
A moh ácsi csa tá ról ki ala kult ké pün -
ket az évek so rán írodott tör té ne ti
mun kák be fo lyá sol ták, ame lyek ben
több fé le vé le mény, íté let fo gal ma zó dott
meg a múlt ban tör tént sors for dí tó ese -
ménnyel kap cso lat ban. B. Sza bó Já nos
tör té nész ku ta tá si te rü le te el sõ sor ban 
a kö zép ko ri, va la mint a ko ra új ko ri Ma -
gyar or szág had tör té ne te. Ol vas hat tunk
tõ le már a bi zán ci had se reg rõl vagy le -
tûnt ko rok há bo rú i ról, azon ban még is
az egyik leg iz gal ma sabb mû vé nek a
moh ácsi csa tá ról írott köny vét em lí te -
ném. A Cor vi na Kiadónál a Geo so ro -
zat ban – el sõ ki adás ban 2006-ban –
meg je lent mû el tér az ed dig pub li kált
okfejtésektõl. A moh ácsi csa ta ma gya -
rá za ta, a múlt ban tör tént ese mé nyek,
dön tés so ro zat in dok lá sa szám ta lan 
tör té nész nek oko zott prob lé mát. Az el -
múlt szá za dok so rán a ma gyar tör té net -
írás a csa ta el vesz té sét a kü lön bö -
zõ bûn bak ok, rossz dön té sek, hi bák 
is mer te té sé vel igye ke zett ma gya ráz ni.
A té má ban va ló át tö rés B. Sza bó Já nos
köny vé ben kö vet he tõ nyo mon, aki
ahe lyett, hogy a „mi lett vol na, ha?”
kérdésre ke res né a vá laszt, avagy a
bûn bak ok meg ne ve zé sé re össz pon to sí -
ta na, mun ká já ban azo kat a tör té net írá -
sunk ban meg je le nõ té ves kép ze te ket,
ma gya rá za to kat igyek szik tisz táz ni,
me lyek meg vá la szo lá sá val új sze rû
meg vi lá gí tás ba he lye zi a moh ácsi csa ta
meg íté lé sét. 

A kö tet négy nagy fe je zet bõl te võ -
dik össze, me lyet több al fe je zet, kér -
dés kör al kot. A té mák a kro no lo gi kus
sor ren det kö vet ve azo kat a for du ló pon -
to kat tár gyal ják, ame lyek be fo lyá sol -

hat ták a csa ta ki me ne tel ét. A be ve ze tõt
kö ve tõ en, amely nek a cí me Volt egy szer
egy or szág, a szer zõ nem csak a leg fon -
to sabb tör té ne ti mun kák ban megjele-
nített vé le mé nye ket tár ja elénk, ha nem
rög tön tisz táz za is szán dé kát, mi sze rint
nem egy le tûnt vi lág bí rá la ta a cél, ha -
nem an nak meg ér té se/meg ér te té se. Ezt
az el vet vé gig kö vet het jük a kö tet egé -
szén, hisz a fe je ze tek ben tár gyalt ese -
mé nye ket, egyes ve zé rek dön té se it
sem mi kép pen sem bí rál ja, csu pán is -
mer tet ve az adott kor szak vi szo nya it 
és po li ti kai hely ze tét igyek szik meg ma -
gya ráz ni az ol va só nak az ese mé nyek
ala ku lá sát.

