55.000 főre tettem 
«  Mohács alá vitt rendes török csapatok állományát; most, mint látjuk, 39.000 +  10.000 +  
-f- 160 ágyúhoz való tüzér lesz az eredmény, ami az előbbitől nem jár messze, de annál 
-távolabb esik a 200.000 főtől.

Természetes, hogy az augusztus 26-ika óta a magyar sereg körül rajzó, portyázó, 
török csapatokat itt se számítottam be.

161 Dselálzáde Musztafa : i. m. (Thury : i. k., II., 162., 163. 1.)
Pecsevi Ibrahim : A  mohácsi csata. (Ú j Magyar Múzeum : 1860. évf., 32. 1.)
A források azt mondják, hogy Ibrahim 150 ágyút kapott, vagyis a 300-ra tett török 

ágyúk felét.
162 Ebben a sorrendben történt a felvonulás is, amint azt Szülejmán naplója tanú

sítja. (I . h.)
163 Azt a helyet, ahol Báli letért a baranyavár-mohácsi útról, »Puszu kiliszeszh-nek

•(nem >>kilisze«-nek) mondja Pecsevi. Ez magyarul annyi, mint »a les temploma«. Helyét 
ma már nem tudjuk kijelölni. Kétségtelen, hogy ebből a török szóból képződött a szláv 
>»Busziklica«, amely azonban nem egyetlen pontnak, hanem egy jókora területnek lett 
«  neve. (Lak vei Lajka aut Busziklica.) A Pecsevi említette templom talán az elpusztult 
Lak egyháza lehetett. •

164 Vámbéry (Ü j Magyar Múzeum: i. h.) Bácsfalvából török szót csinál »Bads-kalube« 
alakban, amelynek jelentése »a vám kunyhója« lenne. Kérésünkre dr. Fekete Lajos orsz. 
levéltáros megvizsgálta Pecsevi eredeti török szövegét s megállapította, hogy ezt a szót 
csak »Badsfaluba«-nak lehet olvasni. A »kalube« szónak —  mint mondja —  az oszmán 
török nyelvben nincs is értelme. Pecsevi —  bárha pécsi születésű volt —  nem tudott 
magyarul. (Thury : Pecsevi viszonya a magyar történetíráshoz. —  Századok : 1892. évf., 
395. és k. 1.) Valószínű tehát, hogy a szó ragozott (Bácsfalu-ba) alakját hallhatta s mert 
Tagtalannak hitte, így is írta le. Ez a Bácsfalu, vagy Bácsfalva, szintén a mohácsi vész 
idején pusztulhatott el. 1675-ben már Praedium-Bacfa (Orsz. Levéltár: Kincst., oszt. 
Urb., Fasc., 90., Nr. 32.) ; az 1696-iki összeírásban Batsfa néven fordul elő s akkor Babarccal, 
Lajmérral és Lánycsókkal volt határos. ( U. o. : Fasc. 61., Nr. 46.). 1735-ben Bacsfa seu 
Batisfa (U. o. : Fasc. 4., Nr. 39.). A falu helyét kétségtelenül a mai Bácsia-puszta (nem : 
major)  területén kell keresnünk.

165 Hadtörténetíróink szerint Nagynyárádon, de ezt a feltevést semmi pozitiv adat 
*3 támogatja. Nagynyárád neve az egykorú kútfőkben nem fordul elő, sőt az 1642-ben 
író Pecsevi Ibrahim se említi.

166 Torony irányában kb. 8 kilométer.
167 Bizonyosra vehetjük, hogy az akindsik a csata napján a mohács-tolnai utajt is 

•elállották.
168 Kemálpasazáde : i. m. ( Thury : i. k., I., 239. 1.)
169 Kemálpasazáde : u. o., 238. í.
Dselálzáde Musztafa : i. m. (u. o., II., 161., 162. 1.).
így is történt: »A gonosz ellenségnek hegyi patakként özönlő lovassága előtt 

•szétválva, egymással ellenkező irányban vágtattak gyors paripáikon.« ( Kemálpasazáde : 
•u. o., 246. 1.)

170 Szülejmán naplója. (Thury : i. k., I., 314. 1.)
171 Kápolnai Pauer, Kupelwieser, Rónai-Horváth (i. h.).
172 Acta Tomiciana : VIII., 249. 1.
173 Mind a hárman a király őrizetére voltak rendelve.
174 Nem érthetünk egyet Rónai-Horváthtal, aki (i. m., 357. 1.) ezt mondja: »Mutatko

zott ugyan már déltájban a török sereg éle, de senkinek se jutott az eszébe, hogy az ellen
séget nyomban megtámadván, annak fejlődését megakadályozza ; a hadviselésben akkor 
•érvényes felfogás szerint, az ellenség fejlődését bevárni illett s a harcot csak azután meg
kezdeni.«
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Az, hogy a török sereg éle már déltájban mutatkozott, nagyon valószínű. Ellenbe» 
Tomory idézett szavai határozottan megcáfolják azt a feltevést, mintha ő be akarta volna 
az egész török sereg felvonulását várni.

Különben pedig a helyzet már a délelőtti órákban is olyan volt, hogy Báli és Khoszrev 
lovashadosztályai bármely pillanatban oldalba vagy hátba foghatták volna a török derék
had felvonulását megzavarni akaró magyar sereget. A siker tehát délelőtt is vajmi kétes
lett volna.

175 A török hadseregnek a felső terraszon történt felvonulása csakis úgy képzelhető
éi, hogy az egyetlen menetoszlopból kibontakozó és fejlődő hadtestek egymás mögé zár
kóztak a terrasz peremétől délre, vagyis ügy, hogy a magyarok nem láthatták őket. Ez. 
tűnik ki Szülejmán naplójából is. (I . h.) Ez azonban nem volt barciállás, aminthogy a 
a magyaroké se volt az. A török sereg ugyanis nem ott fenn, hanem az alsó terraszon. 
akart megütközni. Legcélszerűbb és legtermészetesebb az lett volna, ha a ruméliai és az 
anatóliai hadtest már a felső terraszon egyvonalba vonul fel, közrefogván a tüzérséget 
és a janicsárokat, azután pedig így —  teljes harcialakzatban —  ereszkedik le a csata
térre. Ezt azonban alkalmasint a Földvártól délre elterülő erdő akadályozta meg. Mihelyt 
a legutolsó csapat is felvonult, a ruméliai hadtest alászállott a »mohácsi mezőre, a nyomo
rult gyaurok tábora elé.« (Szülejmán naplója : i. h.) Ez délután 2 óra tájban (»Ikindi előtt«)- 
történhetett.

Ahhoz, hogy az egyes hadtestek hogyan tagozódtak, milyen alakzatban voltak 
a csata előtt és alatt, még csak hozzá se szólhatunk. Azt kell azonban hinnünk, hogy 
a ruméliai hadtesttel az egész török tüzérség levonult a Földvár mellett kiszemelt állásba,, 
mert később már alig lett volna rá ideje.

176 A többiektől egészen eltérően, Németh Béla a teljesen felvonult török hadsereget 
a Törökhalomtól Lajmérpusztáig húzódó, csaknem 7 kilométer hosszú, folytonos ívbe» 
ábrázolja. (Vtírady : i. m., II., 376. 1.) Természetes, hogy ez a felállítás is a »Földvárfalu =  
Földvár major« elméleten alapszik.

177 '1 keiner : i. k., II., 799. 1.
178 Jacomo Zaratino jelentése. (Marino Sanuto : i. k., X L II., 646. 1.)
Dselálzáde Musztafa szerint a ruméliai hadtest a magyar ágyúk lövőtávolába érkezett-;
179 Szülejmán naplója szerint a délutáni ima ideje. (Thury : i. k., I., 315. 1.)
Egy másik szemtanú szerint is délután 4 órakor kezdődött a csata. ( Neue Zeyttung z

1526 szept. 30.)
180 Dselálzáde Musztafa szerint (i. h.) a jobb szárnyon. (Kemálpasazáde is említi. —  

Thury : i. k., I., 239. 1.) Úgy látszik, ez valami jeladóágyú volt s nem állott közvetlenül 
előtte lovasság, mert különben nem süthették volna el.

