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A csata 450. évfordulója előtérbe állította ismereteink újbóli rendszere
zését, ennek kapcsán vagy ihletésével újabb, vagy teljesen új feltételezések 
kialakítását. E nézetek — kisebb-nagyobb előzetes publikációkban — a mo
hácsi tudományos vándorgyűlésen és az Emlékkönyv várható közzététele r é 
vén jelentkeznek. Akkori feladatunk a csatatér régészeti ku ta tásának ismer
tetése volt. Alapvetően ilyen célú vizsgálódás segített felszínre néhány ké 
telyt és feltételezést, amelyek erősebben fogalmazódtak meg bennünk a csa
ta tér megszemlélése1 révén. Gondolataink közreadására késztetett a csata mo
dellen és térképen tör tén t többszöri lejátszásának számos tapasztalata is. A 
csata tör ténet i feldolgozásainak részletes értékelését, eseménytörténeti leírá
sát és hadművészeti elemzését nem tar t juk feladatunknak, mer t ezt Perjés 
Géza végzi el, de a csata térségét és a csata egyes részleteit illetően felve
tünk néhány elképzelést. Ezeken belül a szemtanúk nézőpontját és mozgá
sát igyekszünk megjelölni a helyszínen, így remélve új részeredményeket.2 

A magyar tábor helye 

í ro t t forrásaink nem eléggé pontosak, Brodarics nyomán úgy látszik, 
hogy a tábor(ok) helye Mohács középkori településétől mintegy 7,5—8 k m -
re délre, a Dunától pedig 3,5—4,5 k m - r e nyugat ra lehetett .3 Gerlach István 
1573^as tudósításából bizonyos, hogy őt a hadiútról lá tot t tömegsír-nyomok 
sáncárokra emlékeztették.4 Tudjuk, hogy a mohácsi síkságon eredetileg 
csak a királlyal érkezet t had vert tábort . Tény. hogy menekültében Broda-

1 1975. augusztus 14—16. között többen bejártuk a mohácsi síkságot: Perjés Géza, Rázsó 
Gyula, Marosi Endre hadtörténészek, Csendes László alezredes, térképész, Galátz András geo
lógus. A terepbejárást többek bevonásával többször megismételtük, sor került helikopterről 
történő szemlére és légiíényképezésre is. 

2 Mivel tanulmányom kézirata már 1975. szeptemberében elkészült, az azóta megjelent köz
leményeket nem dolgoztam fel. Másrészt figyelembe vettem néhány észrevételt, ezzel kap
csolatban köszönettel tartozom Perjés Gézának, Rázsó Gyulának, valamint a mohácsi síksá
gon régebben és jelenleg is feltárást vezető Kiss Attila régésznek. Az 1975/76 folyamán feltárl 
újabb három tömegsírra vonatkozólag a leletmentést vezető Maráz Borbála régész, a pécsi 
Janus Pannonius Múzeum osztályvezetője nyújtott értékes szóbeli felvilágosítást, amelyért úgy
szintén köszönetem fejezem ki. 

3 Brodarics tudósítását az alábbi kiadásból idézzük: Ioannes Sambucus: Antónii Bonfinii Re-
rum Ungaricarum Decades Quatuor. Basel, 1568. (A továbbiakban — Brodarics: i. m.) 769. o. 
A mérföldek helyes átszámítását közli Gyalókay Jenő: A mohácsi csata. Kiadva: Lukinich 
Imre (szerk.) : Mohácsi Emlékkönyv. Budapest, 1926. 214—215. o. Gyalókay 8 km-t számít egy 
magyar mérföldre. 

4 Gerlach útleírását kiadta Szalay László: Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI. 
században. Peší 1859. 222. o. 
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ries átrohant egy elpusztított táboron. Ezért, továbbá a sereg ellátásából kö
vetkező más megfontolások miatt, a királyi tábort a hadiút közelében, vagy 
annak mentén képzelhetjük el.5 Vízellátását a Dunából, részben pedig az 
egykori Lajmér patakból6 fedezték. Ez tehát az első és nagyobb tábor. Bro
darics leírása szerint viszont augusztus 26-án visszavonták a Karassón túl
ról Tomori néhány ezer fős seregét, amely külön táborba települt, kis tér-
ségnyire7 az előbbitől. Bizonyára ez a tábor volt délebbre, és ezért joggal 
kapcsolta hozzá, mint szekérvárhoz, Papp László régész az általa 1960-ban 
feltárt, sajátos formájú 1. számú tömegsírt.8 E helyről kiválóan át lehet te
kinteni a mohácsi síkságot. Derült időben, szabad szemmel, manapság is jól 
látszik a Karassón túli Baranyai hegyek vonulata. Innen — feltehetően a 
hadiúton — vonult el a sereg 29-én hajnalban, hogy a síkság déli részén 
csatarendbe álljon. 

A magyar csatarend9 

Brodarics szerint a királyi had két csatarendre tagolódott: az elsőben 
két, a másodikban három csoportosítás volt. Elől, Batthyány jobb és Perényi 
bal szárnyának összetételéről csak közvetve tudatja, hogy azok közt el
szórva páncélos lovasok is voltak.10 Ugyanekkor írja, hogy a második 
(helytálló) csatarend centrumának magvát a páncélos lovasok zöme, ezer fő 
alkotta, szárnyait könnyű lovasság és gyalogság vette körül. Brodarics le
írása semmiképpen sem nevezhető aprólékosnak. Nem tűnik ki belőle a 
gyalogság nagyobb részének — akár tízezer főnek — a helyzete. A lovasok 
közt felvonuló kancellár vélhetően nem is látta a gyalogságot — de nem 
láttak többet a török szemtanúk sem. Amint majd alább, a csataleíráskor11 

részletezzük, egy tömbnek észlelték a ruméliai hadra támadó magyarokat. 
Külön felfigyeltek — Brodarics szerint is — a többiek közé vegyült pán
célos lovasokra. Ők sem észlelték, hogyan érkezett be a gyalogság, amely — 
a két szárny között — centrumként harcolt a török tüzérség fedezete, majd 
a janicsárság ellen. 

A szemtanúk hiányos tudósítása eltérő véleményre késztette a hadtörté
nészeket, főként a gyalogos centrum kérdésében. A századforduló kutatói 
szerint az első csatarend felállásakor alakították meg azt. Cáfolta őket Gya-
lókay Jenő, aki szó szerint igazodott Brodarics és a törökök leírásához. Az el
ső csatarendet két szárnyra tagolta, elől lovassággal, mögötte gyalogsággal. 
Harc közben vélte kialakulni a török tüzérség előtt már kétségtelenül ott küz
dő centrumot.12 Jóllehet az ő vázlata igazodik legjobban a szemtanúkhoz, 

5 Ez általános vélemény, Gyalókay és Papp László más-más módszerrel is ugyanerre a kö
vetkeztetésre jutott. Utóbbi csatavázlata: A mohácsi csatatér. Műemlékvédelem, X. évfolyam, 
1966. 2. sz., 97. o., 1. sz. térkép. 

6 Szurmay Sándor felismerése: A mohácsi hadjárat 1526-ban. Ludovika Akadémia Értesítő
je, 1901. évfolyam. 

7 Brodarics: i. m. 768. o. 
8 Papp László: A mohácsi csatahely kutatása. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (a to

vábbiakban — JPMÉ) 1960. Pécs, 1961. 249—250. o. Papp későbbi tanulmányaiban nem emiitet
te ezt az összekapcsolást. 

9 Az „első csatarend" mai értelme „első lépcső", a „helytálló csatarend": „második lépcső". 
10 Brodarics: i. m. 769. o. 
11 Vö. a 56—61. sz. jegyzettel. 
12 Gyalókay Jenő: i. m. 221—222. o. Közel áll feltételezéséhez Bende Lajos vázlata: A mohá

csi csata. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban — HK) 1966., 3. sz. 551. o., aki a szár
nyakon beiktat egy páncélos lovas csoportot is. Nem ad csatavázlatot a legteljesebb, kézira
tom lezárása után megjelent feldolgozás, Szakály Ferenc: A mohácsi csata. (Sorsdöntő tör
ténelmi napok 2.) Budapest, 1975. 1. o. 
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mégsem mernénk véglegesnek tekinteni, hiszen a közép nélküli első csatarend 
kiáltóan szemben áll a kor taktikai szokásaival, és különösen ellentmond 
Tomoriék azon céljának, hogy arcvonalukat minél szélesebbre nyújtsák. In
kább osztjuk tehát Perjés Géza nézetét, aki szerint az első csatarendben 
feltétlenül volt gyalogos centrum.13 

A királyi sereg harc előtti felállását Gyalókay a Borza patak északi ol
dalán gondolta, a mai Borza-majortól keletre.14 Papp László viszont a major
tól északnyugatra kezdődően, a Felső-Borza északnyugat-délkelet irányú 
medrével párhuzamosan sejtette a magyar felállást.15 Ujabban Bende Lajos 
ezt a helyet a patak és a hadiút találkozásának mindkét oldalán, de a pa
taktól délre vélte.16 (1. vázlat) 

Értékeljük először a Borza patakot. Mai medrét kiszáradva találtuk, mé
rete azonban jelentéktelen. (1. fénykép). Ha a meder mai állapotát vesszük 
alapul, hat heti esőzést feltételezve a Borza igen komoly akadály lehetett. 
(A végleges ítéletet átvágással lehetne megalapozni.) Brodarics — ha ki
indulópontja a pataktól északra, illetve annak bal oldalán lett volna — 
kétszer biztosan, de talán többször is,17 átvágott volna rajta. Ilyen rJtelet-
ről nem ír, viszont kijelenti, hogy a „hely", ahol felálltak, mentes volt er
dőktől, bozótoktól, folyóvizektől domboktól.18 így értelmezhető Dzselálzáde 
Musztafa megjegyzése is.19 Nagyon valószínű tehát, hogy a királyi sereg a 
patak jobb oldalán állt csatarendbe. 