Az el sõ fe je zet cí me A la vi na út já -
ban. Az egyes na gyobb té ma kö rö kön
be lül az ol va só ki sebb al fe je ze tek ben
tár gyalt leg fon to sabb kér dés kö rök re
kap hat meg ala po zott érv rend szer re tá -
masz ko dó vá laszt. A szer zõ mind azo -
kat a té nye zõ ket, ese mé nye ket vá zol ja,
ame lyek az 1526-os moh ácsi csata elõtt
zaj lot tak, azon ban ha tás sal vol tak en -
nek vég ki me ne te lé re. El sõ sor ban a tö -
rök had se re get mu tat ja be, elem zi an -
nak ké pes sé ge it, és a kor szak más ha -
da i hoz vi szo nyít ja. Vé le mé nye sze rint
az osz má nok egyik si ke re ab ban rej lett,
hogy óri á si em ber szá mú se reg gel ren -
del kez tek, na gyon jól szer ve zet tek, ki -
vá ló ja ni csár- és szpá hiha da ik vol tak,
il let ve el len fe le ik nél job ban tud tak
gaz dál kod ni ja va ik kal. Mind ezek nek 
a té nye zõk nek kö szön he tõ en si ke re sen
tud tak nagy mé re tû bi ro dal mat fenn tar -
ta ni és a har cok ban gyõ ze del mes ked ni.
Eh hez ké pest a ke resz tény ál la mok nak
nem volt ál lan dó hadseregük, ne héz téka
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volt a moz gó sí tás, il let ve a ko ra be li 
vi szo nyok, inf rast ruk tú ra prob lé mát
oko zott az után pót lás meg ol dá sá ban,
va la mint a had se reg élel me zé sé ben.
Ma gya ror szág nak nem volt ál lan dó
had se re ge, hisz Má tyás ki rály ha lá la
után fel osz lat ták a hí res zsol dos „fe ke -
te” se re get, más részt a ma gyar ha di -
szer ve zés el avult volt a tö rök had se reg -
hez vi szo nyít va.

A rö vid had se reg-is mer te tést kö ve -
tõ en az Osz mán Bi ro da lom élé re ke rü -
lõ új szul tán ról, I. Szulejmánról ol vas -
ha tunk, aki édes ap ja ke le ti po li ti ká já -
val el len tét ben a nyu ga ti irá nyú ter -
jesz ke dést szor gal maz ta, ugyan ak kor
el fo gad ta a fran ci ák kal va ló szö vet sé -
get. A fran ci ák cél ja a Habs burg Bi ro -
da lom ha tal má nak meg tö ré se. Szulej-
mán ha ta lom ra ke rü lé sét kö ve tõ en rö -
vid idõn be lül el in dít ja 1521-ben se re -
ge it Nán dor fe hér vár ra, hogy an nak
meg hó dí tá sá val térd re kény sze rít se
Ma gya ror szá got, a Habs bur gok egyik
leg fõbb szö vet sé ge sét. Az 1521 ta va -
szán meg in du ló tö rök se re get a fo lya mi
na szá dok nak, va la mint a dé li vég vá -
rak nak kel lett vol na fel tar tóz tat ni uk. 
A 15. szá zad ban a ma gyar ki rá lyok a
délszláv te rü le te ken erõs vég várrend -
szert épí tet tek ki, majd tar tot tak fent,
ame ly nek fel ada ta a tö rök tá ma dá sok
fel tar toz ta tá sa.  A rend szer két egy más -
sal pár hu za mo san fu tó védvárvo nal ból
állt, mely nek az el sõ sza ka szá ban
Szabács és Nán dor fe hér vár vol tak a
leg fon to sab bak, a má so dik sza kasz ban
Te mes vár és a Szerémség. A tö rö kök
cél ja Nán dor fe hér vár el fog la lá sa volt,
hisz en nek kö szön he tõ en meg nyíl ha -
tott az út Ma gyar or szág fe lé. A ma gya -
rok a vég vár rend szer nek kö szön he tõ en
idõt nyer tek a se reg to bo ro zás hoz, a
csa tá ra va ló fel ké szü lés hez. Ép pen
ezért szük ség volt ren ge teg pénz re,
mely nek meg szer zé se a kincs tár nok ra
há rult. Ez na gyon sok idõ be telt, hisz
elõ ször a ki ve tett adót az or szág gyû lés -
nek kel lett megszavaznia, emel lett a
kül föld rõl ér ke zõ tá mo ga tá sok is kés le -
ked tek. Ez egy részt na gyon jól mu tat ja
a ma gyar had szer ve zet ru gal mat lan sá -
gát, ami hez tár sul a fen tebb em lí tett ál -

lan dó zsol dos had se reg hiánya. Újabb
hát rányt je len tett, hogy sem a ko ra be li
po li ti kai elit, sem a la kos ság nem ren -
del ke zett ka to nai ta pasz ta lat tal, mi vel
évek óta szü ne tel tek a na gyobb há bo -
rúk, csu pán a vég vá rak ban zaj lot tak 
ki sebb össze üt kö zé sek. 