181 »Et eodem tempore vidimus ingentem copiarum hostilium vim de colle illo, qui 
nobis oppositus erat, sese sensim dem ittendum ... (Acta Tomiciana : VIII., 249. 1.̂

Szülejmán a velencei signoriához 1526 szept. 11. és 20-ika között intézett levelé
ben azt írja, hogy a harc a nap húszadik órájában kezdődött. A törökök a napot alkonyaitól 
alkonyaiig számították s minthogy a nap augusztus 29-én délután 6h 46 perckor nyugszik 
le, a délutáni 3 óra lett volna a huszadik. (Marino Sanuto : i. k., X LII., 51., 52. 1.)

182 I. m. (Thury : i. k., I., 241. 1.)
183 Hammer hadilábon van a mohácsi csatatér helyrajzával, különben nem írná ezt i 

»Man weiss aber, dass Suleiman von Sátoristye links durch das Thal, zwischen den An
höhen von Nagynyárád und denen, welche die westliche Seite der Ebene von Mohács- 
begränzen, marschierte und bei dem Walde, der heute Batsfa heisst, herausbrach.« (»Ge
schichte des osmanischen Reiches« : III , 57. 1.)

184 Általában úgy tudjuk, hogy az első magyar harcrend támadását maga Tomory 
vezette. Ezt írja K( tib Mohammed zaim is : ». . . a rettenthetetlenségéről ismert barata 
(vagyis Tomory) . . .  a rumilii hadtestet rohanta meg.« (Thury : i. k., II., 374.) Brodarics- 
nem állítja ; csupán a csata leírása után emlékezik meg róla : »Úgy hírlik, hogy a barát 
az első harcrendben vitézül küzdve esett el.« ( Acta Tomiciana : VIII., 251. 1.) Ellenben 
egy éppen Batthyány bán hadosztályában verekedett szemtanú —  Jacomo Zaratino — 
azt mondja, hogy az első támadást Batthyány vezette. (Marino Sanuto : i. k., X L lI .r 
646. és k. 1.). Ez mindenesetre sokkal helyesebb és ésszerűbb megoldás lett volna. Mint
hogy azonban a mohácsi csatában, magyar részről, vajmi kevés okos dolog történt, elhihet- 
jük azt is, hogy Tomory az elsők között rohant a küzdelembe. Talán a halált kereste,, 
mint némelyek hiszik ? Nem tudjuk megmondani, annyi azonban bizonyos, hogy nem 
az első összecsapásnál esett el



A csata eldöntése a második harcrend feladata lett volna. Ennélfogva Tomorynak 
is ott volt a helye, annál is inkább, mert fővezértársa, Zápolyai György, mint katona,- 
mitse számított, továbbá, mert se a király, se a nádor nem volt hadvezér. Tomory, ha 
csakugyan az első harcrenddel együtt keveredett a viadalba, teljesen kiadta kezéből 
a vezetést, amit semmiképpen se lett volna szabad megtennie.

185 »Signo belli dato viriliter cum hoste occurrere ii, qui in prima acie erant: bom
báidé quoque nostre omnes fuerunt emisse, parvo tamen hostium damneA (Brodarics : i. h.)-

Az elbeszélés sorrendjéből világos, hogy előbb megindult a támadás s csak azután 
kezdődött az ágyúzás.

Szülejmán naplója szerint néhány ágyúgolyó a török lovasság arcvonala előtt poty~ 
tyant le. (I. h.)

186 A X V I. századbeli ágyúk lövőtávolsága alig volt valamivel kisebb a hasonló öblű 
és szintén simafúratú X IX . századbeli elültöltő ágyukénál. Az utóbbiaknál a szélső határ 
(a 3-, 6.- és 12-fontos ágyúnál) 1200, 1400 és 1800 lépés volt.

Azon, hogy a magyar tüzérség semmit se csinált többé első és utolsó sortüze után, 
nem szabad megütköznünk. A tűzértaktika akkori fejletlen állapotában az ágyúk mind
végig azon a helyen maradtak, ahová a csata előtt állították őket. A csapatok mozgásához: 
igazodó állásváltoztatásboz azok a X V I. századbeli tüzérek mitse értettek.

187 Szülejmán naplója. (Thury : i. k. I., 315. 1.)
188 Rónai-Horváth szerint (i. m., I., 360.) a jobb szárny lovasságával,
Kápolnai Paucr szerint 1500 lovassal (i. m., 450. 1.),
Kupcluieser szerint 2000 lovassal és ugyanannyi gyalogossal (i m., 244. 1.)

189 Jacomo Zaratino. (Marino Sanuto : i. k., X L IL , 646. és k. 1.)
190 Hadtörténetíróinkat alkalmasint az téveszthette meg, hogy a török kútfők sze

rint a magyar jobb szárny Báli és Khoszrev lovasságára rohant. Ez azonban csakis Ráskay,- 
Török és Kállay lovascsapatára vonatkozhatik, amely a harc kezdetén valóban a magyar 
sereg jobb szárnyán volt.

A sok mindent összezavaró Dselálzáde Musztafa magát Tomoryt küldi Báli ellen. 
(Thury : i. k., II., 165. 1.)

191 Thury : i. k., I., 314. 1.
192 U. o. : II., 163., 164. 1.
193 U. o. : I., 239. 1.
194 ». . . et il campo dél Turco éra driedo le artellarie et serrato de camelli incatenali’ 

i unó cum l'altro come una muraglia.« (1526 nov. 12-iki kémjelentés. —  Marino Sanuto:
1. k., X LIII., 227. 1.)

Más kémjelentés szerint a Magyarországra jött török hadseregnek 192 tevéje volt- 
( Wenzel: i. k., —  Tört. T ár: 1878. évf., 361. és k. 1.)

195 Udvar helység aligha volt akkor mai helyén, mert különben a szorosan vett csata
térbe esvén, Brodaricsnak ezt is látnia kellett volna.

166 A ruméliai hadtest »táborának« el kellett Földvár és a magaslat töve között férnie, 
mert a meredek lejtőre nem állíthatták, arról pedig sehol sincs szó, hogy a felső terraszon 
lett volna.

197 »Feldwar . . . ubi fuerunt posite machine hostiles.« (Acta Tomiciana: VIII., 248. 1 )
198 ». . . qui quicquid erat ultra illius pagi casulas, omnia longo ordine occupabant.« 

(U . o.)
159 »Verum ubi ad eum locum ventum est, in qua paulo ante fuerat certatum . . .& 

(U . o. : 249. 1.)
200 Ez volt a rendes kaptafa és valóságos szenzációként hatott, ha imitt-amott néha 

eltértek tőle. így például Bethlen János azt írja, hogy az 1660 május 22-én vívott szász- 
fenesi ütközetben Szejdi Achmed pasa : »peditatum omnem inaudito antea apud nos exemplo 
in duo exercitus dividit cornua.« (Commentarii de rebus Transsilvanicis : II., 126. l.y

201 Dselálzáde Musztafa : i. m. (Thury : i. k., II., 163. 1.)
202 Wertner : A nikápolyi hadjárat. ( Hadtört. Közi. : 1925. évf., 245. 1.)
203 Az olasz jelentések »stecado«-t, vagv »stechado«-t mondanak. (Marino Sanuto: 

i . k ,  X LIII., 83. és 274. 1.)»
204 »Tormenta ita erant ibi posita, quasi in quadam valle, propter quod nostris longe 

minus, quam si in plano fuissent, nocere potuerunt et plus terorris quam damni intulerunt.« 
( Acta Tomiciana : VIII., 248. 1.)

Nem szabad itt valami valóságos völgyet keresnünk, mert olyan azon a tájon nincs is. 
Arra a hosszú és sekélyes horpadásra lehet csak gondolnunk, amely a felső terrasz lábánál
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-húzódik s 2— 3 méterrel van mélyebben az előtte (északra) levő földhullám tarajvonalánál. 
Brodarics tájrajzi meghatározásai egyáltalán nem találóak. (Lásd : 209. jegyzet.)