Próbáljuk most megállapítani a sereg jobb szárnyának felállási helyét! 
Papp László ásatásai kiterjedtek a Gyalókay és a saját maga által megje
lölt térségre. Több, mint 100 000 m2 területet vizsgált át terepbejárással, ku
tatóárkokkal, ásatással, őskoritól középkoriig terjedő leletanyagot talált, de 
a csatához kapcsolhatóan semmit sem.20 Feltételezésének alapjai ezáltal 
megrendülitek, de mivel a terület teljes feltárására nem vállalkozhatott (ek
kora horderejű munka elvégzése ma sem látszik valószínűnek), hipotézisét 
elvetni sem lehet, legalábbis régészeti érveléssel. Másfelől — a taktika ol
daláról nézve — azonban kevéssé képzelhető el, sőt csaknem kizárható, 
hogy a magyar arcvonalat ennyire nyugat felé nyújtották volna, mert bár 
Tomoriék minél szélesebb csatarendre törekedtek, 6 km-re mégsem terjeszt
hették ki azt (a hadiúttól számítva): amúgy is kis mélységű csatarendjük 
így papírvékony lett volna. Azt sem hinnénk, hogy a bal szárny kilométe
rekre távolodott el a hadiúttól, mert Tomori tudta, hogy a török had csata 

13 Perjés Géza a nézetét valamennyi megbeszélésünkön hangoztatta. 
14 őelőtte a csata fő küzdőterét a mai Sátorhely—Törökdomb vonalában képzelték el. Ger

gely Endre 1924. évi ásatásai, 1924—25-ös terepbejárásai tisztázták és bizonyították, hogy a csa
ta ettől lényegesen délebbre zajlott le, és a török hadsereg felállását a déli teraszhoz helyez
te. Tanulmánya: Ásatások a mohácsi csatatéren. (1925—1926). Kiadva: Lukinich Imre szerk.: 
Mohácsi emlékkönyv. Budapest, 1926. 350. o. Tőle függetlenül, terepbejárása és szóhagyomány 
alapján hasonló következtetésre jutott Halmay Barna: Az 1526-i mohácsi csata keletkezése és 
igazi helye. Debrecen, 1926. 11. o. A terasz tekintetében erre a nézetre jutott Gyalókay Jenő 
is, hivatkozott feltételezése i. m. 218. 226. o. 

15 Papp László: i. m. 1961. 217—218. o.; uő: i. m. 1966. 97. o. 1. kép: 
16 Bende Lajos: i. m. 550. o. 
17 Ha Brodarics a Borzán túlról indult volna, akkor balra húzódása is északabbra követke

zik be, mint ahogy később felvázoljuk. Ez esetben többször is át kellett volna gázolnia a 
patakon. 

18 Brodarics: i. m. 769. o. 
19 Dzselálzáde Musztafa leírását (a továbbiakban — i. m.) kiadta Thury József: Török tör

ténetírók II. k. Budapest, 1896. 160. o. Szerinte „Ibrahim pasa . . . dél felé Mihácshoz közel 
egy téres mezőn rendezte az ezredeket." 

20 Papp László: Újabb kutatások a mohácsi csatatéren. JPMÉ 1962. Pécs, 1963. 199., 217— 
218. o. 
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előtt még nem látható részei be fognak érkezni, reményei szerint egy nap 
múlva.21 Az utat tehát védeni kellett. 

Bende elképzelése sem támasztható alá maradéktalanul. Az általa meg
jelölt térségben emelkedő úgynevezett (Alsó-)Törökdombot — Udvar község
től északnyugatra, a Borzától délre — megásta Papp László és ott Árpád
kori falut talált, de a csatához kapcsolható lelet ezúttal sem került nap
világra.22 A csatarend kialakításához mindenképpen szükséges több négy
zetkilométernyi területhez mérten parányi kutatás megint csak kérdőjel, a 
nyomatékos kételyt a terepviszonyok indokolják. A Borza déli partvona
lától az Udvar felé vezető mai földúton állva olyan kiterjedésű domborzat 
korlátozza a megfigyelést, hogy a déli terasznak innen még teherautó tete
jéről nézve is csak a felső része észlelhető. Nincs rálátás a hadiút délebbi 
szakaszára sem. (2. fénykép) Okkal vélhetjük tehát, hogy a királyi sereg 
előrehúzódott erre a domborulatra és ott várta a török had beérkezését. 

Földvár 

A további pontosítást „Földvár", vagyis a Brodarics által áltott falu he
lyének megállapításával közelíthetjük meg. A csatatér topográfiájának köz
tudottan ez a legvitathatóbb részlete. Brodarics szó szerinti hitelét felté
telezve Földvárt — Gergely Endre és Halmay Barna tereptani érvelése 
után — Gyalókay a déli terasz közepe tájára helyezte, egy széles, három be
vezető és egy kivezető úttal tagolt völgy elé.23 (Ezt a völgyet — hivatalos név 
hiányában — megbeszéléseink során „Szélestalpú völgy"-nek neveztük.) 
Ezzel a nézettel szakított Papp László. Az 1926 előtti tanulmányok szerzői
hez hasonlóan abból indult ki, hogy a mai Sátorhely egykori (de a köztu
datban fennmaradt) „Földvár-puszta" neve kétségtelenül ilyen nevű falu em
lékét őrzi. Jó szemmel látta meg, hogy a Mohács—Eszék hadiút bal oldala 
mentén, a város mai szélétől mintegy 6,5 km-re emelkedő Törökdomb ins
pirálhatta egy közelében állt falu elnevezését „Földvár"-ra, és a középkori 
határjárások okleveleiből általa rekonstruált birtoktest ezt a területet ma
gába foglalta. A Törökdombbal szemben épült, Űjistálló nevű gazdasági 
telepen már Gergely is sírokról értesült,24 és Papp László korlátozott kiter
jedésű ásatást is folytathatott. Sikerült feltárnia egy temetőrészietet 66 
középkori sírral, keltező erejű melléklet nélkül.25 Ennyi, egymást erősíteni 
látszó részlet nyomán Papp merész hipotézist fogalmazott meg. Földvár 
falut a Törökdombbal átellenben feltárt temetőrészlet köré helyezte. Ezután 
szükségszerűen következtetett arra, hogy Brodarics „Földvára-helymegha
tározása téves: a kancellár ugyan látott egy falut a vele átellenes teraszon, 

21 Tomori és Zápolyai György együttesen ment a királyhoz. Meg akarván győzni őt az üt
közet szükségességéről, Tomori így érvelt: ,, . . . minus esse periculi nunc cum parte copia-
rum hostüium, quam in posterum diem, cum toto exercitu congredi, nan esse de uictoria 
dubitandum." Brodarics : i. .m 770. o. 

22 Papp László: Vázlatos beszámoló a Janus Pannonius Múzeum 1959—1970. évek között foly
tatott csatatéri kutatásairól. Tervezet az 1971. évi ásatáshoz, valamint a csata 450. évforduló
jának előkészületi munkájához. Kézirat a JPM Adattárában, kelt 1971. február 10. — Köszö
nöm a JPM illetékeseinek a kutatásaimhoz mindvégig nyújtott segítségét, a rendelkezésemre 
bocsátott ásatási helyszínrajzokat, fényképes dokumentációkat és egyéb felvilágosításokat. 

