A MOHÁCSI CSATA
Bende

Lajos

Ez a tanulmány a magyar nemzet történetének egyik leggyászosabb és egy
ben leghomályosabb eseményéről, a mohácsi csatáról szól. Mint ismeretes, e
csatáról már eddig is igen sok munka jelent meg, de ma is alig tudunk róla
valami biztosat. A magyar közönség — beleértve a történettudomány műve
lőit is — manapság is két véglet, a Sátorhely—Földvárpuszta és a Gyalókay
Jenő által felállított, de Földvár falu helyét pontosan nem rögzítő elmélet
között mozog. Mindenki úgy vélekedik a dologról, ahogy éppen jónak látja.
Ennek oka, hogy az ütközet pontos helyét nem ismerték, márpedig e nélkül
a csata lefolyását jól megírni nem lehet. Ez a körülmény ösztönzött arra,
hogy a helyszínen alapos vizsgálódásokat végezzek és az ily módon szerzett
ismeretekre támaszkodva világosságot derítsek e homályos kérdésre.
Az ország készületlensége
Már 1525. év végén biztos hírek érkeztek a királyi udvarba, hogy Szulejmán a következő évben háborút fog indítani Magyarország ellen. Bár a szul
tán csak 1526. június 30-án1 lépte át az ország határát — ahol senki sem állta
útját —, még akkor is teljes készületienségben találta hazánkat, Tomory Pál
2000 vitézén kívül ugyanis a török hadsereggel szemben egyéb erő nem volt. 2
Pétervárad, Űjlak, Erdőd és más várak megszállása és ostroma még további
másfél havi haladékot adott a felkészülésre. Ez idő alatt legalább a Duna—
Dráva vonal védelmét meg lehetett volna szervezni.
Sajnos, ez is elmaradt. Tolnán a királyi táborban ugyan elhatározták, hogy
a nádort — nem tudjuk, milyen erővel — leküldik a Drávához, 3 de amikor
indulásra került a sor, kitűnt, hogy senki sem akar vele menni, sőt néhány
hangos úr arcátlanul szemébe mondta az uralkodónak, hogy ők csak a király
személyes vezetése alatt tartoznak harcolni. 4 Nyilvánvaló, hogy ezzel a szé
gyenletes viselkedéssel csak gyávaságukat akarták leplezni, ami még a nagy
türelmű királyt is kihozta sodrából: „Látom — mondta keserűen —, hogy
mindenki csak az én személyemben keres magának kibúvót és mentséget.
Személyesen jöttem ebbe a nagy veszedelembe, hogy a ti jólétetekért saját
1 Mohács Magyarországa, báró Burgio pápai követ jelentései. Fordította: Bartoniek Emma.
Budapest. Magyar Irodalmi Társaság, 1926. 33. o.
2 Brodarics István históriája a mohácsi vészről. Budapest, Magyar Könyvtár, Lampel Ró
bert, 1903. 25. o.
3 U o . 26. o.
4 Uo. 27. O.
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életemet a szerencse minden változásának kitegyem. Hogy tehát senki sem
találhasson bennem mentséget saját gyávaságára, és hogy engem semmi vei
se okolhassanak, holnap én magam fogok elmenni veletek oda, ahová ti nél
külem menni nem akartok" 5 — és nyomban ki is adta rendelkezését a más
napi indulásra.
Szomorú, hogy ez az eset a nagy veszedelem előtt megtörténhetett, de még
elkeserítőbb, hogy a király ahelyett, hogy erélyesen lépett volna föl a paran
csot megtagadó gyáva urak ellen, gyönge maradt, pedig ha valamikor, most
kellett volna erélyt, keménységet mutatnia. A háború következtében ugyanis
a kivételes törvények léptek életbe, ezek pedig az előfordult esetre fej- és
jószágvesztést írtak elő. A királynak — aki a táborban tartózkodott — erre
az ítéletre minden joga megvolt. Tulajdonképpen ő viselte a sereg fővezéri
tisztségét is, és így, ha a hadihelyzet azt kívánta, hogy a serege egy része
vonuljon le a Drávához, ezt a parancsot az illetékeseknek végre kellett volna
hajtani, annál is inkább, mert a király egyidejűleg nem lehetett Tolnán is,.
meg a Drávánál is.
» A királynak ez a nagy elkeseredésében született elhatározása — amint ezt
a következmények mutattak — csak keserű gyümölcsöt teremhetett. Neki a
mindenfelől megígért segítség bevárására Tolnán kellett volna maradnia.
Azzal, hogy már másnap, augusztus 14-én Szekszárdra, 17-én pedig Bátára
érkezett, 6 csak hadászati helyzetét rontotta, mert gyönge erejével egyre job
ban közeledett az ellenséghez, és mindinkább távolodott az útban levő segély
csapatoktól, lehetetlenné téve a velük való időbeni csatlakozást. A török
— kitűnő hírszolgálata révén — bizonyára értesülve volt erről, és sietett
kihasználni a számára kedvező helyzetet, hogy akkor számoljon le a királyi
sereggel, mielőtt az még az útban levő segítő csapatokkal megerősödne.
Előkészületek az ütközethez
A király Bátára érkezése után leküldötte Palinay György boszniai püspököt
Tomoryhoz — aki éppen ebben az időben kelt át Köllödnél a Dunán és sietett
Eszékhez a szultán drávai átkelésének megakadályozására —, hogy a már el
nem odázható fővezérválasztást az ő jelenlétében ejtse meg. 7 A sereg ugyanis
ekkor már 20 000 főre szaporodott — az ellenségtől sem volt nagyon távol —,
s ily módon nem maradhatott tovább fővezér nélkül. Az ország urainak
40 éves nemtörődömsége most bosszulta meg magát. A 20 000 főnyi seregben
nem akadt egyetlen olyan tekintélyes úr, akire a fővezéri tisztséget nyugodtan
rá lehetett volna bízni. Még Tomory volt a legmegfelelőbb jelölt, bár vélemé
nyünk szerint az ő régi, tapasztalt hadnagyai nálánál alkalmasabbak lettek
volna erre a tisztségre. Alacsonyabb származásuk miatt azonban e személyek
nek nem lett volna tekintélyük a nagy urak és főpapok előtt, s így —• bár
maga Tomory is ajánlott közülük kettőt, a Szondy testvéreket 8 — bizonyára
az urak ellenzésén meghiúsult volna közülük bármelyiknek is fővezérré való
választása. A király meg gyönge volt ahhoz, hogy esetleges akaratát parancs
szóval érvényesítse. Nem akarta Tomory sem vállalni a megbízatást, azonban
kénytelen volt engedni a király kívánságának. Az uralkodó, hogy kedvében
járjon, a fiatal és tapasztalatokkal nem rendelkező Szapolyai Györgyöt adta
melléje társul. 9
Míg ezek Bátán történtek, ezalatt az eszéki híd is elkészült, de miután
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Tomory és Perényi legfeljebb 6000 embert számláló egyesített serege nem
tudta az ellenség átkelését megakadályozni, 10 ezért kénytelen volt az őt
követő szultáni előhaddal szüntelenül harcolva a széles mocsarak között folyó
és a sok esőtől megáradt Krassó mögé visszavonulni. Közben — egy zárai
jelentés szerint — egy nagyobb török csapatot (állítólag 10 000 embert, ami
nyilvánvalóan túlzott szám lehet) vert széjjel.
Az ezután következő események már a két hadseregnek a döntő ütközethez
való fölvonulásához tartoznak, s így szükségesnek mutatkozik, hogy a régóta
keresett Földvár falu helyét meghatározzuk.
Hol állott ez a falu? Nézzük meg figyelmesen a 75 000-es részletes térképet.
Látjuk, hogy a Duna mentén, azzal csaknem párhuzamosan, az eszek—budai
út halad délről északnak. A török csak ezen az úton jöhetett a mohácsi sík
ságra, a Dunán fölfelé vontatott hajói miatt ugyanis azt nem hagyhatta el.
Ezek a hajók — amelyeknek számát a török történetírók az általuk megszo
kott nagyítással 800-ra11 teszik — a szultán élelmiszer- és hadianyagkészleteit
szállították. Ezek nélkül ugyanis hadat viselni nem tudott volna. Ez az
országút tehát az ő felvonulási útja volt, és csak természetes, hogy a királyi
sereg is ezen az úton — helyesebben az út két oldalán történő felállítással
várakozott reá. Ez az út tehát mindkét fél számára elsőrendű hadászati fon
tossággal bírt. Ebből következik, hogy azt a török nem hagyhatta el — tőle
jobbra és balra is csak oly mértékben terjeszkedett ki, amilyen nagyságú
helyre hadának ütközetre való felvonulásához szüksége volt. Mi következik
ebből? Az, hogy Földvár semmi esetre sem lehetett nagyobb távolságra az
országúttól. De azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy minden jó
hadvezér a visszavonulásra is gondolva, az ehhez szükséges utat a maga szá
mára biztosítani akarja. Csak természetes, hogy nem fog attól nagyon eltávo
lodni, különösen nem akkor, ha a távolabbi térségeket süppedékes, rossz
utak és mocsaras földek kötik az országút menti szárazabb területhez. Az
elmondottakból világos, hogy a török sereg semmiképpen sem mehetett bel
jebb Maj sa felé, amit különben akkor sem tett volna meg, ha történetesen
1526-ban száraz nyár lett volna, mely a mocsarakat kiszárítja. A helyszíni
szemlék és a legrégibb térképek tehát nem igazolják dr. Papp Lászlónak azt
a föltevését, hogy az ütközet a Majsától keletre, kb. 1 km távolságra fekvő
falu előtt zajlott volna le. Erre a területre, amellett, hogy még ma is erősen
mocsaras, különben sem illik rá Brodarics leírása. De még egyéb is ellent
mond e feltevésnek, és pedig az, hogy az ellenségnek az országút két oldalán
való felállása számára kedvező volt, mert jobbszárnyával a Duna ingoványos
árterületére, balszárnyával pedig az előbb említett falu fölött levő mocsa
rakra tudott támaszkodni. Miért ment volna tehát beljebb az országúttól
Majsa felé. Erre igazán semmi oka sem lett volna. így tehát hadászati szem
pontból vizsgálva a dolgot, nem tudunk egyebet megállapítani, minthogy
Földvár falu és vele a keresett csatatér csakis a mohácsi síkságnak délkeleti
sarkában, a buziglicai erdőtől Majs felé haladó földút mentén, a domb alatt
lehetett.
Most lássuk csak, mint mond a legszavahihetőbb szemtanú, Brodarics püs
pök? Ö egészen pontosan elvezet minket arra a helyre, ahol Földvár falu
állott. Hogyan is mondja? „Velünk szemben egy hosszú, félkörben elnyúló
domb volt, a domb lejtőjének áljában egy kis falu feküdt templommal, Föld
vár volt ennek a falunak a neve." 12 Majd így folytatja: „Itt helyezte el az
ellenség ágyúit". Tehát a falu szélén, helyesebben tőle északra, valószínűen
10 Bartoniek
Emma: i. m . 120. o.
11 T ö r ö k t ö r t é n e t í r ó k . F o r í t o t t a : Thury
1896. II. k ö t . 152. o.
12 Brodarics: 1. m . 42. o.
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a kertek alatt. De mond még ezen kívül mást is, amit történetíróink eddig
jóformán figyelmen kívül hagytak: „Az ágyúk mintha valami völgyben
lettek volna felállítva,13 s így kevesebb kárt okoztak bennünk, mintha a síkon
álltak volna." Majd később ezt írja: „Bár a király serege erősen megzavaro
dott és futásnak eredt, de a harc még tovább is folyt, de már nem azon a széles
síkságon, hanem közvetlenül az ágyúk előtt,11 ezek már annyira közel voltak
hozzánk, hogy alig 10 lépés távolság választott el tőlük." Tehát az ágyúk
előtt egy völgyszerű terepalakulat volt, hiszen a csata ott folyt tovább, s a
völgytől északra feküdt az az említett széles síkság, amely a völgyhöz viszo
nyítva csak magasabb fekvésű lehetett. Ilyen völgy, illetve e leírásnak meg
felelő hely a perem alatt csak az ún. Vialistye nevű vízmosás előtt van és
sehol másutt, Majstól kezdve egészen a Buziglicáig nincsen.

Foldva r

falu

1. sz. ábra: Földvár falu helye
Brodaricsnak ezt a világos helymeghatározását kiegészíti báró Burgio
Antal szeptember 5-i, a pápához írt jelentésének következő kitétele:
,, . . . azért halt meg ott olyan sok ember, mert a csatatér olyan helyen volt,
ahonnan nem lehetett menekülni." 15 Valóban, a mondott helyről, ha nem is
volt éppen lehetetlen, de mindenesetre nehéz volt elmenekülni, mivel a völgy
től északra levő lejtőbe, egymáshoz sűrűn kisebb-nagyobb öblözetek vannak
még ma is bevájva, s ezek 400 évvel ezelőtt még mélyebbek lehettek. Azóta
ugyanis a földmívelés ezt a terepet részben már elegyengette.
Erről a környékről 1783—84. években készült az első katonai térkép —
mégpedig meglehetősen pontos ábrázolásban —, amely a fentebb említett
vízmosás előtt, a domb aljában, a Majsra vezető földút mellett, még akkor is
egy faluszerű települést tüntet fel, éspedig pontosan azon a helyen, ahol a
Brodarics által leírt terület fekszik.
Itt, ezen a helyen állott Földvár falu, éspedig nagy valószínűség szerint az
úttól északra volt a falu, délre pedig — egy laposra egyengetett domb tete
jén — a templom és a temető. Ezen a helyen sejtette Halmay Barna is Föld
vár falut, de ő helyszínrajzában a községet a szakadék nyugat felőli magas« UO.
u UO.
15 Bartoniek