205 A szemtanú Zaratino szerint. (Marino Sanuto : i. k., X L II., 646. és k. 1.)
206 Burgio 1526 szept. 5-iki jelentése. (Theiner : i. k., II., 799. 1.)
207 Dselálzáde Musztafa: i. m.(T h u ry : i. k., II., 162. 1.) Lütfi bej : i. m. ( U. o. : 

16. 17. 1.)
208 Marino Sanuto : i. k., X LIII., 225. és 274. 1.
200 »Turei deinde . . . nostros insequentes ad insidiarum locum ubi ingens lombar- 

-darum numerus terra et cespite tectus erat pertrahunt.« (Mária királyné Zsigmond lengyel 
királynak : Pozsony, 1526 szept. 9. —  Acta Tomiciana : VIII., 219. 1.)

Más szemtanúk állítása szerint a törökök ágyúi mesterséges árokban voltak. (Neue 
Zeyttung wie die Schlacht in Ungern mit dem Tuerkischen Keyser ergangen. 1526 szept 30. 
cs Newe Zeyttung, wie es mit der schiacht zwischen dem Künig von Ungern, und dem 
Türkischen Keysser ergangen. 1526 nov.)

210 Valamilyen födözéket, egy alább említendő oknál fogva, feltétlenül kell a török 
;ágyúk elé gondolnunk. Nyilt kérdés marad azonban, hogy mikor és hogyan készítették el? 
Az ilyen munka ugyanis hosszú ideig tart s legkésőbb délután 4 órára készen kellett lennie. 
Alkalmasint már délfelé hozzáfogtak. Említettük előbb, hogy a török tüzérség a magyarok 
készültségi állásából nem volt látható.

211 A  magyar seregnek, hogy a törökhöz juthasson át kellett a Borzán kelnie. 
Brodarics nem szól róla, de az, hogy a támadás nem teljesen sima mezőn történt, 
kitűnik ezekből a szavaiból: »Properamus igitur per equa et iniqua.« ( U. O. 249. 1.)

212 Szül ej man naplójából is kitűnik (i. h.J, hogy először a magyar lovasság táma- 
-dott, nem pedig a gyalogság. A  napló szerint ugyanis az első magyar harcrend 
vágtatva rohant a rumeliai hadtestre. Már pedig a gyalogság nem tud vágtatni.

213 Kcmálpasazáde : i. m. (Thury : i. k., I., 239., 240. 1.)
214 »Támadás és hátrálás felváltva követték egvmást.« (Ferdi : i. m. —  Thury : i. k., 

II., 67 , 68. 1.)
215 »Mivel pedig a rumilii hadtest még szét volt szóródva, nem bírt ellenállani s egy 

része az uralkodó felé (tehát hátrafelé) futott. (Szülejmán naplója. —  Thury: i. k., I., 
311. és k. 1.)

216 »A rumilii hadtest, a reá jövő gyaurokat nem tudván feltartóztatni, kitért előlük.« 
Lütfi : i. m. ( U. o. ; II., 16., 17.) Ez a »kitérés«, az előtte levő szókból következtetve, a 
meghátrálás enyhébb kifejezése.

217 Fontos volna tudnunk, de —  sajnos —  nem mondhatjuk meg, hogy az első harc
rend egyes fegyver-(csapat-)nemei, t. i. a könnyű és a nehéz lovasság, valamint a gyalog
ság, milyen időközzel érkeztek a harc színhelyére. Mert az kétségtelen, hogy a gyalogság 
elmaradt mind a vágtató könnyű, mind a lassabban haladó nehéz lovasság mögött.

218 »A király három: csoportra osztotta seregét. Az egyik csoportot (t. i. Batthyányt) 
-a rumilii hadtestre, a másikat (t. i. Perényit) az anatolii hadtestre küldötte, maga pedig 
annyi százezer ördöggel cimboTáló seregével, mint egy vashegy zúdult egyenesen Szülej- 
mán szultán középhadára.« (Lütfi: i. m. —  Thury: i. k., II., 15. 1.)

Ezt mondja Ferdi is: »A gonoszmívű király . . .  az iszlám hadseregének centrumára 
rohant. Jobbján levő páncélos csapatai a rumilii, a balján álló bősz tömegek pedig az anatóliai 
hadtest felé. tartottak.« U. o. : II., 67., 68. 1.)

Mindkét leírás megfelel a helyzetnek, csupán a két magyar harcrend támadása 
közötti jókora idő nem tűnik ki belőlük. De Lütfinél később ez is világos lesz, mert a máso
dik harcrenddel érkező király : »mihelyt az anatolii hadtestre rohant csapatának (tehát 
Perénvinek) vereségéről értesült, egy hadosztályt küldött segítségére.« (I. h.)

2Íö Thury : i. k., II., 16., 17. 1.
220 Acta Tomiciana : VIII., 249. 1.
221 Rendes vágtában 500 lépést számítunk egy percre. Azonban Báthorvnak a Borzán 

is át kellett gázolnia, ami bizonyára késleltette egy kissé.
222 A páncélos lovasság alighanem csak ügetve nyomult előre. Brodarics maga is azt 

mondja, hogv siettek, már amennyire páncélosokkal sietni lehetett. ( Acta Tomiciana :
V III.. 249. L)

223 »A gyaurok pedig az előttük talalt eszközöket zsákmányul ejtették.« (i. h.)
224 » ... li hongari cupidi.de vadagno se deteno a la rapina el non a sequidar la vittoria,

et chi robava cavalli, chi faceva presoni et ebi toleva scufie d ’oro et chi collane . .« (Marino
Sanuto : i. k , X LIII., 83., 84. 1.)
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225 Kemálpasazáde : i. m. (Thury : i. k., I., 243. 1.)
226 Marino Sanuto : i. h.
227 Brodarics i. m. (Acta Tomiciana : VIII., 249. 1.) 
há-Kóhcn : i. m. (Tört. Tár : 1880. évf., 346., 347. 1.)

Szülejmán naplójában is olvashatjuk (i. h.), hogy a török ágyűtűznek eleinte nem« 
volt nagy hatása.

Megemlíteni, hogy Kápolnai Pauer szerint a török tüzérség két tűzvonalba» 
állott ; mindenikben 150 ágyú volt. (I . m. 448. 1.) Minthogy azonban az anatóliai hadtest 
nem a második harcrendben, hanem az elsőnek jobb szárnyán állott, ezt a feltevést se
fogadhatjuk el. Még kevésbbé Kupelwiescrét, aki a második török harcrendbe 270, az elsőnek 
jobb szárnyára pedig 30 ágyút állít. (I . m. 243. 1. és vázlat.)

Ortvay szerint (i. m. 33. 1.) a török tüzérség »részben oldalvást, az első hadvonal 
jobb szárnyán, részben pedig a második hadvonal centruma, a janicsárok hadosztálya 
előtt« állott. »Ezzel a török az első hadvonal felett támadhatta ágyútűzzel a magyarságot., úgy 
arcba, mint oldalba.« Merő képtelenség. Ilyen tűzértaktikának a X V I. század első felében 
nyoma se volt. De különben is ahhoz, hogy a török tüzérség a magyarokat oldalba fog
hassa, állást kellett volna változtatnia. Talán nem kell bizonyítgatnom, hogy ez az ágyúk 
közelében dúló harc közben lehetetlen lett volna. Nagyon valószínű, hogy a török tüzér
ség —  abban a helyzetben —  még arcvonalat se tudott változtatni.

Abban, hogy a török ágyúgolyók eleinte olyan magasan jártak, nem kell se ügyetlen
séget, se szándékosságot látnunk. Mindaddig, amíg a két ellenfél egy kissé szét nem vált 
újra, a tüzérség nem lőhetett ennek a kis távolságnak megfelelő emelőszöggel, mert a saját 
lovasságában is kárt tett volna. Ennélfogva az első lövések a közelgő második magyar 
harcrendnek lehettek szánva, de egyúttal az elsőnek megriasztására is szolgáltak.

