
A MOHÁCSI HADJÁRAT 1526-BAN. 

ELSŐ KÖZLEMÉNY. 

A mohácsi csata tervévei. 

BEVEZETÉS. 

Az emberi nem fejlődésének történetében örökké emlekezetes 
lesz a tizenötödik század vége és a tizenhatodik század eleje. 

Amerikának s a Keletindiába vezető lítnak fölfedezése, a 
lőpor hadi czélokra való alkalmazásának általános elterjedése 
a népek polgári osztályait vállalkozóbbá és önérzetesebbé tettek, 
a könyvnyomtatás föltalálása pedig a görög és római remek művelt-
segnek az európai népek közti rohamos elterjedését s a görög filo-
zófiának feltámadását idézte elő, a mi az európai nepeket politikai, 
társadalmi és vallási reformok kivívásra ösztönözte s az új vív-
mányokat helyesen fölhasználó népeket annyival müveitebbé, 
gazdagabbá és hatalmasabbá tette, hogy ezekkel a műveltségben 
elmaradt népek a politikai létért való harczot azontúl sikerrel 
többe nem folytathatták. 

Ez új korszak derengésekor Magyarország t rónján a való-
ban «Nagy»-nak nevezhető Mátyás király ült, a ki éles észszel 
s erős kézzel vezette a magyar nemzetet a haladás ú t já ra ! 

Ügyes politikával élve, mindig csakis egy ellenfellel volt 
háborúja. Vezéri tehetségében bízva, hadmtíködéseit többnyire 
ámadólag intézte, a miért is alatta Magyarország földje ritkán 

vált hadszmhelylyé. Ellenséges szomszédjait többnyire saját orszá-
gukban győzte le s következőleg seregei többnyire ellenséges népek 
költségén éltek. 

Míg Mátyás király külföldön nem egy szerencsés hadjárattal 
növelte a magyar hadi lobogó dicsfényét, addig a honban erélyesen 
míveltette a tudományokat, művészetet, ipart s mezei gazdaságot. 

Hadtörténelmi Közlemények. II. 12 



Ő maga is szorgalmatosan tanulmányozta a régi remekírókat s 
hogy azokban nem csak gyönyörködött, hanem katonai tekintetben 
azoknak hasznát is vette, azt bizonyítja Bonfinius, a ki Olaszország-
ból Mátyás udvarába jutva, nem sokára megérkezése után, Bécs-
újhely mellett 28,000 emberből álló magyar hadseregnek hadi gya-
korlatát látta, melynek fölemlitésekor azt írja, hogy na mit a régi 
latin és görög remekírókban a csapatoknak harczra való rendezéséről 
és csatában való alkalmazásáról olvastam, azt ott végrehajtva 
láttam». 

* * 
* 

Mátyás király 1490-ben meghalt, s halála után a haladás 
szép vetésére Magyarországban zord idők jártak. 

Míg a nyugateurópai népek a művelődes pályáján szakadat-
lanul előre haladtak, — míg a törökök is az arabs tudományt és 
a perzsa műveltséget gondosan átültették hazájokba, addig Mátyás 
király erélytelen utódai alatt Magyarország minden tekintetben 
hanyatlott. 

II. Ulászló és II. Lajos önző főuraknak s csakis hasznukat 
leső külföldieknek bábjai voltak, kik az ország jövedelmeit elté-
kozolták és azután pénzhiány miatt Mátyás király kitűnő állandó 
seregét föloszlatták oly időben, a mikor a külföldi hatalmak, 
Mátyás király példáját követve, szintén állandó seregek szervezését 
kísérelték meg! 

A tudományok, a művészetek, az ipar és a kereskedelem 
támogatására gond többé nem fordíttatott, — a tudósok és művé-
szek külföldre költöztek s három-négy év alatt megszűnt mindaz 
létezni, a mivel Mátyás király a magyar nemzet haladását, jólétét 
8 ezzel politikai hatalmát biztosítani akarta. 

A gyámoltalan idegen fajú királyok alatt némely főurak, 
idegen vállalkozók és szerencsevadászok valóban mesés vagyo-
nokra tettek szert, a magyar nemzet színe-java pedig: a köznemes-
ség és a parasztság elszegényedett, a főurak által büntetlenül 
sanyargattatott, kifosztatott, míg végre a pórok, látva hogy e lelket-
len zsarnokok ellen senki sem védi meg őket, kedvező alkalommal 
elnyomóik ellen föllázadtak. 

A lázadásból keletkezett polgárháborúban, mely mindkét fél 



által irtózatos kegyetlenséggel folytattatott, majdnem 100,000 
-ember, s ezek közt több mint 40,000 fegyvert viselő bátor férfi 
veszett el! 

A pórok leverése után a parasztság súlyos szolgaságba vet-
tetett, a mi a magyar nemzet e nagy számú részében még inkább 
növelte az urak elleni gyűlöletet, a minek következmenye az volt, 
hogy míg a pórok Mátyás király alatt az uraknak hü és derék 
fegyvertársaik valának, ezentúl csak kényszerítve követték őket a 
csatatérre, s legfölebb a családjaikat és tűzhelyeiket fenyegető 
ellenséges portyázok ellen harczoltak teljes szívvel és lélekkel. 

* * 
* 

Míg Magyarországban a rosszúl nevelt, s fölötte fiatal II. Lajos 
viselte a magyar koronát, addig Európa többi nagy államaiban 
fiatal, rendkívüli jellemű fejedelmek uralkodtak, kik éles észszel 
szemeltek ki kitűnő államférfiakat s vezéreket segédeikül. 

Európában talán sohasem uralkodott egyidejűleg annyi kiváló 
fejedelem, mint a mohácsi vész idejekor. V. Károly német császár 
és spanyol király, II. Szulejmán török császár, I. Ferencz franczia 
király, VIII. Henrik angol király, s a svéd Wasa Gusztáv, mind-
annyian fiatal s nagyratörekvő, részben valóban lángeszti fejedelmek 
voltak. S Magyarországban épen akkor a szándékosan élvliajhá-
szatra nevelt, majdnem még gyermeknek mondható II. Lajos 
uralkodott oly nép fölött, melyben a főurak egymás ellen áskálód-
tak s néha harczoltak is, a köznemesség a főurak ellen foglalt állást 
s a parasztság minden úri embert gytilölt! 

S épen e szerencsétlen ország képezte vágyát a világ akkori 
két leghatalmasabb uralkodójának: V. Károlynak és II. Szulej-
mánnak! 

V. Károly, úgy mint elődei, Magyarországot a Habsburg-
ház örökös tartományaihoz kívánta csatolni; Szulejmán pedig 
Magyarországot hadászati alapúi óhajtotta a német birodalom 
ellen indítandó hadjáratainak. 

* * 
* 

V. Károly és öcscse Ferdinánd — a Habsburg-ház örökös tar-
tományainak fejedelme —Magyarországgal békében éltek s csakis 
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örökösödési szerződésekkel s házasságokkal iparkodtak magoknak 
útat készíteni, melyen majdan a Habsburg-ház osztrák ága a 
magyar trónra juthasson; II. Lajos elvette Mária föherczegnőt, 
Ferdinánd s V. Károly húgát s Ferdinánd nőül vette Annát, 
II. Lajos nővérét. A magyarok azt hitték, hogy e házassági kötelé-
kek által maguknak veszély idejére hatalmas szövetségeseket biz-
tosítanak. Csalatkoztak! Mert midőn a törökök 1521-ben es 
1526-ban komolyan támadták meg Magyarországot, akkor V. Károly 
egész hadereje Nyugat-Európában, különösen I. Ferencz, franczia 
király ellen volt alkalmazva, a német birodalom hadsegélyei pedig 
vagy igen jelentéktelenek voltak, vagy pedig elkésve érkeztek a 
magyar határszélekhez. 

Az V. Károlylyal háborút viselő Francziaország és Velencze 
V. Károly valamennyi ellenségeivel, tehát a török szultánnal is jó 
egyetértésben éltek és Magyarország a törökök elleni háborúban 
csakis a pápa, meg a csehek csekély támogatására számíthatott. 

Volt is elég magyar, a ki e támogatás csekélységét helyesen 
merlegelve, a törökökkel való békét minden áron föntartani taná-
csolta; ez óvatos emberek azonban leszavaztattak, a magyarok 
erejet s a szövetséges németek útján nyerendő segélyt igen is 
nagyra becsülő túlbuzgók által s oly férfiak által, kik Magyarország 
gyöngítésére alapították önző politikai tervöket. 

* * 
* 

A török hatalom a XVI. században érte el nagyságának tető-
pontját. Száz éven át majdnem folytonosan kitűnő fejedelmek álltak 
ezen eszes, edzett, hadi szolgálatra termett nemzet ólén, a mely 
mindenféle nemzetiségű mohamedán vallású népekkel egyesülve, 
vallási rajongással küzdött az izlám s ezzel a török birodalom 
kiterjesztéseért. 

1451-től 1485-ig uralkodott Mátyás királyunk méltó kortársa : 
I I . Mohammed, «A hódítón, a ki Konstantinápolyt bevette (1453), 
s a ki nem csak sok szerencses hadjárattal nagyobbította a török 
birodalmat, hanem mint törvényhozó, seregszervező s a belügyeket 
népei jellegének megfelelően rendező államférfiú is kitűnt. 

0 maga is tudományosan kepzett ember lévén, iskolák es 
magasabb képző intézetek alapítása által a török fiatalság oktatását 



'•és tudományos kiképzését hathatósan előmozdította, a minek tulaj-
donítandó, hogy a XVI. században a tötök nemzet intéző köreiben 
aránylag igen sok tudományosan müveit férfiút találunk. 

Tudósok és költők kísérték e nagy hódítót hadjárataiban s 
ezek társaságában pihente ki fejedelmi és hadvezéri fáradalmait . 