Emma:

i. m . 123. o.
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2. sz. ábra; Az 1783—84-ben készült első katonai felmérésnek a mohácsi csatamezőt
magában foglaló szelvénye

latának szélére teszi, mely egy meredek falú félgömbhöz hasonló. Ott falu
semmi körülmények között sem lehetett. Munkájában pedig azt írja, hogy
,>A templom utolsó maradványait a maj si lakosok ezen völgyben találták
meg." Majd a 61. oldalon folytatja bizonyítékait: ,,Még ma is élnek (ez 1926ban volt) Majson, akik földjük művelése, azaz szőlőföld forgatása közben az
1870-es években a régi földvári templom tégláit és alapköveit kiszedték és
házukba beépítették. Még akad, aki a domboldalon fekvő szőlőjében csont
vázakat tud, van olyan, aki a templom lusterét és csigaszerkezetét is meg
találta, évtizedekkel ezelőtt." Itt hivatkozik Faludi Ádám majsi származású
nagynyárádi, Riedlinger Dezső majsi plébánosokra, Ljubovics Stokán, Stracz
Antal, Gaszmann Károly (114 hsz.), Folk Ádám, Hahner Nándor, Tengler
József és Heisinger János, valamint több más 80—90 éves majsi lakosokra. 16
Hogy a Brodarics által látott falu azonos az előbb említett községgel, az
kétségtelen, amit még az is bizonyít, hogy a püspök munkájában ezt a szaka
dékot, mint valami szoros utat (angustias) említi meg, mint amelybe a török
a mieinket — nem tudni —, talán becsalni igyekezett.
Most vizsgáljuk meg, mit mondanak a falu fekvéséről a középkori okleve
lek? A Zichy okmánytár I. kötetének 525. oldalán az 507. sz. oklevélben talál
juk meg az első nyomot. E szerint Tábornak Gergely II. Endre királyunk
idejében megtámadta a szekszárdi monostort, feltörte kincstárát, s az ott
őrzött kincseket elrabolta. Az apát panaszára a király Ugrin kalocsai érseket
bízta meg az ügy kivizsgálásával, aki a cselekmény elkövetését beigazoltnak
találta, de az elrabolt kelyheket és egyéb drágaságokat visszaszerezni nem
tudta. A 274 márkában megállapított kár megtérítéséül Tábornak Gergely
Ipolitlaka birtokát ajánlotta fel az apátnak, aki azt elfogadta és reá a király
tól adománylevelet is nyert. 17 A tatárjárást követő zavaros időkben azonban
a birtok előbb a Vaszary család, majd Becsey Imre birtokába került. Közben
valamelyik birtokos a nem igaz úton szerzett Ipolitlaka nevét Földvárra, s a
birtokon levő másik Űjfalu község nevét Lakra változtatta, nyilvánvalóan
azért, hogy a szekszárdi apát ne ismerjen rá tulajdonára. Mindebből világo
san következik, hogy egyáltalán nem valószínű, hogy a falu egy közelében
levő földvártól vette volna nevét, amint ezt dr. Papp László, Pécs város
volt múzeumigazgatója feltételezte. Mint ismeretes, dr. Papp az elmúlt
években a mohácsi síkságon Földvár helyének megállapítása céljából ásatá
sokat végzett, amelyekről a Janus Pannonius Múzeum 1960. és ezt követő
évek évkönyveiben számolt be. Két tömegsírt 230 csontvázzal feltárt ugyan a
Törökdomb alatt, de ez a falu és vele a keresett csatatér megtalálásához nem
vezetett. Ugyanis semmi valószínűség sem szól amellett, hogy a sírokban a
mohácsi csatában elesett vitézek csontjai pihennek, sőt az a körülmény, hogy
a sírokból egyetlen fegyver, vagy akár törött fegyverdarab, de még egy vala
mire való katonagomb sem került elő, arra enged következtetni, hogy a
csontvázak vagy a magyar táborban visszamaradt, s a nagy meleg miatt ingujjra vetkőzött kocsisok és egyéb szolgafélék maradványai, vagy pedig a
holttestek Szulejmán egy későbbi ott táborozása alkalmával kerültek a
földbe. E mellett bizonyít az is, hogy a sírokból csak a legközönségesebb, alsó
ruhákon viselt pápaszemes kapcsok és velük durva szövésű vászonmaradványok kerültek elő. Nem mulaszthatjuk el megemlíteni azt sem, hogy a hul
láknak földbekerülési idejét semmiféle orvosi bizottság nem állapította meg.
A sírokból előkerült korabeli német pénzek ugyanis nem bizonyítanak sem
mit, mert azok még évtizedekkel később is forgalomban voltak.
Dr. Papp kutatásai során egy újabb elméletet állított fel, mely szerint Föld16 Halmay Barna: A mohácsi csata keletkezése és igazi helye, Debrecen, Magyar Nemzeti
Könyv- és Lapkiadó Vállalat, 1926. 61. o.
17 Zichy okmánytár. Pest, Magyar Történelmi Társulat, 1871. I. köt. 525. o.
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vár a Törökdomb alatt kiásott község volt, amelytől nevét vette, s Brodarics
a csata előtt magával szemben Merse falut látta. Mivel munkáját csak 1527ben írta meg, a két falu nevét tévedésből felcserélte. Ugyanő Majstól dél
keletre — 1 km-re a terasz aljában — egy másik falu maradványait is fel
tárta, amelyet ő Mersének tart, s szerinte az előtt folyt volna le az ütközet.
Később kimutatjuk, hogy a középkorból szép számmal fennmaradt határ
bejárási oklevelek erősen ellentmondanak állításainak, itt csak azt kívánjuk
megemlíteni, hogy ezen a térségen egyetlen XVI. századbeli katonasírt sem
tudott taláni. Nem is találhatott, mert előtte még 5 évvel ezelőtt terjedelmes
mocsarak terültek el, amelyet a majsi termelőszövetkezet csapoltatott le, ott
tehát az ütközet nem történhetett meg. Földvár helyére vonatkozólag pedig
azt hozza fel bizonyítékul, hogy Dernschwam János, aki 1555-ben Verancsics
Antal kíséretében Konstantinápolyba erre utazott keresztül, útleírásában meg
említi, hogy jártak a csatatéren és Földváron is, amiből szerinte az követ
kezik, hogy a falu csak az országút mellett lehetett, mert hiszen mellékúton
csak nem utazhattak. Ezt az állítást azonban nagyon könnyű megdönteni,
mert Dernschwam útleírásában azt is megemlíti, hogy jártak Karancson,
Darócon, Laskón, sőt Kopácson is. Márpedig ezekről a falukról senki sem
állíthatja, hogy az országút mellett állottak volna. Ellenben tudjuk, hogy a
Konstantinápolyba utazó császári követek — de meg más utazók is — kíván
csiságból megtekintették a csatateret, ami — tekintve, hogy Földvár az
akkori országúttól csak jó fél km-nyire feküdt — nagyobb időveszteséget
nem jelentett.
De térjünk vissza a tárgyra. Ennek az Ipolitlaka birtoknak a határa a mos
tani bácskai Dunánál, valahol Dávod községgel szemben kezdődött, s onnan
nyugat felé haladva, keresztülvágta a Mohácsi-szigetet, majd Kölked alatt
elhaladva, magába zárta a Kölkedtől délnyugatra fekvő Újfalut. Innen a
határ északnyugatnak fordult úgy, hogy a mai Sátorhely területén volt
Kerekegyháza is még a Becsey családé volt, Kerekegyházától nyugatra a
határ derékszögben délnek fordult, jobbra hagyva Nyárád, Szilberek és
Bágya falukat, majd dél felől Nagymajsa határával érintkezett. Innen a
határ fölfutott a terasz tetejére, befogva Lippó, Bezedek, Géth és Mezőlak
községeket, majd kelet felé tartva újra a nagy Dunához érkezett, úgy azon
ban, hogy a Majsa alatt levő Alsó- és Felsőormány községek — amelyek a
pécsváradi monostor birtokát képezték —, továbbá a pécsi káptalan Merse
faluja szintén az említett határvonalon belül feküdtek. A földvári uradalom
és környékének akkori képét a 3. sz. ábrán mutatjuk be.
A Mohácsi-szigeten Hercegszántó magasságában még ma is van egy 120
holdas tó, melyet Földvári-tónak nevez az ottani nép. Bizonyos, hogy ez a tó
még a régi birtok nevét őrzi, mert ott körül semmiféle földvár soha nem volt.
1327-ben Lőrinc volt a szekszárdi monostor apátja — aki erélyes ember
lévén —, elhatározta, hogy vissza fogja szerezni az apátság elragadozott bir
tokait, és miután tulajdonjogát Ipolitlakára igazolta, I. Károly király utasí
totta a pécsi káptalant, hegy az apátot a birtokba vezesse be. Amikor azon
ban 1328. június 24-én a káptalan megbízottai a helyszínen megjelentek, az
akkori birtokosok, Becsey Imre és fiai, Tőttös és Vesszős ellentmondtak azzal,
hogy Földvár sohasem volt Ipolitlaka, s ők a birtoknak László király ado
mánylevele alapján jogos tulajdonosai. 18 Ebből 10 évig tartó per támadt,
amely Nagymartom Pál országbírónak 1338. augusztus 12-én kelt ítéletével
ért véget.19 Ebben az országbíró egy alább, pontról pontra megadott vonallal
kétfelé osztotta a birtokot, s ami a vonaltól befelé esett, az a szekszárdi
apáté lett, ami pedig azon kívül volt, az továbbra is a Becsey család tulaj do
is Uo. I. köt. 313. o.
19 UO. I. köt. 525. o.
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nában maradt. Kezdődött ez a vonal a Mohácsi-sziget keleti határán, a NagyDuna mellett álló két fűzfánál levő kettős határdombnál, amelyek közül az
északi, illetve a külső a Becsey, a belső pedig a szekszárdi apát birtokának
határát jelölte. Innen a határ végig egyenes irányban nyugat felé vágta át
a szigetet, miközben néhány határdombot és fűzfát érintett, majd áthaladva
a Kis-Duna ágon, egy újabb kettős határdombon túl, az ún. Danóci mocsáron
ment keresztül. (Ez a mocsár a Dunának Kölked alatt levő árterülete lehe
tett), majd egy öröm (Ewrem) nevű helyen át egy hegyhez ért. Nyilvánvaló,
hogy ez a hegy csak a Törökdomb volt, amely — különösen az alatta mélyen
elterülő mocsár felől — csakugyan hegynek tűnhetett föl, és hogy itt valóban
a Törökdombról van szó, azt a vonal által a továbbiakban érintett Borza
patak minden kétely nélkül bizonyítja. A hegyen ismét egy kettős határdomb
állott, s onnan a határ tovább is egyenesen nyugat felé tartva, előbb újra
egy kettős határdombhoz, ezen túl egy árokhoz (áruk), végül egy széles mezőn
keresztülvágva a Borza patakhoz érkezett. A patakon túl ismét tovább nyu
gatra újra egy kettős határdombhoz ért. Itt a vonal derékszögben délnek el
fordulván Nagymajsához, majd innen újra — még pedig kelet felé el
fordulva — a nemesek által lakott Kismajsa mellett elhaladva, Ipolitlakához
érkezett. (Az országbíró által kijelölt új határvonalat az 539. oldalon látható
ábrán feltüntettük). Ez az oklevél tehát igazat ad Brodaricsnak, aki a domb
lejtőjének aljában levő községet Földvárnak mondotta. 20 De az oklevél egy
úttal azt is bizonyítja, hogy Majsától, helyesebben Kismajsától keletre a
domb alatt semmiféle más falu, csakis Földvár állhatott.
Hogy ez a Kismajsától keletre fekvő falu csakugyan Földvár volt, s ígý ez
a két falu egymással határos volt, ezt egy 1413. május 2-án kelt további ok
levél is bizonyítja. Ebben a pécsváradi konvent Lajmér, Kerekegyháza, Nya
rad és Maj sa faluk határának bejárását jelenti a királynak és a következőket
mondja: ,, . . . Nyaradtól dél felé haladva néhány határdombot találtunk,
amelyek Szilbereket, Majsát és Kerekegyházát választják el egymástól, s
ezen túl jutottunk el Földvár falu határába, amely minden határdomb meg
jelölése nélkül csatlakozik a majsi határhoz, s ez a falu Majsával együtt közö
sen használja és élvezi az erdőt. A határ déli részén Földvár falunak három
olyan határdombját értük el, amelyek a földvári területet elválasztják a
pécsváradi monostor birtokától, s innen a határ tovább halad a Dunáig." 21
Itt a pécsváradi monostor birtoka alatt Alsó- és Felsőormány faluk értendők.
Egy további, 1420. március 2-án kelt oklevél egy újabb határbejárásról tesz
említést, mely alkalommal Majsa és Földvár között a határdombokat ugyan
csak hiányolja. 22
A következő, 1418. szeptember 19-én Nagyfaluban kelt oklevél szerint
Baranya megye alispánja és bírái jelentik a királynak, hogy a szekszárdi apát
fráterei és jobbágyai Földvár faluból kiindulva, fegyveresen a majsai határ
hoz mentek, ott a határdombokat erőhatalommal megsemmisítették és a
határon túl fekvő majsai földeket birtokukba vették és fölszántották. 23
Egy további, Budán 1422. szeptember 22-én kelt oklevélben Perényi Péter
országbíró újra egy Földvárról, mint a szekszárdi apátság birtokáról kiindult,
és a majsai határban okozott hatalmaskodásról tesz említést.24
Mindezek az oklevelek minden kétséget kizáróan azt bizonyítják, hogy
Majsától a Buziglica erdő felé haladó út mentén, a domb aljában levő falu
csakugyan Földvár volt.
De bizonyítja ezt még egy 1696. évről származó úrbéri összeírás is, amely
20
21
22
23
24

Brodarlcs: i. m . 42. o.
Zichy o k m á n y t á r , VI. köt. 589. o.
Uo.
u o . VI. köt. 512. o.
Uo.iVIII. köt. 65. o.
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ezen a helyen egy Földvár pusztáról tesz említést, s az Kölkeddel, Danóccal,
Géth-tel, Bezedekkel és Mersével határos.
Bár szorosan véve nem tartozik a tárgyhoz, mégis megemlítjük, hogy a
Törökdomb alatt dr. Papp László által feltárt község csakis a régi Újfalu, a
későbbi Lak lehetett. Dr. Papp azt az állítását, hogy ez a falu Földvár volt
—• azonkívül, hogy a Törökdomb egy földvárhoz hasonlít, s így a község ettől
vette volna nevét — még az 1774. évben készült Kneidinger-féle 25 térképpel
is kívánja bizonyítani. Ez a térkép ugyanis a fentemlített falu helyét fel
tüntető területet ,,Praedium Földvár"-nak mondja. Meg kell azonban jegyez
nünk, hogy ennek a földterületnek határvonalai nehezen kivehetők, s úgy
látjuk, hogy a déli határnak vélt vonal tulajdonképpen a Borza folyása és a
Kneidinger által megvont határ délen lenyúlik egészen a peremig, sőt egy kis
darabon ott halad tovább. Ez a vonal nagyon valószínűnek látszik, mert egy
részt magában foglalja Földvár valóságos helyét, de meg tudjuk, hogy a
falunak erdeje is volt, ami csak a perem tetején lehetett. Csakis így lehet a
Kneidinger-féle térképet megértenünk, s bizonyos, hogy ő maga is így kí
vánta azt megértetni. Bármiképpen nézzük azonban a dolgot, annyi kétség
telen, hogy az említett területen Földvár nevű falu soha nem volt, mert erről
a középkorból fennmaradt szép számú határbejárási oklevelek mit sem tud
nak. Ellenben annál több olyan oklevelet ismerünk, amely ettől a területtől
délre, a perem, aljában levőnek mondja a falut.
Sátorhelyhez közel Kerekegyháza, a Törökdomb alatt pedig Lak állott,'
amit a következő oklevelek bizonyítanak.
A pécsváradi konvent 1327. évben János baranyai főispánnak jelenti, hogy
a pécsi püspök Péter nevű gazdatisztje, Kölkedről kiindulva fegyveresekkel
Becsey Egyednek Űjfalu nevű birtokára tört, ahol két embert megsebesítet
tek, két asszonyt összevertek és Becseynek a Dunán levő malmát megéget
ték.26 Itt még megjegyezzük, hogy Vizslák semmi esetre sem lehetett azonos
Lakkal, hiszen Vizslák helyén akkor még mocsártenger állott, s nem való
színű, hogy a török hódoltság előtt a mocsarak között falu épült volna.
Vizslák szerintünk a hódoltság alatt a török zaklatásai elől menekülő szegény
jobbágyok által épülhetett. Ezen mit sem változtat az, hogy Vizslák nevét,
amely a régi Lakra vonatkozik, már egy 1469. évi oklevél is említi, mert
hiszen ez a falu annak idején a víz mellett feküdt.
Egy másik oklevél Lak, Lajmér, Kerekegyháza és Majsa Becsey-féle, úgy
szintén Kölked, Bácsfalu és Nyárád püspöki birtokok határbejárásról tesz
jelentést. Ez azt mondja, hogy a kölkedi határ elhagyása után Lak határába
érkeztek.27
Egy 1380. évi oklevél szerint Lak és Kerekegyháza határai szomszédosak
voltak. 28
Egy további 1382. évről származó oklevél ugyanezt bizonyítja.29
Egy 1389. évi oklevél újra csak Lak és Kölked szomszédos voltát bizo
nyítja. 30
Mindezek, valamint az egyéb oklevelek31 minden kétség nélkül bizonyítják,
hogy a Kneidinger-féle térképen, Papp László által a „Praedium Földvár"nak mondott területen soha Földvár nevű falu nem volt, mert ha lett volna,
akkor a sok határbejárási oklevél ezt föltétlenül megemlítette volna.
Végre szólnunk kell még Merse község helyéről is. Ez a falu semmi esetre
25
26
27
28
29
30
31
7