228 Dselálzáde Musztafa szerint : »Amint a nyomorult gyaurok ideértek, látták, hogy 
az ágyúk és tüfenkcsik (puskások) mint valamely várfal állanak előttük, melyen nem 
lehet áthatolni ; ennélfogva az ágyúk elől kényszerűségből kitértek s a pasa (t. i. Ibrahim) 
szandsákjától ez lévén a hatodik szandsák —  mely mellett az ágyúk sora elvégződött —  
azon a helyen a rumilii hadtestre rohantak, a katonaság pedig, két oldalra húzódva, utat 
adott az alávaló gyauroknak.« ( Thury : i. k., II., 163. JA

Említi ezt Szolakzáde is : »A pasa szandsákjának baloldalán állott az ágyúk vége 
itt az ellenség útat talált és még beljebb nyomult a rumilii hadak közé. A sereg, a terv 
szerint, kettészakadt és útat nyitott.« (Dr. Fekete Lajos fordítása.) Szolakzáde azonban téved, 
amidőn a tüzérséget Ibrahimtól balra keresi.

Pecsevi Ibrahim szerint : »(Tomory) az ágyúk mellett elrohanva, az iszlám sereg 
szándékos szétválásával létrejött lésbe tört be.« (I . h. : 34., 35. 3.)

Ezek tehát mind a hárman cselről beszélnek. Kemálpasazáde azonban másként 
írja le a dolgot : »Miután a rosszérzelműek nem bírták áttörni a janicsárok sorait . . . 
fordulatot csinálva, a bal szárnyon álló (tehát a rumeliai) lovasságot támadták meg. 
s mint a gyors patak felhasogatja a hegy oldalát, úgy törték át több helyen a sorokat.« (Thury : 
i. k., I., 245., 246. 1.)

Melyiküknek van igaza ? Nem tudjuk eldönteni.
229 Kemálpasazáde : i. m. (Thury : i. k., I., 248. 1.)
Említi Szolakzáde is.

230 »Amint a hadrend és a tábori podgyász közötti térre behatoltak, a hit harcosai 
az alávaló gyaurokat két oldalról hátbafogták és igen kemény tusa keletkezett.« (Dselál
záde Musztafa : i. h.)

231 Egy Magyarországból hazatért velencei kém jelentése : 1526 nov. 12. Ez ebbe» 
a harcban nehéz lovasságról s a gyalogság egy részéről szól. Az ágyúfüst olyan sűrű volt, 
hogy a törököt a magyartól nem lehetett megkülönböztetni. (Marino Sanuto : i. k., X L III., 
225. és k. 1.) —  V. ö. Hironimo di Zara 1526 okt. 22-iki jelentésével is. (U. o. : 274. 
és k. 1.)

232 ». . . inclinare cornu dextrum cepit et plurique ex eo cornu fugam capessere, tor
mentis, credo, que hostis tunc primum jaculari ceperat, exterriti.« (Acta Tomiciana r 
VIII., 249. 1.)

233 Liitfi szerint: »Az életben maradt gyaurok a királyhoz csatlakoztak.« (Thury ; 
i. k., II., 17. 1.)

234 Lüfti bej : i. m. (Thury : i. k., II., 16., 17. 1.)
Kemálpasazáde azt állítja, hogy a király »a balszárnyon levő nyomorultakat helyükön- 

hagyta«, vagyis a magyar sereg csataelőtti állásában. (Thury : i. k., I., 243. 1.) Ez a vissza
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maradt csapat nem lehetett más, mint az ágyúk fedezetéül szükségképpen otthagyott 
gyalogság.

Dselálzáde Musztafa szerint is : A bal szárnyon a Tana partján levő csapat a helyén 
maradt.« (U . o. : II., 163. 1.)

Kemálpasazáde azt is mondja, hogy a király a rumeliai hadtestet támadta meg. 
Ezt azonban a többi török történetírók, Sziilejmán naplójával egyetemben, határozottan 
megcáfolják.

235 Brodarics : i. m. ( Acta Tomiciana : VIII., 249., 250.)
236 I. h.
237 Sziilejmán naplója: »Az egyik tömeg, mely tetőtől talpig vassal volt fedve és vas

nyársat tartott a kezében —  az ellőtt puska- és ágyúgolyókkal mitse törődve —  a leg
kisebb félelem nélkül vágtatott Ibrahim pasa rumilii bejlerbej felé.« Továbbá : »A janicsárok 
hadosztálya mindössze háromszor-négyszer támadta meg puskatűzzel és igyekezett vissza
szorítani az alávaló gyaurokat.« (Thury : i. k., I., 314., 315. 1.)

Kemálpasazáde : »Csodálatos csatározás volt ez, amelyre az ég is elálmélkodott.« 
(U . o. : 241. 1.) »A gonosz király . . .  az ágyú- és puskagolyók záporát semmibe se véve, 
megfélemlíthetetlenül intézett támadást, folyamként özönlő lovasságával.« (U . o. : 245. 1.) 
-»A nyomorultaknak a balszárnyon levő nagy csapata rettenthetetlen vitézséggel harcolt.« 
(U . o. : 247. 1.)

238 ». . . tormenta . . . nobis adeo erant propinqua, ut non fuerint a nobis decem 
passibus remota.« ( Acta Tomiciana : VIII., 250. 1.)

239 Lütfi bej : i. h. —  Sziilejmán szultán naplójában is azt olvassuk, hogy »a gonosz
mívű király pedig többi nyomorult katonaságával a felséges uralkodóra és az anatolii 
seregre rohant.« (I . h.) Az »uralkodó« itt, természetesen, nem magát a szultánt, hanem 
az ő zsoldoscsapatait, főként pedig a tüzérséget és a janicsárokat jelenti. Ezek voltak 
.a harcvonal közepén.

Dselálzáde Musztafa szerint: »A vereséget szenvedett hadrend előtt (?) levő páncélos 
-csoport, az ágyúk elől kitérve, a jobbszárnyon álló anatolii vitézek soraiba hatolt be. 
Ámde ezek . . .  a kardok martalékává tették az utálatos csoportot.« ( Thury : i. k., 
II., 165.)

240 Brodarics : i. b.
241 Dr. Szentpétery Imre fordítása. — Eredeti szöveggel: »coacta fuit magna exercitus 

pars in vallem, que aquis illis palustribus juncta erat, descendere, reliquis adhuc ante 
tormenta viriliter pugnantibus.« ( Acta Tomiciana : VIII., 250. 1.) Brodarics leírásának 
egyik érthetetlen, mert a helyi viszonyokkal össze nem egyeztethető pontja ez. Az »aqua 
palustris« nem lehet más, mint a Duna ártere, ámde amellett nincs völgy, hanem maga 
az ártér van néhány méterrel a csatatér szintje alatt. A török tüzérség jobbszárnya nem 
-érhetett túl a mostani baranyavár-mohácsi országúton, mert attól jobbra (keletre) még 
az anatóliai hadtestnek is el kellett férnie. Maga az ártér, ahol az ágyútűz elől menekülők 
meghúzódhattak volna, a török tüzérség gyanítható jobbszárnyától vagy 3 kilométernyire 
-esett. A Borza-völgye is vagy 2 kilométer távolságban volt. Az, aki ilyen messzire szaladt, 
aligha tért még egyszer vissza. Ez a »völgy« tehát valami, pontosabban ki nem jelöl
hető árok vagy teknő lehetett. Brodarics bizonytalan tájrajzi meghatározásait már 
-említettem.

242 »Az anatolii hadtestre rohant tévelygő csoport is, néhány támadás és hátrálás 
után, erőtlenül és tehetetlenül földrerogyván, összetiportatott.« ( Ferdi: i. m. — Thury : 
i. k., II., 69. 1.)

243 »Et abenchi il capitaneo primario de ungari nominato Tomeri Paul dito el frate, 
facesse ogni suo conato de far restar, tamen non fu possibile.« (Jacomo Zaralino jelentése. — 
Marino Sanuto : i. k., X L II., 646. és k. 1.)

244 ». . . et lassorno li alcune poche fantarie, ehe erano da 4 in 5000 boemi assoldati 
et pagati per nome dei Summo Pontifice, et alcuni altri quali rimaseno li a combatter 
-et forono morti tutti.« (Marino Sanuto : i. k., X LIII., 226. 1.)