E hódító szultán után 32 évig uralkodott Bajezid, a ki leg-
inkább kelet felé indította seregeit, Európában pedig főleg az állami 
intézmények megszilárdítására s fejlesztésére, s az izlámhoz át nem 
tért népelemek viszonyainak rendezésére fordította főfigyelmét. 

A tudományokat és költészetet maga is mívelő Bajezid után 
nyolcz évig uralkodott I. Szelim«A kegyetlen». E rendkívüli tehetségű 
hadvezérnek csapásaitól Magyarország csakis azért menekedett 
meg, mert Szelim főleg Ázsiában és Egyiptomban terjesztette ki 
birodalmát s épen akkor halt meg, midőn seregeit az európai 
kereszténység ellen akarta indítani. 

Szelim halála után I. Szulejmán lépett a trónra, kit a moham-
medán történetírók «A törvényhozó)) névvel tiszteltek meg, míg a 
kereszteny történészek őt méltán «Nagy»-nak nevezik. 0 vetette 
Magyarországra a török jármot, melynek lerázásában a magyar 
nemzet másfél évszázadnál tovább fáradozott és léteért való har-
czában majdnem elvérzett. 

E szultán személyesen vezényelte a török hadsereget a mo-
hácsi hadjára tban; az ő egyéniségének vázolásával kezdem tehát 
azon emberek jellemzését, kik e hadjáratban mint vezérek szere-
peltek, mert a történelem bizonyítja, hogy a hadjáratok eredménye 
főleg a vezérek egyéni értékétől függ; a milyen a vezér, olyan 
a sereg. «Többet ér oroszlán által vezetett szarvas-sereg, mint 
szarvas által vezetett oroszlán-sereg» mondták már a régi görögök 
és a történelem igazolja állításukat. 

I . 

A VEZÉREGYÉNISÉGEK JELLEMZÉSE. 

Szulejmán 26 éves korában lépett a török birodalom élére és 
32 éves volt, mikor Mohács mezőin a szerencsétlen magyar királyt 
legyőzte. 



Hosszú uralkodása alatt tizenháromszor vezényelte szemé' 
lyesen seregeit. Birodalmát keleten Wan-ig, nyugaton Esztergomig 
terjesztette ki. Nagy tehetségű, erős akaratú hadvezér, népei saját-
ságait helyesen tekintetbe vevő bölcs törvényhozó, s kegyetlenség-
gel határos szigorral uralkodó fejedelem volt, a ki ritka ember-
ismerettel, minden előítélet nélkül választá ki főbb tisztjeit, a kiket 
valóban fejedelmileg árasztott el kincsekkel és kegyekkel, de 
azokat irgalmatlanúl ki is végeztette, ha az elbizakodásnak, vagy 
a hatalommal való visszaélésnek legcsekélyebb jeleit észrevette. 

A mohácsi vész alkalmával a török birodalom fő tisztviselője 
Ibrahim nagyvezír volt. Görög eredetű rabfiúból emelkedett már 
30 éves korában e nagy állásra, melyen mint hadvezér s állam-
férfiú egyaránt kitűnt. A szellemes, rendkívül művelt Ibrahim a 
hatalmas szultánnak nem csak első tisztviselője, de benső barátja 
es sógora is lett, a mi őt azonban később meg nem mentette a 
kivégzéstől, mely a török törteneszek által hatalmával való vissza-
elesevel és elbizakodásával indokoltatott. 

Ibrahim a mohácsi csata idején 33 éves volt. 

* * 
* 

A 20 éves I I . Lajos királyban volt ugyan tehetség, de nevelői 
és a kiskorúsága idejére rendelt kormányzók azt szándékosan ki 
nem fejlesztették, hogy nagykorúsága eléreee után befolyásukat 
el ne veszítsék. 

Felesege a Habsburg-házból való Mária királyné, eszes, ere-
lyes, de meg igen fiatal, a mulatságokat kedvelő asszony volt, a ki 
házasságának rövid időtartama alatt nem volt kepes azt a hálót 
széttépni, melyben a király rokona, Brandenburgi György herczeg 
és a nádor, a sánta Báthori István meg ennek párthívei a királyt 
fogva tartották. 

A legnevezetesebb ember Magyarországon akkor Szapolyai 
János erdélyi vajda vol t ; mint hetvenket várnak, mezővárosnak s 
az ezekhez tartozó uradalmaknak birtokosa, Magyarországnak 
akkor leggazdagabb főura volt, a ki a saját váraihoz tartozó tele-
pített katonaságon kívül, jövedelmeiből még 2000 emberből alko-
tott állandó csapatokat is tartott. 

Szapolyai János 1505 óta remény elte, hogy II. Ulászló halála 



után, a köznemesség segitsegevel királylyá lesz megválasztva s 
bosszúsan vonúlt vissza Erdélybe, midőn a főurak, még II . Ulászló 
király uralkodása alatt, Lajost koronázták királylyá. 

Báthuri István Magyarország nádora volt és következőleg a 
magyarországi hadak vezetésére lett volna hivatva, de elegendő 
hadtapasztalás hiján, erre ép oly kevéssé volt alkalmatos, mint 
Battyáni Ferencz, a horvátországi bán. 

Báthori István, a fondorkodó, beteges nádor s Szapolyai 
János, a hatalmas erdélyi vajda között rég óta ellenséges viszony 
létezett, mi e két, háborúban hadvezéri teendők teljesítésere hiva-
tott országos méltóságnak az ország érdekében való összmüködé-
sére fölötte kártékonyán hatott. 

Valódi vezeri tehetség a magyar főurak között egy sem volt; 
Szapolyai János értett ugyan nagy seregek vezetésehez, de miután 
a király környezete Szapolyai Jánost semmi szm alatt sem akarta 
az összes magyar hadak élére állítani, a mohácsi hadjárat alatt 
sajátképen fővezér senki sem volt, habár — a mint az említve lesz — 
névleg három is neveztetett ki e méltóságra. 

A mohácsi csatában tényleg Tomori Pál vezenyelte a magyar 
sereget. Tomori akkor 51 éves, deli férfi volt, a ki fiatal korában 
mint merész és szerencsés katona országos hírre tett szert, de egy-
nehány ezer embernél nagyobb sereget sohasem vezényelt és fő-
vezéri állásra maga sem tartotta magát kepesnek. Tomori férfi 
kora javában leoldotta kardját és ferenczrendi barát lett; 1523-ban 
a kalocsai érsekség széke lévén betöltendő, az ország rendei ezen 
méltósággal Tomori Pált kívánták fölruháztatni, ki az érsekség 
fölötte nagy jövedelmeivel s ismeretes katonai tehetségével Magyar-
országnak a kalocsai érsekséghez tartozó déli határszéleit majd 
legjobban megvédendi. 

Tomori Pál nem akarta elhagyni zárdájának magányát és 
csakis VI. Hadrián pápa parancsára fogadta el az érseki széket. 
Három éven át majdnem kizárólagosan a saját jövedelmeivel és a 
pápa által küldött segélypenzekkel tartotta fenn a Duna-vonalat 
védő csapatokat és várakat. 

Tomori Pál, a történelemben följegyzett hadi tettei után 
ítelve, merész és szerencses lovas tiszt volt, a ki azonban a török 
seregek tömegeinek sokaságában rejlő előnyöket és hátrányokat 



nem ismerte és következőleg amazokat ellensúlyozni, emezeket 
pedig hasznára fordítani nem tudta. 

II. 

A KÉT ELLENFÉL HADSEREGEI. 

A magyar hadsereg. Magyarországban ősidők óta két-
féle honvédelmi kötelezettség létezett: a személyes hadrakelés s a 
jövedelem nagysága szerinti számú harczosok kiállítása. E kétféle 
honvédelmi kötelezettség lerovásának módja az országgyűlések 
által liatároztatott meg. 

Ősidők óta 1848-ig elvnek tekintetett, hogy a nemesek és az 
ezekkel egyenlő szabadságot élvező egyének kötelesek személyesen 
a hazát megvédeni. A kik koruk, nemök vagy hivatásuknál fogva 
e kötelezettségnek meg nem felelhettek, azok költségükön magok 
helyett egy harczost állítottak ki. 

A jövedelem szerint kiállítandó harczosok száma 1526-ban a 
következő elvek szerint állapíttatott meg: Minden birtokos tíz-tíz 
jobbágytelke u t á n i — 1 harczost állított ki. Ha ötven vagy ennél 
több harczossal járult az ország védelméhez, akkor azokat ő maga, 
saját zászlójával vezette a hadjára tban; e csapatokat, melyeknek 
ereje a földbirtokos gazdagsága szerint igen különböző volt, ban-
dériumoknak, vagy magyarúl dandároknak, az azokat kiállító urakat 
pedig zászlós uraknak nevezték. 

A ki ötvennél kevesebb harczost állított ki, annak emberei a 
megye zászlója alatt indúltak háborúba. A főpapok bandériumai-
nak ereje nemcsak a birtokukon levő telkek száma szerint állapít-
tatott meg, hanem még tekintetbe vétetett az általok szedett 
«tized» is, mely jövedelem után szintén bizonyos számú harczosokat 
kellett kiállítaniok. 

A bandériumot kiállító főpapok is, épen úgy mint a többi 
zászlós urak, kötelesek voltak személyesen hadra kelni. 

A külön bandérium kiállítására nem kötelezett papok magok 
helyett egy-egy harczost s ezen kívül, ha földbirtok jövedelmét 
élvezték, minden tíz-tíz telek után még egy-egy harczost állítottak 



ki. Azok a nemesek és papok, kiknek birtokain tíz teleknél keve-
sebb volt, szomszéd birtokosokkal szövetkezve állítottak ki, közös 
költségen, tíz-tíz telek után egy-egy harczost. 

A telkek számával arányos számban kiállítandó liarczosokat 
az 1498-ki törvény szerint : József napjától Márton napjáig foly-
tonosan rögtöni kivonulásra készen kellett tartani. 