J a n u s P a n n o n i u s M ú z e u m . P é c s é v k ö n y v e 1960-ról. 203. o.
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sem lehet azonos a Majstól délkeletre, a gémeskút előtt feltárt középkori
faluval, mert mint az előbbiekből kitűnik, ott azon a helyen, az oklevél tanú
sága szerint Kismajsa állott. Egyébként Merse falut az említett Kneidingerféle térkép is nagyon helyesen a terasz tetején ábrázolja. Kneidinger idejé
ben Merse falunak még nyoma lehetett, s így annak helyét pontosan be tudta
jelölni térképébe. De hogy Merse csakugyan fönt volt a dombtetőn, azt
minden kétségen kívül bizonyítja egy 1424. évi augusztus 20-án Nagyfaluban
kelt oklevél, amelyben Baranya vármegye szolgabírái, Tőttös László kérésére
bizonyítják, hogy a pécsi káptalan emberei Géth, Bözöldög és Merse faluk
között egy kettős határdombot elpusztítottak. 32 Mivel pedig mind Géth, mind
Bezedek (ez Bözöldögnek mai neve) a magaslaton vannak, Mersének is ott
kellett lennie, már csak azért is, mert a tőle északra elterülő földvári erdő
miatt sehogyan sem tudott határáyal a síkságra leterjeszkedni. így nem lehet
kétségünk abban, hogy Merse csakugyan ott állott, ahol azt a Kneidinger-féle
térkép mutatja, nem pedig a gémeskút mellett, Majstól délkeletre a terasz
aljában.
Az előbbiekben említett és eltűnt középkori községek közül Kismajsa és
Lak maradványait az elmúlt évek folyamán sikerült napvilágra hozni. Re
méljük, hogy a közel jövőben sor fog kerülni Földvár falu és a közelében
levő nagy tömegsírok feltárására is, amikor majd méltó emléket tudunk állí
tani hazánk régi nagyságáért hősi halált halt katonáinknak.
Miután Földvár falunak és vele a csatamező helyének terepviszonyait
ismerjük, rátérhetünk az ütközet lefolyásának elbeszélésére. Előbb azonban
tudnunk kell, milyen erősek voltak az egymással szemben álló hadseregek,
hogyan jött fel a török a mohácsi mezőre, s miképpen történt az, hogy a
magyar sereg olyan kedvezőtlen körülmények között vette fel a harcot az
ellenséggel
Az ellenfelek hadseregének nagysága
A régebbi történelemkönyvekben említett 300 000 törökkel és 300 ágyújá
val ma már egyetlen hadtörténész sem foglalkozik komolyan. Mint tudjuk,
ezeket az óriási számokat maga a török híresztelte, hogy ellenfelében már
előre félelmet keltsen. Szomorú, hogy akkor, amidőn az idegen uralkodók
követei 40—60 000-es hadseregeket jelentettek uruknak, az egykorú Sanuto
pedig — kémjelentések alapján — csak 40 000-re33 teszi Szulejmán seregét,
Tomory és környezete elhitte a 300 000 törökről és 300 ágyújáról szóló mesét.
Itt rá kell mutatnunk, hogy 300 évvel később Napóleon császárnak — akkori
ban roppant nagynak tartott — Grand Armee-ja is csak 200 000 fő körül
mozgott. De ellentmond a fenti nagy számnak — hogy csak korunkból ve
gyünk példát — az is, hogy az 1914—18. évi háborúban egy cs. és kir. gyalog
hadosztály, amely legfeljebb 20—24 000 embert számlált, menetoszlopa né
gyes sorokban 29 km hosszú volt. Ha ezt nem is lehet mindenben hasonlítani
a XVI. századbeli török hadsereghez, annyi azonban kitűnik belőle, hogy egy
300 000 főnyi seregnek legalább 350 km hosszú menetoszlopot kellett volna
kiadnia. Márpedig ilyen hosszú menetoszlopot még egyetlen hadvezér sem
tudott kézben tartani, így Szulejmán sem, akiről tudjuk, hogy minden alka
lommal egyetlen menetoszlopban vezette seregét. Ez alól csak az egy haza
vonulása kivétel, ugyanebben a hadjáratban. XVI. századbeli török adatok
alapján ma már ismeretes, hogy Szulejmán kb. 55—56 000 emberrel és 150
ágyúval 34 érkezett a mohácsi csatatérre. E mellett bizonyít az is, hogy a ma32 Uo. VIII. köt. 254. o.
33 Marino Sanuto: M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r , 1878. évfolyam, 368. o.
34 Hadsi Chelfa: H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k , (a t o v á b b i a k b a n HK.) 1928. évfolyam, 321. o.
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gyár seregnek észak felőli bekerítésére csak két gyönge, s nem is rendes,
hanem csak irreguláris lovasdandárt tudott kiküldeni. De még, ha lett volna
legalább 100 000 embere, Budát már akkor megtartotta volna.
Lássuk most már, hogy a fenti török had ellenében, milyen erős hadsereget
tudott Lajos király szembeállítani. Történetíróink — kivétel nélkül — kész
pénznek veszik Brodaricsnak erre vonatkozó adatait, és nem veszik észre,
hogy ha a kis Erdély egymaga több mint 20 000 embert tudott kiállítani,
akkor Magyarország — leszámítva a horvátokat és az idegen segédhadakat —
csak 12—13 000 főnyi sereggel vett volna részt a mohácsi csatában. Ez annál
különösebb, mert hiszen — mint tudjuk — főpapok és főurak legnagyobb
része ott volt bandériumával. Hogyan történhetett akkor mégis, hogy csak
olyan kevésből állott a magyar hadsereg? Látniuk kellett volna, hogy Brodarics maga sem következetes. Tomiczky lengyel kancellárhoz írt levelében alig
20 000-re, míg históriájában 24—25 000-re becsülte a királyi sereget. Ezzel
szemben Ferdinánd bátyjához, V. Károly császárhoz írt levelében 40 000
emberről tud. 35 Márpedig Ferdinánd Mária királynétól vagy a nádortól
vehette ezt a 40 000-es számot. Igaz ugyan, hogy a pontos létszámot senki
sem tudta a táborban, nehezen lehet azonban feltételezni Tomoryról, hogy
20 000, vagy akár 24 000 emberrel gondolta volna Szulejmán 70 000 főnyi
seregét legyőzni. Ilyen oktalanságot nem lehet róla feltételezni. Mindezek
amellett bizonyítanak, hogy Brodarics adatait nem lehet hiteleseknek elfo
gadni, ő — hogy a bűnösöket mentegesse — a katasztrofális vereséget a had
sereg kicsiségével akarta érthetővé tenni. A 39 napból, amely a királynak
Budáról való elindulásától az ütközet napjáig eltelt, alig néhánynál említi
meg a csatlakozásokat, pedig nem kétséges, hogy naponta jöttek kisebbnagyobb urak, vármegyék, városi katonák a táborba. Emellett a veszteségek
felsorolásánál sok olyan előkelő zászlósurat említ, akikről nem mondja, hol,
mikor és hány katonával csatlakozott a sereghez. Megemlíti továbbá, hogy
a gazdagabb főnemesek közül 500-an36 haltak hősi halált. A vármegyék kisnemességéről, a városokról egy szót sem szól, holott tudjuk, hogy azok is
szép számban ott voltak a csatában. Például a kis Bars megyéből Dóczy
Ferenc főispánnal kb. 3—400-an voltak Mohácsnál, ahol nagy részben el is
estek. Egyszóval hihetetlen, hogy az a sok nagyúr csak egymagában jött, s
a megyék és városok elmaradtak volna az ütközetből. Teljesen kizártnak
tartjuk, hogyha leszámítjuk a 4000 főnyi pápai katonát, a 2000 németet,
csehet és morvát, valamint a 4700 horvátot és kb. 2000 szerbet, akkor csak
az így megmaradó kb. 12 000 magyar gyűlt volna össze a haza védelmére.
Nyilvánvaló, hogy Brodaricsnak a hadsereg számára vonatkozó adatait nem
lehet elfogadni, s ezért más, elfogadhatóbb számítással igyekszünk a kérdésre
világosságot deríteni. A pontos létszámot ugyan sohasem fogjuk megtudni,
de megközelítőleg mégis meghatározhatjuk, hogy hány főből állhatott a ki
rály hadserege. Az alábbiakban báró Burgió, Brodarics, Istvánffy és mások
adatai alapján a következő számot hoztuk össze:
A király, királyné és Szalkay érsek bandériumai .
3700 fő
az egri püspöké két bandérium
800 fő
a nyitrai, váci, győri, veszprémi, váradi, pécsi, szerémi,
csanádi és boszniai püspökök bandériuma à 400
3600 fő
Báthori István nádor
500 fő
Szapolyai György
1500 fő
Tomory, Perényi és a délvidéki urak
6000 fő
Batthiányi Ferenc horvát bán
4000 fő
35 jászay Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. Pest, Hartlében Konrád,
1846. 56. o.
36 Brodarics: i. m . 49. o.
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Erdődy Simon és P é t e r
Szerecsen J á n o s
pápai k a t o n á k
németek, csehek és m o r v á k
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39 300 fő

A fenti kimutatás szerinti létszám 39 300 embert tesz ki, ami megközelíti
a Ferdinánd által V. Károly császárnak írt 40 000 főt. Ezek alapján a magyar
hadsereg számát 39 300 főre tehetjük, amiből kb. 20 000 volt a lovas és 19 000
a gyalogos.
Ember tehát volt elég a táborban — sajnos, túlnyomó részt csak gyakorlat
lan újoncok, bár a csatában igyekeztek jól megállni helyüket, ami azt mu
tatja, hogy ezekből az emberekből megfelelő kiképzéssel kitűnő katonákat
lehetett volna nevelni.
A királynak 85 db ágyúja volt, de ezekből csak 5337 került a tűzvonalba, a
többit a csata napjáig ki sem rakták a hajókból. Brodarics a veszteségek fel
sorolásánál 500 szakállast is említ. Nincsen azonban tudomásunk arról, hogy
ezeket az ütközetben használták volna, bár mozgékonyságuknál fogva ott
sikeresen lehetett volna őket alkalmazni.
Mint már említettük, a fővezéri tisztséget még augusztus 20-a előtt Tomoryval és Szapolyai Györggyel töltötték be. Miután pedig a két fővezérnek a
legelső dolga az volt, hogy a sereg részére Mohács alatt táborhelyet szemel
jen ki, 38 talán nem tévedünk, ha azt mondjuk: Bátán már azt is elhatároz
ták, hogy a mohácsi síkon, nyílt csatában fognak megmérkőzni az ellenség
gel. Tomory, miután a táborhelyet kijelölte, a Krassóhoz sietett, hogy kato
náit az új táborba vezesse, önkéntelenül felvetődik a kérdés: miért volt olyan
sürgős az ellenséggel való megütközés, amikor jól tudták, hogy Szapolyai
János az erdélyi, Frangepán Kristóf a horvát, Brandenburgi György és Neuhaus Ádám a német és cseh csapatokkal már útban van és megérkezésükre
10—14 napon belül számítani lehetett. Marino Sanuto szerint ez csak azért
történt, hogy szeptember hóra már ne kelljen fizetni a zsoldosoknak. Ez
azonban csak egyesek és nem a nagy többségnek kívánsága lehetett. Sokkal
hihetőbb az, amit Jozefics Ferenc zengi püspök később, mint János király
követe a velencei signoria előtt mondott. Szerinte az urak azért nem akarták
főleg Szapolyai Jánost és Frangepán Kristófot bevárni, mert ha ezek meg
érkeznek és azután győznek, akkor a győzelem dicsőségét ők maguknak
tulajdonították volna.39 Ezt Brodarics elhallgatja, pedig neki is tudomása
lehetett róla, nyilvánvalóan azért, hogy a bűnösöket, akik a csatát idő előtt,
valósággal kierőszakolták, mentegesse.
Vita a Krassó vonal védelme körül
Történetíróink kivétel nélkül azt állítják, hogy a Krassó folyó hadászati
előnyeit a magyar vezérlet felismerte, de ennek ellenére mégsem használta
ki. Ennek a feltevésnek azonban Brodarics históriája ellentmond, mert abból
csak azt lehet kiolvasni, hogy amikor Tomory seregét a Krassótól a mohácsi
táborba akarta vezetni, a katonák, de talán inkább a hadnagyok felhördültek
37 Marino Sanuto: i. m . 274. o.
38 Brodarics: i. m . 30. o.
39 Jászay Pál: í. m . 311. o.
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és zúgni kezdtek. Heves szemrehány ássál illették Tomoryt, amiért a jól véd
hető folyót oda akarja hagyni, holott sehol másutt nem lehetne az ellenséget
olyan sikerrel föltartani és legyőzni, mint éppen a Krassónál. ,,Csak jöjjön
le hozzájuk a király is a sereggel, ők biztosak benne, hogy ott győzni fognak,
csak fel kell használniuk a szerencsét, amit Isten adott nekik. Jöjjenek le
tehát és egyesítsék táborukat az övékével, mely közelebb fekszik az ellen
séghez és alkalmasabb is az ellenség megtámadására."^0 Mindebből csak az
tűnik ki, hogy Tomory tapasztalt hadnagyai (hogy ezek kik voltak,, sajnos,
talán sohasem fogjuk megtudni) nagyon is tisztában voltak a Krassó hadá
szati előnyeivel, de erről még magát Tomoryt sem tudták meggyőzni. Bár
a hadnagyok fellépése bizonyos tekintetben fegyelmezetlenségre vall, mégis
azt kell mondanunk, hogy a szükség törvényt bont, és nekik kell igazat
adnunk, a Krassó vonalának feladása ugyanis — enyhén szólva — a józan
ész megcsúfolása volt. El lehet képzelni, hogy a mocsarak és kiöntések között
elfolyó víz melléke akkor a sok esőtől milyen lehetett. Helyenkint talán 3—4
km szélességben is víz alatt állott és a hidakhoz vezető utakat is könnyen
járhatatlanná lehetett volna tenni. És ha még a hidakat is fölgyújtják, illetve
fölszedik, nem kétséges, hogy nincsen az a török vezér, aki a sereget a
Krassón át tudta volna költöztetni. Gyakorlott katonaság nélkül, a királyi
sereg Tomory tapasztalt hadnagyainak vezetése alatt meg tudta volna aka
dályozni Szulejmán átkelését és az dolgavégezetlenül kénytelen lett volna
visszafordulni. Ezeknek a körülményeknek ismeretében kell a hadnagyok
fellépését megítélnünk. Már csak ez az egy kedvező lehetőségük maradt az
ellenség legyőzésére, s azt nem akarták kezükből semmiképpen sem kien
gedni. Brodarics a továbbiakban még azt is mondja, hogy a fővezér ezután
rábeszéléssel iparkodott a hadnagyokat 41 a tanácsban elhatározott rendelke
zések teljesítésére bírni, ami még inkább bizonyítja, hogy a Krassó vonal
feladása — amint ezt a kancellár is megemlíti — egyúttal az ő akarata is
volt.42 Ha Tomory belátta volna hadnagyai álláspontjának helyességét, akkor
semmi esetre sem akarta volna azokat a folyó elhagyására rábírni. Sajnos, a
fővezér — még a hadnagyok bizonyára hosszadalmas magyarázata ellenére
is — nagyobb előnyt adott a szabad mezőn megvívandó ütközetnek.
Sok valószínűség szól amellett, hogy ha a hadnagyok akarata érvényesül,
akkor a mohácsi hadjárat Szulejmánra eredménytelenül — sőt talán vereség
gel végződik. Mindenesetre hátukat és oldalaikat is biztosítaniuk kellett
volna, amire a mocsaras erdőkkel borított vidék kedvező lehetőséget nyúj
tott. Ámde hiába akarta Tomory rábeszélni hadnagyait a Krassó vonal fel
adására, azok állásfoglalásuk mellett még az augusztus 24-én Mohácson meg
tartott tanácskozáson is kitartottak és követelték, hogy az egész had vonuljon
le a Krassóhoz. Sőt, amikor a vezetők ezt ellenezték, elkeseredésükben még
a fenyegetéstől sem riadtak vissza, mondván: ,,Ha a sereg nem jön le a
Krassóhoz, akkor mi az ellenség helyett azt fogjuk megtámadni." 43 Mindez
azonban hiábavaló erőlködés volt, a tanácsban nem akadt egyetlen nagyúr,
vagy főpap — még Tomory sem —, aki pártolta volna követelésüket. Nem
tudjuk miképpen, de valahogyan mégis sikerült Tomorynak rábírni had
nagyait a mohácsi táborba való bevonulásra. De hogy ez akkor is csak kellet
lenül történt, mutatja az a körülmény, hogy a királyi tábor mellett külön
tábort készítettek maguknak és nem vegyültek össze a többi katonasággal. 44
Nem tudunk másra gondolni, mint hogy a fővezér a kémei által hozott
kedvező hírekkel vette rá hadnagyait a Krassó odahagyására. Tudjuk
40
41
42
43
44