». . . abandonando le povere fantarie, quale in un subito per turchi che seguitavano 
<la ogni parte la victoria furono taiata a pezi; a henchi da 6 in 8 milia boemi et lanznech 
«i reducesseno in un batiglione ne si lassarono romper da i cavalli turchesci; tamen li fu 
spenta adosso una bona banda de ianizari schiopetieri et subito furono rotti et morti cum 
li altri.« (Jacomo Zaratino jelentése. —  U. o. : X LII., 646. és k. 1.)

»Aznap a németeket és a cseheket is kardélére hányták ; a még megmaradt lovasok 
pedig, hogy életüket megmentsék, elfutottak.« (há-Kóhen : i. h.)
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»Pedestris exterorum acies, in qua nostri a fugaci Ungarorum equitatu turbata, 
gradu stabili hostis impetum excepit, sustinuitque, donec universa Turcico ferro caderet.« 
( Boicae gentis Annales: P. II., Lib. X ., 1672. kiadás, 248. 1.)

Kupelwieser azt állítja, hogy a janicsárok előtt megtorlódott magyar gyalogságot 
.az utána rohanó (szintén magyar) lovastömegek tiporták össze. ( I . m. : 246. 1.) Azonban 
•erről az egykorú kútfők mitse tudnak. Nem lett volna lehetetlen, hogy az előretörő második 
.harcrend lovassága az első harcrend gyalogságába lovagol.

245 Brodarics : i. h.
246 Kápolnai Pauer például ezt írja : »Báli bégnek a döntésre való megérkezése csakis

•úgy magyarázható, hogy a horvát bán lovassága, Báli bég első harcvonalának áttörése 
után, ennek második harcvonalai által oldalban támadtatott meg s űzetett vissza ,amire 
Báli bég a többi harcvonalaival azonnal a török fősereg segítségére sietett.« (I. m. —  Hadt. 
Közi.: 1889. évf., 452. 1.) Valamivel előbb pedig ezt mondja : »az addig győzelmes magyar 

jobbszárny Báli bég és Ibrahim pasa által hátban, a szultán négy rendes lovasezrede 
által pedig arcban, támadtatott meg.« *

Ilyenformán szól Rónai-Horváth is, sőt hozzáteszi, hogy »vannak török írók, kik 
.a csata megnyerését egyenesen Báli bégnek tulajdonítják.« (I. m. : I., 360. 1.)

Ortvay szerint főként Báli oldalnyomása késztette futásra a magyarokat. (I. m. :
41 . 1.)

Kupelwieser is úgy véli, hogy Báli bej hadának mindinkább érvényesülő nyomása 
indította meg a hátrálást. (I. m. : 244. 1.)

247 Bálinak az 1642-ben író Pecsevi Ibrahim tulajdonít legnagyobb szerepet. AzL 
mondja ugyanis, hogy amidőn Tomoriék a ruméliai hadtest sorai közé betörtek, Báli 
•és Khoszrev hátulról körülfogták és teljesen bekrítették őket. (Ú j Magyar Múzeum : 
1860. évf., 34. 1.) Ez, már a helyzetnél fogva is képtelenség, de homlokegyenest ellenkezik 
azzal a paranccsal is, amit Báli kapott.

Kótib Mohammed záim (1577/78.) ezt írja : »abban a pillanatban, mikor a rumilii 
hadtest már-már vereséget szenvedett . . . Báli bej körülfogta a gonoszmívű király gyalog
ságát.« (Thury : i. k., II., 374. 1.) Ez igaz, azonban tudnunk kell, hogy a magyar gyalogság 
három csoportban volt. Egyik a tábort őrizte, a másik az ágyúknál maradt vissza, a harmadik 
•csatázott. Báli az előbbi kettőt semmisíthette meg, ami Brodarics leírásából is kitűnik, mert 
mikor ő a táboron át menekült, ott már csak hullákat és roncsokat látott. ( Acta Tomi- 
xiana : VIII., 250. 1.) A harmadik csoportról pedig már hallottuk, hogy az részint az ágyú- 
tűzben, részint a janicsárok puskatüzében pusztult el.

há-Kóhen is azt írja (1554.), hogy a törökök még a harc kezdetén megtámadták azokat, 
.akik a podgyászt őrizték, vagyis a táborban maradottakat. (I . h.)

Nagyon fontos az, hogy Sziilejmán naplója semmit se tud Báli beavatkozásáról, Kemál 
jpasazáde is csak ennyit mond : Az akindsik a reájuk rohanó fekete tömeget a harc tengerébe 
fullasztották.« ( Thury : i. k., I., 243. 1.) Ez csakis Ráskavra vonatkozhatik.

Báli oldaltámadásának Brodaricsnál nincs semmi nyoma, úgyszintén Marino 
Sanutonál se.

248 Brodarics : i. m. ( Acta Tomiciana : VIII., 248., 250. 1.)
249 »Multos fugientes hausit Danubius.« (Boicae gentis Annales: i. h.)
A szemtanúk elbeszélése nyomán író Burgio semmit se hallott róla, hogy a törökök 

támadása szorította volna a Dunába a magyarokat. Ö csak ennyit mond : »il loco éra 
•situato tale ehe nixun potea n2 sequitare n? fugire, et di li venne la perdita di tanta gente.« 
(Thciner : i. k., II., 799. 1.)

250 »Azoknak az útját pedig, akik a harc veszedelmes szorosából kiszabadultak és 
sí küzdelem tengeréből partraj utó ttak, az akindsik állották el, akik most előtörtek les
helyükből.« ( Kemálpasazáde : i. m., —  Thury: i. k., I., 250. 1.)

251 Theiner : i. h.
252 Acta Tomiciana : VIII., 250. 1.
253 Marino Sanuto : i. k., X L II., 52. 1.
254 Augusztus 29 én a nap 6 óra 46 perckor nyugszik le.
255 Acta Tomiciana : VIII., 245. 1.
256 U. o. : 229. 1.
257 Ez nagyon soknak látszik.
258 Acta Tomiciana ; VIII., 249. 1.
259 Sziilejmán 1526. szept. 23-ika után kelt fethnámeja szerint »mind a két részről 

«ok fejet levágtak.« (T hury: i. k., II., 390. és k. I.)
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Löucnklau szerint : »multa hominum millia ab utraque parte caderent, plurimi vulne
rarentur.« (I. h.)

Liitfi szerint (i. h.) : »A gyaurok a müszüJmánok közül igen sok embert levágtak.«'
260 A magyar hadvezetést Frangepán Kristóf is kíméletlenül elítéli. Először azért,, 

mert a harcot a király akarata ellenére erőszakolta, másodszor pedig azért, mert ügyet
lenül és meggondolatlanul vezette azt. (1526 szept. 3-án kelt levele. —  Tkal ic : Monu
menta Historica Zagrabiae. III., 251., 252. 1.) Még keményebb hangon ír Dandolo Antal
nak, 1526 szept. 29-én. (Marino Sanuto : i. k., X LII., 121. és k. I.)

A meggondolatlan vezetést említi Brodarics 1526 szept. 10-én a szentszékhez inté
zett jelentésében (Kollányi : Regesták a római és a pármai levéltárakból. — Tört. Tár: 
1905. évf., 315. 1.), továbbá Várday egri püspök is, a lengyel királyhoz írott levelében. 
( Acta Tomiciana : V III., 216. 1.)

Azonban egy külföldi forrás szerint, az utolsó pillanatban azok is megrémültek,, 
a török seregtől, akik addig a leghangosabbak voltak, (»qui lingua antea fuerant pugna
cissimi.« —  Boicae g^ilis Annales : i. h.)

281 Honvédnyelven : arctámadás.
262 Említettük előbb, hogy Tomoryt nem lehet stratégiai érzék hiányával vádolnunk v 

de az volt a nagy baj, hogy helyes álláspontját nem tudta eléggé szívósan védelmezni. 
Azonban taktikai érzéke és tudása — ha volt is neki —  a mohácsi csatában teljesen cserben
hagyta.