Miután a rendek meggyőződtek, hogy a nemesség a telek-
katonaság készentartását többnyire elmulasztja, az 1525-iki ország-
gyűlés azt rendelte el, hogy azok a birtokosok, kik nem áll í tanak 
ki saját bandériumot, a telekkatonaság tartására szükséges pénzt 
szolgáltassák be a megye pénztárába , mely ezen «exercitualis 
pénzek»-bői majd szervezi a telkek számának megfelelő telek-
katonaságot. 

A királyi városok is kötelesek voltak, tehetségök szerint, az 
ország védelméhez já ru ln i ; polgáraiknak száma és vagyonossága 
szerint meghatározott számú harczost — többnyire lövészeket és 
tüzéreket — állítottak ki s ágyúkat s egyéb hadiszereket küldtek 
a hadsereghez. 

A rendes évi üzetést élvező erdélyi vajda, temesi gróf, horvát 
bán és székelyek grófja az évi fizetés nagysága szerint meghatá-
rozott számú bandérium tartására voltak kötelezve. 

Magyarországban a király és a királyné külön-külön, bizo-
nyos birtokok és jövedelmek haszonélvezői voltak; e birtokok és 
jövedelmek után bandér iumok: a király dandár ja és a királyné 
dandárja kiállítására voltak kötelezve. 

Végre az országgyűlések által ismételve hadi adók szavaztat-
tak meg, melyeknek jövedelméből a király köteles lett volna zsol-
dos csapatokat toboroztatni és folytonosan hadrakész állapotban 
tartani, továbbá lőport és lőfegyvereket vásároltatni és a dunai 
hadihajó-raj költségeit is viselni, a mely költségek fedezésére külön-
ben a Duna mentén fekvő várakhoz tartozó birtokok jövedelmének 
egy része is fordíttatott . A végvárakhoz terjedelmes uradalmak 
tartoztak, melyeknek jövedelmét a várkapitányok élvezték azzal a 
kötelezettséggel, hogy a várakat mindig védelmezhető állapodban 
tartsák és a szükséges várőrséget fizessék. 



Mátyás király arra törekedett, hogy mennel többen a honvé-
delmi kötelezettségek teljesitese alól pénzzel váltsák ki magokat s 
az ekként bevett pénzzel szervezte és tartotta fönn híres zsoldos csa-
patait. Mátyás király gyönge utódai alatt mindig többen és többen 
váltották ki magokat, de a megváltási díjak részint igen alacso-
nyakra alkudtattak le, részint rendesen be nem fizettettek, a mi 
pedig befizettetett, az a királyok és környezetűk által eredeti 
rendeltetésétől elvonatott es eltekozoltatott, a minek eredménye 
az volt, hogy veszely idejen a fölkelés alól fölmentettek nem 
vonultak ki és helyettök zsoldosok sem voltak! 

* * 
* 

A magyar sereg 1526-ban könnyű és nehéz lovasságból, és 
könnyű és nehez gyalogságból állott. 

A huszárok kepeztek a könnyű lovasságot, a mely dzsidával,. 
karddal es fokossal vagy buzogánynyal volt fölfegyverezve. A vagyo-
nos nemesek többnyire vértezve jelentek meg és nehéz lándzsával, 
«bontó nyársakkalt), egyenes kardokkal és buzogányokkal voltak 
fölfegyverezve. Ezek kepezték a nehéz lovasságot. 

A nehéz gyalogság paizszsal volt ellátva s nehéz karddal meg 
lándzsával volt fölfegyverezve. A király és királyné dandárjainál,, 
továbbá több, leginkább a török tartományokkal szomszéd földbir-
tokosok bandériumainak gyalogsága, végre némely felsőmagyar-
országi megyek és városok által kiállított csapat puskákat használ t ; 
a többi könnyű gyalogság részben íjas puskákkal, részint közön-
séges íjakkal, nyársakkal és kardokkal volt fölfegyverezve. 

A tüzérségét többnyire a városok s a várkapitányok állítót* 
t£k ki. 

Mátyás király felsőmagyarországi két ágyu-öntődéje s lőpor-
malmai 1526-ban már nem léteztek, s háború esetén a király 
Ausztriában és Németországban vásároltatott lőport és ágyúkat. 
Csakis nemely város keszitette otthon a városnak szükséges lőport 
és nemely városban a harangöntők voltak kötelesek a városnak 
ágyúkat önteni. 

Élelmezési intézkedesek háborúban csakis annyiban tétettek, 
hogy azok a megyek, a melyeken magyar seregek tartózkodtak 
vagy a melyeken áthaladtak, kötelesek voltak arról gondoskodni, 



hogy a sereg számára elegendő eleiem és takarmány, elárusítás 
végett, a tábor közelében kijelölt vásártérré vitessek, a hol azután 
a harczosok a király által megszabott áron keszpenzzel vásárolták 
a nekik szükséges eleimet és takarmányt. 

A nemesség számos szekérrel ment hadjáratba, a melyekre 
néha 1—2 hónapra való élelem és takarmány volt fölrakva, hogy 
ne kellessen készpénzen vásárolni azt, a mi otthon bőven termett. 
Orvost csak néhány nagy úr vitt magával ; a többi a gondviselesben 
bízott; ha megsebesült, akkor kimosták a sebét s zsíros rongyot, 
vagy valamely javas asszony által készített kenőcsöt tettek a sebre 
addig, míg a megsebesült: vagy meggyógyult vagy — meghalt. 

Különben némely helyen ismertek már az antiszeptikus stb-
kötést is, a mennyiben «igen gyógyító áldásnak — mondták — a 
tiszta faszénport, a melynek kis újjnyi vastagságú réteggel kell a 
sebhelyet betakarni s ezt a kötést néha megújítani.)) 

A magyar hadseregekben különben volt mindig sok szerzetes 
pap is; különösen a «cseri» barátoknak nevezett ferenczrendüek 
és a csuklyásrendüek nemcsak az emberek lelki üdvevei foglalkoz-
tak, — nemcsak a «pogányok» elleni harczra lelkesítettek az 
embereket, hanem mint orvosok, levelirók s sokfele viszonyokban 
hasznos tanácsadók is áldásosán működtek a magyar hadseregek-
nel, melyekkel harczba is mentek es balkezökben feszülettel, jobb-
kezökben bunkós bottal (fegyvert nem volt szabad viselniök) val-
lási rajongással kerestek a vértanúi halált, s ezzel utánzásra indí-
tották hivőiket. 

* * * 

A török hadsereg, Szulejmán szultán alatt , kora legjobb 
seregeinek egyike volt. Szervezete igen jól felelt meg a középkor-
ból az új korra való átmenetnel keletkezett különös viszonyok-
nak. Voltak részei, melyek kizárólag állandóan szolgáló katonák 
által kepeztettek, a melyek mellett azonban a középkorból fen-
maradt hűbéres rendszer is gondosan föntartatott s szigorral 
ügyeltetett föl, hogy a hűberes földekkel es birtokokkal járó ka-
tonai kötelezettségek pontosan teljesíttessenek, nem úgy, mint 
Európa többi országaiban, a melyekben a hűbéresek mindinkább 
kivonták magokat hűbéri kötelességeik teljesitese alól. 



A török sereg három, egymástól lényegesen különböző rész-
ből állott: a szultán csapataiból, a hűbéresekből képezett sereg-
részekből és a csakis a mohammedán hitért és zsákmányért har-
czoló kurudzsikból. 

A szultán serege állandóan szolgáló gyalogságból, lovasságból, 
tüzérségből es mesteremberekből képeztetett. Szulejmán trónra-
léptekor az állandó sereg 23 ezer emberből állott. A mohácsi had-
járatkor e szám már meghaladta a 35 ezret és Szulejmán halálakor 
már majdnem 49 ezer emberrel vonúltak a török állandó csapatok 
Magyarországba. 

A mohácsi hadjáratra 17 ezer gyalogos (janicsárok puskák-
kal), 5000 lovas és 2000 tüzér, mesterember stb. volt kirendelve. 

A hűbéres csapatok kevés kivétellel lovasokból állottak. A tö-
rök katonai hübér-birtokok vagy oly kicsinyek voltak, hogy annak 
elvezője csakis személyes hadrakelésre volt kötelezhető, vagy 
nagyobbak, melyeknek élvezői a birtok nagyságának megfelelő 
számú, jól fölfegyverzett, fölszerelt, kiképzett és lovasitott ember-
rel tartoztak hadjáratokban részt venni. 

A kis hübérbirtokokat «timár»-oknak, a nagyokat «sziámet»-
eknek nevezték; törvény által meg volt állapítva, hogy egy-egy 
sziámet legalább is 400 aranyat jövedelmezzen; a tímárok nagy-
ságának minimumát nem ismerem, de a timárosok örökösödési 
viszonyait rendező törvényekből következtethető, hogy azok leg-
alább 80 aranyat jövedelmeztek évenként. 

A timárosok és sziámetesek, kiket, úgy mint az állandó 
lovasságot, szipahik-nak liítták, birtokaikat hadi erdemek jutalmazá-
sáúl kapták s e birtokok azután apáról fiúra, s ennek hiányában 
más, a birtokszerzőtől fiágon leszármazó férfira szálltak; ha a fiág 
teljesen kihalt, akkor a hübér-birtok az államra maradt, a ki azt 
újra valakinek adományozta. 

A hűbéres szipahik tartományuk kormányzója, a szandzsák-
bég által vezettettek hadjáratra s Európa összes szandzsákjainak 
vezére a rumili béglerbég (ezredesek ezredese), az Európán kívüli 
szandzsákok katonaságát pedig az anatoli béglerbég vezérelte. 

A két béglerbég közvetlen elöljárója a nagyvezír volt, a ki 
csakis a szultánnak volt alárendelve. 

Különös gondot fordított Szulejmán a lövő fegyverekre. Vala-



mennyi janicsárját az akkor a spanyol seregben használt lövő 
fegyvereknel kevésbbé súlyos és könnyebben kezelhető puskákkal 
fegyverezte föl. 

