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Varga Domokos 
 

Mennyi idő alatt veszhet el egy ország? 
 
Öt évig nem jött vissza a szultán. Másutt akadt dolga, Rodosz 

szigetén és egyebütt. Még öt évet adott Magyarországnak, végső ha-
ladékul. 

De már nem volt remény. A nagyurak tovább markolászták 
egymás torkát. Nem akadt különb dolguk, mint hogy Báthori viselje-
e a nádorságot vagy Werbőczi. Vagy hogy Szapolyaira szálljon-e Új-
laki Lőrinc herceg gazdag öröksége, avagy a királyra. És nem utolsó-
sorban: ki mit kotorhatna még a maga zsákjába? 

Elküldött a pápa egy derék szicíliai nemest, Antonio Giovanni 
Burgio bárót, hátha az még eszükre térítheti e züllött ország züllött 
vezetőit. Hasztalan. Szalkai prímásról írta egyik jelentésében, de ír-
hatta volna más országnagyokról is: „Jobb belátásra bírni őt nem le-
het… Hitem szerint éppen az ország veszedelmes helyzete – amelyet 
ő ugyanolyan jól ismer, mint mi – teszi őt olyan cinikussá. Ő ugyanis 
arra számít, hogy ha elvész az ország, akkor az ő zsebe tele lesz ara-
nyakkal, úgyhogy mindenütt úr lehet…” 

„Ha Magyarországot meg lehetne menteni három forinton eb-
ből a nagy veszedelemből – kesergett –, aligha akadna három ember, 
aki azt a forintot ideadná.” 

Amikor pedig már közeledett Szulejmán, így tört ki a teljes fe-
jetlenség láttán: „Itt nincsenek kapitányok, itt nincs tanács, itt nincs 
pénz, itt nincsenek hajók… A köznek nincs semmije, a magánosok 
nem akarnak sem adni, sem kölcsönözni, engedelmesség csak kevés 
van, az urak közül az egyik fél a másiktól, a király mindegyiktől, 
semmi előkészület, semmi rend, és ami talán még rosszabb, sokakból 
még a védekezés szándéka is kiveszett.”   

Mindenki tudta, hogy jön a szultán. Egy szerb vajda, Bakics Pál 
1526 elején Magyarországra menekült, és elmondta: ő személyesen 
ott ült a török császári tanácsban, amikor Szulejmán előterjesztette a 
támadás tervét. Arról is szó volt, hogy előbb talán Erdély ellen for-
dul, de az ottani hegyek-völgyek között nehezen mozoghatna akkora 
sereggel, hát inkább a Száván és a Dráván kel át, és a Duna mentén 
tör Buda felé. 



 2 

A kémek is hozták a híreket. Bali bég Nándorfehérvárott gályá-
kat építtet. A Száván verendő hajóhídhoz hatalmas karavánok szál-
lítják Sztambulból a láncokat és egyéb alkatrészeket. Bali még a 
szultán érkezése előtt megint megszállja a Szerémséget. A török csá-
szári sereg már elhagyta Drinápolyt. Már Szófián is túlhaladt. Az 
előreküldött nagyvezér 40 ezer emberrel elérte a Szávát. Már kész a 
híd Nándorfehérvárnál… 

De az ország nemesurai most is éppoly nehezen mozdultak, 
mint öt évvel ezelőtt. Július 2-ra hívta őket táborba a király – a kitű-
zött napon egyetlen lélek sem volt a tolnai mezőn. Hetek múltán 
kezdtek szaporábban szállingózni, mikor már maga Lajos is táborba 
szállt. Jobbára akkor is csak a főurak és a főpapok bandériumai: a 
köznemesség alig mert mozdulni hazulról, félt a saját jobbágyaitól. 
Ki tudja, mire nem vetemednek a közelgő zavaros időkben? 