23 Gyalókay Jenő: i. m. 213. o.; uő: Földvár. HK, 1926. 292. o. és a 297. o. vázlata. 
24 Gergely Endre i. m. 353. o. 
25 Papp László i. m. 1963. 205. o. 
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1. fénykép 
de annak neve — Papp szerint — Merse volt; a kancellár viszont ehhez a 
faluhoz az általa ismert legközelebbi település nevét kötötte. Sikerült is 
részben feltárnia ezt a falut, Majstól délkeletre, mintegy másfél kilométer
nyire.26 Papp László haláláig e feltételezése alátámasztására törekedett ása
tásaival — eredménytelenül. Szembe kellett néznie írott forrásokra tá
maszkodó ellenvetésekkel is. Földvárral kapcsolatban Bende Lajos vetette 
föl, hogy az tulajdonképpen a Borzától délre, Majstól pedig keletre települt, 
míg a Földvári birtoktestnek a Borzától északra fekvő részén Lak állt.27 

Bende a maga részéről visszatért a korábbi helymeghatározáshoz, és a falut 
a Szélestalpú völgy elé tette. Érvelése azonban nem mentes ellentmondások
tól. Hosszan bizonyítja, hogy Földvár semmi esetre sem lehetett nagyobb 
távolságra a hadiúttöl,28 és ezt a távolságot jó fél km-re becsüli.29 Brodarics 
leírását úgy értelmezi, mintha a kancellár egy konkrét szoros útról írna, 
amely Földvár mögött feküdt volna.30 Ügy nyilatkozik, hogy a Brodarics 
által a török tüzérség előtt észlelt völgyszerű terepforma kizárólag ezen 
szoros bejárata előtt van.31 

Mellékelt térképünkről megállapítható, hogy a szóban forgó völgy a 

26 A hipotézisről lásd Papp László: i. m. 1961. 221. o.; uő; i. m. 1963. 199. o:, majd a feltárás
ról részletesen ugyanitt 211. és köv. o. 

27 Bende Lajos: i. m. 538. és köv. o., 3. sz. ábra. Érvelését nagyban alátámaszthatta volna, 
ha idézi a latin eredeti szöveget. 

28 Uő. uo. 534. o. 
29 UŐ. UO. 538. O. 
30 Uő. uo. 537. o. 
31 Uő. uo. 535. o. 
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hadiúttól — jobb híján a mai műúttól — nem kevesebb, mint 2,5 km-re 
fekszik. Ezen túlmenően Bende figyelmen kívül hagyta az 1328. évi határ
járás megállapítását, amely szerint Földvár birtok „iuxta Danubium" fek
szik.32 Nehezen osztozhatunk Bende említett forrásértelmezésével is. Broda
rics először ír Földvár helyzetéről, ezt követi a magyar hadrend ismerte
tése. Utána tér rá a török sereg várakozásának ecsetelésére, és a lehetséges 
okok egyikeként jegyzi meg: „dubium nostros ne, ut ad illas locorum anguis-
tas pertraherent. . ."33 A kancellár tehát általában ír a dombok szűk he
lyeiről, sorait semmiképpen sem szabad egyedi terepalakzatra korlátozni. 
Egyébként ilyen részletet Brodarics álláspontjáról nem lehetett, és olyan 
messziről ma sem lehet észrevenni, ezt fényképünk is érzékelteti. Azt sem 
lehet állítani, hogy csakis a Szélestalpú-völgy előtt alakulhatott ki olyan 
helyzet, hogy a török tüzérség mintegy völgyből tüzelt. A fényképen már 
kiemelt terepdomboruliat ugyanis eleve ilyen helyzetet alakított ki, ameny-
nyiben a róla induló sereg bármely irányban lejtmenetben haladt. Ezek 
után természetes — és majd Brodarics szavaival is igazolni tudjuk —, hogy 
ilyen „völgyet" a megindulási terepszakaszról látni nem lehetett, csakis 
később, magának a konkrét helynek a közelében. Bende érvelését tehát nem 
érezzük elegendőnek, ugyanakkor indokoltnak tartjuk Papp hipotézisének 
ellenőrzését. 

Papp László kiinduló tételét elfogadhatjuk: összhangban Brodariccsal, 
Földvárnak dombhoz kellett kapcsolódnia, ezen túl pedig közel kellett fe
küdnie a Dunához. Ilyen feltételekkel két helyszín jöhet számításba: a Tö-

2. fénykép 
32 Gyorff y György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1963. 302. o. 

Nehéz lenne elképzelni, hogy a hangsúlyozottan Duna menti Földvár birtok névadó települése 
légvonalban is több, mint tíz kilométerre legyen a Dunától, ahonnan nem is látni a folyót. 

33 Brodarics : i. m. 770. o. 
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rökdomb környéke, valamint a déli terasz és a hadiút metszésének környé
ke. Egyúttal mérlegelnünk kell Brodarics pontosságát is, mégpedig két 
kérdésben: valóban láthatott-e a kancellár a teraszon templomot, továbbá 
hogy ez a templom Földvár nevű faluhoz tartozott-e, vagy sem? 

A falu templomát biztosan láthatta a kancellár. Ma például a mohácsi 
síkság bármely pontjáról, de a Pécsre vezető országútnak a teraszig terjedő 
bármely szakaszáról is szembetűnően látszik a mai nagynyárádi, egyszerű 
építésű, alacsony dombra épült, tornyos falusi kápolna. Udvar község bejá
ratánál pedig a mai országútról kitűnően látszik Dályok (ma Duboševica) 
templomtornya, a mélyebben fekvő síkságon. Tévedhetett-e Brodarics, 
amikor az általa kétségtelenül látott templomot Földvár faluhoz kapcsol
ta? Nézzük meg, tévedett-e egyáltalán leírása többi földrajzi neve esetében! 

Brodarics számos földrajzi adatot közöl, Dalmáciától Budáig, Bécs kör
nyékétől Máramarosig. Egyetlen nevet sem cserél fel! Vele ellentétben 
például Istvánffy teljességgel tájékozatlan — az akkor már török megszáll
ta — Mohács környékén, de Baranyában is. A királyt Mohácstól Pécs felé 
menekíti, s útjában — Mohács és a Csele között — a mocsaras, iszapos Ka-
rasica patakot írja le, amely az éppen kiáradó Dunától és a záportól meg
duzzadt. Itt pusztult volna el szerinte II. Lajos.34 Istvánffyval összehasonlít
va Brodarics imponálóan biztos földrajzi tájékozottságú szerző, aki hivatal
ból értesült a csata előtti napok valamennyi lényeges katonai értékeléséről, 
fordulatáról. Mindent egybevetve akkora tévedést, amekkorát Papp neki 
tulajdonít, alig tartunk lehetségesnek, bár némi eshetőséggel — a település
hálózat régészeti úton történő rekonstruálásáig — számolnunk kell. 

Kíséreljük meg Brodarics közlésének pontosítását. E rész első mondatát 
szinte mindenki közölte, folytatásával viszont aránylag keveset foglalkoz
tak: 

„Velünk szemben hosszan elnyúló domb állott, olyan formán, mint egy 
színház, s e mögött volt a török császár tábora, a domb lejtőjén pedig kö
zepes falu, templommal, Földvár a neve. Itt voltak elhelyezve az ellenséges 
ágyuk, ezt a helyet — később, a csata végső idejében szemünkkel láttuk 
(kiemelés tőlem — M. E.) — az ellenség megtöltötte, főként azok, akiket 
janicsároknak hívnak. Mindazt, ami ezen falu házacskáin túl volt, mindent 
megszálltak hosszú sorban: később kitudódott, hogy közöttük volt a csá
szár. Az ágyúk úgy voltak ott elhelyezve, mint valami völgyben.. ,"35 Utób
bi mondata megerősíti korábbi elbeszélését, amely szerint a török tüzérek az 
ő — akkor már rohamozó — csatarendjük feje fölé lőttek.36 Ha viszont így 
volt, akkor Brodarics a csata előtt nem láthatta az oszmán tüzérséget, vi
szont a falu — síkságon fekvő — részeit sem, és ezeket az észleléseit ki
zárólag a csata „végső idejében" tehette.37 Ezek után kövessük nyomon Bro-

34 Nicolaus Istvánffy: Regni Htmgarici História . Köln, J o h a n n Wilhelm Friess , 1685. 87. o. 
35 Brodarics: i. m. 769—770. o . : „Cont ra nos collis e ra t in longum pro tensus , in thea t r i 

q u o d a m m o d o formám, u l t r a quem Caesar T u r c a r u m cas t ra habeba t . In collis imo descensu, 
pagus modicus cum templo . F e u l d u u a r ei pago est nomen . Ibi fuerunt posi tae mach inae hos
tiles, cum locum oculis nos postea, circa e x t r e m u m cer taminis tempus1 conspeximus , host i -
b u s fuisse opple tum, m a x i m e Ianiczar is , quos uqcan t , qui qu icqu id e ra t u l t ra illius pagi ca-
sulas , omnia longo ordine o c c u p a b a n t : inter quos fuisse Caesarem, pos tea fuit cogni tum. Tor-
men ta ita e ran t ibi posita, quas i in q u a d a m valle . . . " Mindkét n á l u n k haszná la tos fordí tás 
engedményeke t tesz a st í lus kedvéé r t : Vö. Szentpétery Imre: Brodar ics his tór iája a mohács i 
vészről . Budapes t , é. n. ; Bartoniek Emma: Mohács Magyarországa . Budapes t , 1926. 

36 Brodarics : i. m. 771. o. 
37 Vö. a 2. sz. f énykép magya ráza t áva l . 
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darics (illetve a második csatarend) útját, megindulási terepszakaszuktól a 
csata végéig. 