Tüzérségének emberei is igen gyakorlottak és állandó szol-
gálatra kötelezettek voltak, míg a keresztény hadseregek vezerei 
csakis hadjáratok kitörésekor fogadtak, a hadjárat tartamára, 
pattantyús mestereket és segédeket. 

Az ágyúöntés, mely Európa akkori államaiban csakis keves 
érczöntö által gyakoroltatott, a török hadseregben a tüzérek föl-
adataihoz tartozott, kik ebben oly gyakorlottak és ügyesek voltak, 
hogy várvívások alkalmával néha, ha az utak oly rosszak voltak, 
hogy az akkori nehéz ágyúkat a várhoz szállítani nem lehetett, 
csakis érczet vittek magokkal s közvetlenül a vívandó vár előtt, 
rögtönzött öntőmühelyben, öntöttek ágyúkat. 

Tudjuk, hogy lőporral fölrobbantó aknák arabok s törökök 
által alkalmaztattak először rendszeresen várvívásokra, valamint 
azt is tudjuk, hogy Szulejmán katonai mérnökéi alkalmazták elő-
szór tervszerűen (Rhodosz előtt) a várvívó árokrendszert. 

Seregenek nagyszerű fejlődését Szulejmán leginkább azzal 
erte el, hogy fenyesen díjazta es megjutalmazta a hadművészet 
bármely ágában kitűnő férfiakat, akár saját népeiből váltak azok 
ki, akár idegen országból jöttek őt szolgálni. 

Sok franczia és olasz renegát, a kit tehetsegének megfelelően 
honában nem alkalmaztak, eszét és tapasztalatait Szulejmán sere-
gebe vitte, a hol, úgy miüt később a franczia seregben, minden 
közkatona előtt az előléptetes, sőt a meggazdagodás út ja is nyitva 
állott ; eszszel, bátorsággal és a mindenhez szükséges szerencsé-
vel, nem egy rabszolga-fiúból lett pasa, sőt nagyvezír is, és a török 
hadseregben nem egy elzüllött kereszteny katona jutott magas 
állásba s segítette Szulejmánt győzelmei kivívásában. 

A török sereg kegyetlen, szigorú fegyelemmel tartatott rend-
ben s meg a csak is harácsolásból élő kurudzsik is — mely szóval 
valószínűleg a magyar «kurucz» szó egy eredetű — kegyetlenül 
kivégeztettek, ha harácsolásra s pusztításra adott engedély nélkül, 
bármi kárt tettek a megkímélendő vidéken. 

A török hadi tengereszet is minden tekintetben kitűnő volt. 
Szulejmán pénzügyei mindig rendezettek voltak, s következőleg 



hajók építésére s fölszerelésére mindig volt elegendő pénze és 
mesterembere. A hajósok és tengerészeti tisztek többnyire oly 
szíriai és afrikai partlakók, meg görög és olasz renegátok voltak, 
kik gyermekkoruktól fogva a tengerhez szoktatva lettek s részben 
kalózhajókon kezdték tengerészeti pályafutásukat. A mohácsi had-
jára t ra , naszádokon, e népségből is jött 600Ö ember Magyar-
országba. 

ni. 

A HADJÁRAT INDÍTÓ OKAI. 

II . Ulászló 1503-ban hét évre békét kötött a törökökkel s e 
béke ismételve meg is újí t tatott . II. Lajos király uralkodása alatt 
azonban a végeken vezérkedő magyar zászlósurak ismételve betör-
tek a török tartományokba, a mi természetesen a török határszéli 
bégeket is arra indította, hogy ők is betörjenek Magyarországba. 

E végbeli kis hadjára tokban a magyarok előnyben voltak, 
mert a Duna es a Száva jobbparti várai, Nándorfehérvár és Szabács, 
a magyarok bir tokában voltak. 

A mint II. Szulejmán 1520-ban a t rónra lépett, első gondja 
volt a Duna és Száva vonalnak dél ipartvidékét teljesen hatalmába 
ej teni; e czél elérésére 1521-ben hadjáratot indított Magyarország 
ellen és Nándorfehérvárt meg Szabácsot csakugyan el is foglalta. 

Szulejmán 1521-ben a hadászati alappontokul és hidfőktil 
használható várak elfoglalásával megelégedett s a következő évek-
ben hadi erőit tengeri ha ta lmának kifejlesztésére és ázsiai meg 
egypitomi tartományainak biztosítására használta föl. — Csakis 
1525-ben fordította ismét figyelmét Magyarország felé, mely-
nek meghódításával Szulejmán a török birodalomnak hadá-
szati alapot kívánt szerezni a német birodalom ellen majd indí-
tandó hadjáratokra . 

Szulejmán már 1524-ben, a mikor II. Lajos, a pápa és a 
magyar kormány tanácsából a béke megújítását mindenféle ürü-
gyekkel húzta-vonta, II . Lajos királyt azzal fenyegette, hogy majd 
személyesen jön Magyarországra, Budát elfoglalja s hata lma alá 



fogja haj tani nem csak Magyarországot, hanem a német birodal-
mat is. A német birodalom akkor, valamint 1525-ben is, a magya-
roknak nyúj tandó hadi segélyt megszavazta ugyan, de csakis azon 
esetre, ha a törökök valóban komolyan megtámadják Magyar-
országot. Mivel mind 1524-ben, mind 1525-ben hadi segély nem 
volt szükséges, a német rendek 1526-ban is ovak lármának)) tekin-
tették a törököknek Magyarország elleni hadkészülődésökre vonat-
kozó híreket, s csak akkor segítettek volna, a mikor már késő volt. 

A Magyarország ellen indítandó s később Némethon felé 
folytatandó háború idejét Szulejmán 1525-ben leginkább azért 
vélte bekövetkezettnek, mert Yelenczével és Lengyelországgal 
békét kötött volt, I. Ferencz franczia király pedig V. Károlynak 
halálos ellensége lévén, hadaival a német császár seregét Olasz-
országban foglalkoztatta. 

* * * 

Magyarországnak nem volt szándéka a törökök ellen had-
járatot indítani, csakis állami függetlenségének megvédése végett 
nyúlt fegyverhez és korántsem valószínű, hogy a háborút kikerüli, 
ha Szulejmán utolsó ajánlatát elfogadja s évi hűbér-fizetésre köte-
lezi magát, mely föltétel alatt Szulejmán Magyarországgal békét 
akart kötni. 

Ha a magyarok ezt az a jánla to t vissza nem utasít ják, akkor 
Szulejmán bizonyosan más ürügyet talált volna, melylyel birodal-
mának véghelyeit Bécshez közelebb helyezheti. 

IV. 

A TÖRÖKÖK HADI KÉSZÜLETEI. 

Szulejmán szultán, a színleg Perzsiát sújtandó, de valóság-
ban Magyarország ellen indítandó hadjárat ra való előkészületekre 
a rendeleteket részben már 1525-ben adta ki. 

A kisázsiai és az európai főkormányzók (béglerbégek) már 
1525-ben kapták meg az értesítest, hogy 1526-ban hadjárat lesz. 
1526 elején parancsoltatott meg nekik, hogy hadi erőiket akként 



gyűjtsek össze, miszerint azok a ba j ram ünnepén, azaz július ele-
jén Nándorfehérvár körül összpontosítva legyenek. 

Nyolczszáz, a Dunán is alkalmazható hadihajó, a tavasz 
kezdetere Konstant inápolyba rendeltetett , hogy azokon néhány 
janicsár zászlóalj és némely könnyű csapat Nándorfehérvárra szál-
líttassék. 

A rumili (európai) béglerbég már az 1525-ki aratás óta a 
Konstantinápolyból Nándorfehérvárra vezető birodalmi út főbb 
városaiban, úgy mint Drinápolyban, Philipopolyban, Zsófiában, 
Nisen és Nándorfehérvárott elelmi raktárakat gyűjtetett össze, 
hogy az 1526-ban a szultánnal jövő sereg rendes élelmezése 
lehetséges legyen. 

A Kis-Azsiából jövő gyalogság ápril hó folyama alatt gyüle-
kezett Konstantinápoly körül, míg e seregrész lovassága, később 
kelt át a Boszporuson, hogy nagyobb menetekkel haladva, csakis 
a hadszínhely közelében csatlakozzék az amúgy is igen számos 
hadsereghez. 

A török birodalom lakói érdekeben a sereg fegyelmezesére 
szigorú rendeletek adattak k i : csakis a vásári árakon való vétel 
volt megengedve; a ki erőszakkal bár mit elvett, vagy valamit 
lopott, — a ki a vetéseket összegázolta, vagy gyümölcsfákat ron-
gált, az halállal büntettetet t meg es hogy ez nem csak puszta fenye-
getés volt, az Szulejmán naplójából is kitűnik, melyben olvassuk, 
hogy május 10-ikén egy ember lefejeztetett, mert Kemal falu 
mellett vetéseket gázolt össze, — ugyan e hó 1 I -en két ember 
fejeztetett le, mert lovakat lopott, 13-ikán egy tiszt fölakasztatott, 
mert alárendeltjeinek a lakosság elleni garázdálkodását elnézte, 
31-én egy katonai biró és hét ember végeztetett k i ; az emberek, mert 
vetéseket gázoltak össze es loptak, a biró pedig, mert őket meg 
nem bün te t t e ; junius 5-iken két lovas katona fejeztetett le, mert 
lovaikat vetéseken legeltették stb. 

April közepe táján a török seregnek egy tekintélyes része 
már Konstantinápoly körül volt összpontosítva. E seregnek erejet 
az egykorú írók 100,000 emberre s 300 ágyúra becsülték; miután 
azonban tekintetbe veendő, hogy az akkori, nagyrészben hűbére-
sekből álló, kevés, rossz útakon haladó seregnek, úgy a mint a Kelet-
Indiában működő angol seregeknél még most is látjuk, körülbelül 



két harmad resze szolgákból, lovászokból, kocsisokból, tevehajcsá-
rokból stb. effele nem harczoló emberekből állott, a török sereg 
ezen részének valóban harczra szálló embereinek számát mintegy 
30—40 ezer emberre tehetjük. 