Az 1521-es év a tö rö kök szá má ra si -
ke rek kel zá rult, hisz el fog lal ták Szabá-
csot, va la mint Nándorfehérvárt. Az ezt
kö ve tõ idõ szak ban a ne me sek igye kez -
tek ke zük be ven ni a vé del met, azon ban
ez si ker te len pró bál ko zás nak bi zo -
nyult. A ma gyar elit na gyon meg osz tott
volt, az ál lan dó bel sõ har cok az arisz -
tok rá cia ke re té ben gyen gí tet ték a had se -
reg szer ve zést, a vé de ke zést, és köz ben
nem si ke rült ref lek tál ni uk a kül po li ti kai
té nye zõk re. 1521-tõl a tö rök ál lan dó ost -
rom alá vet te a vég vár rend szert, mely az
újabb erõs sé gek el fog la lá sá val egy re
gyen géb bé vált. A nem zet kö zi hely zet
sem ke cseg tet te õket, hi szen a fran ci ák
ép pen a Habs bur gok kal áll tak szem -
ben, mely konf lik tus meg ol dá sá ra ép -
pen az Osz mán Bi ro da lom ban ta lál ták
meg szö vet sé ge sü ket. Ezért a ma gya rok
nem bíz hat tak a nyu gat ról ér ke zõ se gít -
ség ben. A pá pa en ge dé lyez te az egy há zi
ja va dal mak meg adóz ta tá sát a rend kí -
vü li hely zet re va ló te kin tet tel, azon ban
még ez sem volt elég, hi szen az or szág -
nagy ok nak nem volt pén zük, a ki rá lyi
jö ve del mek je len tõs ré sze el volt zá lo -
go sít va, il let ve a hor vát ré szek kel is
meg rom lott a vi szony. Lát ha tó, hogy a
moh ácsi csa ta ki me ne tel ében az azt
meg elõ zõ nem zet kö zi vi szo nyok is na -
gyon fon tos sze re pet ját szot tak. 

A kö vet ke zõ nagy fe je zet Az 1526.
évi had já rat cí met kap ta, mely össze -
fog lal ja köz vet le nül a had já rat elõtt 
tör tént ese mé nye ket, il let ve a csa tá ra
va ló ké szü lõ dést, va la mint a ma gya rok
hely ze tét. Egy részt az el sõ kis fe je ze -
tek ben be mu tat ja az osz mán had se reg
mé re tét, fel sze relt sé gét, amit a nán dor -
fe hér vá ri ha di szem lé bõl tud ha tunk
meg. Majd a ki rá lyi tá bor had se reg ét 
al ko tók szá má val kap cso lat ban bõ vül -
nek is me re te ink, mi sze rint nem igaz,
hogy ez volt az egyik leg na gyobb ma -
gyar had se reg, hisz va ló szí nû leg nem116
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60 000 fõs volt, csu pán 27 000, ame lyet
a kan cel lár ál tal kö zölt rész ada tok
alap ján szá mol ki a szer zõ. Egy má sik
hi e de lem, hogy a pa rasz tok tá vol ma ra -
dá sa volt az oka a moh ácsi ve re ség nek.
A moz gó sí tást gát ló nyá ri me zõ gaz da -
sá gi mun kák, a job bá gyok ki áb rán dult -
sá ga, ura ik mu lasz tá sa mind-mind
hoz zájá rult ala csony ará nyuk hoz és
ah hoz, hogy a csa tá ban nem sok hasz -
nu kat le he tett ven ni. A had se reg meg -
szer ve zé sé ben mind ezek mel lett a ma -
gyar ve zé rek ját szot tak fon tos sze re pet.
A ha gyo má nyok sze rint a húszéves
ma gyar ki rály volt a ma gyar ha dak fõ -
ve zé re, azon ban õ még messzi rõl sem
lá tott csa tát, így sem te kin téllyel, sem
tu dás sal nem ren del ke zett. Mi vel nem
lé te zett ka to nai is ko la, ezért el sõ sor ban
a ta pasz ta lat tal bí ró kat ve szik szá mí -
tás ba a had ve ze tés ben, mint pél dá ul
Bakics Pál, Frangepán Kris tóf, Drágffy
Já nos, Bá tho ry Ist ván, il let ve a hi ányt 
a kül föld rõl hí vott had ve zé rek kel igye -
kez tek pó tol ni. 