Brodarics: i. m . 35. o.
Uo. 30. o.
uo.
Uo. 36. o.
U o . 33. O.
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ugyanis, hogy Tomory tárgyalásokat folytatott a török táborban valakivel,45
vagy valakikkel, s az is valószínű, hogy onnan kedvező híreket, sőt talán
ígéreteket is kapott. De az is bizonyos, hogy ezek csak felelőtlen ígéretek
lehettek, amelyek teljesítésére komolyan nem gondoltak. Sőt, azt sem tartjuk
lehetetlennek, hogy ezeket az alkudozásokat a török hadvezetés maga intézte.
A kitűnő török hírszerző szolgálat útján ugyanis tudomásuk lehetett arról,
hogy a magyar táborban — élén a királlyal — van egy olyan párt, amely
csak az útban levő összes erők megérkezése után akarta az ütközetet meg
vívni, s ennek érdekében a tábornak hátrább helyezése is szóba került. Már
pedig Szulejmánnak az volt az érdeke, hogy még a segélyhadak megérkezése
előtt számoljon le a királyi sereggel. Mindenesetre különösnek kell tartanunk
Tomorynak e napokban történt pálfordulását. Ö még egy hónappal azelőtt
nagyon sötétnek és vigasztalannak látta a helyzetet, s arra kérte a hozzá
küldött boszniai püspököt, bírja rá a királyt, hogy bármi áron, még évi adó
vállalása mellett is kérjen békét a szultántól/16 Ezekben az utolsó napokban
pedig ő volt az, aki a megütközést még a segítség megérkezése előtt javasolta.
Pedig ha megmarad korábbi véleménye mellett, könnyen rábírhatta volna a
tanácsot a had visszavonulására és az útban levő csapatok bevárására, mert
— mint Brodarics mondja — az ő véleményéhez igazodott az egész tanács/' 7
Hogy mik voltak ezek a jó hírek, illetve ígéretek, nem tudjuk, és talán soha
nem is fogjuk megtudni. Csak annyi ismeretes, hogy ebben az időben a
táborban a török hadseregről csak mint gyáva csőcselékről beszéltek, amelyet
nem lesz nehéz legyőzni. Igaz ugyan — mint mondták —, hogy az ellenség
nagyszámú és sok ágyúja is van, de nagyrészt fegyvertelen és gyakorlatlan is,
alig van minden tizedik embernek olyan fegyvere, amellyel ártani tudna.
Java katonái Nándorfejérvár és Rodus alatt elestek/' 8 Emellett — úgy látszik
— arra számítottak, hogy a szultán zsoldjában álló német és olasz tüzérek az
ütközetben a törökökre fogják irányozni ágyúikat. Csakis az ilyen naiv és
semmivel sem menthető hiszékenység feltételezésével lehet megérteni
Tomory pálfordulását és a Krassó védelmének elejtését. Erről különben Kemalpasazade a következőket mondja: „Azon mező és a Dira va folyó között
van egy folyó kiöntései által alkotott mocsár, amelyen rendkívül nehéz az
áthatolás, mert annyira ingoványos, hogy sem embert, sem lovat nem bír
meg, bárhová lép az ember, lesüllyed. Ha a nyomorult király a vele levő
kutyákkal a mocsár szélére jött volna és ott ágyúütegeket állítva tüzelt volna
a támadó ellenségre, akkor megakadályozza, hogy a hit harcosai a szent
harc vadaskertjébe menjenek, akkor elhárítja fejéről a sors büntetésének
felhőjéből szakadó záporát a szerencsétlenségnek. Azonban végzete betelje
sedett, nem látta a helyes módot, amely szerint kellett volna cselekednie.'"19
A magyaroknak Krassótól való visszavonulását Szüle j mán bizonyára cso
dálkozva és mindenesetre örömmel vette tudomásul. Amitől éppen a legin
kább tartott és ami a legnagyobb gondot okozta neki, az a magyar hadvezetés
meggondolatlansága eredményeként simán elhárult útjából. Miután a szultán
25-én a folyón átvezető hidakat helyreállíttatta és elővédjét a Krassón átküldötte, 26-án egész hadával átkelt és 27—28-án Baranyaváron pihentette sere
gét,50 amikor is az elmaradt málhát szállították át a vizén. A portyázó akindzsik azonban már 26-án ott szállongtak a magyarok tábora körül. Könnyű rá
jönni, hogy földerítés és hírszerzés volt a céljuk. Elsősorban nyelvet fogni és
ezáltal biztos híreket szerezni a magyar sereg számáról, fegyvernemeiről,
45 Uo.
46 B a r t o n i e k E m m a : im. 102. o.
47 Uo. 32. O.
48 B r o d a r i c s : i. m . 30. o.
49 T ö r ö k t ö r t é n e t í r ó k . F o r d í t o t t a : Thury József: i. m. I. köt. 225. II. köt. 14. o.
50 Uo. I. köt. (Szulejmán naplója) 314. o.
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ágyúiról, a katonaság szelleméről, s ami talán a legfontosabb, honnan és mi
lyen segítséget várnak. Bizonyosnak vehetjük, hogy mindezeket egy-egy, a
tábortól elcsellengő katona elfogásával sikerült is megtudniuk. De ezen felül
ezek a portyák igen kellemetlenek is voltak a mieinknek, mert folytonos csip
kelődésükkel nyugtalanították, fárasztották a vitézeket, a táborba érkező és
onnan küldött leveleket elfogni igyekeztek, földerítőink tevékenységét, a
környék falvainak a táborral való érintkezését akadályozták, sőt a királyhoz
igyekező kisebb csapatoknak megérkezését is veszélyeztették. Ezekre való
tekintettel kénytelen volt Tomory erősebb könnyű lovascsapatokat küldeni
ellenük, amelyek azután 26-tól egészen az ütközet megkezdéséig csaknem
állandóan heves harcot vívtak az akindzsikkal. Brodarics szerint ezekből a
harcokból mindig a mieink kerültek ki győztesen — mint mondja —, nem
lehetett megtudni, hogy ezek a győzelmek a mieink derekabb voltának és
ügyességének, vagy pedig a török szándékos engedékenységének voltak-e
betudhatok? 51
Augusztus 29-én, keresztelő szent János fővétele napján, a török hadsereg •
a hajnali ima után elindult Baranyavárról 52 a budai úton Mohács felé. Az
előhadat, amely a szendrői és a Koszrev bég alatti boszniai szandzsák lovas
ságából állott, Báli bég vezette. Utána következett Ibrahim nagyvezir a
rumili hadtesttel, amelyhez a sereg 150 ágyúja és 4000 puskás janicsár is volt
beosztva.53 Ezt követte Behram pasa az anatóliai hadtesttel, végül jött maga
Szulejmán szultán zsoldos lovasságával és a janicsár hadosztállyal. A had
egészen föl a mai Buzlicáig mindvégig az erdők között menetelt. Ezek az
erdők még az 1784. évi katonai térképen is fel vannak tüntetve. Ilyen lehetett
ez a környék 1526-ban is, talán csak az erdők voltak akkor még terjedelme
sebbek. Ezért a had — amint ezt Szulejmán naplója mondja — csak lassan,54
közben meg-megállva haladt előre, bizonyára azért, hogy megvárja, míg az
előreküldött terepkutatók átfésülik az erdőt, ami azonban egészen fölösleges
nek bizonyult. így történt, hogy az ellenség a Baranyavártól Földvárig ter
jedő 11 km utat 9 óra alatt tette meg. De bizonyosnak vehetjük, hogy Báli
az előhaddal már 8 és 9 óra között, Koszrev bég 10 óra körül, Ibrahim pedig
az egész rumili hadtesttel legkésőbb 11 óra körül a perem széléhez érkezett.
Ibrahimnak — miután a sereg biztosításáról gondoskodott — első útja a
dombtetőnek egy jó kilátással rendelkező helyére vezetett, 55 hogy tájékozód
jék a csatatér terepviszonyai felől, s egyúttal megtervezze, hol és miképpen
fogja csapatait harcrendbe felállítani. Az a körülmény, hogy szemben —
nem is messze — már egy harcra készen várakozó magyar hadsereget látott,
megkönnyítette dolgát, mert annak gyöngéit már akkor felismerhette. Hadsi
Chelfa munkájában azt írja, hogy: ,,a muzulmánok felülről néztek a gyaurok
táborára", 56 így a dombtetőről a királyi sereg minden egyes részét jól lehe
tett látni. Ezzel szemben a török fővezér teljes csendben, a falu előtti folyosó
szerű völgy és az erdők ügyes kihasználásával vonultatta fel seregét, úgy,
hogy arról a magyar vezéreknek sejtelmük sem volt, amint ezt Brodarics
világosan megmondja. Közvetlen az ütközet előttről azt írja, hogy az ellen
ség még mindig a dombok mögött tartózkodott, nem tudni azért-e, hogy
minket kedvezőtlen helyre, talán éppen-a szorosba csaljon.57 Igazat kell
adnunk Gyalókay Jenőnek, hogy a Földvár alatti terepszint, 2—3 m-rel
alacsonyabb fekvése miatt, a mieink harcállásából nem volt látható.
51 Brodarics: i. m. 38. o.
52 Pecsevi Ibrachim:
Üj M a g y a r M ú z e u m 1860. évfolyam, 31. o.
53 Thury József: i. m. II. köt. 162. o.
54 u o . I. köt. 314. o.
55 Pecsevi: i. m. 31. o.
56 Hadsi Chelfa: i. m . 321. o.
57 Mohácsi E m l é k k ö n y v , Lukinics
Imre,
Budapest Egyetemi Nyomda,
,,. . . ad illas l o c o r u m a n g u s t i a s . . . " 264. o.
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1926,

Brodarics:

A nagyvezir szemléje végeztével intézkedett, hogy az egyes seregtesteket
a felállításukra kiszemelt helyek közelében levő erdők mögött helyezzék el.
Különös gonddal állította fel a falu alatt ágyúit, amelyek a bekerítő zsák
alsó oldalát voltak hivatva képezni. A rumili hadtestből 10 00058 lovast kb.
1000 lépésnyi távolságra előre küldött biztosításul. Délután 3 óra tájban
pedig, amikor a teljes felvonulás és elhelyezkedés befejeződött, Báli és Koszrev bégeket az' akindzsikkel Nagynyárád és Bácsfalu mellé küldötte.. A két
bég azt a parancsot kapta, hogy találjanak maguknak valami jó rejtekhelyet,
onnan a csatát csak nézzék, de abba bele ne avatkozzanak, hanem amikor
már menekülni látják a magyarokat, akkor állják el útjukat és koncolják
fel őket. Tudjuk, hogy az akindzsik nem tartoztak a java katonaság közé,
ezeket csak a háború tartamára fogadták meg, parancsnokuk rendesen török
tiszt volt, földerítésre és pusztításra használták fel őket, zsoldot nem kaptak,
csak az volt az övék, amit összeraboltak.
Az ágyúkat Ibrahim a falutól északra egy völgyszerű mélyedésben állí
totta fel, a katonák és talán a környékbeli jobbágyok által megásott hosszú,
egyenes árokba, 59 amelyből kiszedett földet az árok elé sáncnak hányták
fel, hogy azok a mieink által észrevehetők ne legyenek. Az árok és az eléje
emelt sánc következtében a csöveket magasra kellett emelni. Hadsi Chelfa
szerint: „150 szekeret állítottak 00 fel, amelyek a nagy ágyúkat vonták. A
kocsikra ráteszik a nehéz lövegeket, majd az egyik szekeret a másikhoz
láncokkal erősítik hozzá." Erre azért volt szükség, hogy az ágyússzekerek
ilyenformán akadályul is szolgáljanak a magyarok rohama ellen. A 150
ágyú tűzvonala — egy-egy ágyúra 10 lépést számítva — 1500 lépés lehe
tett, s így azoknak keleti vége már egészen közel volt az országúthoz. Az
ágyúk mögé a nagyvezír 4000 janicsár puskást állított fei, rendes szokásuk
szerint 9 egymás mögötti sorban. Ez azért volt célszerű, mert amikor az
első sor kilőtte puskáját, hátrament az utolsó sor mögé, ahol mindjárt töl
tött. Ezután lőtt a második sor, amely szintén hátrament, s így folytatták
tovább ezt a műveletet, ami által képesek voltak úgyszólván szünet nélkül
folyamatosan tüzelni az ellenségre. Ez a XVI. században nagy előnyt jelen
tett a török gyalogságnak. A dolog természetéből következik, hogy a 4000
janicsár legalább 30—35, egymástól külön álló csapatban állott föl, mert
hiszen ennyi katonából 1500 lépés hosszú, 9 soros arcvonalat nem lehetett
volna képezni.
A rumili hadtest nagyobbik része — mintegy 13 000 lovas — a falutól
nyugatra elterülő erdő, vagy talán inkább égerfás és füzes berek mögött
helyezkedett el és ott teljes harckészültségben, pihenve várakozott. Ezt a
berket az 1783. évben készített katonai térkép egészen jól feltünteti, s csak
természetes, hogy ezt az ellenség igyekezett felhasználni úgy, hogy elhelyez
kedése a magyarok állásából látható nem volt. A falu mögötti, már lejtős
terület, ahol valószínűleg a templom és temető volt, akkor még üresen
maradt, egyrészt azért, mert az ott végzendő csapatmozdulatokat a magya
rok meglátták volna, de meg az a hely á szultán és a vele lévő kapu khalki
számára volt fenntartva.
Délfelé Behram pasa is megérkezett az anatóliai hadtesttel és az országút
lejtőjének aljában, a mai napig is meglévő Buziglioa erdőben, az út két
oldalán, meg a közeli tisztásokon helyezkedett készültségi állásba. Ugyan
csak ő is előre tolt egy nagyobb, 5—6000 főnyi lovas hadosztályt 61 biztosí
tásul, amely a másik hadtest — ugyanilyen célból — előreküldött csapatá
ss Theiner: Monumenta Vaticana. II. köt. 799. o.
59 Századok, 1876. á v f o l y a m m e l l é k l e t e . M a g y a r K ö n y v s z e m l e 11. és 13. o.
60 Hadsi Chelfa: i..m. 321. o.
6i HK. 1899. évfolyam (egykorú levél) 503. o. és Bartoniek
Einma: i. m . 131. o.
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4. sz. ábra: Helyzet az ütközet

megindulása

előtt

A) MAGYAROK
J. harcrend

B) TÖRÖKÖK

1. A Batthiányi ho. könnyűlovassága
l/a. A Batthiányi ho. nehézlovassága
2. A Perényi ho. könnyűlovassága
2/a. A Perényi ho. nehézlovassága
1/b. Biatthiányi ho. gyalogsága
2/b. Perényi ho. gyalogsága
3. 53 magyar ágyú
4. n . harcrend
5. Ráskay