V. 

A MAGYAROK HADI KÉSZÜLETEI. 

Magyarországon már 1523-ban várták Szulejmán támadását. 
Szulejmán azonban akkor a Rhodosz szigeten levő János szerzetes 
lovagok elleni győzedelmes, de fölötte sok emberveszteséggel járó 
háborúból tért vissza, s azt az évet seregének rendbehozatalára és 
a veszteségek pótlására használta föl, a későbbi években pedig, 
seregei Ázsiában és Egyiptomban voltak elfoglalva. 

Magyarországnak tehát ideje lett volna, a majdan okvetlenül 
bekövetkezendő nagy hadjáratra készülni; a rendek évenként meg 
is szavazták a hadi adót ós a honvedelmi kötelezettségek lerovására 
vonatkozólag is eleg törvényt hoztak, de ezek erélyesen és lelkiis-
meretesen sohasem hajtattak végre. A hadi adó, a mennyire be volt 
hajtható, elkallódott, a fegyveres csapatok tartására kötelezett urak, 
kötelezettségűknek nem feleltek meg, s meg a király és a királyné 
által kiállítandó dandárok sem voltak oly erősek, a milyeneknek 
a törvények szerint lenniök kellett volna. 

A végvárakhoz tartozó uradalmak jövedelmeit a várkapi-
tányok magánjövedelmüknek tekintették s a végvárak épentartá-
sára, fölfegyverzésére ós jó várkatonasággal való ellátására lehe-
tőleg keveset költöttek. 

Senki sem volt, a ki a törvények végrehajtására szigorral 
felügyelt volna, s csakis Szapolyai János Erdélyben, Tomori Pál 
a Bácskában és Battyáni bán Horvátországban akarták a honvé-
delmi törvenyeket pontosan végrehajtatni, ámde ezeket a király 
a kötelezettségöknek meg nem felelő hatalmas főurak ellenében 
nem támogatta. 

Budán ápril elején tudták meg, hogy a török hadkészülődések 
egy Magyarország ellen indítandó hadjáratra tétetnek. Lajos király 
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azonnal írt segítségért rokonának, a lengyel királynak, a pápának, 
V. Károly és Ferdinánd sógorainak, de a Magyarországon teendő 
hadkészülődések elrendelését az ápril 24-ikére a Rákosra össze-
hívott országgyűlés megnyitásáig elhalasztotta. 

Az ápril 24-én összejött magyar országgyűlés, melynek föladata 
lett volna az ország biztosítására szükséges intézkedéseket meg-
tenni, politikai pártharczokkal töltötte együttlétének első napjai t ; 
Báthori István, pénzen szerzett pártjával, a kalandosok-nak nevezett 
bandájával, mindenek előtt a köznemesség bizalmát biró Verbőczi 
nádort fosztatta meg hivatalától és magát választatta meg ismét 
nádorrá s csakis azután jöttek szóba a hon megvédésére teendő 
intézkedések. Május elsején — a mikor Szulejmán és serege már 
Drinápoly vidékén voltak — kezdődtek az ország védelmére 
teendő intézkedések felőli viták ; a főpapok készeknek nyilatkoztak a 
templomok kincseinek egy részét a hadi költsegek fedezésére átadni; 
május 2-ikán a főurak és a nemesség is szavaztak meg hadi adót, 
de kevesebbet mint az előbbeni években, mert attól tartottak, hogy 
ez az adó is, úgy mint az előbbi években fizetett adók, csakis 
néhány ember meggazdagítására lesz elprédálva és eltékozolva. 
Ezenkívül határoztatot t : hogy a király személyesen vezesse a 
netalán hadjáratra indúló nemzeti sereget s válaszszon maga mellé 
egy vagy két hadtapasztalással biró vezért; hogy a zászlós urak s 
a vagyonos nemesek nem csak a törvénynyel meghatározott számú 
dandárjaikat (bandériumokat) küldjék a nemzeti sereghez, hanem 
mindenki személyesen es annyi harczossal vonúljon ki, a mennyit 
fölszerelni s eltartani képes. Végre elhatározták, hogy a parasztok 
is állítsanak öt-öt telek után egy harczost, ha pedig a király el-
rendeli, akkor valamennyi fegyverviselésre alkalmas paraszt ott 
gyülekezzék, a hová a király őket összehívja. 

E törvények, bár igen későn hirdettettek ki, mégis hasznosak 
lehettek volna, ha erélyes király, ügyes és lelkiismeretes főtiszt-
viselőkkel, azokat gyorsan és szigorúan végrehajtat ja; ámde a 
király ezentúl is lóversenyekkel, harczjátékokkal s egyéb mulat-
ságokkal töltötte idejét, mit sem törődve az államügyekkel; a 
nemzet által gyűlölt főtisztviselőknek pedig a nemzet nagy része 
engedelmeskedni nem akart. 

A külföldi hatalmak közül csakis a római pápa buzgólkodott 



Magyarország megmentésén. Rögtön küldött 50,000 aranyat s 
követe, Burgio bibornok, azonnal intézkedett is, hogy e pénzzel 
Lengyelországban és Csehországban jó katonák és tisztek fogad-
tassanak és Magyarországba küldendő csapatokká szerveztes-
senek. 

II. Lajos király sógorai, a hata lmas V. Károly császár, vala-
mint a Magyarországgal szomszédos örökös tartományok fölött 
uralkodó Ferdinánd, egy katonát, egy aranyat sem küldtek Magyar-
ország segélyezésére! 

II. Lajos király rokona, a lengyel király, nem segítette Magyar-
országot, mert a törökökkel bókét kötött volt, s így a magyarok 
azon része, mely leginkább azért kívánt mindig idegen uralkodó 
házból való királyt, hogy az által Magyarországnak a veszély ide-
jére hü szövetségest biztosítson, e reményében csalódott! 

I. Ferencz, franczia király, nem csak hogy a magyarokat az 
összes kereszténység hatalmas ellensége elleni háborúban nem 
segítette, de még a törökök győzedelmét is óhaj tot ta , reményelve, 
hogy a magyarok legyőzetése után Szulejmán teljes erejével majd 
halálosan gyűlölt ellensége, V. Károly császár és családjának 
örökös tar tományai ellen fog fordúlni. 

A külföldi uralkodók közül csakis a törökök támadásai által 
legkevésbbé fenyegetett fejedelem: VIII. Henrik angol király kül-
dött pénzsegélyt: «Az összes kereszténység védelmére kelő vitéz 
magyaroknak*)! 

Tomori érsek a határszéleknek török harácsolások elleni 
biztosítására már összes pénzét elköltötte volt, úgy hogy Péter-
váradnak védhető állapotba való hozatalára s a várőrségek meg a 
naszádosok zsoldjára sem volt már elegendő pénze. A szükségen 
segítendő, a kormány igénybe vette a főpapok által az ország-
gyűlésen tett ajánlatot és elrendelte, hogy valamennyi templom 
arany és ezüst készletének fele a kincstárnak beszolgáltassék. 
E rendszabály sem jövedelmezett azonban sokat, mert senki sem 
bízván a király azon ígéretében, hogy a beszolgáltatott arany- és 
ezüstnemüek értéke később meg lesz térítve, a tulajdonosok sokat 
eltitkoltak és csak keveset adtak á t ; e kevésből pedig — a kor-
társak állítása szerint — sok elkallódott, úgy, hogy a beszedett 
fémekből vert pénzen és a juliusig befolyt hadi adóból alig lehetett 
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a legszükségesebb kiadásokat fedezni s Bécsben es Nemetország-
ban néhány ágyút és lőport vásároltatni. 

•Június 12-én hirdettetett ki Budán a királyi rendelet, mely 
julius 2-dikára Tolnára hívja össze a nemzeti sereget; meg volt 
hagyva, hogy a zászlós urak s a nemesség szemelyesen, a tör-
vényszerű legénységükkel s minden öt telkök után egy-egy fegy-
veres paraszttal, jelenjenek meg. A királyi városok is fölszólíttat 
tak, hogy legénységüket s ágyúikat szintén júl ius 2-ikára Tolnára 
küldjek, vagy pedig e kötelezettség teljesítése alól magokat pénz-
zel váltsák ki. 

Június 22-ikén a megyek fölszólíttattak, hogy «véres kard» 
körül hordoztatással, minden fegyverviselésre képes magyart a 
haza vedelmére hívják föl. 

Ugyanekkor Buda várfalainak kitatarozását is megkezdtek 
és a király a Budán maradó királyné védelmet Szalaházi veszprémi 
püspökre, Thurzó Elekre és Bornemisza Jánosra bízta, kik dandár-
jaik egy reszevel a budai királyi várkastélyt szállották meg. 

VI. 

HADMŰKÖDÉSEK 152G AUGUSZTUS 26-IKÁIG. 

A szultán főhadiszállása s a sereg éle 1 5 á p r i l i s 23-án 
indúlt el Konstantinápolyból s május 2-án erkezett Drinápolyba;. 
kilencz nap alatt 192 kilométernyire, azaz, átlagot véve, naponta 
21 Vs kilométernyire haladtak, a mi az ú tban levő sereg nagy 
tömegét tekintve, bizonyítja, hogy a menet-intézők igen ügyesek 
lehettek. 

Drinápolynál a sereg egy hétig megállott, a mi bizonyára 
azért rendeltetett el, hogy a sereget követő podgyász-oszlopok a 
csapatokat utóiérhessek s az elelmezesi czikkek kiosztására a szük-
séges idő meglegyen. 