Brodarics — leírása szerint — két alkalommal jutott el a török tüzérség 
elé. Először amikor a helytálló sereg — és ennek közepén a királytól jobbra 
induló kancellár — rohamozott.38 Ezután ő és a körülötte harcolók az ágyú
tűz elől balra húzódtak egy, a mocsarak mentén fekvő völgybe (pontosab
ban mélyebben fekvő részre). Másodszor innen visszafelé sodródva, mintegy 
a menekülés előzményeként, a csata végső szakaszában jutott ismét az 
ágyúk és a falu felé. Tőle jobbra szakadatlanul harcolták azok, akik az 
ágyúk előtt maradtak — vagyis az első csatarend gyalogsága, 

Eszerint a Brodarics által látott és leírt falu egyetlen lehetséges helye a 
magyar centrum bal oldalán, a török centrum jobb oldalára teendő, alkal
masint a terasz keleti vége és a hadiút találkozása tájára, vagyis a Buzig-
licának nevezett hely szomszédságába. A csata története szempontjából cse
kély jelentőségű a falu neve, de — és ez fentebbi gondolatmenetünkből 
következik — mernénk rá vonatkoztatni a „Földvár" elnevezést,39 

A török csatarend 

Brodarics falva kijelöli számunkra a török tüzérség, a janicsárság egy 
része, és a csata végén a szultán helyét. Az anatóliai csapatok tőlük jobbra 
hátra, a ruméliaiak tőlük balra előre érkeztek a helyszínre. A terepszemle 
alkalmával meggyőződtünk: róla, hogy a terasz igen nehezen járható, erő
sen felázott terep lehetett. A Karassótól idáig terjedő térség sík látszata 
csalóka, a terep valójában mélyedések és domborulatok váltakozása. Ha 
még a teraszt erdő is borította, akkor nagyon nehéz feladat volt a rumé-
liai csapatok felvonulása. 

Lehetetlennek tartjuk, hogy a török tüzérség a teraszon át érkezett a 
csatatérre: ágyúik számára a meredek lejtőn való leereszkedés túlzott fel
adatnak bizonyult volna. Ügy véljük, a tüzérek csakis a hadiúton érkezhet
tek, mégpedig Brodarics falvának környékére, ahol a csata idején a tüze
lőállásuk is volt. A teraszon, balra, északnyugati irányban lépcsőzve köze
lítette meg a helyszínt Ibrahim pasa ruméliai serege. Terepszemléink alkal
mával Perjés Géza mutatott rá a Szélestalpú-völgy egyik valószínű szere
pére: a terasz felől három út; torkollik a völgybe. A síkság felé kivezető 
rész eléggé széles ahhoz, hogy nagyobb csapatmozdulatot hajtsanak végre 
benne. (3. és 4. fénykép.) Ezért nincs kétségünk aziránt, hogy a ruiméHai se
reg legnagyobbrészt itt ereszkedett le a síkságra, és ezt észlelte Brodarics 
közvetlenül a csata elkezdése előtt. 

Hogyan bontakozott szét Ibrahim serege? Bali bég csapatával alább kü
lön foglalkozunk. A sereg zömét általában a tüzérség elé és attól balra, 
nyugatra szokás elhelyezni.40 Ezt a megállapítást megdönthetetlennek érez-

38 Brodarics: i. m. 771. o. 
39 Egyúttal hangsúlyozzuk, hogy pozitív vagy negatív régészeti bizonyítékok híján nem vet

hetjük el Papp László csatalevezetését, ahol Brodarics faluja a magyar centrumtól valóban 
balra eső, általa Mersének tartott település. 

40 Gyalókay Jenő (i. m. 230. o.) szerint a ruméliai hadtest fedezte a tüzérség bal oldalát, 
és tovább húzódott balra. Ugyanakkor a tüzérség jobb oldalát az anatóliai hadtest zárta vol
na. Bende Lajos (i. m. 548. o.) a tüzérségtől balra véli a ruméliai lovasság többségét, a tü
zérség előtt, fedezetként, azok kisebb részét. Papp László elképzelésében a fő küzdőtéren 
nem veszi számításba ezt a völgyet. Vö. : i. m. 1966. 97. o. 
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3. fénykép 

zük. Brodarics leírja az első összecsapást, és később megemlíti, hogy elő
nyomulása közben — délkelet (tehát neki balkéz) felé haladva — elesette
ken és sebesülteken gázolt át,41 és gyaníthatóan „ezeken a helyeken" me
nekült visszafelé is.42 Eszerint a magyar első csatarend — Batthyány és 
Perényi — rohamát eléggé széles arcvonalon fogták fel, és akik felfogták, 
a ruméliai csapatok voltak. Keletre, mögöttük jobbra a tüzérség, annak fe
dezeteként a janicsárság egy része, azok mögött a teraszon a szultán zsoldos 
lovassága sorakozott fel. Délkeletről, vagyis jobboldalt hátulról közeledett, 
vagy várakozott az anatóliai sereg.43 Hozzájuk lehet kapcsolni leginkább a 
Buziglica névvel elterjedt „les temploma" szófejtést. 

Bali bég 
Csapatai a terasz nyugati, mersei részén váltak ki a ruméliai seregből, és 

indultak a magyarok bekerítésére. Harc előtti felállásuk terepszakaszát ál
talában Bácsfalva közelébe szokás jelölni.44 Külön alakulatként veszik szá
mításba Hüszrev bég csapatát, amely Ráskayékkal harcolt Majstól észak
keletre. Különvált-e valóban ez a két csapat, vagy pontosabban: Hüszrev 
fedezete mögött nyomult előre Bali észak felé? Egyeztessük a török forrá
sokat. 

41 Brodarics: i. m. 771. o. 
42 Uő. uo. 772. o. 
43 Kemálpasazáde a csata kezdetén nem említi az anatóliaiakat. Kiadta Thury József: i. m. 

Budapest, 1893. 243. o. Dzselálzáde Musztafa (i. m. 163. o.) szerint a ruméliaiak támogatására, 
őket bal felől elhagyva érkezett a padisah serege a harcba. Szulejmán naplója (Thury Jó
zsef: i. m. I. k. 314. o.) szerint a ruméliai csapatok voltak elől. Mögöttük állt az uralkodó az 
anatóliai seregekkel, saját csapataival és a janicsárokkal. 

44 Gyalókay'Jenő : i. m. 226. o. Bende Lajos (i. m. 558. o., 6—7. ábra) együtt szerepelteti Bá
lit és Hüszrevet, de felvezeti őket a Nyárád-patak mellé. 

— 640 — 



Szulejmán naplója kifejezetten csak egy előretolt csapatról ír: Bali és 
Hüszrev csapatáról: „ . . . a másik (a magyar — M. E.) csapat Jahja pasa 
oglu és a boszniai bég eüen ment, és kettészakította csatarendjüket."45 Egy 
csapatról ír Kemálpasazádé is, ugyancsak e két vezér neve alatt.46 Dzse-
lálzáde Musztafa a török bal szárny (értelemszerűen a baloldalt előretolt 
csapat) élén csak Bali nevét említi.47 Pecsevi együtt ír Báliról és Hüszrev-
ről, mégpedig a magyar jobb szárny hátbatámadása kapcsán.48 Kátib Moha
med záim viszont csak Balinak tulajdonítja a magyar jobb szárny beke^-
rítését.49 

Hasonló képet kapunk a csekély számú hazai forrásokból is. Brodarics 
szerint a magyarok egyetlen török bekerítő csapatot észleltek.50 Istvánffy 
úgy tudja, hogy ezt a csapatot Bali vezette.51 

E számos, eléggé összehangzö és eléggé egyértelmű adattal szemben mind
össze Pecsevi 1642-ben írt, hallomáson alapuló egyetlen adata áll, amely sze
rint Bálit előre küldték Báesfaluba. Ebből az egyetlen említésből rekonst
ruálta a helyzetet Gyalókay Jenő oly módon, ahogyan az ma általánosan is
mert: vagyis Hüszrevet Nyaradtól délkeletre, Bálit Bácsfalutól délre fel
állítva.52 Nézetünk szerint Pecsevi — saját korábbi leírásával is ellentétes 
— tudósítása alapján nem vonhatjuk kétségbe az egykorú török és magyar 
szerzők állítását, és inkább úgy fogalmaznánk, hogy a ruméliai csapatok 
egy részét, Bali bég vezetése alatt, Hüszrev bég katonáival, kikülönítették 
a török bal szárnyról, és Majstól észak-északkeletre előre vetették, hogy 
a magyar csatarend oldalába és hátába kerüljön. Brodarics szerint, amikor 
már a nap nyugatra hajlott, a tőlük jobbra elterülő völgyben lándzsahe
gyek árulták el a török csapatot.53 A hely a maj si széles völgy lehetett. Ott, 
a dombra felvezető egyik dűlőt a közelmúltban még Török^dűlőnek nevez
ték.54 (A völgyet csak akkor láthatja bárki, ha a Borza pataktól délre áll.) 
Az időpont mindenképpen egy óra utáni, de jóval korábbi a tényleges csa
takezdésnél. Az észlelést követően Tomori és Zápolyai hátra vágtatott az el
ső csatarendből a királyhoz, ott vitatkozott Ráskayval Baliék megtámadá
sáról. Minderre legalább fél órát számíthatunk. Ezután, 2 óra körül indult 
el Ráskay csapata. Átkelt a Borzán, majd annak bal partján, délnyugat felé 
vonult Baliék ellen. Mintegy fél óra múltán kezdődő összecsapásuk a mo
hácsi csata nyitánya. 