I. rumili hdt.
n . anatóliai hdt.
n i . 150 ágyú
IV. 4O00 janicsár
V., VT. bizt. lovasság
VU. szultán a zsoldos lovassággal
V m . a janicsár ho.
IX. Báli és Koszrev akindasdi
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vial egyvonalba állott föl.~ Általában véve megállapítható, hogy az ellenség
a legnagyobb» csendben végezte felvonulását. Ez a csend különben jellem
zője volt a török hadseregnek, ami az idegenek elismerését, is kivívta. Maga
Szüle j mán nagyszámú kíséretével és testőrlovasságával, valamint a janicsá
rokkal csak 1 óra tájban érkezett meg az országút bal oldalán lévő tetőre:,
ahonnan dúlőút vezetett a perem szélén Majsa felé. Közvetlenül Földvár
fölött a tetőn, ahol az említett út is vezetett, egy hosszas és eléggé széles
tisztást tüntet fel az 1784. évi térkép, ahonnan jó kilátás nyílott a messzire
elnyúló mezőkre. Ezért Szulejmánt is odavezették, ahonnan jól lehetett a
mieink felállítását látni. 62 Ott adta ki parancsait, s oda hívta egybe vezé
reit tanácskozásra. Onnan csak az ütközet kezdetekor ment le a falu mögé,
egy jó kilátással rendelkező helyre. Látta, hogy a magyar sereg harcra ké
szen várakozik, de ő nem akarta elhamarkodni a dolgot, hanem előbb tájé
kozódni kívánt a helyzetről, s ezért csapatainak aznapra pihenőt adott. Ügy
határozott, hogy az ütközetet csak másnap reggel fogja megkezdeni, mert
a napot és az azt követő éjszakát újabb hírek szerzésére, s főleg távoli
felderítésre kívánta felhasználni. Tudjuk ugyanis, hogy Szulejmán a török
hírszolgálat révén olyan értesüléseket kapott, hogy Lajos királynak a ke
resztény országok segítséget ígértek, 63 s előbb tudni akarta, hogy a más
napra elhalasztott ütközet folyamán kell-e idegen segédcsapatok (beavatko
zásától tartania.
Ibrahim nagyvezír a szultán rendelkezéseinek kiadása után a perem
alatti úton Majs és Nyárád felé lovagolt, hogy az előbb kiküldött két lovasdandár elhelyezkedését megtekintse. Ez volt a helyzet délután 3 óra körül.
Lajos király seregének készültségi felállítása
Teljesen fölöslegesnek tartjuk elmondani, hogyan állott föl a sereg, kik
voltak az első és kik a második csatarendben, hol állott a király stb. Mind
ezeket mások már szépen megírták, s azt e tárggyal foglalkozó minden
munka ismerteti. E helyett lássuk inkább, milyen volt az a térség, ahol a
magyar sereg csatarendbe állott. Azt mondja erről a leghitelesebb szem
tanú, Brodarics: „Az a hely, ahol föl állottunk Mohácstól egy, a Dunától
félmérföldnyire volt. Nagy széles síkság terült itt el, amelyet sem erdők,
sem bozótok, sem folyóvizek, sem dombok nem szakítottak meg,64 csupán
balra ezen hely és a Duna között volt egy mocsaras iszapos víz, sűrű nád
dal és sással benőve, amelyben később sokan lelték halálukat." 65 Ilyen hely
csak a Borza pataktól délre található, mert ott már nincsen sem domb, sem
patak. De meg erre a helyre illik rá Hadsi Chelfa leírása is. A sással és
náddal benőtt iszapos víz, a Dályoktól északra fekvő Vérfok, sokáéul Selská
bara volt, amely ebben az időben jóval följebb nyúlott mint manapság, s
annak idején a Borza is — nagy valószínűség szerint — annak északi ré
szébe torkollott be. Ujabb történetíróink mindezek ellenére a Borzától
északra lévő mezőségre állítják a magyar sereget, s nem akarják tudomá
sul venni, hogy ott van a Törökdomb és hogy a Borza patak a sok esőtől
színig telve lehetett vízzel. A sereg jobbszárnya a Borza könyökénél lévő
mocsarakra, balszárnya pedig a Duna lápos árterületére támaszkodott.
Az egész_ hadsereg két harcrendre tagozódott, amelyek között csak egy kő
hajításnyi, tehát kb. 50 lépésnyi térköz volt. Az első harcrend felállítás
kor csak jobb- és balszárnyra oszlott, centruma ekkor még nem volt, azt
62 Pecsevi: i. m. 31. o.
63 Thury József: í. m. Dzselalzale. II. köt. 167. o.
('A Brodarics: i. m. 42. o.
6ő Uo.
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5. sz. ábra: Az I. harcrend támadása
A) MAGYAROK
1. Batthiányi ho. lovassága
l/a. Batthiányi ho gyalogsága
2. Perényi ho. lovassága
2/a. Perényi ho. gyalogsága
3. 53 ágyú
4. II. harcrend
5. Ráskay

B) TÖRÖKÖK
I. rumili hdt.
n . anatóliai hdt.
Il/a. az ágyúk íelé futott bizt. ősapátok
m . 150 ágyú
rv. 40O0 janicsár
V. szultán a zsoldos lovassággal
VI. janicsár ho.
VII. Báli és Koszrev

Tomory csak később, az ütközet folyamán, amikor az ágyúk elé érték, volt
kénytelen megalakítani. Az első sorokban hosszú kopjával felszerelt könnyű
lovasság, mögöttük 5366 ágyú (mintegy 530 lépésnyi vonalban) ezek mögött
a páncélos nehézlovasság, s utánuk következett a döntő részben idegenek
ből álló gyalogság. Ebben a harcrendben a gyalogság volt a túlnyomó, mert
mint Brodarics mondja, a második harcrend főképpen lovasságból állott és
csak a szárnyakon volt kevés gyalogság.67 Az első harcrend fegyvernemjei66 Marino Sanuto: i. m. 274. o.
67 Brodarics: i. m. 40. o.
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nek pontos megoszlását alkalmasint soha sem fogjuk megtudni, mégis meg
közelítően az a következő lehetett.
A jobbszárnyat Batthiányi Ferenc horvát bán, Tahy Jánossal, a bal
szárnyat pedig a temesi ispán, Perényi Péter vezényelte. 68 Mind Batthiányi,
mind pedig Perényi kellő haditapasztalat nélküli fiatalember volt, de aki
ket előkelő származásuk és magas tisztségük miatt nem lehetett mellőzni.
Ez annyira fontos volt. hogy pl. Perényi Péter .amiatt méltatlankodott,
hogy a király nem őt, hanem Tomoryt nevezte ki fővezérnek, amin azután
a két férfiú össze is szólalkozott, majd az érsek lemondott és csak nehezen
lehetett őt ennek visszavonására rábírni.
A gyalogságból 500 fő került a második harcrend két szárnyára, 2000 fő a
tábor őrzésére, s 500 ember maradt az ágyúk mellett. Ebből az összeállí
tásból látjuk, hogy az ütközet elején az arány a magyar jobbszárnyon kb.
1 : 1,3-hoz, a balszárnyon kb. 1 : l-hez volt. Hogy azután a könnyű- és a
nehézlovasság hogyan oszlott meg, ez bármennyire is érdekelne bennün
ket, nem tudjuk megmondani.
Amint az 5. számú ábrából látható, a jobbszárny valamivel erősebb volt
a balszárnynál, amit annak exponáltabb helyzete bőven megokol.
A második harcrend, amely öt egymás mögött álló vonalból alakult —
mint már említettük —, túlnyomóan lovasságból állott és csak a szárnya
kon volt kevés számú gyalogos. Föltételezhető számukat az ábrán feltün
tettük. A negyedik vonalban állott Lajos király. Hogy ennek a harcrendnek
ki volt a vezére, azt egyik krónikás sem említi meg, feltehetően a rendkí
vüli erejű Tárczay Miklós lehetett.
A két fővezér az első harcrendben volt, de helyük nem lett meghatá
rozva, Brodarics szerint azért, hogy mindig ott lehessenek, ahol szükség
lesz rájuk. 69 A magyar hadsereg arcvonala a felállításkor mintegy két km
volt, ez azonban az ágyúk elé érkezéskor, a centrum megalakítása folytán
3 km-nél valamivel többre bővült. Mélységét nem tudjuk megmondani,
mert erről semmi adatunk nincsen.
Az ütközet lefolyása
A sereg tehát már a kora hajnali órákban csatarendbe állt, mert a ké
mek azt jelentették, hogy a szultán a hajnali ima után elindult Baranya
várról, s így az ütközet hamarosan meg fog történni. 70
Ezt a csatarendben való várást azonban nem szabad úgy elképzelnünk,
hogy a katonák fejükön leszíjazott sisakban, leeresztett sisakrostéllyal, ke
zükben kopjával, vagy kivont karddal stb. állottak készenlétben, hanem
úgy, hogy lovaikról leszállhattak, sisakjukat letehették, a lovak hevederét
kissé meglazították stb., s ott helyben leülve várták a további parancsot,
amelynek elhangzása után ezek a kisebb könnyítések gyorsan megszünte
tendők voltak.
*
Ezen a meleg augusztusi napon, mint ahogy ez a nyári zivatarok előtt
szokott lenni, már reggeltől fogva forrón tüzelt a nap, sőt a délutáni órák
ban még szemükbe is sütött. Mindezek kétségkívül gyöngítették a sereg
harcképességét. Már délután 3 óra is elmúlt, de Tomory még ekkor is csak
annyit tudott, helyesebben hitt az ellenségről, hogy annak egy része a
dombok mögött tartózkodik, 71 sőt a zöme még valahol az úton menetel.
Pedig ekkor már az egész török had mindenestül ott volt előttük, s annak
68
69
70
71

Uo.
Uo.
Uo.
UO.
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csak egy kisebb része volt Szulejmánnal fönt a dombtetőn. A portyázó
akindzsik ezen a napon már a kora hajnali óráktól kezdve, még az eddigi
eknél is sűrűbben körülraj zották és csipkedték a mieinket, akikkel szünte
lenül kisebb harcokat vívtak. 72 Az volt a feladatuk, hogy a magyar vitéze
ket fárasszák, nyugtalanítsák, s főképpen, hogy földerítőinket ne engedjék
behatolni Földvár szűkebb térségére, nehogy az ellenség felől pontos jelen
téssel szolgáljanak. Ezek a csatározások még a török had teljes felvonulása
után is — ami ikindiig, vagyis du. kb. 2 óráig befejeződött — délután 3
óráig tartottak, amikor a török hadnak készültségi állásba való elhelyez
kedése megtörtént. A portyázok csak ekkor tűntek el, amikor is a két ellen
fél között szabad lett a mező. Itt rá kell mutatnunk a két hadvezetés közti
különbségre. A török portyázok már 26-tól kezdve oda mentek, ahová
éppen küldöttek őket, ezzel szemben a magyar földerítőkről semmit sem
tudunk, talán ilyenek nem is voltak, és ha voltak is, akkor az ellenség még
közelébe sem engedte a főseregnek. Igaz ugyan, hogy augusztus 29-én a
rendkívül megsűrűsödött portyáktól nem lehetett könnyű dolog Földvár
közelébe lemenni. De valahogy erősebb könnyűlovas egységekkel, vagy
gyalogos járőrökkel, esetleg ügyes kémekkel mégis csak fel kellett volna
deríteni a helyzetet. Hol van a török fősereg, mi van a faluban és a tőle
jobbra és balra lévő erdők mögött, mi van fönt a dombtetőn és a mohácsi
országúton? Mindezekről a magyar fővezérek semmit sem tudtak, már pedik ezek ismerete nélkül nem lett volna szabad a magyar sereget csak
úgy vaktában neki vinni a hír szerinti 300 000-es ellenségnek. Tomoryék
mulasztását semmivel, még tudatlansággal sem lehet menteni, magyaráza
tot is legfeljebb azzal találhatunk rá, hogy a fővezérek az ellenség felől
kapott jó hírek, vagy ígéretek birtokában talán már teljesen fölöslegesnek
tartották a felderítést, annyira biztosak voltak a győzelemben. Innen adód
hatott Tomorynak az a téves elképzelése, hogy előttük az ellenségnek csak
két biztosító lovas hadosztálya áll, amelyeknek együttes ereje sem tehetett
ki többet 15—16 000 főnél. Azt gondolta tehát, hogy megsemmisíti azokat,
még mielőtt a török fősereg megérkezne, hogy az ebben őt ne tudja meg
akadályozni. „Lehetségesnek tartjuk, hogy a Földvár körüli csendet nem
tudta másképpen megmagyarázni s ebből következtetett arra, hogy a fő
sereg még távol van. Arra ugyanis nem gondolt, hogy a török a felvonulást
a legnagyobb csendben végezte és hogy Szulejmán az napra pihenőt adott
katonáinak. Mindenesetre bizonyosnak vehetjük, hogy Tomorynak ez a
támadásra vonatkozó elhatározása nem alapult sem felderítő portyák, sem
kémek jelentésén.
Már 4 óra felé járt az idő, amikor talán valamelyik jószemű vitéz észre
vette, hogy Majsán felül a dombok alatt egy hosszú ezüst vonal csillog a
napfényben, s erre a fővezér figyelmét felhívta. Tomory .nem gondolhatott
rriásra, minthogy azok vagy bekerítésükre, vagy táboruk elfoglalására indul
tak 73 és miután a már ütésre előkészített első harcrendjét nem, akarta gyön
gíteni, a királyhoz vágtatott és parancsot adott az annak háta mögött álló
Ttáskay Gáspárnak, hogy az alája rendelt, valamint Török Bálint és Kállay
János lovasaival — legfeljebb 1200 emberrel — vágtasson oda, derítse fel
a helyzetet,74 és ha elég erősnek érzi hozzá magát, támadja meg és verje
szét azokat. Tomory nyilván bízott abban, hogy Ráskayék hamarosan viszsza fognak térni. Ráskay eleinte szabadkozott, hivatkozva arra, hogy ők a
király személyének védelmére vannak kijelölve, de mert á király nem szólt
bele és nem mondott ellent, nehogy viselkedését gyávaságnak magyaráz
na Uo. 43. o.
73 Uo.
74 Uo.

553

zák, sarkantyúba kapta lovát és a három lovascsapattal elvágtatott. A ma
gyar urak nem tulajdonítottak ennek nagyobb jelentőséget, mert már napok
óta megszokták maguk körül látni az ellenség kisebb szállongó lovascsapa
tait és a kora reggel óta tartó várakozásba belefáradva, s a forró nap he
vétől 'eltikkadva kérték Tomoryt, hogy fúvasson visszavonulót a táborba,
hiszen a nap már enyészetnek indult s láthatólag az ellenség aznap már
nem fog alkalmat adni a csatára. 73 Tomory azonban ekkor már eltökélte,
hogy megtámadja az ellenséget, s ezért gyorsan a királyhoz sietett, s ki
adatta vele a támadási parancsot, ,, . . . mert — mint mondotta — kisebb
veszedelemmel jár most az ellenség csapatainak egy részével, mint holnap
az egész sereggel megütközni. Most a győzelem kétségtelen." 76
Azt kell hinnünk, hogy Tomory úgy vélekedett, hogy egy-két órán belül
végez a két hadosztállyal, ami 52—53 000-re szorítaná le a török gyakor
lottabb csapatainak számát, s így másnap már csak ilyen erővel kellene
számolnia. A katonák hamar rendbe szedték magukat és lovaikat, miköz
ben a jobbszárnyon egy jeladó ágyú dördült el, utána megszólaltak az
összes trombiták, megperdültek a dobok, s a vitézek ősi szokás szerint
háromszor Jézus nevét kiáltották. Ezután az első harcrend fölemelte zász
lóit és első hadsorai ügetve indultak az ellenség felé.77
A török hadseregben — mint már mondottuk —• ekkor pihenő volt, s a
katonák a fák árnyékában hűsöltek. Csak a két előretolt hadosztály volt
harcalakzatba sorakozva, mivel ezek voltak hivatva a magyarok támadását
mindaddig föltartani, amíg a fősereg harcrendbe felfejlődik. Szulimán —
mint tudjuk — fönt volt a dombtetőn és Pecsevi szerint éppen tanácsko
zásra hívta össze vezéreit,78 amikor a jeladó ágyú eldördült, s látta, hogy
a magyarok támadásra indulnak. Hamar fölsorakoztatta a mellette lévő
zsoldos lovasságot és janicsárokat, s testőrei közepette lassan leereszkedett
a lejtőn79 a falu mögé, ahol egy emelkedettebb helyen megállapodott, a vele
volt lovasság körülötte sorakozott föl. A falu utcáját azonban aligha fog
lalhatták el, mivel azt a tüzérség lőport szállító tevéi és muni ci ós szekerei
szállták meg. Ezt a tömeget látta Brodarics a támadás megindulásakor a
dombról lassan leereszkedni. Gyalókay ezt a csapatot tévesen Behram had
testének mondja Brodaricsra való hivatkozással, aki szerinte azt írta, hogy:
„ugyanekkor hatalmas török lovastömegek ereszkedtek alá a lejtőn". Csak
hogy a kancellár egy szóval sem említ itt lovasokat, hanem csak annyit
mond, hogy: „ugyanezen pillanatban nagyszámú ellenséges csapatokat lát
tunk a velünk átellenes dombról lassan leereszkedni, ott volt köztük a
török császár is". De hogy is került volna Behram pasa a Földvár mögötti
dombtetőre, hiszen az anatóliai hadtest helye régi szabály szerint mindig
a szultántól jobbra volt, s így ebben az esetben neki az országút két olda
lán a jobbszárnyat kellett kialakítania.
Most menjünk vissza néhány órával. Még Buziglicánál a dombtetőn Ibra
him nagyvezir megkérdezte Bálitól, a sokat tapasztalt vén szendrői szand
zsákbégtől: „hogyan kellene az ütközetet jól megtervezni?" Mire Báli azzal
felelt, hogy a magyar vértes lovasság olyan nagy erővel szokott törni az
ellenségre, hogy azt sem megállítani, sem feltartóztatni nem lehet. Leg
helyesebb, ha lesre hozzák, bekerítik és úgy semmisítik meg.80 Ibrahimnak
tetszett a válasz és nem kétséges, hogy azt mindjárt részleteiben is meg75
76
77
78
79
so
csevi:

U o . 44. O.
UO.
Thury József: i. m . (Dzselalzade) II. k ö t . 163. o.
Pecsevi: i. m . 42. o.
Brodarics: i. m . 44. o.
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beszélték. Ez a terv az események megvizsgálásából következtetve a követ
kező lehetett:
Három oldal felől be fogják keríteni a magyarokat, és pedig olyanfor
mán, hogy a lesállás alsó oldalát a 150 ágyú és a mögöttük álló puskás
janicsárok fogják képezni. A lövegeket e célra kiásott árokban, rejtve fog
ják fölállítani, hogy az ellenség csak akkor vegye észre, amikor már meg
szólalnak. Akadályt is készítenek a rohanó magyar lovasság megállítására,
és pedig úgy, hogy az ágyússzekereket láncokkal fogják egymáshoz kötözni.
A tüzérségnek itt nem az lesz a feladata, hogy belelőj j ön az ellenségbe,,
sokkal nagyobb eredményt fognak elérni, ha meglepetésszerű nagy dörgéssel és a csövekből kicsapódó füsttel és lángnyelvekkel megfélemlítik a
magyarolt lovait. Azok ijedtségükben össze-vissza ugrálnak, szaladoznak,
fölborítják a csatarendet, s így a roham össze fog omlani. Ennek érdeké
ben az ágyúkat csak részlegenként, egyszerre két, legfeljebb három üteget
elsütve kell alkalmazni, hogy így lehetőség szerint az egész ütközet ideje
alatt szóljanak. És ha azután sikerült a támadást megállítani és harcrend
jüket felborítani, akkor az ágyúktól balra a rumili, jobbra az anatóliai
lovasság gyorsan előrevágtat, keloidal felől kialakítja a záróvonalat, s
utána három oldal felől egyszerre megrohanják és megsemmisítik a ma
gyarokat. Hogy pedig a zsák szája észak felől is zárva legyen, Bálit és
Koszrevet egy-egy csapat lovas akindzsival, még jóval az ütközet előtt a
magyarok jobb oldala felé előreküldik, akik amikor látni fogják, hogy a
magyarok menekülnek, útjukat állják és fölkoncolják őket.
Hogy ez lehetett az ellenség terve, "azt a következőkkel bizonyítjuk:
1. Nem vitás, hogy Ibrahim és Báli együttesen-egy haditervet főztek ki
a magyar lovasság lesbecsalására és megsemmisítésére. Abban sem lehet
kételkednünk, hogy ez a terv nem néhány száz, vagy talán 2—3000 ember,
hanem a veszélyesnek tartott magyar lovasság elpusztítását célozta, amint
ezt a Dzselalzade (aki maga is ott volt a csatában), Kemalpasazade, Szolokzade és Pecsevi megírták. Az a bekerítés, amely a török balszárnyon
egészen váratlanul történt — amely csak néhány száz magyar lovast érin
tett— csak epizódszerű eset volt, s így a terv megbeszélésékor nem erről
lehetett szó.
2. Köztudomású, hogy a XVI. században ágyúkkal csak úgy tudtak lőni,
ha a tüzérség a célt látta, s ennek érdekében, ha a közelben domb vagy
hegy volt, oda, ha nem volt. akkor_előzetesen elkészített sánc tetejére állí
tották föl a lövegeket. Már most itt van Földvár falu mögött egy nagy
szerű kilövésű domb, s ennek ellenére még sem oda állították az ágyúkat,
hanem közvetlenül a falu alatti völgybe, sőt nem is sáncra, hanem — min
den akkori szokás ellenére — előre kiásott árokba helyezve. Már ez maga
olyan valami, ami gondolkodásra készteti az embert, hiszen ott jó kilö
vésről, sőt egyáltalán kilövésről még csak szó sem lehetett. Mi volt aíkkor
ennek az oka? Nem más, minthogy meglepetésszerű tüzeléssel akarták a
magyar lovasság rohamát megállítani, aminek nagyobb biztosítására az
ágyússzekereket láncokkal kötözték egymáshoz.
3. Most már csak azon fordult meg a dolog, hogyan fogják a magyarotkat az ágyúk elé csalni, ami annál nehezebb feladatnak látszott, mert
hiszen az ő részükről ésszerűbb volt, ha a lovasság valamelyik szárnyát
támadják meg. De amint később látni fogjuk, a feladattal megbízott török
lovasvezérek tudták a módját annak, mikiént lehet á mieinket lesre csalni.
4. Ha sikerül a magyarokat az ágyúk csövei elé hozni, akkor nyugat
felől a rumili, kelet felől pedig az anatóliai hadtest gyorsan előrevágtat és
két oldal felől frontot csinálva az így három felől bekerített ellenséget meg555

támadja és megsemmisíti. Miután pedig a magyar lovasság kb. 20 000
főnyi volt, s azt a török még többre is becsülte, a közismert leshányó for
tély itt nem volt alkalmazható. Az csak kisebb egységekkel szemben vezet
hetett eredményre, nem pedig olyan erős nagy tömeggel, amilyen Lajos
király lovassága volt. E mellett tudjuk, hogy a lesvetés nagyon is megfelelt
a török harcmodornak.
A törökök taktikája mindig is tele volt cselekkel, ravaszul kieszelt les
vetésekkel, tőlük tanulták el — sokszor drágán megfizetett tandíj árán —
a mieink is. Nem volt a töröknek egyetlen olyan csatája, melyben valami
lyen cselvetést ne alkalmazott volna. Hunyadi János, Mátyás király s ennek
tapasztalt hadvezérei már nagyon jól ismerték a töröknek ezt a szokását,
s ezért nehéz volt őket lesre hozni. De a nagy király halála óta eltelt több
mint 30 esztendő alatt már elfeledték őseink, a töröknek ezt a szokását és
Mohácsnál Tomorynak saját bőrén kellett azt megtanulnia.
De folytassuk tovább történetünket. Mint mondottuk, a kürtök és dobok
hangjára az első csatarend élén álló könnyűlovasság háromszoros Jézus
kiáltással megindult az ellenség felé, még pedig mindkét szárnyon egy idő
ben, 81 nem pedig a balszárny későbben, mint Gyalókay vélte. ELöbb csak
lassú, majd egyre gyorsuló ügetésben, végül hosszú kópjáit előre bocsátva,
s lovuk nyakára hajolva teljes sebességgel rontottak az ellenségre. Amikor
ez a lovasság már megfelelő távolságra elhaladt, valamennyi magyar ágyút
elsütötték. Erre ugyanis előbb az előttük álló lovasság miatt nem volt lehető
ség. A német tüzérek azonban nyilván kisebbre becsülték a távolságot, s így
a golyók a török arcvonal előtt vágódtak bele a földbe. (Ez is bizonyítja, hogy
a magyar sereg a Borzától délre állott föl.) Az ágyúk kilövése után meg
indult a nehézlovasság, s közvetlen utána a gyalogság is. Itt meg kell em
lítenünk, hogy Burgio szerint a mi nehézlovasságunk nem volt olyan sú
lyos vérttel ellátva, mint a nyugati, s így annál gyorsabban is tudott ha
ladni, viszont az ellenség puskagolyói nagyobb kárt tudtak benne tenni,
különösen a lovakban. Ezalatt a mieink már összecsaptak az ellenséggel.
Egy ideig helyben folyt a viadal, miközben Tomory megdöbbenve látta,
hogy jobbról és balról a török lovasság nagy tömegekben bontakozik ki az
erdők mögül, s maga a szultán is megindult a kapu khalkival a dombol
dalon lefelé. Minderre nem számított, de a megindult ütközetet már nem
lehetett megállítani. Látnia kellett, hogy súlyosan tévedett, s mivel mást
nem tehetett, parancsot adott Báthori Andrásnak, hogy sebes vágtában
siessen a királyhoz, hogy az egész második lépcső gyorsan jöjjön előre,
támogatni a küzdő csapatokat.
Időközben megérkezett az első harcrend nehézlovassága is, amely újabb
lökéssel vitte előbbre a mieink támadását. Mindazonáltal a török — bár
egyre hátrálva — még egy ideig kitartott és csak akkor fordított hátat,
amikor látta, hogy hátul a két szárny időközben már fölfejlődött. Ekkor
azután- mindkét csapat hanyathomlok menekülést színlelve megfutott,82 de
nem saját hadteste felé, hanem arra, ahol a török ágyúk voltak fölállítva.
Amint tehát ebből kitűnik, a biztosító csapatok parancs szerint jártak el.
mert nekik az volt a feladatuk, hogy a magyar lovasságot az ágyúk elé
csalják. Ha ez nem így lett volna, akkor az lett volna a természetes, hogy
Ibrahim vagy segítséget küld nekik, vagy ő maga megy támogatásukra.
Itt azonban egyik eset sem történt, bizonyságára annak, hogy a megfutás
a magyar lovasságnak lesbecsalása céljából történt. Történetíróink az ellen
ségnek ezt a menekülésszerű megfutását a mieink sikerének könyvelik el
•és azt mondják, hogy a török nem volt képes támadásuknak ellentállni, s
81 Thury József: i. m. (Lütfi) II. köt. 15. o.
82 u o . (Dzselalzade) II. köt. 163. o.
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kényszerűségből szaladt vissza. Nem akarják észre venni, hogy mindez előre
megtervezett dolog volt és a török biztosító lovasság csak addig tartott ki,
amíg háta mögött a két hadtest harcalakzatba fejlődött.
Míg a török biztosító csapatok föltartották a mieink támadását, ez alatt
Behram pasa is fölfejlődött az anatóliai hadtesttel és az országút két olda
lán, a buziglioai erdő északi szélénél foglalt állást úgy, hogy egyvonalba
került a török ágyúkkal. Ott várta be a biztosító csapat visszatérését ő is
anélkül, hogy segítségére sietett volna.
E közben az erősen előre tört Batthiányi hadosztály már kezdett alá
ereszkedni a Földvár alatt lévő kis völgybe, lamikor váratlanul megdördül
tek az ellenség ágyúi. 83 Pillanatok alatt sűrű füst töltött be mindent, amely
a látást akadályozta, s csak a csőtorkolatokból kicsapódó hosszú lángnyel
vek árulták el a török ütegek helyét. Az akkori ágyúk ugyanis nagyon
durva lőport használtak, amely a csőben nem tudott teljesen elégni., s még
azon túl is lángolt. E mellett irtózatos nagy füstöt támasztott. A golyók
ugyan — tekintve, hogy az ágyúk árokba voltak állítva, így a csöveket
magasra kellett emelni, nem tettek kárt a mieánkben, sőt még az akkor
eléggé távol volt második harcrendben sem — j 8 4 de az emberek és főként
a lovak a szokatlan nagy dörgéstől és a sűrű füsttől megijedve visszahő
költek. A remegő állatok egymás közé ugráltak. Mindez elegendő volt,
hogy a roham egyszerre megálljon. A legnagyobb meglepetés bizonyára
Tomoryt érte, amitől a leginkább tartott, a bekerítéstől, az most fenyegető
veszedelemként jelent meg hirtelen előtte. De a baj már megtörtént, be
kellett látnia, hogy az ellenségnek sikerült őket ágyúi elé csalni, ezért gyor
san kellett intézkednie. Az ágyúk nem lehettek közvetlen a mieink előtt,
s nagyon valószínű, hogy az ellenség tüzérei előbb szólaltatták meg azokat,
mintsem az időszerű lett volna. Közben a sűrű füst is oszladozni kezdett
és az egymáshoz láncolt ágyússzekerek is láthatókká váltak, Belátta, hogy
ezen az akadályon lovasai nem tudnak keresztül törni, parancsot küldött
Batthiányinak és Perényinek is, hogy fordulatot csinálva támadják meg a
tőlük jobbra, illetve balra lévő ellenséges lovasságot. Szerencséjükre a meg
futamodott török lovasság nagy része még ott kavargott az ágyúk előtt,
s igyekezett vitézeinktől szabadulni, e miatt az ágyúk mögött álló janicsá
rok nem tudták puskáikat használni s így az elkanyarodások elvégezhetők
voltak.
De a váratlanul előállott helyzet új feladat elé állította Tomoryt. Batt
hiányi és Perényi távozása után ugyanis az ágyúk előtt több mint 1 km
hosszú frontszakasz üresen maradt, ahonnan bármelyik magyar szárnyat
át lehetett karolni. Ezért a fővezér mindkét szárnyának gyöngítésével, az
akkor odaérkező gyalogságból mintegy 10 000 embert — mint amennyi
ennek a hézagnak kitöltésére elegendőnek látszott — centrum alakítására
volt kénytelen felhasználni. Ez, figyelembe véve, hogy a gyalogság 500 fő
ből álló zászlóaljakra Oszlott, egészen rövid idő alatt volt végbe vihető.
Az átcsoportosítás következtében az új front a következőképpen alakult:
A vázlatból megállapítható, hogy a jobbszárnyon az eddigi 1 :*1- arányt
1 : 2-höz, a balszárnyon pedig az eddigi 1 : 1,3" arány 1 : 2-re változott meg.
Míg a középen az arány 2 : l-hez lett javunkra, de itt viszont a török
ágyúk billentették helyre az egyensúlyt. Meg kell jegyeznünk, nogy ezek
a számok csak föltevésen alapulnak és velük a további harcok eredményét
kívánjuk érthetővé tenni.
Gyalókay Jenő tagadja, hogy centrumunk lett volna. Ez így is volt, de csak
83 Uo.
84 Brodarics:

'
i. m . 45. o.