Drinápolyból a sereg kilencz nap alatt Philipópolyig nyo-
múlt előre, a hol 19-én érkezett meg. Ez út 144 kim. ; a sereg tehát 
átlag naponta csakis 16 kilometert haladt, azaz kevesebbet mint 
Konstantinápolytól Drinápolyig való menete alatt, a mi abban 



Jeli magyarázatát, hogy a menet előbbi szakaszán a sereg három 
úton mehetett, míg az utóbbin csak kettőn. 

Philipópolynál a sereg ismét négy napig megállott, bevárta a 
kisázsiai lovasságot s azután két oszlopban kelt át a Balkán-
hegy lánczon ; az egyik, a szultán csapataiból (állandó sereg) es a 
főhadiszállásból alkotott oszlop a főúton, a másik, az anatóliai 
és rumeliai csapatokból álló oszlop, az Izladin át, indíttatott 
Zsófia felé. 

Hat napig tartott a menet Zsófiáig s a sereg a menet e része 
alatt átlag naponta ismét 202/s kilométert haladt. 

Május 29-én a török sereg szakadó esőben ütötte föl sátrait 
Zsófia körül s ez időtől fogva majdnem hat hétig folytonos eső-
zések, késői fagyok, zivatarok s árvizek nehezítették a török sereg 
előnyomúlását. 

Június 3-dikán az egész sereg egy oszlopot alkotva indúlt el 
Zsófiából, de a legközelebbi állomáson két, lépcsőzetesen egymást 
követő oszlopra osztatott. Az első, Ibrahim nagyvezír vezetése 
alatt, az anatóli és ruméli seregekből állt s 48 órával előbb indúlt 
el mint a főhadiszállásából és a szultán csapataiból álló második 
oszlop. 

Június 9 dikén a török seregnek mind a két oszlopa a Nis 
körüli magaslatokon táborozott ; a sok esőzés következtében az 
egész menet alatt a völgyek vízzel voltak bor í tva; valamennyi 
patak ki volt áradva s a hidak többnyire az árvizek által haszna-
vehetetlenné váltak. 

Ily nehéz viszonyok között a török sereg mégis hat nap alatt 
124 kilométert haladt, azaz átlag naponta 202/s kilométert. 

Nistől, illetőleg Aladsa-Hiszártól a nagyvezír június 16-án 
az anatóli és ruméli seregekkel Belgrádra előre sietett s e fontos 
hadászati alappontot június 30-án érte el. Belgrádba való meg-
érkezése után Ibrahim azonnal a hűbéres harczosokból alkotott csa-
patok megvizsgálását kezdte meg. Három napig — szakadó esőben — 
győződött meg, vájjon a hübér-birtokokat bíró harczosok teljes 
számban s kellően fölfegyverezve és fölszerelve jelentek-e meg? 

A ki hűbéri kötelezettségeinek teljesen meg nem felelt, az 
hűbéres birtokától megfosztatott. Július 4-ikén a nagyvezír főhadi-
szállását Zimonyba helyezte át, júl ius 6-ikán a boszniai és hercze-



govinai hűbér-csapatok, 9-ikén a szultán és 10-en a naszádhad is 
megerkezett Belgrádba. Ez utóbbi napon az anatóli hadsereg a 
Száván átkelt és Zimony környéken szállt táborba, s ezzel a Magyar-
ország ellen rendelt török hadsereg összpontosítása be volt fejezve 
és a hadjárat meg volt indítva. 

* * 

A török sereg állandóan szolgáló csapatainak menete 68 napig 
tartott, de nemely anatóli csapat már majdnem félév óta volt úton, 
míg Szíriából Zimony vidékére jö t t ! 

Július 13-án indúlt el a török hadsereg Zimony vidékéről és 
14-en Péterváradot a Duna mind a két part ján bekerítette. 

A török hadsereg közeledésekor Tomori puskás gyalogságát 
Péterváradra küldte es 2000 lovasával a török seregnek had-
mozdúlatait szemmel tartotta. 

Peterváradot Alapy György vedelmezte. Alig 1000 főből álló 
helyőrsegével megszállotta a város falait es a Duna bal partján 
épített hídsánczot; Tomori pedig a parancsnoksága alá rendelt 
40 naszáddal több ízben s majdnem mindig szép sikerrel támad-
tatta meg a törökök dunai hajóhadát . 

Ibrahim a nem kőből épített, hanem egyszerű vedőczölöpzetes 
földgátból epűlt városfalat július 13-án délután és július 14-én 
egesz nap lődöztette és szakadó esőben rohamhágcsókat készíttetett* 

Július 15-én a török sereg rohamot intezett a védő harczosok 
számához aránytalan hosszú városfalra. A roham sikerűit. A ma-
gyarok visszavonúltak a fellegvárba, a hová a hídfő védői is föl-
hívattak. 

Július 16-án az európai török sereg hűberes lovassága a 
Duna balparti vidékere Tomori ellen küldetett és julius 17-én a kis-
ázsiai sereg foglalta el a kiküldetés által a körülzároló vonalban 
okozott hézagot. 

Július 21-én Ibrahim háromszor egymás után rohamot intéz-
tetett a lődöztetes által már romladozó fellegvárra, de sikert nem 
ért el. Alapy vitézül vedte a fellegvár réseit s a törökök este 
150 harczosukat temették el. 

Julius 22-én a fellegvár lődöztetése közben, Alapy egyik csapa-
tával kirohant s a meglepett törökök közül sokat levágott. Ibrahim 



a kitörés után várvivó vonalait a várhoz közelebb állította fel s 
július 23-án ismét hét rohamot kíséreltetett meg, de ekkor sem 
sikerült a janicsároknak a fellegvár elfoglalása, mert Alapy s derék 
katonái, a törököket mindannyiszor nagy veszteséggel visszaűzték; 
a törökök közül e napon 6G0-an estek el. 

A janicsárok veszteségeit pótlandó, július 24-én a szultán 
meg 1000 janicsárt küldött Ibrahimnak. Július 27-én a törökök 
két aknát robbantottak föl, mi által a fellegvárnak delkeleti része 
romba dőlt, a mely romokon át a janicsárok végre rohammal be-
nyomúltak a fellegvárba; Alapy és vele 500 magyar harczos elesett. 

Ibrahim nagyvezír, valószínűen tisztelve a magyar helyőrség 
hősies magatartását, a még életben maradt 300 magyar vitéznek 
lemészárlását nem engedte meg, hanem azokat hadi fogságba vetette. 

Július 29-én a szultán is megérkezett seregével Póterváradra, 
a honnan a török sereg július 31-ikén folytatta előnyomulását 
Eszek fele. 

E közben Perényi Péter temesi bán s más főurak dandárai 
Tomori seregével egyesültek, úgy hogy Tomori ekkor már 5000 
harczossal akadályozhatta meg az európai török lovasságnak por-
tyázásait. 

A török seregnek Eszék felé való elindításakor Szulejmán a 
Duna bal partján portyázó török lovasságot ismét a Duna jobb 
partjára hívatta, mire Tomori seregreszével Bácson át Dályára 
sietett, ott a Dunán átkelt s azután az előrenyomúló török hadsereg 
elől lassan Eszékre vonult vissza, a török seregnek oda érkezésekor 
pedig a Dráván is átkelt, a hidat maga után elégette s Baranyavár 
felé vezette seregét. 

A török hadsereget Péterváradról való elindúlása után a kő-
ből épített újlaki várkastély (most Illók) tartóztatta föl, mely 
ellen a török rendszeres vívó-árkokat és ágyútelepeket is ásatott ; ez 
azonban fölösleges munka volt, mert a gyáva nemet várőrseg még 
a vár lövöldöztetesének megkezdése előtt föladta a várat (augusztus 
8-ikán), a mely példát a többi szeremsegi várkastélyok parancsnokai 
is követtek. 

Augusztus 9-én a török hadsereg éle ismét folytatta menetét 
Eszek felé. Ugyan e napon Szulejmán az egész török sereggel tu-
datta, hogy a hadjárat főczelja: «Buda elfoglalásai. 



A török sereg előnyomulása a folytonos esőzések s az útak 
rossz állapota által igen megnehezíttetett, a miért is a sereg éle 
csak augusztus 14-én jött Eszék elé s következőleg augusztus 
14-ikéig naponta átlag csak 12 kilométernyire haladt. 

Eszéknél a törökök rögtön hídépítéshez fogtak; a 215 méter 
hosszú és IV2 méter széles híd 4 nap alatt elkészült; 20-dikán 
már a belgrádi vajda 150 lovassal a Dráván átkelt s Tomori elő-
őrseit — valószínűleg Bellye körűi — megtámadta s ezekből fog-
lyokat is hozott a szultán főhadiszállására, a hol a foglyok a 
magyar hadak viszonyai felől kikérdeztettek. 

Augusztus 21-én Ibrahim fővezér az európai sereggel, 22-én 
a szultán az állandó sereggel és 23-án a kisázsiai sereg kelt át a 
Dráván ; a Dráván való átkelés után a török sereg Dárda és Bellye 
körűi szállt táborba; a málháknak a hídon való átszállítása után 
Eszék fölgyújtatott és a híd a sereg mögött leromboltatott, való-
színűleg, hogy a nyugati Horvátországból Magyarország felé jövő 
Frangepán Kristóf Eszéken át a török sereget hátúiról meg ne 
támadhassa. 

A Dráván való átkelést a török katonák a táborok dísz-
kivilágításával ünnepelték meg. 

A Dárda és Bellye körűi összepontosított török seregnek 
hadászati helyzete akkor rendkívül előnytelen volt. 

Hat hét óta majdnem szakadatlanúl esett az eső, minek kö-
vetkeztében az 1526-ban még igen lápos és mocsaras Duna-Dráva-
köz utai majdnem járhatatlanokká váltak. Az egész vidék tóhoz 
hasonlított, melyből csak a földhullámokra épített falvak s némely 
magasabb fekvésű erdőség tűntek ki szigetekként. 

Bellyéből két út vezetett az akkori időben hosszúra nyúló 
tóhoz hasonló Karasicza-völgyhöz. 

