
múltidéző 2019. január 3. 3

→ Brodarics István püspök röpirata a mohácsi csatáról

1527. április 18-án Krakkóban nyomtatták ki Igaz történet a magyarok és Szulejmán 
török császár mohácsi ütközetéről címmel Brodarics István művét Ez volt Európá-
ban az első és egyetlen szemtanúi beszámoló a mohácsi csatáról. Brodarics István 
páduai tanulmányai és magyar kancelláriai szolgálata után Lajos király követe volt 
Krakkóban, majd Rómában képviselte a magyar királyt, közben ő vitte el Spanyol-
országba a fogságba esett Ferenc királynak II. Lajos részvétnyilatkozatát. 
Művében reális képet nyújtott a magyarokról. Nem szépítette, hanem közölte a 
tényeket. Elutasította azon vádakat, hogy a király haláláért és a vereség miatt 
egyedül a ma gyarokat terhelné a felelősség. A világ tudtára adta, hogy II. Lajos 
király Európa minden uralkodóját megkereste. Biztatásokban nem volt hiány, de 
segítség sehonnan nem érkezett.

Miközben Bécs és a Habsburgok 
kétszer is megmenekültek az 
oszmánok támadásától, a Ma-
gyar Királyság a törökök csatate-
révé vált: az országon átvonuló 
seregek a mohácsi vész utáni 
évtizedben is több pusztítást 
végeztek. A két magyar király 
közben egymással háborúzott.
(folytatás XXVIII/52.
lapszámunkból)

→ DR. GARDA DEZSŐ

A szultáni hadak 1529. május 
10-én megindultak a Habs-
burgok ellen. Ferdinánd ki-

rály a támadás megelőzésére újabb 
követet küldött a Portához, hogy 
évi adót ajánljon fel a békéért. A tö-
rökök Habsburg-ellenes háborúját 
azonban már nem tudta megállíta-
ni. Az oszmán haderő ismét megje-
lent a magyar térségben. Szulejmán 
rendeletére Szapolyai János a mo-
hácsi csatamezőn felvert táborban 
fejezte ki hódolatát a szultán előtt. 
Vele volt Werbőczi István kancellár, 
Frangepán Ferenc kalocsai érsek és 
Brodarics István. Szulejmán látvá-
nyos szertartással királyi székvárost, 
koronát és országot adott Szapolyai 
Jánosnak. Bár Szulejmán megtil totta 
serege számára a rablást és égetést, 
utasítását nem mindig teljesítették. 

Bécs ostromát 1529. szeptember 
22-én kezdte meg a török haderő. Fer-
dinánd a törököktől megrettent né-
met fejedelmektől kapott segítséget, 
így Bécs megmentésére védősereget 
tudott kiállítani. Jelentősebb har-
cokra mégsem került sor. Az ellátási 
nehézségekkel is küzdő török had-
erőt az időjárás kényszerítette, hogy 
három hét után feladja az ostromot.

Török helytartó Budán
A Habsburgok azzal vádolták János 
királyt, hogy ő zúdította Bécsre a 
török támadást. Ezért VII. Ke lemen 
pápa 1529 végén egyházi átokkal súj-
totta a magyar királyt. A pápai levél 
Magyarországon azonban visszhang 
nélkül maradt. Szulejmán szultán – 
János király megfi gyelésére – Budán 
hagyta a Porta kulcsemberét, Lodovi-
co Grittit. A velencei bankár kulcspo-
zícióba került a Portán. Ő volt a levan-
tei kereskedelemben érdekelt Ibrahim 
nagyvezír pártfogoltja, aki az európai 
diplomáciai viszonyokkal ismerkedő 
szultáni udvarban nélkülözhetet-
lenné vált. A Porta diplomáciával is 
igyekezett birodalmához csatolni Ma-

gyarországot. Lodovico Gritti intéz-
ményesen épült be a magyar király-
ság döntéshozó szer vezetébe.