8 Hadtörténelmi Közi.
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6. sz. ábra: Az I. harcrend az ágyúk elé érkezik
A) MAGYAROK
1. Batthiányi ho. lovassága
l/a. Batthiányi ho. gyalogsága
2. Perényi ho. lovassága
2/a. Perényi ho. gyalogsága
3. A megalaakított centrum
4. ágyúk
5. n . harcrend
6. Ráskay

B) TÖRÖKÖK
I. rumili hdt.
I/a. Az ágyúk felé futott bizt. csapatok
II. anatóliai hdt.
n / a . A megfutott anatóliai bizt. csapat
n i . Ï50 ágyú
IV. 4000 janicsár
V. szultán a zsoldos lovassággal
VI. janicsár ho.
v n . Báli és Koszrev

addig, míg a mieink a török ágyúk elé kerültek. Később maga is — habár
csak burkoltan — kénytelen elismerni a középhad létezését, amikor ezeket
mondja: „Mint Brodarics írja, az ágyúk előtt, alig 10 lépésnyire folyt most
már a viaskodás, amelyben a dolog természete szerint a magyar gyalog
ságnak lehetett legnagyobb része." Mivel pedig a második harcrend lovas
ságból állt, tehát ennek a gyalogságnak már előbb ott kellett lennie. Még
később ezeket írja: „A legszívósabb helytállás középen a török tüzérség
és a janicsárok előtt volt. Ez nagyobbára az idegen zsoldosokból álló gya
logság érdeme. Mi volt ez, ha nem centrum?
Ezalatt Batthiányi Ferenc bán a kapott újabb parancs értelmében végre558

hajtott kanyarodás után nagy hévvel rontott a rumiliai lovasságra 85 és sike
rült is több helyen, de főként egy kisebb csapattal, az ágyúk sorának vég
ződésénél áttörnie 86 és eljutni a hadtest háta mögé, ahol a podgy ászszekerek
és tevék állottak. A csapat vezetője nyilván megsejtette, hogy a tőle félbalra álló fényes lovasság csak a szultán testőrsége lehet, ezért habozás
nélkül rájuk vezette páncélos vitézeit. Erős harc keletkezett itt, amelynek
folyamán sikerült a mieinknek (Kemalpasazade szerint háromnak) 87 egé
szen a szultán közelébe hatolni. Most lett volna szükség egy erős páncélos
csapatra; amelynek bevetésével a siker kiaknázható lett volna. De ilyen
nem volt, s a második harcrend még elég távol lehetett. Tomory, hogy mégis
megsegítse a nehéz harcban álló csapatot, a centrumban lévő gyalogságot
küldte támadásra, hogy az ágyúk vonalán keresztül létesítsenek kapcso
latot véle, legalább csak addig, míg a második harcrend beérkezik. Szulejmán azonban ágyúinak megtámadását látva, a janicsár hadosztályt küldte
centrumunk ellen, amely azután heves harcban visszaverte, sőt az ágyúk
tól még távolabbra szorította vissza a gyalogságot. Az így magukra maradt
hős páncélosok azután minden oldal felől körülvéve, egy lábig elhullottak 88
úgy, hogy mire a második harcrend megérkezett, már nem volt kin segíteni.
A török történetírók — szokásuk szerint — szépíteni akarják az .esetet,
amikor azt írják, hogy a lovasság ketté vált és utat nyitott az alávaló gyau
roknak. 89 Pedig hát nyilvánvaló, hogy itt egy sikeres áttörés történt. El
sem képzelhető, hogy az ellenség majd éppen olyan helyen nyit utat, amely
től alig 100 lépésnyire maga a szultán van. Az ilyesmi kiszámíthatatlan
következménnyel járhatott volna, s vajon melyik török basa merte volna
érte a felelősséget vállalni? Az áttörésnek azonban tartós eredménye nem
lehetett, mert sem az ék nem volt erős, sem egy erősebb csapatból álló
segítség nem állott rendelkezésre. Nem tudjuk, hogy Batthiányi milyen
intézkedést tett lovasainak megsegítésére, annyi azonban bizonyos, hogy
tartaléka nem volt, s egész hadosztályát a nálánál jóval erősebb rumili
hadtest lekötve tartotta.
Míg a jobbszárnyon és középen ezek a véres öldöklések folytak, az
alatt Perényi is heves harcot vívott az anatóliai hadtesttel s annak első
hadsorait széjjelverte, 90 de azután támadása elakadt. Egy ideig még hol
előre, hol hátra nyomódott a küzdelem, de a nagyobbszámú ázsiai lovasság
kezdett felülkerekedni s egyre inkább szorította vissza a mieinket, olyanynyira, hogy sokan már futni kezdtek erről a szárnyról. Amikor a harc már
válságosra kezdett fordulni, megérkezett a második harcrend, s ennek ve
zére egy erősebb páncélos lovascsapatot küldött Perényi megsegítésére. 91
Nagy ez a segítség aligha lehetett, mert hiszen a harcrend eredetileg 10 000
főnyi lovasából már Ráskay elvitt magával vagy 1200 embert, emellett még
a jobbszárnyat is meg kellett segíteni. Arra azonhan elég volt, hogy a
futókat sorai közé felvegye, s a megzavarodott hadosztályt rendbe szedve
újra az ellenség ellen fordítsa.
Nem volt ekkor már sokkal jobb a helyzet Batthiányiéknál sem, mert
mint Brodarics írja, amikor a második harcrenddel közeledtek a csatavo
nalhoz, velük szembe már megfutamodott horvátok jöttek, 92 s így a jobb
szárny is nehezen, már csak alig-alig tudta magát tartani. Bár ezt Broda
rics nem említi, még sem lehet kétségünk benne, hogy a második harcrend
85
86
87
88
89
90
91
92
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vezérének Batthiányit is meg kellett egy erősebb csapattal segítenie, mert
másképpen a futást és a teljes felbomlást ott a harcvonalban lehetetlen
lett volna megakadályozni. Már pedig tudjuk, hogy ennek a harcrendnek
a beérlkezése után Batthiányi is újra támadásba ment át. Ennek a mindkét
szárnyon egyidejűleg végrehajtott újabb támadásnak lehet betudni, hogy
sem Ibrahim, sem pedig Behram pasa akkor még nem volt képes a koráb
ban már elrendelt bekerítő hadmozdulatot végrehajtani.
A kissé megkésve érkezett második harcrend zöme, mely már csak leg
feljebb 7000 lovasból állhatott, az ágyúk előtt felsorakozott janicsár had
osztályt támadta meg. Azt mondja ugyanis Dzselalzade, aki a szultán kör-

7. sz. ábra: A II. harcrend támadása
A) MAGYAROK
1. Batthiányi ho.
2. Perényi ho.
3. a támadás elől félrehúz, gyalogság
4. II. harcrend
5. ágyúk

_

B) TÖRÖKÖK
1. A jan. no. az ágyúk előtt
2. 150 ágyú
3. a szultán a zsoldos lovassággal
4. rumili hdt.
5. anatóliai hdt.
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nyezetében volt, hogy: „A győzelmes padi&ah a császári sereggel előnyo
mult, a rumili hadtestet balra elhagyva, s mivel a nyomorult király ösztszes tévelygő hadával szemben állott, a győzelmes harcosok mint a villám
rohantak a gyaurokra." 93 Itt az előnyomuló sereg alatt azonban nem lehet
magát a szultánt érteni, mert hiszen ő maga mondja naplójában, hogy a
janicsárok három vagy négy sorozat puskatűzzel állították meg, illetve
verték vissza a támadást, hanem csakis a janicsárok hadosztályát, mint
ahogyan ez az elmondottakból világosan érthető. Dzselalzade fenti soraiból
tehát az tűnik ki, hogy a második harcrend nem okulva az első harcrend
balfogásán, ahelyett hogy már most a török jobbszárnyat támadta volna
meg, ismét csak a centrumot akarta keresztül törni. 94
Már pedig az ott 9 sorban felsorakozott janicsárokkal szemben még keve
sebb kilátása lehetett a sikerre, mint előbb. A janicsárok három vagy négy
sorozat95 puskatűzzel fogadták a páncélos lovasokat, amelyben a rohamnak
össze kellett omlania. Noha a páncélok következtében olyan túl sok halott
nem lehetett közöttük, de annál inkább vesztek el a kevesebb vérttel ellátott
lovak,. Ez lehetett az oka annak, hogy a lovak nélkül maradt, tetőtől talpig
vértbe öltözött nagyurak tehetetlenül topogva kerültek fogságba. Közben az
ágyúk (a csövek, mint már említettük, magasra voltak irányozva) egyre szól
tak és szórták a füstöt, amely a látást is akadályozta, s amelyet a vihar előtti
szél a mieink arcába fújt, ami ugyancsak elősegítette a támadás összerop
panását.
Ennek a rohamnak balrafordulásakor vitte ki Lajos királyt környezete a
tűzvonalból, 96 legalább is lovának — bizonyára janicsárgolyó által okozott
— megsebesülése erre enged következtetni. De egyúttal arra is, hogy a
király valahol az első sorokban lehetett.
A többszöri sortűzzel megtizedelt és visszavert második harcrend ezután
valahol hátrább, a mai Udvar falutól keletre elterülő teknőszerű mélye
désben gyülekezett újabb támadásra. 97 Brodarics völgynek mondja ezt a
helyet, ilyen azonban ott nincsen, a Duna árterülete pedig innen még jó
2 km-re fekszik.
Ámde a gyalogság, amely az előbbi lovasroham alatt kétoldalra félre
húzódott, most újra frontot alkotva korábbi helyén, még vissza is verte a
janicsároknak meg-megújuló támadását. 98
Á második harcrend maradványai — miután hátul egybegyűltek — ismét
harcrendbe állottak, s Perényi hadosztályával egyesülve utolsó kísérletként
az anatóliai hadtestre vetették magukat. 99 Céljuk nem lehetett más, mint
hogy Behram hadtestének legázolása által a török hadsereg hátába kerül
jenek, s onnan azután egy további elszánt támadással kivívják a győzel
met. Erre vonatkozik Dzselalzade következő mondata: „A vereséget szen
vedett hadrendje előtt lévő páncélos csoport, az ágyúk elől kitérve az ana
tóliai vitézek soraiba hatolt be. Ámde ezek vallásvédő bajnokok voltak és
semmit se tágítva kardok martalékává tették az utálatos csoportot". Bizo
nyos, hogy ez az utolsó próbálkozás rendkívül elszánt igazi hősies küzdelem
lehetett, ha a még róluk mindig megvetően író Kemalpasazade sem tudta
elismerését a magyar vitézektől megtagadni. ,,A nyomorultaknak balszár
ny on levő nagy csapata rettenthetetlen vitézséggel harcolt,100 Érezte itt
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minden magyar, hogy ettől az utolsó támadástól függ minden, vagy győz
nek, vagy vége Magyarországnak. Ez a hősies erőfeszítés azonban már
hiábavaló volt és csak a halottak számát növelte, mert az eddigi kétség
kívül nehéz harcokban megfáradt és jelentékenyen megfogyott magyar lo
vasság minden elszántsága és vitézsége kárba veszett. Talán nem tévedünk.
ha azt mondjuk, hogy a mieink eme utolsó támadásának visszaverésében
Szulejmán mellett volt zsoldos szpahik is részt vettek, mert nem valószínű,
hogy a szultán tétlenül és minden segítségküldés nélkül szemlélte volna
Behram pasa hadtestének nehéz csatáját. Érezte és tudta is Szulejmán, hogy
ez a magyar hadsereg utolsó erőpróbája és hogy ennek kimenetelétől függ
az ütközet sorsa.
És csakugyan a második harcrend és a Perényi-féle balszárny egyesített
támadásának visszaverésével végérvényesen eldőlt az ütközet. A lovasság
most már egész nagy csapatokban 101 hagyta ott a gyászos csatateret, ahol
már csak a halál és pusztulás várt rája. Csak talán néhány elkeseredett ma
gyar, aki nem akarta túlélni nemzete bukását, viaskodott még a halált ke
resve az ellenséggel.
Szemtanúk állítása szerint Tomory minden lehetőt megkísérelt az álta
lános futás 'és a teljes felbomlás megakadályozására, 102 ez azonban ott köz
vetlen a harcvonalban teljes lehetetlenség volt és nem is sikerülhetett. Eh
hez egy friss, nagyobb pihent csapatra lett volna szükség, amely a futókat
megállítja, összeszedi és újra csapatba állítva rendezi. Tudjuk azonban,
hogy ilyen nem létezett. Ez volt a fővezér utolsó ténykedése és talán nem
tévedünk abban, ha azt mondjuk: itt érte őt a hősi halál. Véres fejét más
nap Szulejmánhoz vitték, aki azt kopj ára tűzve körülhordoztatta a tábor
ban.103
Az általános futás idején került vissza Ráskay Gáspár is két társával.
Szulejmán naplója szerint ő az ellenséget bátran megtámadta és arcvona
lát is keresztül szakította, de már az üldözést és a teljes megsemmisítést
elmulasztotta, noha ezt kellett volna tennie. Ebben az esetben a két bég
sem a magyar tábort nem tudta volna földúlni, sem a menekülők egy részét
levágni.
A harcban álló ellenség nem üldözte a futókat, mert erre Báli és Koszrev kapott parancsot, hogy azután a két bég csak részben felelt meg ennek
a feladatnak, az más lapra tartozik, lehet, hogy ők fontosabbnak tartották
a tábor fölprédálását. Aki idejekorán nem tudott a Duna közeli árterüle
tére futni, azt az akindzsik irgalmatlanul levágták. Ugyanez lett a sorsa
az ágyúk mellett visszamaradt tüzéreknek és gyalogosoknak is. Hiba volt,
hogy a tábort nem vették körül- szekerekkel, noha ezt a lengyel Gnojenszky, továbbá a rác Radies Bosics és Bakics Pál is ajánlották.10'1 Állító
lag több mint 5000 szekér volt a táborban. A magyar vezérek — úgy lát
szik — már nem tudtak a töröknek arról a szokásáról, hogy az az ütközet
alatt igyekszik az ellenfél táborát elfoglalni, hogy hadiszereitől megfosztva,
azt a további hadműveletekre képtelenné tegye. Hogy a harcban álló két
hadtest nem eredt a szaladok után, annak az előbb elmondottakon kívül
még az is oka volt, hogy a két szárny most hajtotta végre kétoldal felől
a bekerítő hadműveletet, amely leginkább a középen harcoló és rnóg tekin
télyes számú gyalogságra vált végzetessé. Ezek most a közéjük beszorított
kevés számú lovassal teljesen felőrlődtek. A két bég lanyha üldözésének
következtében a futók nagy részének sikerült életét mentenie. Az is való101
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színű, hogy Báli és Koszrev dandára együttesen sem tett ki 5000 főt105 —
mint ahogy azt Pecsevi írja.
A csatában és futás közben elesettek száma nem érhette el a köztudo
más szerinti 22 000 főt. Az ütközet ugyanis nem tartott tovább másfél
óránál, s halott csak annyi lehetett, amennyit kézi viadalban megöltek és
a janicsárok puskái leterítettek, mert az ágyúk itt is főképpen ijesztésül
szolgáltak. Ezen kívül a futás már korán kezdődött, s többnyire nagy, öszszetartott tömegekben történt. Ezt látszik bizonyítani az a körülmény is,
hogy a menekülők útja a volt Sátorhelyi uradalom földjein vezetett keresz
tül. Ezeket a földeket az utóbbi időben többször is rigolírozták s ennek
ellenére egyetlen ebből a csatából származó katonai tömegsírt sem találtak.
Legrosszabb helyzetbe a tetőtől talpig páncélba öltözött nagyurak kerül
tek. Ezek niár az ütközet előtt sokat szenvedtek a nap hevétől, utána ne
héz harcokban vettek részt, ahol leginkább lovaik elvesztése következtében
kerültek az ellenség fogságába. Brodaricstól, de másoktól is tudjuk, hogy
ezeket Szülejmán — négy kivételével — másnap lefejeztette.106
Lajos király menekülése
Visszatérve Lajos király menekülésére — amint ezt már mondottuk —.
környezete őt akkor vitte ki a tűzvonalból, amikor a második harcrend
támadását a janicsárok puskatüze visszaverte. Nem fogadhatjuk el Gyalókay Jenőnek azt a véleményét, hogy a királyt kísérete a Duna árterébe
vitte és annak szélében futott volna vele Mohács felé. Ez sem helyes nem
lett volna, de szükség sem volt rá, hiszen a harctér szomszédságában a
Vérfok mocsár egészen az ártér széléig terjengett. Oda csak nem vitték a
királyt? Másrészt meg tudjuk, hogy egyidejűleg — főképpen a király kö
zelében lévő főpapok és főurak közül — többen is hátra felé vették útju
kat. De meg tudjuk, hogy a szaladás ragadós betegség, s akik azt mások
nál látják, maguk is igyekeznek menteni irhájukat. Bizonyosak lehetünk
benne, hogy II. Lajos kíséretében nagy tömeg ember lehetett, akik között
élete — általában véve — biztonságban volt. Ezek a menekülők mind a
budai országutat igyekeztek mielőbb elérni. De az is kétségtelen, hogy kö
zülük néhányain — és pedig nyugodtan mondhatjuk, hogy az eknaradozók
— az akindzsik áldozatai lettek. Nem lehet azonban kétségünk afelől, hogy
a király a Csele patakhoz még épségben érkezett. Hogy ezután ott, vagy
azon túl esetleg mi történt vele, ahhoz eddigi adataink birtokában hozzá
szólni nem tudunk. Czettritz ugyanis csak úgy van egymagában a vízbefúlás tanúságával, mint Szerémi, aki két káplántársával Székesfehérvárott
állítólag látta a szúrási sebeket a király oldalában.
Itt fölvetődhet az a kérdés, hogy a megdagadt Borza nem volt-e akadá
lya a menekülésnek? Erre csak határozott nemmel, felelhetünk. Tapaszta
latból tudjuk, hogy az ilyen helyeken az összeköttetés fenntartására több
helyen széles pallókat szokás a víz fölött készíteni. Nem kétséges, hogy ez
így volt már akkor is, hiszen ha valamire szükség volt a táborból, akkor
a sereg egyik helyéről csak nem tettek néhány km-nyi utat csak azért,
hogy a hídon menjenek keresztül. Különben is a patak azon a helyen in
kább széles medrű, mint menedékes.