A dárda-laskafalvi-baranyavári út volt az úgynevezett «or-
szágos út», a mely néha tataroztatott is; a másik — közönséges 
mezei út — Laskón, Herczegszőllősön és a Bánhegységen át Bánra 
vezetett. 

E két rossz úton kellett a török seregnek szakadó esőben, 
majdnem folytonosan mocsarak- és vízzel elárasztott erdőségek 
közt előrenyomúlnia! 

Abból, hogy a tagadhatatlanúl vezéri tehetségnek nevezhető 



Szulejmán szultán a majdnem 300,000 emberből (szolgákkal, 
lovászokkal, teveliajcsárokkal stb.) és valószínűleg félannyi lóból 
és tevéből álló seregét e veszedelmes útszorosokba merte vezetni, 
következtethető, miszerint Szulejmán a magyar haderők elégtelen-
ségéről s a vezetés hiányosságáról igen jól volt értesülve; de még 
e föltevés mellett is, Szulejmán merészséget csakis a siker igazolja, 
mert ha a király Tomorinak az alább említendő hadi tanácsban 
előadott tanácsát elfogadja s a magyar sereg a mocsárokból ki-
fejlődő, fölötte hosszú török menetoszlopok éleit Baranyavár, Bán 
és Kisfalud előtt megtámadja, akkor igen valószínű, hogy a török 
sereg nem győzelmet arat, hanem fölötte érzékeny veszteséggel 
tizetik vissza! 

A török sereg elövéde 25-ikén jött Baranyavárra, a többi 
seregrészek pedig 26-ikán, 27-iken és 28-ikán gyülekeztek a 
Baranyavár és Kisfalud között fekvő szőllős dombvidékén. 

A magyar seregek működései 1526 augusztus 26-áig. 

Említettem, hogy a nemzeti sereg július 2-ára Tolnára volt 
összehíva. E napon azonban Tolnán még egyetlen egy harczos 
sem volt, mert a nemesség és a zászlós urak előbb nem akartak a 
táborba indúlni, míg meg nem győződtek, hogy a király is részt 
vesz a had já ra tban! 

Mikor a török hadsereg Száván való átkelésenek híre Budára 
jött, az első ijedtséget fölhasználva, Burgio pápai követnek 
sikerült a királyt arra bírni, hogy Szapolyainak is küldjön rende-
letet, mely szerint erdélyi seregével siessen Budára. A rendeletet 
vivő futár 3 nap alatt meg is tette az útat Budáról Gyula-Fehér-
várra és Szapolyai rögtön össze is vonta a nagy erélylyel mozgó-
sított seregét; ámde a mikor el akart indúlni, jött Battyáni Orbán 
hozzá, azzal a rendelettel, hogy Oláhországon át fenyegesse a 
szultán hadászati alapját. 

Szapolyai e rendeletnek is tüstént engedelmeskedett, de alig 
hogy ezen újabbi rendelet végrehajtásahoz hozzá látott volna, 
már is ismét a nádortól, Báthori Istvántól, kapott rendeletet, hogy 
jöjjön tüstént Magyarországra s egyesítse seregét Budán a király 
seregével. 



Szapolyai most már nem tudta, hogy kinek engedelmeskedjék^ 
a királynak-e, a ki őt utoljára Oláhországba rendelte, vagy a 
nádornak, a ki őt Budára indít ja? 

Ismerve régi ellenségenek — Báthori Istvánnak — fondor-
kodó természetét, attól tartott, hogy a király rendeletének nem 
teljesítése őt később bajba hozhat ja és ezert Basi György meg-
bízott emberét küldte futárként a királyhoz, hogy tudja meg a 
király vegleges parancsát. 

Basi György augusztus 6-ikán érkezett vissza Szapolyaihoz, 
azzal a rendelettel, hogy az erdélyi hadak rögtön indúljanak 
Tolnára. 

A király csak július 20-án indúlt el Budáról. Saját dandára 
4000 ember helyett csakis 1800-ból, a királyné által kiállítandó 
dandár, 1500 ember helyett, csakis 800-ból állott! 

Budáról Tolnáig a király, csekély seregével, 16 napig volt 
ú ton; átlag tehát naponta csak nyolcz kilométert haladtak. 

A király menetének hírére, a zászlós urak s a megyék is meg-
indították csapataikat s augusztus 14-éig már mintegy 12 ezer 
ember volt Tolna körül összepontositva. 

Tolnára izente Tomori, hogy véleménye szerint sietősen bekét 
kell kérni Szulejmántól és bármely áldozatot inkább hozni, mintsem 
a hadjáratot folytatni, mely a nemzet készületlenségénél fogva 
csakis az ország végromlását vonhatja maga után. 

Az öreg katona, a merész lovassági vezér e higgadt tanácsát 
a háborút kévéssé ismerő udvaronczok «papi kislelküségnek» gú-
nyolták s a királyt reá vették, hogy a háborút folytassa. 

A király seregével 15-én Szegszárdra és 16-án Bátára ment. 
Bátán a király a zászlós urakkal hadi tanácsot tartott, melyre 

Tomori Pál is meghívatott. 
Főleg a fölött tanácskoztak, hogy ki legyen a király mellé 

rendelendő fővezér; a zászlós urak majdnem egyhangúlag Tomori 
Pált es Szapolyai Györgyöt, a szepesi grófot, jelöltek ki fővezérekül. 

Tomori Pál könnyezve kerte a királyt és a főrendeket, hogy 
ne bízzák reá a fővezérséget, mert ő ahhoz nem er t ; soha sem volt 
alkalma — mondá — nagy hadseregeknek harczra való rendezését 
és csata közben való alkalmazását látni ; 5—6 ezer embernek élén 
megteszi kötelességét, de ennél nagyobb hadak vezetese oly férfira 



bízandó, a ki ahhoz ért; ilyen Szapolyai János ; az ő velemenye 
tehát az, hogy várják be Szapolyai János megérkezesét s bízzák 
arra a főparancsnokságot, addig pedig csatát ne vívjanak. 

A király s a főrendek azonban nem engedtek kerésének es 
Tomorira ruházták a fővezerséget; Szapolyai György is csak azon 
föltétellel vállalkozott Tomori vezértársául, ha János testvérének 
megérkezése után annak adhatja át a fővezérséget. 

Lajos király a két fővezérhez még egy harmadikat is nevezett 
ki, a hadi tetteiről híres Frangepán Kristófot, a ki azonban akkor 
még Horvátországban volt, a hol Magyarország felé való menete 
közben folytonosan szaporította jól fegyelmezett hadát. 

A fővezérek megválasztása után a főrendek arról tanácskoztak, 
hogy a magyar haderők összpontosítása hol történjék? 

Tomori s a főrendek egyik csekely része a seregnek Báta 
környékén való összepontositását ajánlotta, óhajtva, hogy a magyar 
sereg addig csatát ne víjjon, míg Szapolyai János es Frangepán 
Kristóf hadaikkal, valamint a csehországi segélyhadak a király 
seregével nem egyesültek. 

A tanács nagy többsége azonban ezt a bölcs javaslatot nem 
fogadta el, mert — úgy okoskodtak — «ily eljárással Magyarország 
fölötte nagy része engedtetnék át védtelenül a törökök pusz-
tításainak)). 

A többség Mohácsot jelölte ki a magyar sereg gyülekező helye-
nek. E határozatot a király is elfogadta. Tomori ezután Baranya-
váron át Karancsnál álló seregéhez utazott, Szapolyai György pedig 
a király seregét Mohácshoz vezette, a hol a sereggel táborba szállt. 

Brodarics, a király alkanczellárja, azt írja, hogy a magyar 
sereg Mohácstól délre egy mérföldre ütötte föl sátrait. 

Hogy milyen mérföldet értett a latinúl író főpap, azt nem 
tudjuk. Az egykorúaknak a csata lefolyását ismertető följegyzéseikből 
azonban biztosan következtethetjük, hogy Brodarics nem értett 
földrajzi vagy magyar mértföldet, mert ez esetben a magyar tábor 
a földvári puszta épületeitől délre esett volna, de miután a csata 
alkalmával ott a török hadsereg fejlődött föl csatára, a magyar 
seregnek előbb vissza kellett volna vonúlnia, a mi a reánk maradt 
kútfők szerint nem történt. Igen valószínű tehát, hogy Broadrics. 
olasz mérföldet értett, azaz 2500 lépést. 



A magyar tábor e szerint valószínűleg a kölkedi csárdától északra 
levő fensíkszerü földháton volt, melynek közelében még e század 
elején patak folyt Kölked felé, a mely azonban most el van vezetve. 

Negyedfél századdal ezelőtt Mohács valószínűleg kelet felé 
messzebbre terjedt, mint napjainkban, mert a Duna, mint minden a 
víz által kimosható terepen északtól délre kanyargó folyam, mind-
inkább nyugat felé mos magának medret. Dr. Hermann 1846-ban 
a természetvizsgálók nagygyűlésén azt állította, hogy «II. Lajos 
idejében Mohács nem ott állott, a hol jelenleg áll, hanem miután 
a Duna erőszakosan új ágra szakadt, a mostani Mohácson túl 
fekvő szigeten állt.» 

Dr. Hermann tévedett. A Duna 1526 óta nem tört magának 
erőszakosan oly ágat, mely a régi Mohácsot a dunántúli vidéktől 
elszigetelte volna; ily nagyszerű elemi csapásról, mely, ha meg-
történt volna, Mohácsnak nagy reszet okvetlenül tönkre teszi, sem 
a török, sem a magyar krónikák nem emlékeznek meg; a mostani 
Mohácsban továbbá van több épület, melyek alapfalairól biztosan 
állíthatjuk, hogy a XV. században, tehát jóval a mohácsi csata 
előtt, epittettek s van ma is pontosan kijelölhető háztelek, melyről 
Mátyás király idejében keltezett okmányt bírunk. Tény azonban, 
hogy a mohácsi polgárok már a XV. és XVI. században, az akkor 
«Margittá»-nak nevezett mohácsi szigetnek nagy részét bírták s 
hogy ottan majorok és szőlők léteztek. Valószínű tehát, hogy 
1526-ban a mohácsi csata alatt a mohácsi polgárok a Dunán át, 
a mohácsi szigetre menekültek s később az ottani mocsarakban s 
nádasokban bujkálva várták be a török fergeteg elvonulását; lehet, 
hogy később is sokan oda tértek ki a Mohácson letelepedő törökök 
elől s így keletkezhetett az a hagyomány, hogy Mohács ezelőtt a 
mohácsi szigeten állott. 