A moh ácsi csa ta fe je zet ben több,
mind ed dig vi ta tott kér dés tisz tá zá sá ra
is sor ke rül. Ma ga a hely szín vá lasz tás
is ko moly fej tö rést oko zott a tör té net -
írók nak/tör té né szek nek. Egye sek, mint
pél dá ul Per jés Gé za, Szakály Fe renc
tel je sen al kal mat lan nak tar tot ták a csa -
ta hely szí nét. B. Sza bó Já nos sze rint
azon ban en nek kiválasztása kény szer -
hely zet ered mé nye volt, hisz Tomori
Pált és se re gét vissza von ták a ki rály 
tá bo rá hoz, így a vál ság hely zet nek meg -
fe le lõ en ala kult Moh ács csa ta tér ré.
Ugyan ilyen prob lé mát oko zott a ha di -
terv ki dol go zá sa is, azon ban a ko ra be li
ér te sü lé sek hi bá sak, me lyek sze rint a
ma gya rok nak a csa ta elõtt há rom nap -
pal sem volt pon tos ter vük. Ezt cá fol ja
a szul tá ni nap ló, mely sze rint már több
nap pal a csa ta elõtt had rend ben állt a
ma gyar se reg. Te hát már ek kor lé te zett
egy terv, mely sze rint fel áll tak csa ta -
rend be, azon ban azt még a csa ta nap -
ján, 29-én sem tud ták, hogy az nap sor
ke rül het az össze üt kö zés re. Egy má sik
fon tos kér dés a „tá mad ni vagy vé de -
kez ni?” kér dé se. Per jés Gé za sze rint 
a csa ta rend egyet len tá ma dás ra adott

le he tõ sé get, az el sõ vi lág há bo rút meg -
járt tör té né szek né me lyi ke vi szont azt
ál lí tot ta, hogy vé de ke zés re vol tak be -
áll va a ma gyar se re gek. Ab ban azon ban
a tör té né szek egyetér te nek, hogy mi vel
a tö rök had se reg méretei mi att nem tu -
dott egy szer re fel vo nul ni, ezért ré szen -
kén ti tá ma dást ter vez tek. Mind ezek
mel lett fon tos kér dés volt a ki rály sze -
re pe, meg óvá sa, va la mint an nak meg-
akadályozása, hogy a tö rök se reg a há -
tuk ba ke rül jön.  

A tör té né szek ál tal má ig vitatott 
a csa ta konk rét lokalizálása, ugyan is
ezt még nap ja ink ban sem si ke rült tel jes
bi zo nyos ság gal meg ha tá roz ni. Mind 
a 19. szá za di ku ta tók, mind a ré gé szek
1950-es évek be li kö vet kez te té sei, kí -
sér le tei té ves nek bi zo nyul tak. A hely -
szín azo no sí tá sa a se re gek be ha tá rolása
szem pont já ból is fon tos, ez ál tal le het -
sé ges ma gá nak a csa tá nak a re konst ru -
á lá sa. A kez de ti si ke rek gyor san meg -
for dul tak, és a csa ta vég ki me ne te le 
el dõlt. A moh ácsi vesz te ség óri á si, a
szer zõ sze rint ará nya i ban sem fog ha tó
a nikápolyi, vár nai és a ri gó me zei csa -
ták hoz, itt szin te az egész ma gyar se reg
el pusz tult. Az or szág ne me se i nek nagy
ré sze oda ve szett, az or szág véd te le nül
és ural ko dó nél kül ma radt. Mind ezt a
tö rök tá bor ban óri á si ün nep ként él ték
meg, ma ga a szul tán is úgy vél te, so -
sem arat tak ek ko ra gyõ zel met a ma gya -
rok fe lett. 