Esős nyár volt abban az esztendőben. Szerbián alig bírt átver-
gődni a szultán hatalmas hada, annyira feláztak, felvágódtak, elká-
tyúsodtak az utak. A Száva is nekiszilajodott: majd elvitte a hajóhi-
dat. A Dráva szintén jócskán megáradt: ott nem lett volna nehéz akár 
hetekig feltartóztatni az átkelésre készülő sereget. De mikor 
Szulejmán Eszékre ért, és hozzáfogott a hídveréshez, az innenső 
partot senki sem védte. A kész hídon hamarosan háborítatlanul 
hömpölyöghetett át a törökök egész tábora. Csak a mohácsi csataté-
ren, 1526. augusztus 29-én állt elébe az ifjú Lajos király vagy 16 ezer 
főnyi hazai haddal és még mintegy feleannyi – főleg pápai pénzen 
fogadott – lengyel, német és cseh zsoldossal. A törökök 50–60 ezren 
lehettek. Itt, a nyílt mezőn kevés esély volt győzni ellenük. 

Igaz, hogy tikkadtan érkeztek a helyszínre, egy fülledt nyár végi 
nap rekkenő melegében. De Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar se-
reg fővezére megfúvatta a trombitákat, elsüttetett egy ágyút, és dél-
után 3 és 4 óra között megindult hadával a török tábor ellen. 

A szultán erre is készen állt. Oly bizonyosra vette a győzelmet, 
hogy vagy 10 ezernyi lovasának meg is tiltotta az ütközetben való 
részvételt. Azt bízta rájuk, hogy ők állják majd el a menekülő magya-
rok útját. 

A magyar sereg két előretolt szárnya olyan erővel támadott, 
hogy a törökök is meglepődtek. Tomori ennek láttán futárt küldött a 
királyhoz: nyomuljon előre ő is a derékhaddal. 
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A derékhad lovassága valóban segített megbontani az ellenség 
sorait, ha ugyan nem szándékosan csalták őket a törökök a saját 
ágyúik elé. Mert mire a gyalogság is odaért, megfordult a helyzet. A 
janicsárokkal már nem bírtak az ágyútűztől megtizedelt támadók. 
Csoportokra szakadoztak, s mind inkább csak vaktában vagdalkoz-
tak. Vagy azt nézték, ki hogy menthetné az életét. A török túlerő ak-
kor már hamar elnyomta a megzavarodott magyar sereget. 

Az egész csata nem tartott tovább másfél, legfeljebb két óránál. 
Ennyi is elég volt már, hogy elvesszen Magyarország. 

A zsoldos gyalogsereg nagy része ott pusztult. A magyar lova-
sokból is sokat levágtak a győztesek. Másokat a Duna menti mo-
csárba szorítottak. Egy hirtelen kerekedő hatalmas zápor szerencsére 
kedvezett a menekülőknek: a sűrű zuhogásban sokan egérutat nyer-
tek. Maga a király azonban egy megáradt éren, a Csele-patakon ke-
resztülugratva, visszacsúszott, leesett a lováról. Nehéz páncéljával 
belesüppedt az iszapba, és ott fulladt. 

Budai palotájában, Mátyás király egykori rezidenciájában más-
fél hét múlva már Szulejmán vendégeskedett. Csapatai pedig ezalatt 
szétszáguldottak a védtelen országban. Öltek, raboltak, gyújtogattak, 
szedték és terelték a foglyokat, urakat és jobbágyokat. 

Ők nem nézték, minderről ki tehetett. Kik a bűnösök, kik az ár-
tatlanok. Csak hogy kiért mennyit kaphatnak a sztambuli és más rab-
szolgapiacokon. Formás fiatal fiúkért, lányokért, szép arcú, derék 
asszonyokért, munkabíró erős férfiakért. A többit legfeljebb arra 
méltatták, hogy elvágják a torkát. Az apró gyerekeket, a kisdedeket 
még arra sem. Ott vonítottak a nyomorultak éhükben a felnőttek nél-
kül maradt, elhagyatott falukban. 

Szeptember utolján indult haza Szulejmán. Egyelőre nem szállta 
meg az országot, csak a szerémségi várakban hagyott hátra török őr-
séget. Ahogy a régi krónikás írja: „minden népével visszaméne Tö-
rökországba, és a puszta földet és a füstelgő üszegőket hagyá hátra 
Magyarországban”.     

 
Forrás: Varga Domokos A mogyeriektől Mohácsig, Erdélyi Tankönyv-

tanács (A Nemzeti Tankönyvkiadó kiadása alapján, a szerző és a kiadó enge-
délyével), Kolozsvár, 1996. 