263 Acta Tomiciana : VIII., 249., 250. 1.
264 ». . . non enim visum fuit contra bombardas, que innumerabiles erant, pugnare, 

nihil bastis nostris, nihil frameis, nihil abis telis contra illas valentibus.« (U . o. : 221. 1.)
265 Turei . . . excussisque repente tormentis omnibus, partem aliquam nostrorum 

mibtum in fugam vertunt.« (U . o. : 219. 1.)
266 ». . . le artelarie scomenzorno subito a tirar, et durorno tirando una bona horaT 

de modo ehe rompetero b hongari . . .« (1526 szept. 20-án kelt pettaui jelentés. — Marino 
Sanuto : i. k., X LII., 756. 1.)

»l'artellaria sola rompette b Ongari (Hironimo di Zara tudósítása, 1526 okt. 22. — 
U. o. : X L III., 274. és k. 1.)

». . . li cavalli bzeri de hungari vedendosi passar 1 artegbarie poco di sopra la testa 
et tanto spesse et qualchc volta giongerne qualche uno di loro et tanto fumo che non so 
disernava uno deli altro, se poseno a fugir via . . .« (1526 nov. 12-iki kémjelentés. —  
U. o. : X L III., 225, és k. 1.)

». . . per il grandissimo fracasso facca ditte artellaria ongari comenzorno a desor- 
denarsi cum li cavalb et darsi a la fuga . . .« (Jacomo Zaratino jelentése, 1526 szept. 15. —  
U. o. : X L II., 646. és k. 1.)

»b nostri son remasti stupefatti et como attoniti, poi di Tartebaria han dato dentro 
et trovato b nostri in tanto disparratati che non havuto altro che faré si non amazare 
homini.« (Burgio 1526 szept. 5-iki jelentése. —  Theiner : i. k., II., 799. 1.)

267 Nem szabad azonban itt valami modern pergőtűzre gondolnunk. A XVI. század 
egy-egy csatájában a nehezebb fajta ágyúk csupán egyet, a könnyebbek legfeljebb négyet- 
ötöt lőttek. A mohácsi ágyúzás, szem- és fültanúk állítása szerint, egy jó  óra hosszáig 
tartott. ( Marino Sanuto : i. k., X L II., 756. 1. és Newe Zcyttung : 1526 szept. 30.) Ha fel
tesszük, hogy a török seregnek 160 ágyúja volt s mindeniket ötször sütötték el, akkor 
az eredmény mindössze 800, vagyis percenkint 13, lövés lesz. (Az 1526 novemberében 
megjelent Neue Zeyttung szerint, a török ágyúk csak hármat-hármat lőttek.)

Ez az akkori viszonyokhoz képest nagyon gyorsnak mondható tüzelés csakis úgy 
volt lehető, hogy az ágyúk előtt födözék volt. Ne feledjük, hogy azok a régi ágyúk elöl
töltők voltak s így a töltés hosszadalmas műveletének a cső szája elolt kellett lefolynia, 
ami födözék nélkül, a közvetlen közelben kavargó harc miatt, lehetetlen lett volna.

268 I. h.
269 I. h.
270 Die Geschichte der Ungarn. VI., 302. 1.
271 7. m., 26., 27. 1.
272 7. h.
273 Szeged— Kisszállás— Jánoshalma—Dúsnok—Tolna irányában (kb. 115 km.) ma 

sincs összefüggő gondozott út. Ezt keservesen tapasztaltuk 1919 augusztusában, amikor 
a Szegeden alakult nemzeti hadsereggel Tolnára mentünk, azon az úton, amelyen Zápolyai 
hadának kellett volna járnia.
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271 L h.
275 I. h.
276 7. m. (Acta Tomiciana : VIII., 245. 1.)
277 7. m. I., 361. 1.
173 7. m. 441. 1.
279 Rerum gestarum inter Ferdinandum et Joannem Hungáriáé reges Commentarii.

( Schivandtner : Script. Rerum Hung. II., 384. I.)
280 Tstvánffi : i. m., 83. 1. '

Pray : Annales. V., 117. 1.
Fesslcr : i. m., VI., 328. L

281 Marino Sanuto : i. k., X U I .,  121. 1., X L IIL , 79. 1.
282 Brüsszeli Okmánytár : I., 46. 1.
283 Alarino Sanuto : i. k., X LIII., 83. 1.
284 ». . . tempore mortis Ludovici vix habebat quinque millia hominum parata.« 

( Friedensburg ; Nuntiaturberichte aus Deutschland. IV., 240. 1.)
285 7. h.
286 »Dum hec agere&tur iam vojevoda Transilvanie circa Segedinum erat cum copiis 

Transilvanis, quc cum ita cito subsequi non possent, ipse conscensis levibus rhedis cum 
paucis ad regem properabat, ut vel solus prelio, quod intellexerat minime dilatum iri, 
interesset.« ( Acta Tomiciana : VIII., 252. 1.)

287 U. o. : 243. I.
288 »Quod est vafer, sed ineptus ad regnandum, quia timidus.« (Friedensburg: i. h.)
289 Epistola de perditione regni Hungarorum. (Magyar Tört. Emlékek. —  írók I.) 

V. ö. a »Világ« c. napilap. 1923 okt. 23. sz.
290 7. m., 226.1. —  Úgy látszik, Lengyelországban támadt eló'ször az a gyanú, még 

pedig közvetlenül a mohácsi csata után, hogy Lajos király erőszakos halállal múlt ki. 
Ezért ott sokan nem is hittek Czettritznek, aki a király vízbefúlásának szemtanúja volt. 
Zsigmond lengyel király is azt írja Mária királynénak Czetttitzről . ». . . an ejus relatio 
vera esset nec ne, quod alii constanter id negarent« stb. (Acta Tomiciana : VIII., 215. 1.)

291 Szerémi : i. m., 133. 1.
292 »Cumque corpus eius inspiciebamus, ex tunc tres foramina fixuras reperimus, 

quod cum gladio bohemico transfixus erat. (U . o.)
Állítólag ezt a Tatait küldötte volna Zápolyai János a király holttestének felkuta

tására : »Et erat valde amabilis unus capellanus nomine Nicolaus Thatai et ipsum elegit 
Joannes vaiwoda. Et invento corpore portauerunt iam ad Albam Regalem.« ( Szerémi : 
i. m., 131. 1.) Erről későbben még szólunk.

293 Szerémi : i. m., 405—410. 1.
294 »Rapiens per timpum Regem furibunde, mox in tribus locis de latere dextro finxit 

cum spata triacute Bohemica.« (U . o. : 406. 1.)
295 Tomory — tudvalévőén —  a csatában esett el. Holttestét a törökök megtalálták 

s azonosságának megállapítására a magyar foglyokat használták fel. Már pedig sehogyanse 
hihető, hogy Tomoryt a saját katonái ne ismerték volna.

296 A mohácsi csata szerdán délután zajlott le. Nagyon különös tehát, ha azt olvassuk 
Szeréminél (i. m., 134. 1.), hogy az előbb leírt verekedés »erat iam nocte pentekre verradó- 
ban«, a temetés azonban már a szerdáról csütörtökre virradó éjszakán történt. (I .  m., 
407. 1.)

297 »qui pauper, in paludem casum dederat« (39. 1.), továbbá: »Et ipse mala morte 
in aliquam paludem cum equo submersus erat, fertur dixisse ;« (121. 1.)

Gosztonyi Jenő (Dunaszekcső a múltban és jelenben : 28— 39. 1.) összekombinálja 
Czettritz és Szerémi előadását és azt mondja, hogy a király belezuhant ugyan lovával 
együtt az ingoványba, de a Czettritz hívására visszafordult Tomory és Zápolyai György 
még élve kihúzták onnan s úgy vitték Szekcsőre.

298 Szádeczky Lajos: »Szerémi György élete és emlékirata« című tanulmányában. 
( Értekezések a történeti tudományok köréből. XV . kötet.)

Dr. Marcali Henrik szintén a legnagyobb óvatosságra inti azt, aki Szerémi emlék
iratát kútfőül akarja felhasználni. ( A magyar történet kútfőinek kézikönyve. 301. és 
377. 1.)