Hogy Mohács 1526-ban is ott állott, a hol jelenleg áll, azt 
bizonyítják végre azok a képek is, melyek a mohácsi csatáról a 
XVI. században készíttettek s Németországban adattak ki. 

* * 
* 

A király nem jött a sereggel Mohácsra, hanem azon ürügy 
alatt, hogy sátrai még nem érkeztek meg, Duna-Szekcsőn, azaz a 
seregtől 14 kilométernyire maradt, a mi a gyors intézkedést igen 



megnehezítette, mert sem Tomori, sem Szapolyai György fon-
tos parancsokat önállóan nem adhattak ki, a király beleegyezését 
pedig Szekcsőn, azaz 14 kilometerre a tábortól kellett kérniök! 

Tomori augusztus 16-án futárt küldött Szapolyaihoz és a 
királyhoz, azon értesítéssel, hogy a törökök Eszéknél már hidat 
építenek, s hogy következőleg kéri a királyt, miszerint seregét az 
övével egyesítse, hogy az ellenségnek az Eszéktől északra levő 
mocsarakból való kibontakozása megakadályoztathassék. 

A király, környezetére hallgatva, erre rá nem állott, hanem 
rendeletet küldött Tomorinak, hogy vezesse vissza hadát s egyesüljön 
ő Mohácsnál a király seregevei. 

E közben Szapolyai Jánostól és Frangepán Kristóftól is jöttek 
jelentések. E ket hadtapasztalt férfi, kik 90 mérföldre voltak egy-
mástól s következőleg semmi esetre sem beszelhettek össze, majd-
nem ugyanazon szavakkal rosszalták azt, hogy a király serege 
annyira előre nyomúlt, miszerint a velők való egyesülés ezentúl 
csakis a király seregenek visszavonúlása után történhetik, mi a har-
czosok kedélyére rossz befolyással lesz; ha pedig nélkülök csata 
vívatnék, ez okvetlenül a törökök előnyére dőlne el, a mi Magyar-
országra borzasztó baj t hozhat, a miért is mind Szapolyai János, 
mind Frangepán Buda felé való visszavonúlást ajánlott. 

Alig hogy a király környezete Szapolyai és Frangepán e 
tanácsait megkapták, jött a hír, hogy Tomori harczosai nem 
akarnak Mohácsra vissza menni, hanem azt követelik, hogy a 
királyi sereg jöjjön hozzájok s akadályozzák meg egyesült erővel 
a törököknek a mocsarakból való kibontakozását. 

Augusztus 21-ikétöl 22-ére való ejjel Tomori Páltól futár 
(Podmaniczky Mihály) jött a királyhoz, jelentve, hogy a törökök 
hídja Eszéknél már elkészült, s a törökök már meg is kezdik az 
azon való átvonúlást; a seregnel levő urak «kérik tehát a királyt, 
hogy siessen a táborba és vezesse őket győzelemre». 

A király ekkor sem lépett még erelyesen föl ; ekkor sem hatá-
rozta el magát arra, hogy csak egij embernek tanácsát kövesse s 
ennek rendeleteit erélyesen végrehajtassa. Ekkor is még alkudozá-
sokba bocsátkozott a fejetlen tömeggel. Brodaricsot küldte a 
táborba, hogy beszélje rá az urakat a Buda felé való visszavonúlásra. 
Brodaricsnak azonban az nem sikerült, a miért is augusztus 23-án 



a király személyesen jelent meg a Mohács melletti táborban s hadi 
tanácskozásra hívta össze az urakat, melyre Tomori is eljött és 
u tána seregének nehánv küldöttje. 

A király elmondta Szapolyai János és Frangepán Kristóf 
üzeneteit, ós meg akarta értetni az urakkal, hogy Magyarországra 
nem oly nagy a csapás, ha a Dunán túli vidék egy része elpusztít-
tatik, s a törökök azután a magyar hadak összemüködesével meg-
veretnek, mint ha a most még távol egymástól levő magyar hadak 
egyenként legyőzetnek s az egész ország török iga alá kerül. 

A nemesség nagy többsége nem volt a királylyal egy véle-
ményen. Tomori most már maga is azt hitte, hogy a király serege 
az övével egyesülve elég erős lesz a török hadsereget a mocsáros 
vidékből való kibontakozásában megakadályozni. 

Tomori egészen helyesen jegyezte meg, hogy az állítólag 
300,000 emberből álló török seregben legfölebb 70,000 harczos 
van s ezeknek is nagy része — a portyázok — csak rosszúl van 
fölfegyverezve. Szulejmán ágyúitól sem tartott, mert azt hitte, 
hogy a nagy részt német és olasz renegátokból álló török tüzérség 
nem fog a keresztényekre lőni, hanem az ágyúkat inkább a törö-
kökre fogja irányozni. 

Tomori, a ki előbb a Budára való visszavonúlást ajánlotta, 
most nyilván csakis azért határozta el magát a csatára, mert látta, 
hogy a visszavonúlásra való rendelet a seregben újabb lázadást 
idézne elő, miután a számos dunántúli nemes és főúr semmi szín 
alatt nem akart abba beleegyezni, hogy birtokaik s szülő megyéik, 
harcz nélkül a török seregnek átengedtessenek s kipusztíttas-
sanak. 

Tomori bizonyára jól ismerte a sereg hangulatát s őt semmi 
esetre sem lepte meg az ő a lá ja rendelt sereg követeinek maga-
viselete, kik előbb a királytól engedélyt kértek, hogy vele magá-
nyosan beszélhessenek, e magánkihallgatás után pedig a főurakhoz 
jöttek, fenyegetve őket, hogy valamennyiüket kardélre hányják, ha 
a királyt a csatavívásról lebeszélik. «Gyertek inkább ti is a király-
lyal és dandárjai tokkal a mi t áborunkba ; ott közelebb vagyunk az 
ellenséghez és onnan több sikerrel való reménynyel támadhat juk 
meg a törököket!» 

Tagadhatatlan, hogy ez utóbbi érvelésök helyes volt ; köny-



nyebb volt a török sereget akkor legyőzni, a mikor annak nagy 
része még a mocsárok és erdők szűk utain haladt, mint később, ha 
annak összes erői már fölfejlődve voltak. 

Tomori seregének követei azzal az ígérettel küldettek vissza 
táborukba, hogy a magyar sereg Mohács alatt várja be az ellen-
séget és hogy Tomori serege is oda lesz rendelve, mert ott előnyö-
sebb a terep a magyar hadsereg nehéz lovasságára nézve, mely e 
hadsereg főerejét képezi. 

Tomori is visszaútazott táborába, melynek előőrsei akkor már 
a török hadsereg kémlelő lovasságát űzték volt vissza. 

Augusztus 24-én Tomori seregrészével Baranyavárra és 
Bánra, 25-én pedig a király seregének táborához ment. 

E ket napon megérkeztek végre a hajók is, melyek a király 
podgyászát, ágyúkat és puskaport hoztak. 

Augusztus 28-áig folytonosan jöttek még csapatok a királyi 
sereghez, melynek főbb csapatai a következők voltak : 

A király és a királyné dandárjai és Szálkái érsek dandárja 3000 liarczos 
Az ecsedi Báthori András dandárja és a tolnai nemesség . . . 1000 « 
Szapolyai György dandárja (300 nehéz lovas és 1200 gyalogos) 1500 « 
Cyprusi Hannibál 1300 morva és Gvojenski Lénárt 1500 len-

gyel zsoldos, kik a pápa költségén gyűjtettek össze és 
fizettettek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800 « 

Várdai egri és Perényi Ferencz nagyváradi püspökök dandárjai 900 « 
Thurzó Elek ágyúkat és 200 lövészt küldött . . . . . . — 200 « 
Horvátországból a bánnal jött . . . . . . . . . . . . . . . 3000 « 
Erdődi Simon zágrábi püspök és Erdődi Péter egyesűit dan-

dár ja i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 « 
Bornemisza dandárja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 « 
Szerecsen János kincstartó íjas puskásai . . . . „ . . . 2000 « 
Tomori serege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 « 
A kevésbbé gazdag zászlós urak s a megyék dandárjai összesen 8000 « 

összesen . . . 28400 harczos 
80 ágyúval. 

A magyar seregnek mintegy negyed része vértes lovasokból, 
más negyed része többnyire dzsidás könnyű lovasokból s körűl-
belől fele gyalogosokból és tüzérekből állott. 

Tomori, mikor seregével Mohácsra indúlt, a báni hegyeken 
hátvédet hagyott hátra, mely augusztus 26-án ha jna lban Karancs 



vidékén a török elöveddel megütközött, a törököket több ízben 
megfutamította, de később a megjelenő török zöm elől Bánnál a 
Karasiczán át visszavonúlt s a báni hidat is fö lgyúj tot ta ; a kara-
siczai mocsárokon letezett többi hidakat a parasztok, Tomori ren-
deletére, már 25-én szétszedték. 

A törökök még 26-ikán építették föl újból a baranyavári 
hidakat s tölteseket és 28-án Bánnál is epitettek hidat s ez utóbbi 
helyseget meg is erősítették; a mostani temető is alighanem a 
törökök által sáncznak használt helyiség volt, melyet azonban 
valószínűleg már ős időben ott lakott népek a Karasiczán való át-
kelés védelmére készítettek. 

KÁPOLNAI. 