A csata 

Ráskayék elvonulása után Tomori ismét előre ment, majd a támadás 
kezdetének jelét már újból a király környezetében adta meg. Baliék észle-

45 Szulejmán n a p l ó j a : i. m. 315. o. 
46 Kemálpasazádé : i. m . 239. o. 
47 Dzselálzáde Musztafa: i. m. 163., 165. o. 
48 Peesevire h iva tkoz ik Thury József: i. m . n . k. 165. o., 1. jegyzet . 
49 Kátib Mohamed záim, k iad ta Thury József: i. m. I I . k. 274. o. 
50 Brodarics: i. m . 770. o. 
51 Istvánffy: i m . 86. o. 
52 Pecsevi: Thury József: i. m. II . k . 158. o. 1. jegyzet . Magyaráza ta Gyalókay Jenő: i. m. 

265. o., 164. jegyzet , va lamin t 226. o. 3. sz. vázlat . 
53 Brodarics: i. m . 770. o. Szentpétery Imre (i. m. 43. o.) fo rd í tásában o lvasmányos részlet 

ecsetel i a d á r d á k negyének csil logását. I lyen kivétel a la t in e redet iben n incs , de n e m is le 
hete t t , mer t dé lu tán 1 ó ra táj tól a nap , szó szerint n y u g a t r a fordulva, éppen á rnyéko l j a a m a j -
s i völgyet . E szövegrész pon tos fordí tásá t közl i Bartoniek, Emma: i. m . 131—132. o. 

54 Papp László: i. m. 1961. 251. o . ; u ő . : i. m . 1971. Vázlatos b e s z á m o l ó . . . 4. o. 
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lésétől számítva legalább másfél óra telt el, tehát elfogadható Brodarics 
időbecslése, amikor három óra körűire teszi Batthyány és Perényi csapa
tainak megindulását.55 (2. vázlat) A helytálló csatarend hátul maradván, 
szerinte három csoportosításra tagolódott a magyar sereg. Mit írnak erről 
a török szemtanúk? 

Dzselálzáde Musztafa szerint: 
1. a magyar jobb szárny, élén Tomorival, támadja Bálit, 
2. a bal szárny helyben marad, 
3. a páncélos lovagokból és puskás gyalogokból álló centrum támadja Ib

rahim ruméliai csapatait, és részben áttör rajtuk.56 

Kemálpasazáde : 
1. a magyar jobb szárny, amely az akindzsikre támad, 
2. a bal szárny, amely helyben marad, és később az anatóliaiakkal harcol, 
3. a király, aki Ibrahimot támadja.57 E kitételét könnyen értelmezhetjük 

későbbi tudósításából, amikor leírja, hogy a király, nem boldogulva 
a janicsárokkal, áttör a török bal szárny lovasságán58 — vagyis 
Batthyány csapatáról van szó. 

Szülejmán naplójának szerzője ugyancsak három csoportosításról tudósít: 
1. akik Ibrahimot támadják, 
2. akik Bali és Hüszrev ellen rohamoznak, 
3. a király és a többiek, akik a szultánra és az anatóliai seregre támad

nak. Őket puskázzák és támadják majd a janicsárok.59 

Lutfi ugyancsak három csoportosítást jelez: 
1. akik a ruméliaiakra támadtak, 
2. akik az anatóliaiakkal harcoltak, 
3. a király, aki megrohanta Szulejmán középhadát.60 

Lutfi tehát nem látta Bali és Ráskay összecsapását, de tanúsítja a ma
gyar és török centrum harcát, valamint az anatóliaiakkal lezajló küz
delmet. 

Igen hasonló Ferdi leírása: 
1. páncélos magyar jobb szárny, 
2. középen a király, 
3. balján a bősz tömegek, akik az anatóliaiakkal harcolnak.61 

A török szerzők nézőpontját tehát aszerint választhatjuk szét, hogy lát
ták-e Bali és Ráskay összecsapását. Eszerint Dzselálzáde Musztafa, Ke
málpasazáde és Szulejmán naplóírója a csata kezdetétől jelen volt, Lutfi és 
Ferdi az anatóliaiakkal érkezett. Dzselálzádéhoz képest Kemálpasazáde 
többet lát a „bal szárny"-nak nevezett második csatarendből: tudja, hogy 
ők később összecsaptak az anatóliaiakkal. Nála is részletesebben látja har
cukat a naplószerző: vagyis mindhárman a török csatarend bal oldalán áll
tak, mintegy szemközt Brodariccsal, nyugat—keleti irányban, a fenti köz
lési sorrendben. Csakis innen lehetett Ráskayékhoz mérten bal szárnynak 
látni a helytálló csatarendet és centrumnak ítélni Batthyány és Perényi 

55 Brodarics: i. m. 770. o. 
56 Dzselálzáde Musztafa: i. m. 163. o. 
57 Kemálpasazáde : i. m. 242. o., i l letve 247. o. 
58 UŐ. uo. 244. O. 
59 Szule jmán nap ló j a : 1. m. 315. o. 
60 Lutfi: k i a d t a : Thury József: i. m. II. k., 16—17. o. 
61 Ferdi: uo . 67—68. o. 
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csapatait. Tovább menve, Ferdi adata Lutfiéhoz hasonlítva elnagyolt a 
közép harcának leírásában, de bővebb az anatóliaiakkal vívott küzdelem 
értékelésében; alkalmasint ő tartózkodhatott keletebbre. Az öt török szem
tanú leírása összhangban áll Brodaricséval, és ki is egészíti azt. 

Kövessük, most a három magyar csoportosítás útját. 
A mai Maj s községtől északkeletre, az egykori Felső-Borza medrétől nyu

gatra, fél három táján csapott össze Ráskay és Bali csapata, A magyarok 
első rohama sikerrel járt, áttörtek a törökökön.62 Ráskay egyik alvezére, 
Kállay János ugyan fogságba esett, de katonái kiszabadították.63 Később 
mégis az akindzsik kerekedtek felül:64 megfutamították Ráskayékat, majd 
előretörtek, megtámadták és heves harc árán bevették a magyar táboro
kat. Erről hitelesen tudósít Istvánffy,65 a pusztulást látta menekültében Bro-
darics, tanúsítja végül a feltárt tömegsírok csontanyaga. Brodarics, amikor 
fél 'négy körül rohamra indult a második csatarenddel, már észlelte 
Batthyány néhány katonájának hátrálását. Ezt a bomlást fokozták azok, 
akik a táborokból ide menekültek a rossz hírrel.66 A táborok ostroma tehát 
közvetlenül fél négy után történhetett. 

Hogyan és hol rohamozott az első csatarend? 
Dzselálzáde Musztafa nagyon is élményszerű beszámolója szerint hatvan

ezer vastestű lovas tört előre. Mindegyikük oldalán két puskás gyalogos 
futott. A lovasok lándzsája fenn volt, ám a törököket megközelítve leen
gedték azokat. - Rohamuk eredményesnek bizonyult: Ibrahim pasa szand
zsákjától balra, a hatodik szandzsáknál, ott, ahol a szekerek sora végző
dött, beékelődtek a ruméliai sorok közé. Az oszmánok közrefogták őket, 
majd beérkezett a szultáni sereg.67 

Kemálpasazáde szerint — aki Dzselálzádéhoz mérten jobbra tartózkod
hatott — a magyar király, nem boldogulva a janicsárokkal, rátámadt a bal 
szárnyon levő török lovasságra.68 Ott a páncélos lovasok áttörtek,69 de a 
szultán körüli lovas, gyalogos, szolga- és szabadcsapatok feltartóztatták, 
majd legyőzték őket.70 

Szulejmán naplója szerint tetőtől talpig vassal fedett lovasok, vasnyár
sakkal vágtattak Ibrahim serege felé. A törökök nem bírtak ellenállni és 
a szultán felé futottak.71 

A török bal szárnyon tehát — aligha lehetséges, hogy csel következtében72 

— rést, réseket vágott Batthyány szárnya. Miután a szultáni csapatok be
avatkozását is említik a szerzők, a nagyobb áttörés valószínű helye a több
ször említett Szélestalpú-völgytől balra, északnyugatra elterülő térség le-

62 Szu le jmán n a p l ó j a : i. m. 315 o. 
63 istvánffy: i. m. 86. o. Utal az ese t re Brodarics is, i. m. 771. o. 
64 Dzselálzáde Musztafa: i. m. 163. o. Kemálpasazáde i. m. 246. o. 
65 Istvánffy: i. m. 86. o. 
66 Uő. uo . i. m. 
67 Dzselálzáde Musztafa: i. m. 163. o. 
68 Kemálpasazáde és Dzselálzáde Musztafa leírása egyezik abban, hogy Batthyányék sikere 

magyar szemszögből jobboldalt következett be. Ügy tűnik, nem támasztható alá Szakály Fe
renc véleménye, aki szerint Batthyányék, elkanyarodva, a török tüzérség és az azt fedező 
janicsárok elé kerültek. Szakály: i, m. 33—34. o. 