Az utol só fe je zet a Hi tek és tév hi tek
cí met kap ta, hisz az évek so rán a mohá-
csi csa tá ról ren ge teg „le gen da” ka pott
szárny ra. Az egyik sze rint az or szág ha -
da i nak csak a ki seb bik ré sze volt je len
a csa tá ban. Frangepánról, hogy a csa ta
nap ján csu pán 350 lo vas volt a tá bo rá -
ban, azon ban a Szapolyai se re gé rõl en -
nél jó val szû kö seb bek az is me re te ink.
Az is csu pán tév hit, hogy Szapolyai 
40 000 fõs se reg gel ren del ke zett, sok kal
va ló szí nûbb, hogy 15 000 fõ vel in dult
út nak. Ar ra a kér dés re, hogy az er dé lyi
vaj da szán dé ko san ké sett-e, nincs biz -
tos tu dá sunk. Az azon ban tény, hogy 
a csa tát meg elõ zõ en több egy más tól el -
té rõ uta sí tást ka pott, és csu pán ak kor
tu dott vol na ha té kony se gít sé get nyúj - téka
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ta ni a ma gyar ha dak nak, ha azok kal
még a csa ta elõtt egye sí ti csa pa ta it. 
A ké se de lem azon ban nem mond ha tó
szán dé kos nak, és a fenn ma rad t for rá -
sok alap ján a szer zõ meg ál la pít ja, hogy
mi u tán Szapolyai hát ra hagy ja se re ge it,
ma ga – be csü le tét meg óvan dó – igyek -
szik oda ér ni a hely szín re. Tisz tá zat la -
nok a ma gyar ural ko dó ha lá lá nak kö -
rül mé nyei is. So kan hi tel te len nek tar -
tot ták azt a vál to za tot, mely nek ér tel -
mé ben egy tízéves ko rá tól pán célt vi se -
lõ fér fi be le tud ful lad ni egy pa tak ba.
Azon ban a szer zõ sze rint ko runk szak -
em be rei nem vet ték fi gye lem be a víz -
raj zi hely zet átalakulását, azt, hogy idõ -
köz ben a Du na el mos ta a ré gi patak-
medret, és a sza bá lyo zá sok is je len tõ s
 vál to zá so kat okoz tak. Más részt a ki rály
holt test ének, el te me té sé nek kö rül mé -
nye i re sem ta lál tak vá laszt, a for rá sok
alap ján azon ban va ló szí nû sít he tõ, hogy
job bá gyok te met ték el, mi u tán a raj ta
lé võ ér ték tár gyak tól meg fosz tot ták.

Egy má sik fon tos kér dés az 1950-es
évek ben meg ta lált tö meg sír ok kap csán
te võ dött fel, melyekbõl fel tû nõ en sok,
tör zsé tõl el vá lasz tott ko po nya ke rült
elõ. Ezek rõl úgy vél ték, hogy azok nak a
fog lyok nak a ma rad vá nyai, akiket a tö -
rök se reg a gyõ zel mi ün nep ség ke re té -
ben mé szá rolt le. Azon ban Papp Lász ló
úgy vél te, hogy az el len ség fe jé nek le -
vá gá sa sok kal in kább a tö rök harc mo -
dor jel lem zõ je. Ez az el mé let ké sõbb

tel jes mér ték ben cá fol ha tó vá vált, hi -
szen a harc he vé ben ne héz ilyen pon -
to sat vág ni, ezért a vég sõ ered mény,
hogy a tö meg sír ban ta lált holt tes tek a
fog lyok, il let ve a csa ta me zõn ké sõbb
le vá gott fe jek nek az összes sé ge, me lye -
ket tró fe a ként gyûj töt tek a har co sok. 

A szer zõ, mi köz ben szá mos pon ton
cá fol ja az ed di gi ku ta tá sok ered mé -
nyét, vé le ke dé sét, érvrendszere na gyon
meg ala po zott, lo gi ku san fel épí tett, és 
a leg újabb ku ta tá sok ra, for rá sok ra tá -
masz ko dik oly mó don fo gal maz va,
hogy a la i kus ol va só ré teg szá má ra is
ért he tõ vé vál jék mon da ni va ló ja. Nem -
csak a kö tet for mai adott sá ga i ból, ha -
nem an nak nyel ve ze té bõl, szer ke ze té -
bõl is egy ér tel mû en lát ha tó, hogy mû -
fa ji lag tu do mány-nép sze rû sí tõ köny vet
tar tunk a ke zünk be, amely azon ban té -
má ját il le tõ en egy olyan tör té ne ti tényt
igyek szik tel je sen más szem szög bõl
meg kö ze lí te ni, mely nek kö szön he tõ en
egy ér tel mû en mí tosz rom bo ló. B. Sza bó
Já nos – aki nem ré gi ben a moh ácsi csa -
tá ról szó ló ani má ció el ké szí té sé ben is
részt vett – egy ér tel mû en olvasóbarát
könyvet je len te tett meg, ame lyet mind-
azoknak aján lok, akik ed dig csak a mo-
h ácsi mí to szok ban ke res ték a vá laszt,
és nem si ke rült tel je sen lo gi kus ma -
gya rá za tot ta lál ni uk az ese mé nyek 
ki me ne te lé re. 

Markaly Aran ka

118

2014/11