299 Acta Tomiciana : VIII., 249. 1.
300 U. o. : 245. 1. —  Ügy véljük, Brodaricsnak inkább észre kellett volna vennie 

a király előnyomulását, mint hátramaradását.
Gyalókay : Küönlenyomat a »Mohács« c. műből. 6
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391 Perényi.
302 Kemálpasazáde, Dselálzáde Musztafa, Szolakzáde, Kara Cselebizádc és Mohamed 

Esszád. —  Kemálpasazáde két sebről tud. (Thury : i. k., I., 246. 1.)
303 Thury : i. k., II., 379. és k. 1. —■ A szultán, abban a levelében, amelyet Budáról 

küldött a velencei signoriának, csak ennyit mond a királyról: »Et il re fuzite cum aliquanti 
de lui sui drieto.« (Marino Sanuto : i. k., X LII., 52. 1.) Nagyon óvatosan nyilatkozik 
a hadjáratban résztvett Liilfi bej is : »Magyarország királya pedig nyomtalanul eltűnvén, 
nem lehetett tudni, hogy mi történt vele. (Thury : i. k., II., 17. 1.)

304 Czettritz nem volt »komornyik«, ahogy azt többen állítják. A Czettritz von Kyns- 
burg család Szilézia egyik legrégibb és legtekintélyesebb nemes családja volt, cmclynek 
története a X III. század derekáig nyúlik vissza. Egyik ága 1728 aug 8-án bárói, másik 
ága 1786 okt. 15-én grófi rangra emelkedett. A grófi ág kihalt, de a bárói és köznemesi 
most is él még. (  Siebmacher s grosses und allgemeines Wappenbuch. Der Adel von österr. 
Schlesien. 12 , 13 1.)

305 Ortvay : Mária királyné. 190. és 202. 1. —  A királyné, még közvetlenül Czettritz 
megérkezése előtt is, úgy hallotta, hogy a király megmenekült: »was seiner lieb person 
antrifft, wie mir angesagt, das er dauon Ist got gib das es war’ sey denn Ich hab khain 
gewisse kunntschaft von Ime.« (Mária királyné Lamberg Jánosnak: Neszmély, 1526 
aug. 31. —  Archiv für Kunde österreichischer Geschichts Quellen : X X II., 124. 1.)

306 Burgio jelentése : Pozsony, 1526 szept. 6. (Theiner : i. k., II., 798., 799. 1.)
307 Thurző a lengyel királynak: Pozsony, 1526 szept. 29. (Acta Tomiciana : VIII., 

224. 1.)
308 »Mtas sua strenue ac insigniter cum hoste pugnando . . .« ( I . h.)
»Di la Maestä sua si é detto che poi di haver combattuto valorosamente si era partita 

sana di la battaglia.« (Theiner : i. h.)
309 ». . . pervennero in uno certo piccolo ramo dei Dannubbio et volendo passario . . .

( U. o.) . .
». . . in quadam prolunda fauce Danubii una cum equo decidens miserabiliter ex-

tinctus est.« (Acta Tomiciana: i. h.)
310 ». . . et la Maestä sua trovandosi grave di arme et stracco di la fatiga si 0 affocato 

in quella aequa . . .« (Theiner : i. h. j
311 Pifagetti Márk (1567.) így írja le a szerencsétlenséget: A király, midőn látta seregé

nek vereségét, a szokott úton Buda felé menekült és belefulladt egy mocsárba, amelyben 
nyolc ló fulladt már meg. Ez a mocsár a harctértől egy olasz mérföldre volt egy domb 
aljában, mely nincs messze a Dunától. Ezen domb és a Duna között, mely csak egy nvíl- 
lövésnyire van, még több mocsár is van, melyeken át egy keskeny híd vezetett. A király 
is ezen a hídon akart áthaladni, de az tele volt menekülő kocsikkal és emberekkel. A király 
eléjük akart kerülni és átugratott a híd melletti mocsáron, de lovastól együtt belebukott. 
A törökök azt beszélik, hogy holttestét két nap múlva megtalálták és Szulejmán 
egy közeli templomban temettette el. (Margalits : Horvát tört. repertorium. II., 47. 
és k. 1.)

Ilyenformán ír Pecsevi Ibrahim is. (Ú j Magyar Múzeum : 1860. évf., 35. 1.)
Ortvay is azt hiszi, hogy a király át tudott súlyosan sebzett lovával ugratni a Csele- 

patakon. (Mária királyné: 185., 186. 1.)
312 Marino Sanuto : i. k., X L II., 705. 1.
313 Ezt látja legvalószínűbbnek Ferdinand főherceg is : »et luy mesmes (t. i. Lajos) 

y  est demeure tue, les ungs disent que se a este en combatant, et les autres disent, que 
se a este voiant que ladit bataille estoit p ardue pour luy, se retirant et pensant sauluer 
vint entrer ung mareto ou II est demeure, ce que tiens pour le plus certain . . .« ( Ferdinand fhg. 
Margit főhercegasszonynak : Linz, 1526 szept. 18. —  Brüsszeli Okmánytár : L, 4L 1.)

311 Állítólag csak Czettritz és Aczél volt vele. Mások szerint báró Trepka András is. 
Az utóbbinak hulláját szintén ott találták meg, ahol a király lova elmerült. Azon a helyen 
sokan pusztulhattak el a menekülők közül, mert a Cseíe-patak torkolata táján, kotró
munkálatok közben, elég sok fegyver került elő a Duna medréből s Medveczky kir. mérnök 
birtokába jutott. Volt ott vassisak, mellvért, 3 darab kétkezes kard, 2 vagy 3 szablya, 
több hegyestó'r és egy csontmarkulatú, kissé görbe kard. Továbbá gerezdes vasbuzogány, 
4 alabárd, sok lándzsavég és sarkantyú. (Dudás Gy.: Mohácsi emlékekről. —  Archaeologiai 
Értesítő: 1896. évf., 430., 431. 1.)

315 Thury : i. k „  I., 251. 1.
318 I  h.
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817 Mocsárról beszél Sárffi Ferenc is, aki maga is ott volt II. Lajos holttestének meg* 
találásánál. Patakmedret ő se említ. (Pray : Annales. V., 120— 122. 1.)

318 »Sunt non pauci et illa palustri voragine absumpti; nam regis corpus, quem et 
ipsum ibi periisse nonnulli dicebant, fuit postea repertum in hiatu quodam terre pre- 
rupto supra Mohacz miliario medio, sub pago, quem Cziele vocamus qui locus tunc Danubii 
inundatione aquam solito majorem habebat.« ( Acta Tomiciana : VIII., 250. 1.)

Az egykori Csele-/aZu helyét is magába foglaló Csele-puszfa az 1696. évi úrbéri össze
írás szerint (Orsz. Levéltár. Kincst. oszt. Urbaria., Fasc. 61., Nr. 46.), Mohácstól (Szekcső 
felé haladva) %  órányira esett. A  falu maga, elpusztulása előtt, valami 100 házból állott. 
Határos volt a ma is meglevő Somberekkel és Bárral, továbbá Janyóval (helyesen : Jenővel), 
mely utóbbinak emlékét a Szabarról Mohács északi vége felé tartó »Jenei árok« őrizte meg. 
Jenő különben Lány csókkal és Szabarral volt szomszédos. (I . h.)

319 Itt kell megemlítenünk, hogy Istvánffi szerint (i. m. 82. 1.) Lajos király nem Tolna, 
hanem Pécs felé menekült s a Pécsvárad fölött eredő Karassóba fulladt, amely Szeder
kény mellett metszi a mostani mohács-pécsi útat. Azonban kétségtelen, hogy Istvánffi 
teljesen tájékozatlan volt annak a vidéknek helyrajzában, mert különben hogyan jutna 
Mohács és Csele (falu) közé a Karassó s hogyan áradhatna meg a mohács-pécs iát táján, 
a Duna feltorlódó vizétől ? A Karassó felső folyása a Dunával párhuzamos ; közöttük víz
választó van s Mohács és Szederkény között toronyirányában mért távolságuk 18 kilométer.