69 Kemálpasazáde: i. m . 244—246. o. 
70 Uő. uo . 246. o. 
71 Szu l e jmán n a p l ó j a : i. m . 314—315. o. 
72 Lutfi (i. m. 16. o.) szerint ugyanis az acélpáncélos lovasok elől „kitért" a ruméliai se

reg. Ferdi (i. m. 69. o.) szerint a lovasokból és puskás gyalogokból álló sereget a ruméliaiak 
négy oldalról közrefogták és legyőzték. Kemálpasazáde már egészen tudatossá avatja a moz
dulatot, Bali bég tanácsának minősítve azt: i. m. 237. o. 
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het.73 Az összecsapáshoz néhány régészeti lelet kapcsolható: a Majstól keletre 
napvilágra hozott 11 emberi és 5 lócsontváz,74 a községtől délkeletre mint
egy 1,5 km-re, a terasszal szemközt talált kétélű kard töredéke, sarkantyú, 
valamint 29 — Papp szerint janicsár — puskagolyó. 

Az első csatarend rohama, három órától számítva, fél órán belül kiful
ladt: a visszahúzódó magyarok nyomában a szultán körüli csapatok le
ereszkedtek a síkságra. Nem sokkal később a magyar jobb szárnyat hátba 
és oldalba támadta Bali és Hüszrev serege,75 amely a magyar táboroktól ér
kezett. Batthyány szárnya legalább egy órai harc után, négy óra körül bom
lott fel és menekült el a csatatérről. A szultáni csapatok76 és a ruméliai se
reg részei felhagytak üldözésükkel és a magyar centrum bekerítésébe fog
tak, 

Korántsem tudunk ennyit az első csatarend bal szárnyáról. Valószínű, 
hogy rohamuk nem járt olyan sikerrel, mint a jobb szárnyé: Dzselálzáde 
szerint meghátráltak a szultáni csapatok elöl, egyesültek a Duna partján 
maradottakkal (vagyis a helytálló csatarenddel), és velük együtt fordultak az 
anatóliaiak ellen.77 

Perényiék harca közben döntő fordulat kezdődött: a hadiúton felfejlőd
tek az anatóliai csapatok, Behrám pasa katonái. Ennek időpontjára Ferdi 
és Lutfi leírásának elemzéséből következtethetünk: e két szerző nem látta 
Ráskayék rohamát, de leírta az első csatarend előretörését, és részletesen 
ismerteti a magyar jobb szárny felszámolását. Ezért úgy véljük, hogy az 
anatóliaiak beérkezése negyed négy tájban vette kezdetét. Tomorinak volt 
némi lehetősége a támadás elhárítására és ezt a lehetőséget ki is használ
ta: Lutfi írja, hogy a magyar centrumból küldtek segítséget az anatóliaiak 
ellen küzdőknek, majd a király a centrummal ugyancsak oda húzódott.78 

Perényi — eredetileg a Szélestalpú-völgy északkeleti előterében küzdő — 
bal szárnyának egy része meghátrált, más — talán nagyobb — része vi
szont balra, kelet felé húzódott, a hadiút felé. Brodarics falva elé. Idő
közben kétségtelenül felfejlődött a magyar gyalogos centrum, és harcolt a 
török tüzérség előterében a janicsárokkal. Közte és Perényi szárnya közt 
egyre szélesedett a rés: ekkor és itt kellett bevetni a helytálló csataren
det. Tomori valóban így intézkedett: hátra küldte Báthori Andrást, akinek 
kalauzolásával, II. Lajost közrefogva és kísérve, fél négy tájban rohamra 
indult a második csatarend. Magvát páncélos lovasok alkották, szárnyaikat 
gyalogosok fedezték. Brodarics útját nyomozva fentebb megállapítottuk, 
hogy a katonák délkeleti irányban, bal felé haladva kijutottak a török 
centrum jobb oldalához, a magyar közép és Perényi bal szárnya közé. 
Megrohamozták a janicsárokat, akik háromszor-négyszer megtámadták és 
megpuskázták őket,79 ennek ellenére „három részeg páncélos" a szultán kö-

' 73 Papp László többször idézett csatavázlata és publikációi szerint a fő küzdőtér ettől észak
keletre a mai Felső-Borza-ág és a Malomárok könyökszerű találkozása környékén, nagyobb
részt attól délnyugatra, Maj s irányában volt. Itteni feltárásai nem támasztották alá elméle
tét, viszont azt kizárni sem lehet, mert a terület teljes feltárását nem végezte és nem is vé
gezhette el. 

74 Papp László: Forschungen auf dem Schlachtfeld zu Mohács 1964—1968. Kiadva: MTA Ré
gészeti Intézetének Közleményei 1/1970. L. Castiglione—A. Salamon: Zehn Jahre Archäolo
gische Forschung; 161. o. Uő.: i. m. 1971. Vázlatos beszámoló . . . 6. o. 

75 Üemálpasazáde : i. m. 243. o. 
76 Uő. uo. 246. o.; Dzselálzáde Musztafa: i. m. 163. o. 
77 Dzselálzáde Musztafa: i. m. 163., 165. o. 
78 Lutfi: i. m. 17. o. 
79 Szulejmán naplója: i. m. 315. o. 
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4. fénykép 

zelébe verekedte magát.80 Egyidejűleg „rettenthetetlen küzdelmet" vívtak az 
anatóliaiakkal.81 Mintegy fél-háromnegyed órai küzdelem után, negyed hat 
körül következhetett be az a hadmozdulat, amelyet — Brodarics tapasz
talata alapján — a török tüzérség elviselhetetlen tüze okozott. A királyi 
csatarend ugyanis lehúzódott a tőle balra, keletre fekvő mélyebb részekre, 
miközben a centrum továbbra is helytállt. Brodarics falvától északkeletre, 
a mai Udvar és Dályök közti lapályon (5. fénykép) válságos helyzet alakult 
ki: a magyar sereget szemből és balról támadták az anatóliaiak, hátuk mö
gött a vizslaki ingovány zárt le minden kiutat. Megítélésünk szerint erre a 
helyszínre érvényes Burgio pápai követ szemtanúk adatai alapján megfo
galmazott állítása, amely szerint a csatatér fekvése kizárta a menekülést 
és az üldözést. Lehetséges, hogy az ugyancsak nála említett török szétválás, 
az erdők előtt rejtve felsorakozó török tüzérség meglepetésszerű alkalma
zása úgyszintén az anatóliai seregre és a Buzáglica környékére vonatko
zik.82 Itt a küzdelem sokáig tarthatott, hiszen abbahagyása a magyarok 
számára a csata elvesztésével volt egyenlő, és menekülésre sem nagyon nyílt 
mód. Az egyetlen lehetőséget, este 6 óra tájban,83 harccal kellett biztosítani: 

80 Kemálpasazáde : i. m. 247. o. 
81 Uő. uo. i. h. 
82 Burgio je len tésé t k iad ta Bartoniek Emma: i. m. 123. o. F igye lemre mél tó , hogy e té r 

ség közepe tá ján, a Szent László képoszlopnál , nagy számú ember i koponyá t ta lá l tak a múl t 
század végén. Az er rő l szóló h í r t Gergely Endre ha l lo t t a : i. m. 359. o. Természe tesen a k o 
p o n y á k egészen m á s eseményhez is kapcso lódha t t ak . 

83 Gyalókay Jenő becs lése : i. m. 238. o. 
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a lapályról visszajutni a falu előterébe, megküzdeni a szultán jelenlétében 
tömörülő janicsárokkal, majd minden reményt elvesztve menteni a ment
hetőt. 

A menekülés 

Az első menekülők minden bizonnyal a táborokból mentették életüket, fél 
négy tájban, amikor Ráskayék csapata is meghátrált. (Azok egy része 
Batthyányhoz csatlakozott, más részük elmenekült a csatatérről.) őket kö
vették a jobb szárny elsőként hátráló katonái, akiket Brodarics látott. On
nan a többiek négy óra körül fogtak; menekülésbe. 

Mikorra becsülhető és mivel indokolható II. Lajos kiválása a harcolók kö
zül? Brodarics a második csatarend megindulása után ugyanis nem látta 
többé a királyt, sorsáról mit sem tud. Gyalókay ezt úgy értékeli, hogy a ki
rályt nyilván már ekkor hátrafelé mentették.84 Elképzelhető, hogy így tör
tént, de valószínűbbnek tartjuk, hogy a király csak lényegesen később hát
rált meg. Brodarics leírásából egyértelmű, hogy Báthori András II. Lajos
nak tett jelentést,80 a roham tehát vele indult. Ha viszont a király és kí
sérete részt vett benne, feltehető, hogy a forgatagban, sárfelhőben nem ész
lelte a táborok feldúlását, mint ahogy Brodarics sem látta azt. Indok tehát 
nem volt az azonnali menekülésre, hiszen a Batthyány felől hátráló né
hány katona semmiképpen sem kelthetett kételyeket Báthori győzelmi hírei 
iránt, Ilyen alapos indok akkor merülhetett föl, amikor a második csata
rend rohama kifulladt és megkezdődött a katonák lehúzódása a lapályra. 
Megítélésünk szerint ekkor, negyed hat körül ragadhatta ki a királyt kí
sérete. Ha lényegesen korábban menekülnek, beleütköztek volna a táborokat 
dúló Bali csapataiba, s nem kétséges, hogy a jellegzetes páncélzatú II. La
jos magára vonja az akindzsik figyelmét. Sokkal későbbi menekülést fel
tételezve viszont a nagy számú hátráló közt aránylag biztonságban, és hoz
zájuk hasonlóan sikerrel menekülhetett volna a király. Ezt a változatot a 
bekövetkezett események cáfolják. 

