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[Sevál hó] 17. péntek (1526. július 27.). Ma már a hitetlenek 

nagyon gyöngék és tehetetlenek voltak. Mikor korán reggel a Duna 
felől két akna felrobbant, s a várnak eddig még éppen maradt részeit is 
lerombolta, kegyelmet kértek. Ekkor – kihirdettetvén, hogy szabad a 
zsákmány – hirtelen mindenfelől rohamot intéztek. A hitetlenek a ré-
sekhez futottak, de a hit harcosaiból mintegy 1000 ember mégis behatolt 
a várba, ott összemérték kardjaikat, mindenféle zászlókat és lófarkakat 
tűztek föl, és isten segélyével egy perc alatt könnyűszerrel hatalmukba 
ejtették a várat, amaz együgyűek legnagyobb részét pedig kardélre 
hányták. A tábor csordultig telt a gazdag zsákmánnyal. Néhány de-
rék hitetlen és a vár porkolábja (a várkapitány, Alapi György) Ahmed 
tornyába vette magát s délig harcolt. Végre a janicsáraga a pasától 
küldetve, bement és megtörtént a kapituláció. Az összesen harminc 
főből álló hitetlenek kijöttek, és a pasának kezet csókoltak. A pasa 
szandzsákja azonnal kitűzetett az említett toronyra, a katonai zene-
kar néhányszor játszott, s lőn nagy öröm és vígság. Közülünk 25 
harcos lett vértanúvá, míg a hitetlenek közül mintegy ötszáznak a 
feje vágatott le, háromszáz együgyű pedig foglyul esett.  

 

 

A 932. év Zil-kade havának 20. napja, szerda 
 
Megszállás az alávaló hitetlenek tábora előtt. Ma a reggeli ima 

idején (a reggeli imát a muzulmánok napkeltekor mondják, nyáron ez 
reggeli 5 órakor) az egész győzelmes sereg lóra ülvén megindult s 
lassan-lassan, majd megállva, majd menetelve, ikindi előtt megérke-
zett a mohácsi mezőre, a haszontalan gyaurok tábora elé. A pasa a 
ruméliai sereggel elöl foglalt állást, az uralkodó pedig mögötte állott 
az anatóliai sereggel… A feslett életű hitetlenek néhány ágyúgolyót 
lőttek el, melyeknek egyike a jobb szárnyon esett le; s táboruk előtt 
álltak több harcvonalba felállítva. De a mi részünkön nyugodtan ma-
radtak, mivel még nem érkezett el az alkalmas idő, s ember és állat 
fáradt volt. Mikor éppen azt határozták el, hogy majd reggel 
kezdődjék a harc: a délutáni ima idején (délután 4 óra körül) az alávaló 
hitetlenek egyszerre megmozdultak, és erre felé jöttek. Ekkor a 



mieink is megindultak, és tüzelni kezdtek az ágyúkkal, de nem tud-
tak ártani. Amazok seregüket három részre osztották. Az egyik tö-
meg – amely tetőtől talpig vassal volt födve, s vasnyársat tartott ke-
zében – az ellőtt puska- és ágyúgolyókkal teljességgel nem törődve, a 
legkisebb félelem nélkül vágtatott Ibrahim pasa ruméliai beglerbég 
felé. Mivel pedig a ruméliai hadtest még szét volt szóródva, nem bírt 
ellenállni, s egy része az uralkodó felé futott. A másik csapat Jahja 
pasa oglu és a boszniai bég ellen intézett támadást, és kettészakította 
csatarendjüket. A gonosz mívű király pedig többi nyomorult 
katonaságával a felséges uralkodóra és az anatóliai seregre rohant. A 
janicsárok hadosztálya összesen háromszor-négyszer támadta meg 
puskatűzzel, s igyekezett visszaszorítani az alávaló gyaurokat. Végre 
a felséges isten és a próféta segélyével erőt vevén az iszlám népe, 
visszafordította a gonoszokat, s mikor már nem volt erejük újabb 
támadásra, úgy aprította őket, mint a kutyát. Olyan heves harc és 
öldöklés volt, hogy nem lehet leírni. A gyaurok közül körülbelül 
4000 lovas és mintegy 50 000 ezer gyalog költözött a pokolra…* 

 

Jegyzet 

 

*A csata után három nappal Szulejmán megparancsolta, hogy a magyarokat egy 

helyre temessék el. Másnapi bejegyzése szerint 20 000 gyalogos és 4000 páncélos 

magyar temettetett el. 

    