Istvánffi nyomán halad Pray is. ('Annales : V., 116. 1.) Ő még azt is tudni véli, hogy 
a király alig hat tenyérnyi mélységű vízben fulladt meg. Ebben ugyan nincs lehetetlenség, 
mert a felbukott ló alá szorult lovas, ha gyorsan nem segítenek rajta, akár egy arasznyi 
mélységű pocsolyában is megfulladhat. (V. ö. Palma : Notitia Rerum Hung., II. 399- 1.)

Abban, hogy sokan a Karassónál, vagy a Csele-patakon túl is látni vélték a királyt, 
nincs semmi szokatlan. Hasonló helyzetekben csudálatos dolgokat hitet el a felizgatott 
képzelőtehetség a gazdájával. Nagyon jó  iskolapéldája ennek Petőfi halála. Állítólag 
hiteles »szemtanúk« a segesvári csatatér hét különböző táján láttak egy-egy Petőfit elesni. 
A nyolcadik ugyanaznap este Héjjasfalván, a kilencedik pedig augusztus 6-án Nagy
szebenben esett el.

820 »Sua Maesti volsesguazar una palude come havea veduto far a Cetriza suo camerier; 
ma per esser armato a cavallo grosso se impaludo lui et Trepra (helyesen : Trepka) suo 
maestro di casa et alcuni altri, dove lassorono la vita . . .« ( Marino Sanuto : i. k., X L IL , 
225. és k. 1.)

321 Ez már magábanvéve is megcáfolja azt a mendemondát, hogy Czettritzet a németek 
kevéssel a csata után, megölték. (Szerérni : i. m., 134. 1.)

322 Pray : Annales, V., 120— 122. 1.
Katona : Hist. erit., X IX ., 607. és k. 1.
Acta Tomiciana : VIII., 227., 228. 1.
Sommersberg : Script. Rerum. Siles., II., 394. és k. 1.

823 Andrea Pariiba Bécsben, 1526 nov. 2-án kelt tudósítása szerint, a király holttestét 
okt. 18-án találták meg. (Marino Sanuto : i. k., X L IL , 223. 1.)

324 Andrea Partiba írja 1526.nov. 2-án Bécsből: »Zá fa zorni 15 fu trovato lo corpo 
dél morto re di Hungária in l ’aqua amazato da sói amid . . .« (Marino Sanuto : i. k., 
X LII.V 223. 1.) Vagyis : a királyt saját barátai ölték volna meg.

325 Szerémi : i. m., 407. 1.
326 ». . . in quodam fluvio qui illis diebus ex Danubio mirabiliter inundaucrat, rex 

submergitur« (Kluch : i. k., —  Tört. T ár: 1905., 278. 1.)
327 Kútib Mohammed zaim szerint egy hét múlva találták meg a király hulláját —  

levágott fejjel —  egy tóban. (Thury : i. k., II., 374. 1.)
Pifagetti úgy hallotta, hogy a király holtteste már két nappal a csata után előkerült. 

(Margalits : i. k., II., 49. 1.)
328 Egy velencei kém (Antonio Boemo) azt hallotta Székesfehérváron, hogy a király 

gyűrűjét (alkalmasint jegvgyűrűjét) is megtalálták, amelyet a királynétól kapott. (Marino 
Sanuto : i. k., X L IIL , 225. és k. 1.)

Rym de Estebek németalföldi diplomata, 1571-iki útleírásában azt mondja, hogy 
a királyt pecsétgyűrűjéről ismerték fel. (Margalits : Horvát tört. repertorium, II., 91. 1.)

Jakubovich Emil nemzeti múzeumi főkönyvtárnok hívta fel rá a figyelmünket, 
hogy az esztergomi primási levéltárban (No. 1660., A. Vet. Eccl. Jurid. Eccl., 1527.) egy 
érdekes okmány van, amelyben Báthory István nádor 1527 jun. 24-én tanúsítja, hogy 
II. Lajos megtalált és beszolgáltatott pecsétgyűrűjét a királyné, a tanácsurak jelenlété -

6*
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ben, ősszetörette. Az okmány szövege —  több hibával — az Archaeologiai Közleményekben 
(II., 60., 61. 1.) is megjelent.

329 »nunquam vidi corpus exangue hominis tam incorruptum, tamque non fastidio
sum et minus terribile.« ( Sárffi levele : i. h.)

330 »Re cognita corpus effodimus, caput primum, et ora abluimus ; pulcherrime per 
ea signa, quae regis Majestas in dentibus ferebat, se esse indicavit.« (U . o.)

331 Dr. Kenyeres Balázs szakvéleményének egyéb fontos pontjai ezek :
»Az emberi holttesten kezdetben nagyon szembetűnő változásokkal jelentkező 

rothadás . . . egy idő múlva megáll, szembetűnő jelenségei csökkennek, visszafejlődnek. 
Egy idő múlva megszűnik a rothadásos gázfejlődés, a képződött gázok eltűnnek s ezzel 
megszűnik a holttest puffadása . . .  A rothadó vér lassankint kiszivárog a holttestből 
s ezzel a holttest színe mindinkább halaványodik, a végén szennyes szürkévé lesz, egyben 
csökken, néha teljesen meg is szűnik, a holttest bűzössége . . . Aránylag gyorsan követ
kezik be a lelohadás, az elhalványodás és a bűz csökkenése vízben ázó holttesteken . . . 
Nyári időszakban a rothadás szembetűnő jelei az első 1— 2 hétben jelentkeznek, azontúl 
már a szembetűnő jelenségek csökkenése következik. II. Lajos király halála esetében 
a körülmények a rothadás kezdeti szembetűnő jelenségeinek eltűnésére különösen ked
vezőek voltak . . . Hogy a halott előrehaladott rothadás állapotában volt, valószínű 
Sárffi nyilatkozatából, mely szerint a holttestet a fogain látható jelekből ismerték fel, 
miből következik, hogy az arcvonások már feltűnően el voltak változva. A hathetes holt
testen az arcvonások elváltozása tényleg megvan, mert a kezdeti puffadás után lelohadó 
lágyrészek a csontok felett elcsúsznak, összegyűrődnek s így a felismerést lehetetlenné 
tevő változások jöhetnek létre. Sárffinak az a nyilatkozata, hogy soha még olyan kevéssé 
romlott és olyan kevéssé undorító hullát nem látott, mint a királyé, szintén jól össze
egyeztethető a halál óta eltelt hatheti idővel, amelyet a holttest, lucskos talajban, koporsó 
nélkül elásva, töltött.

332 »Nulla enim corpus Majestatis suae pars corruptum, vel foeditatem aliquam habuit, 
nec minimum vulnerum, etiam in quantitate aciei acris, praeterquam exiguum in labiis.« 
fi. h.)

333 »Ac vidi et vidimus a latero dextro tria fixura.« (Szerémi: i. m., 408. I
334 »Et misit nos duos capellanos post ipsum per duas quadrigas, et sic eum inveni

mus eadem forma sicut scriptum est de ipso, ut supra.« (U . o.)
335 »Cumque ad condictum diem in civitatem nostram Albam Regalem ventum fuisset, 

atque ibi corpus Serenissimi olim Domini Ludovici Hungáriáé et Bohemie etc. Regis pre- 
decessoris nostri felicis reminiscencie nuper e limo exicato iam gurgite, in quem incautus 
precipitem se dederat, effossum inque Ecclesia maiore honestissime depositum iaceret 
exanime, visum fuit nobis, ut ante omnia prestantissimi principis funeri iusta persolveren
tur.« (1526 nov. 11. —  Simcnyi : Magyar tört. okmánytár londoni levéltárakból: 87., 88., 1.)

Lajos király temetését legrészletesebben Ursinus Velius írja le. (De bello Panno
nico : 4L, 42. 1.)

338 ». . . nel corpo dél re non li trouo ferida alcuna.« (Marino Sanuto i. k., XLI1L, 
225 1.)

337 Tkalcic : Monumenta Historica Zagrabiaé, III., 251. 1.
338 Kukuljevic : Acta Croatica, 215— 218. 1.
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