A király és kísérete a jól ismert hadiúton vágtathatott.86 Az a körül
mény, hogy a királyról és lováról, hasonlóan kíséretének tagjairól, nem vet
ték le a páncélt, arra vall, hogy a menekülés első szakaszát rövidnek szán
ták, talán a naszádokhoz akartak kijutni (azok viszont török kézre kerül
tek). Joggal választották ezt az útvonalat, amelyet olyan domborulat takar 
a síkság északi részén, hogy az esetleges járőrök senkit sem láttak volna. 
Másrészt az egykori hadiút egy szakasza egészen bizonyosan lényegesen el
tért a mai műúttól: éppen a Csele patakba torkollott egykori utolsó szakasz 
beleszakadt a Dunába, ezt a környéket — a mai Farostlemezgyár körzetét 
— a műút háromszög alakban megkerüli.87 így tehát aligha tudjuk meg va
laha is, melyik földszakadék, ingovány vagy patakpart vált II. Lajos és 
kísérői sírjává. Az egyik lehetséges színhely, a Csele patak torkolati szaka-

84 U ő : uo. 249. o. 
85 Brodarics: i. m. 771. o. 
86 Nem lát juk mega lapozo t tnak Gyalókay vé leményét , ak i szerint II . Lajost nem a had i 

ú ton , h a n e m az á r t é r felé men te t t ék volna (i. m. 251. o.). Ha the te s esőzés u t án , i smere t len in -
goványon való á tha to lás t a helyzet nem indokol ta , 

87 Ezt a helyzetet fel tüntet i Eisenhut Gyula 1823-ban készí te t t t é rképváz la ta . K i a d t a : Erdős 
Ferenc—Lehman Antal: Mohács földrajza. Mohács , Városi Tanács , 1974. 112. k é p . Az ada t r a 
Kiss Atti la régész h ív ta fel f igyelmemet . 
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5. fénykép 

szúnak ma is roppant meredek partvonala, mindenesetre látványosan ma
gyarázza a tragédiát. 

Ha a király elmenekülésének időpontját negyed hat körűire tesszük és 
a Csele patakig terjedő mintegy 15 km megtételére maximális becsléssel fél 
órát adunk, akkor úgy látszik, II. Lajos tragédiája legkésőbb háromnegyed 
hatig beteljesedett. Ekkor a helytálló csatarend és Perényi szárnya még 
lent a lapályon harcolt. 

Brodarics, és körülötte sok ezer — főként lovas — katona, jóval hat óra 
után fogott menekülésbe, vágtatott árkon-bokron át. A kancellár átrohant 
az egyik tábor maradványai között. Tőle északnyugatra, azaz balra előbb
re, menekültek a centrumból hátrálok, vagy azok, akik az egykori jobb 
szárnyból hátra maradtak. Még náluk is korábban hagyták el a csatateret 
azok a könnyűlovasok és gyalogosok, akik a helytálló csatarend oldalán ké
szültek a küzdelemre, de valószínűleg — a jobb szárny felbomlását látva 
— még felvonulás közben megtorpantak. Erre a feltételezésre az adhat ala
pot, hogy Brodarics szerint a mintegy 12—13 000 megmenekült katona kö
zött 3—4 ezer gyalogos is akadt, őket zömmel a második csatarendhez so
roljuk. Ügy látjuk, a menekülők nagy többsége a királyi kíséretnél köny-
nyebb terepen, eszerint a Csele patak középső szakaszán átvágva, Mohács
tól nyugatra hagyta el a térséget. Kétségtelen, hogy a török lovasság nem 
folytatott komoly üldözést: fel kellett számolni a még mindig harcoló gya
logságot. Az ő véráldozatuk tulajdonképpen a többség menekülésének biz
tosítéka volt. 
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Az áldozatok 

Végezetül foglalkozunk a csatában elesettek tömegsírjaival. Hangsúlyoz
zuk, nem az ő fellelésüket tartjuk a régészet fő feladatának a mohácsi csa
ta kutatásában, hanem a településhálózat meghatározását.88 Mivel azonban 
sírok: napvilágra jutásával bármikor számolnunk kell, szükségesnek érezzük 
a tömegsírok hollétének pontosítását. Kézenfekvőnek látszik meghatározni 
azokat a helyeket, ahol a jelentősebb összecsapások lezajlottak, és feltenni, 
hogy az elesetteket e helyek közelében temették el. Egészen biztos, hogy a 
gyakorlatban — és ezt látszik igazolni a jelenleg ismert öt tömegsírnak a 
táborok őrségéhez mérten túlságosan magas, mintegy 1000 fő maradványai
ra becsült89 csontanyaga — mindenekelőtt oda temettek, ahol például hely 
(sáncmaradvány, árok) volt, vagyis nem szükségszerű, hogy tömegsírok fel
tárásával a csata topográfiáját teljesebbé tehetjük. Mégis, melyek ezek a 
színhelyek? 

1. Az első összecsapás Ráskay és Bali között zajlott le, a régi Borza patak 
bal partja és a Majstól Nyárád felé húzódó terasz közti területen. Néhány 
tucat, esetleg néhány száz katona eshetett el itt. 

2. Az első csatarend és a ruméliai csapatok összecsapása a Borza déli part
ja, másrészt a Majstól Buziglicáig húzódó terasz középső része közti térség 
közepén lehetett. A küzdelem elérte a terasz előterét is. Az elesettek szá
ma több ezerig terjedhet, hozzájuk tartozhat a már említett, Majstól keletre 
talált 11 csontváz. 

3. A török tüzérség előtti és melletti térség, alapvetően a két centrum 
küzdelmének akár tízezres nagyságrendű áldozataival. A színhely a terasz 
buziglicai vége, Brodarics falvának esetleges helye, valamint az onnan észak
ra és nyugatra eső rész. 

4. A királyi csatarend zöme és Perényi bal szárnya, másfelől az anatóliai 
sereg összecsapásának és harcának több ezer, vagy akár tízezerre menő ál
dozata, ök a faluhelytől északkeletre és keletre nyugodhatnak. 

5. A magyar táborok környéke. A kisebbiknek ítélhető tábor helyéhez 
köthető az eddigi öt tömegsír. E területen, a mai Emlékpark és az országút 
között, további tömegsírok napvilágra kerülése lehetséges. Feltétlenül meg 
kellene találni a másik (nagyobbik) tábor helyét, amely e tömegsíroktól 
északra, északkeletre állhatott. Nem kizárt — ezt Papp László is valószínű
nek tartotta90 —, hogy e térségben (ezres nagyságrendű) tömegsírok rej
tőznek. 

6. A menekülők, talán néhány száz halott. Őket szerte a síkságon, sőt a 
menekülés távolabbi útvonalain temethették el. Egyáltalán nem valószínű, 
hogy összegyűjtötték őket, ezért megtalálásuk csak véletlenszerűen sikerül
het, amint azt a la j méri hármas sír mutatja.91 

7. A csata után kivégezték a hadifoglyokat, legfeljebb 1500 főt. Ha őket 
egyáltalán eltemette valaki és nem hajították testüket rögtön a mocsárba, 

88 E tek in te tben máig a lapve tőnek érezzük és köve t jük Gergely Endre néze té t : i. m. 349. o 
89 Maráz Borbála szóbeli közlése. 
90 Papp László: i. m. 1966. 97. o. 1. sz. vázlat . 
91 Uő.: i. m. 1961. 224—235. o. ; uő.: Vázlatos beszámoló . . . 1971. 2. o. Papp véleményét nem 

osztotta antropológus munkatársa, Malán Mihály, aki szerint a lajméri hármas sír csontvázai 
egykorúak a középkori temető többi csontvázával. 
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vagy a Dunába, sírjuk megint csak véletlenül kerülhet elő, nyilvánvalóan a 
testtől elválasztott koponyákkal igazolhatóan. 

Nem írunk újat akkor, ha a legnagyobb régészeti eredményt Brodarics 
falvának és a környékén sejthető tömegsíroknak (a magyar és török ha
lottak csontvázainak) a feltárásától várjuk. Ez a kutatás Jugoszlávia terü
letén hajtható végre. Addig, amíg ez a lehetőség kialakul, a terepbejárás lát
szik a legcélszerűbbnek, összhangban az értékelhető légifelvételek készítésé
vel. Miután a terasz középső és délkeleti része régészetileg kutatatlan, vi
szont a csata szempontjából kiemelkedően fontos körzet, itt lenne érdemes 
módszeres munkát végezni. Az írott források száma aligha növekedhet: a 
tárgyi források fellelése a sürgető feladat. 