105 Pecsevi: i. m . 34. o.
106 Brodarlcs: i. m. 48. o.
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Szapolyai János magatartása
Mielőtt befejeznénk dolgozatunkat, szólnunk kell még Szapolyai János
vajdának a hadjárat alatt tanúsított viselkedéséről. Nem tudunk egyetér
teni azokkal a történetírókkal, akik mentegetik a vajdát, hogy a harmadik
parancs vétele után azonnal nem indult el seregével, hanem még egy negye
dák rendelkezést is várt. Gyalókai szerint azt sem lehet tudni, hogy mikor
vette a harmadik parancsot és hogy volt-e neki akkor már indulásra kész
serege?
Ezek a mentségek még békeviszonyok között sem állhatnak meg. Sza
polyai jól ismerte az országban uralkodó zavaros viszonyokat, látta a nagy
(kapkodást és fejetlenséget. Neki mint erdélyi vajdának ilyen viszonyok kö
zött mi szüksége volt még külön rendelkezésre? Neki, aki király akart lenni,
magától tudnia kellett volna, mit is kell cselekedni. De ha el is fogadjuk
mentségül — bár ezt jogosnak és helyesnek semmiképpen sem tartjuk —,
hogy ő a király parancsa nélkül nem indulhatott, akkor is a harmadik pa
rancs kézhez vétele után, ami legkésőbb augusztus 2^án, vagy 3-án történ
hetett, azonnal indulnia kellett volna. Tulajdonképpen mire is várt még
augusztus 2-án, vagy 3-án, amikor jól tudta, hogy Szulejmán akkor már
elfoglalta Péterváradot? Ha pedig még akkor sem volt menetkészen a se
rege, azért egyedül csak őt lehet felelőssé tenni. El kell fogadnunk Fessier
véleményét, hogy Szapolyai augusztus 20-án már Mohácson lehetett volna.107
Ebben semmi lehetetlenség nincsen. Az 1914—18. évi háborúban nem egy
szer fordult elő, hogy a gyalogság — fejenként 35—40 kg teherrel — na
ponta 60, sőt 70 km utat is megtett és nem egy-két napon át, hanem 10—12
egymás után következő nap alatt.Amikor egy csapattestnek a megparancsolt
helyre időben való megérkezéséről van szó, ott egyéb szempontok nem
vehetők figyelembe. Szapolyainak, még ha serege felével — ami kb. 10 000
embernek felelt meg —, de akkor is augusztus 20-ára Mohácsra meg kellett
volna érkeznie. Ilyen nagyobb megerőltetésre azonban a vajdának szüksége
nem volt, különösen, ha még azt is figyelembe vesszük, hogy az ő idejében
a katonák málháját szekerek szállították a csapat után. Legfeljebb arról
lehet vitatkozni, hogy számításból, vagy gyávaságból maradt-e, el az, ütkö
zetből. Viselkedése mind a kettőt bizonyítani látszik, mert a vele volt
20 OOO^nél108 több kitűnő katonával, legalább Budavárát kellett volna megszállnia és megvédelmeznie. Lám Bécset megvédték 1529-ben az osztrákok
Szulejmán ellen. De ő sem ezt, sem egyetlen más lépést sem tett az ellen
ség pusztításának megakadályozására. Holott Perényi Péter 109 a rác Radies
Bosics, valamint Frangepán Kristóf110 az övéhez nem is mérhető kis csa
patokkal meg-megmarták az ellenséget. Bárhogyan fogjuk fel a dolgot,
semmi mentséget nem találunk a vajda számára. Ha már magát Szulejmánt
nem is merte megtámadni, de legalább Ibrahimot — akinek serege az övé
nél jóval gyöngébb volt — próbálta volna legyőzni. De sem Budavárát nem
védte meg, sem Ibrahimot, de még csak a néhány száz főből álló fosztogató
ellenséges csapatokat sem támadta meg, hanem nagy serege élén állva
hagyta azokat szabadon dúlni és pusztítani.
*
Az elmondottakból láthattuk, őseink ádáz viszálykodásukban nem voltak
képesek sem a Száva, sem a Dráva vonalának védelmét megszervezni, sőt
107 j . j . Fessier: Die Geschichten der Ungarn. Leipzig, Johann Fridrich Gleditsch, 1823. VI.
köt. 302. o.
108 Zermaegh
János: S z á z a d o k 1907. évfolyam, 99. o.
109 Thury József: i. m. (Szulejmán naplója) I. köt. 320. o.
no Jászay Pál: i. m. 61. o.
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később még az utolsó lehetőséget, a Krassó vonalát is minden ellenállás
nélkül átengedték az ellenségnek. Ezek után nem maradt más hátra, mint
hogy szabad mezőn vívjanak meg a sokkal erősebb és jobban is vezetett
török hadsereggel.
Rámutattunk arra is, hogy Tomory a mohácsi síkságnak legkedvezőtle
nebb helyét választotta az ütközet helyéül. Ibrahim nagyvezír a dombtető
ről — akárcsak egy páholyból — végigtekintette a mieink harci felállítását,
annak hibáit azonnal meglátta, s csatatervét ezeknek figyelembevételével
készítette el. Láttuk azt is, hogy a török terve az volt, hogy elrejtett ágyúi
elé csalja s azután minden oldalról való megrohanással megsemmisíti a
magyar sereget. Ezzel szemben a magyar had felállításából csak arra tu
dunk következtetni, hogy Tomorynak semmiféle csataterve nem volt. Ahe
lyett, hogy valamelyik szárnyán egy erős, ütésre szánt páncélos lovasokból
álló éket sűrített volna, amellyel az ellenség arcvonalát áttörheti, erőit az
egész arcvonalon csaknem egyenletesen elosztva állította fel. Ennek meg
felelően az ütközet folyamán végig kísérletezte az egész török arcvonalat,
természetesen eredménytelenül.
Mindezek azonban csak tervek voltak, s mint tudjuk, az ütközetek csak
a legritkább esetben szoktak úgy lefolyni, ahogyan azokat. megtervezik.
így történt ez Mohácsnál is.
Tomory 29-én még du. 3 órakor is azt hitte, hogy vele szemben a török
nek csak két biztosító csapata áll, s úgy gondolta, hogy azt a legfeljebb
15 000 főnyi ellenséget egy óra leforgása alatt meg tudja semmisíteni, ami
ben őt a távol lévő fősereg nem is tudja megakadályozni, s így másnap
már csak legfeljebb 55 000 főnyi ellenséggel kell leszámolnia. így gondol
kodva adatta ki a királlyal a támadási parancsot. Ekkor érte őt az első
meglepetés, nemcsak a két lovas hadosztállyal, de magával az egész török
hadsereggel került szembe. Mi mást tehetett? Hamar elfuttatta Báthorí
Andrást a királyhoz, hogy sietve jöjjön előre a második harcrenddel, mert
segíteni kell a harcoló csapatokat.
A két biztosító csapat rövid harc után hátat fordított és a kapott parancs
szerint a török ágyúk felé futott, a mieink pedig meggondolatlanul utánuk
rohantak. Ekkor érte Tomoryt a második meglepetés, a török ágyúk hirte
len megszólaltak, zajukkal megállították és összezavarták a mieink rendjét.
Tomory tájékozódva az új helyzet felől, belátta, hogy lovasságával nem
képes a sáncok mögé állított és összeláncolt ágyúkon keresztül törni, ezért
parancsot küldött Batthiányinak és Perényinek, hogy kanyarodjanak el az
ágyúk elől és támadják meg az attól jobbra és balra álló szárnyakat. Sze
rencsére a megfutott török lovasok még az ágyúk előtt kavaroghattak, s
így a kanyarodás minden baj nélkül végrehajtható volt, mert az ágyúk
mögött álló janicsárok puskáikat nem használhatták. Így aztán a támadás
mindkét szárny részéről megindult. Batthiányi és Perényi hadosztályainak
eltolásával azonban a középen kb. 1 km-nyi szélességű hézag keletkezett,
amit Tomory az akkor már odaérkező gyalogságból kb. 10 000 fővel töl
tött ki.
Időközben Batthiányinak egy erősebb lovascsapata több helyen áttörte a
írumili hadtest frontját és egészen a szultánig hatolt. Most lett volna szükség
itt egy erős páncélos csapatra, amellyel ezt a sikert ki lehetett volna ak
názni, de ilyen nem volt — a második harcrend is késett. Tomory ekkor,
hogy mégis megsegítse a betört éket, a centrumba állított gyalogosokat
küldte támadásra, hogy az ágyúkon keresztül törve összeköttetést létesít
senek és azt legalább addig tartsák, amíg a második harcrend megérkezik.
Szulejmán azonban észrevette ágyúinak veszedelmét és a tartalékban álló
janicsár hadosztályt küldötte a gyalogosok ellen. Ez azután visszaverte és
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az ágyúkon túlra zavarta vissza a centrumot. A magára maradt páncélos
csapat pedig minden oldal felől körülzárva elhullott. Ugyanekkor mindkét
török szárnynak sikerült a mieinket visszaszorítani.
Ekkor érkezett be a második harcrend, amely először megsegítette mind
két magyar szárnyat s azt visszafordította, újból frontba állította, s ezután
megtámadta az ágyúk előtt felsorakozott janicsárokat, akik három vagy négy
sorozat puskatűzzel visszaverték a rohamot. A megfutott második harcrend
most a mai Udvartól keletre valamilyen teknőben gyülekezett össze újabb
támadásra, s a támadásuk elől az előbb kétoldalra félrehúzódott gyalogság
— bár talán kissé hátrább — elfoglalta az ágyúk előtt állását, sőt a vérsze
met kapott janicsárok több támadását is vitézül visszaverte.
Tomory ezek után az összegyülekezett második harcrend csapatait rend
beszedve, az ugyanokkor újból visszavert Perényi hadosztály embereit sorai
közé fölvéve most Behram pasát támadta meg, hogy ott keresztültörve meg
fordítsa a balra fordult csata sorsát. De az akkor már erősen megfogyott és
fáradt lovasság kellő átütő erőt kifejteni nem tudott, s így a zsoldos lovas
ság által megsegített anatóliai hadtest futásra, majd menekülésre kényszerí
tette a mieinket. Ezzel a csata sorsa végérvényesen eldőlt, futott mindenki
amerre látott, mert ugyanakkor a sokkal erősebb rumili hadtest ellenében
már Batthiányi sem tudta magát tartani. De a két szárny lovasságának
megfutása következtében nagy veszedelembe került a centrum gyalogsága,
mert az a szárnyakon álló két török hadtest most már végre tudta hajtani
a kerítő hadműveleteket, s aki a gyűrűből már előbb nem tudott elmene
külni, azt irgalmatlanul levágták.
Az általános futás idején került sor Báli és Koszrev beavatkozására. Ez
a két dandár, miután a magyar tábort már elfoglalta és kifosztotta, hivatva
lett volna a zsák száját észak felől bezárni, de ezt a nagy tömegekben me
nekülő magyarokkal szemben csak lanyhán tette meg.
Lajos királyt környezete akkor ragadta ki a csatavonalból, amikor a
janicsárok a második harcrend rohamát puskatűzzel fogadták.
Röviden összegezve:
1. Hiba volt, hogy valahol hátrább nem várták meg az összes útban lévő
erőket.
2. Hiba volt a Krassó vonalának feladása.
3. Rosszul választották meg a csatahelyet. Ha már nem lehetett az ütkö
zetet kikerülni, akkor ehhez a mohácsi síkság felső része alkalmasabb lett
volna, mert ott a dombokat a mieink, uralták és harcukat a dunai naszádok
is támogathatták volna.
4. Hiba volt a felderítés elmulasztása, amiből a teljes tájékozatlanság
származott.
5. Tomory egyik szárnyán sem alakított egy áttörésre alkalmas páncé
los éket, hanem erejét az egész barcvonalon egyenletesen osztotta el — így
sikert nem is tudhatott elérni.
ЛАЙОШ БЕНДЕ:

Б И Т В А ПРИ М О Х А Ч Е
Резюме

В статье трактуется самое трагическое и в то же время самое смутное событие
история венгерского народа — битва при Мохаче. Автор на основе результатов своих
новых исследований — стремится осветить несколько и ещё до настоящего времени
смутных вопросов.
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Автор прежде всего приводит целый ряд фактов в доказательстве того, что коро
левский двор уже в конце 1525-го года знал о военной подготовке турков против Вен
грии Султан и его войска 30 июня 1526-го года и пересекли границу без того, чтобы
какая нибудь значительная сила преградила бы им путь. После трактовки причины и
обстоятельств неподготовленности Лайош Бенде показывает принятие мер к неизбеж
ной атаке. Он приводит ряд фактических материалов относительно места, где стояла
в то время многоспорная деревня Фёлдвар. Параллельно с этим он раскрывает чита
телю и соотношение сил врага — подводят многочисленных итогов, заставляющих
думать, относительно исхода событий. Кроме этого он показывает венгерские силы, за
тяжку в связи с избранием главного полководца и пассивное, даже враждебное пове
дение некоторых венгерских баринов.
Вслед за этим, при помощи схематических планов, наглядно показывает боевой
порядок войск, потом ход битвы и наконец причину поражения.

LAJOS BENDE:
DIE SCHLACHT BEI MOHÄCS
Resümee
Der Aufsatz behandelt eines der traurigsten und zugleich ungeklärten Ereignisse
der Geschichte des ungarischen Volkes, die Schlacht bei Mohäcs. Der Verfasser
versucht, sich auf seine neuesten Forschungen und Ergebnisse stützend einige,
auch heute noch undeutliche Fragen zu klären.
Der Autor führt vor allem eine Reihe von Materialen an, um zu bestätigen,
dass der ungarische Königshof schon am Ende 1525 von den, sich gegen
Ungarn richtenden Kriegsvorbereitungen der Türken Kenntnis hatte. Am. 30.
Juni 1526 übertrat der Sultan mit seinem Heer die ungarische Grenze ohne einen
angemessenen Widerstand gefunden zu haben. Nach der Darstellung der Ursachen
und Umstände dieser Nachlässigkeit behandelt Lajos Bende die Vorbereitungen
des unvermeidlichen Zusammenstosses und erörtert, von mehreren Dokumenten
bewiesen, wo das vielumstrittene Dorf Földvär lag. Der Verfasser zeigt die Kraftverhältnisse der Gegner und zieht aus dem Ausgang des Zusammenstosses zahlreiche, zum Nachdenken zwingende Konsequenzen. Er berichtet auch über die
ungarischen Kräfte, wie die Ernennung des Heerführers verzögert wurde und
über das passive ja sogar feindliche Varhalten einzelner ungarischen Magnaten.
Dann werden die Kampfstellungen durch Abrisse veranschaulicht und der Ablauf
der! Schlacht sowie die Ursache der Niederlage behandelt.

567