Э Н Д Р Е М А Р О Ш И 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ М Е С Т А БИТВЫ ПРИ М О Х А Ч Е 

Резюме 

Подготовка к 450-ой годовщине битвы при Мохаче выдвинула на первый план но
вую систематизацию наших исторических знаний. В качестве одного из важнейших 
событий вновь оживившихся исследований было то, что на поле битвы работала спе
циальная комиссия, которая в течение 1975—1976 годов несколько раз побывала 
там. Стало возможным произвести несколько раз аэрофотографирование и обзор 
местности с воздуха. Самостоятельно разработанные и даже не во всем совпадающие 
взгляды и точки зрения членов этой комиссии (военных историков, топографов и ге
ологов, а также других лиц, хорошо знакомых с местностью), были опубликованы. 
В отличие от них — и даже от всех проводимых до сего времени исследований — я 
стремился разработать новую точку зрения, когда из сообщений участников битвы 
при Мохаче попытался установить, где находился их автор в начале битвы. Кроме 
того из описания канцлера Бродарича я установил, какой маршрут обошел он за 
время битвы. Таким образом в принципе я выяснил, в -каком направлении с точки 
зрения очевидцев происходили наиболее важные события битвы, и где могла нахо
диться та деревня, которую Бродарич — по всей вероятности правильно — называ
ет Фёльдвар, и топографическое определение которой могло бы почти полностью ре
конструировать ход и само место битвы. После этого принципиального выяснения 
вопроса я учел особенности местности, в ходе чего принял во внимание результаты 
всех археологических раскопок, проводившихся на всей территории битвы, результа
ты опубликованных изучения и осмотра местности, а также свой собственный опыт и 
около ста пятидесяти своих фотоснимков, сделанных на месте поля битвы. Мне ка
жется, что сообщение канцлера Бродарича в основном является точным и достовер
ным, и оно полностью подтверждается в описании основных этапов битвы, сделанных 
пятью турецкими авторами-очевидцами, и дополняется отчетом нескольких оставших
ся в живых участников битвы, записанным Иштванффи. Основами моей гипотезы о 
битве послужило следующее: 

Место табора венгров находилось в районе нынешнего Юбилейного парка и к се
веру от него, венгерские войска в боевые порядки были построены к югу от речки 
Борзы, к востоку от старого рукава Борзы, напротив них в начале битвы стояли ру-
мельские войска, турецкая артиллерия, на тераюсе стояли войска вокруг султана, а 
анатолийские войска прибыли после начала битвы. Деревня Бродарича могла нахо-
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диться справа от турецкого центра, слева от анатолийцев, приблизительно на участ
ке нынешнего шоссе Удвар-Дубошевица около Бузиглица, в районе встречи дороги и 
терассы. По этой причине я считаю- что ни ,в коем случае не могут быть верными 
многие схемы битвы, сделанные в начале текущего века, а также начиная с Дьяло-
каи, такие схемы, на которых деревня Бродарича (Фёльдвар) предполагается в райо
не центра терассы. Однако можно допустить, что подтвердится та точка зрения, ко
торая не отождествляет название Фёльдвар с деревней Бродарича, и ставит послед
нюю примерно на 4 километра западнее обозначенного мною, предполагая, что вен
герские боевые порядки находились к северо-востоку от этого пункта и наискось от 
него в направлении северо-запада — юго-востока. Наиболее важной задачей дальней
ших исследований я считаю археологические раскопки — при сотрудничестве юго
славов, — и прежде всего продолжение работы Ласло Паипа, направленной на опре
деление сети населенных пунктов. Я разделяю опубликованное в 1926 году мнение 
Эндрэ Гергея, согласно которому, братские могилы можно найти лишь случайно- од
новременно с этим в принципе определяю те места, где битвы по всей вероятности 
требовали огромных жертв. 

ENDRE MAROSI 

ZUR ORTSBESTIMMUNG DES SCHLACHTFELDES BEI MOHÁCS 

Resümee 

Die Vorbereitungen zum 450. Jahrestag der Schlacht bei Mohács haben eine 
neuerliche Systematisierung unserer geschichtlichen Kenntnisse in den Vorder
grund gestellt. Die Forschungen wurden lebhafter und als wichtigstes Ereignis 
kann die Begehung des Schlachtfeldes durch eine Kommission betrachtet werden. 
Diese Begehung wurde in den Jahren 1975—1976 mehreremal wiederholt, und es 
wurden sogar auch Fliegeraufnahmen gemacht und Terrainbesichtigungen aus der 
Luft durchgeführt. Der Kommission gehörten Kriegshistoriker, Kartographen und 
Geologen an, diese und ortskundige Personen haben einzeln ihre — gar nicht in , 
allem übereinstimmenden — Meinungen herausgebildet, die dann der Öffentlich
keit bekannt wurden. Ich war bestrebt, diesen und auch den bisherigen Forschun
gen gegenüber einen neuen Gesichtspunkt auszugestalten, als ich den Versuch 
unternahm, aus den Berichten der Teilnehmer der Schlacht bei Mohács festzu
stellen, wo sich der Verfasser derselben am Anfang der Schlacht befand. Darüber 
hinaus habe ich aus den Beschreibungen des Kanzlers Brodarics festgestellt, auf 
welchem Wege er sich während der Schlacht bewegte. So konnte ich prinzipiell 
bereinigen, in welcher Richtung — vom Gesichtspunkt der Augenzeugen — die 
wichtigeren Ereignisse der Schlacht vor sich gegangen sind und wo jenes Dorf 
gelegen sein dürfte, das Brodarics — wahrscheinlich richtig — Földvár ( = Erd
burg) nannte; die topographische Bestimmung desselben könnte den Gang der 
Schlacht, ihren Ort vollkommen rekonstruierbar machen. Nach dieser prinzipiel
len Bereinigung habe ich die Eigenheiten des Terrains, darunter die auf dem 
ganzen Gebiet der Schlacht jemals vorgenommenen archäologischen Ausgrabun
gen, die veröffentlichten Ergebnisse der Lokalaugenscheinaufnahmen, sowie meine 
eigenen Erfahrungen und an Ort und Stelle gemachten etwa 150 Photoaufnahmen 
in Betracht gezogen. Mir scheint, daß der Bericht des Kanzlers Brodarics grund
legend genau und authentisch ist; in der Beschreibung der fünf Hauptetappen 
der Schlacht untermauern ihn in vollem Maße die fünf türkischen Augenzeugen 
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und ergänzen ihn die Berichte von einigen Überlebenden, die Istvánffy festgehal
ten hat. Die Grundlagen meiner Hypothese bezüglich der Schlacht sind im folgen
den dargelegt: die ungarischen Lager befanden sich auf der Umgebung des heu
tigen Gedenkparks und nördlich davon, die ungarischen Truppen haben südlich 
des Borza-Baches, östlich der damaligen Borza-Abzweigung Stellung bezogen, 
ihnen gegenüber standen am Beginn der Schlacht die rumälischen Truppen, die 
türkische Artillerie, dann auf der Terrasse die den Sultan umgebenden Truppen, 
während die Anatolischen Truppen nach dem Beginn der Schlacht eingetroffen 
sind. Das von Brodarics erwähnte Dorf war wahrscheinlich an der rechten Seite 
des türkischen Zentrums, links von den Anatoliern, ungefähr des bei Buziglica 
liegenden Teiles der heutigen Landstraße Udvar — Duboševica, wo die Straße 
und die Terrasse zusammentreffen. Infolgedessen können meines Erachtens die 
am Anfang des Jahrhunderts gemachten Skizzen der Schlacht, sowie die von 
Gyalókay und später gemachten zahlreichen Skizzen keinesfalls richtig sein, die 
voraussetzen, daß das von Brodarics erwähnte Dorf (Földvár) in der Mitte der 
Terrasse lag. Es könnte sich auch jener Standpunkt bewahrheiten, der den Namen 
Földvár nicht mit dem Dorf von Brodarics identifiziert, und letzteres 4 km west
lich des von mir erwähnten Ortes annimmt und meint, daß die ungarischen 
Truppen nordöstlich von diesem Punkte, demgemäß schief, in nordwestlich—süd
östlicher Richtung Stellung bezogen haben. Die weitere wichtigste Aufgabe der 
Forschung sehe ich in den — jugoslawische Zusammenarbeit voraussetzenden — 
archäologischen Freilegungen, vor allem in der Fortsetzung der Arbeit von 
László Papp zur Festlegung des Siedlungsnetzes. Ich teile die 1926 veröffentlichte 
Ansicht von Endre Gergely, daß Massengräber nur zufällig gefunden werden 
können und bezeichne prinzipiell jene Orte, wo die Kämpfe gewiß viele Todes
opfer gefordert haben. 