Az egymással háborúzó
magyar királyok
Pozsonyban a nyugati országrészről 
összegyűlt rendek önálló döntést 
hoztak a megüresedett nádori mél-
tóság betöltéséről, Ferdinánd azon-
ban úgy határozott, nem választat 
nádort. Helytartónak Thurzó Eleket, 
országos katonai főpa rancsnoknak 
pedig Hans Katzianert nevezte ki. 

Habsburg Ferdinánd és Szapo-
lyai János hívei 1531 márciusa és 1532 
márciusa között négy megbeszélést 
tartottak. Ezek a „királytalan or-
szággyűlések” az ország megmenté-
séről szóltak. A főurak megegyeztek: 
az ország kettészakadását meg kell 
akadályozni. Elképzeléseik azonban 
eltértek egymástól, így Magyaror-
szág a két birodalom által pusztítha-
tó területté vált.

Ferdinánd ismételten királysá-
gának elismerését kérő követeket 
küldött a Portá ra. Miután kérelmét a 
Porta ismét elutasította, a Habsburg 
csapatok Wilhelm Roggendorff  veze-
tésével elfoglalták Esztergom várát, 
Visegrádot és Vácot, majd Buda rö-
vid, sikertelen ostroma után vissza-
vonultak. Válaszul török seregek is 
betörtek az addig még megkímélt te-

rületekre. Oláh Miklós, a Németalföld 
kormányzójának kinevezett Mária ki-
rályné titkára így írt erről: „Mehmed 
bég, Nándorfehérvár kapitánya tíze-
zer törökkel az északnyugati ország-
részre tört, teljesen felégette, tizenöt-
ezernél több teherbíróbb, életerősebb 
férfi akat és ifj akat fogolyként Török-
országba indított. Mi kor Thurzó a tö-
rök eltakarodása után kiment, hogy 
szemügyre vegye, mi kegyetlenséget 
kö vettek el, több mint ötszáz, részben 
karddal lemészárolt, részben földhöz 
csapdosott kis gyereket talált holtan”. 

János király 1531 elején emléki-
ratot küldött Károly császárhoz a 
magyarországi válság megoldásáról. 
Kész volt a megegyezésre, ha Károly 
császár garantálja a tárgyalásokat. 
Szapolyai szerint „Ferdinánd ereje a 
török birodaloméhoz képest semmi, 
támadásaival csak bajt okoz, a hiszé-
keny magyarokat a várak visszafogla-
lásával biztatja könnyelműen”. Arra 
kérte a császárt, hogy fi vérét bírja jobb 
belátásra. Ferdinánd ezzel szemben 
minél nagyobb területet kívánt elfog-
lalni János király országából. Taná-
csosai nem érzékelték az oszmán világ 
diplomáciai közegét. 1532 elején János 
király követe V. Károlynál járt, és a re-
gensburgi birodalmi gyűlést arról tájé-
koztatta, hogy Szulejmán hadjáratot 
fog indítani Bécs elfoglalására.

Bécs újra megmenekül
1532 júliusában megérkezett Szulej-
mán Eszékről írt hadüzenete: „elha-
tároztam, megindulok Hispánia 
királya ellen, aki már régóta mon-
dogatja, hogy Törökország ellen akar 
vonulni. Én azonban Isten kegyel-
méből hadseregem mel ellene for-
dulok.” Ferdinánd király a magyar 
rendeket kiáltványban biztosította: 
Károly császárral együtt felkészül-
ten várják az oszmán támadást, és 
haderejükkel egész Magyarországot 
megszabadítják zsarnoki uralmától.

Szulejmán hadserege augusztus 
elején érte el a Dunántúlt. A kisebb 

vá rakat könnyen elfoglalta, de Kő-
szeg alatt megállt. Jurisich Miklós 
főnemes, a vidék földesura diplo-
máciai szolgálatai révén jól ismerte 
az oszmánokat, ezért megszervezte 
Kőszeg védelmét. A vár védői számos 
török rohamot ver tek vissza, huszon-
öt napi sikertelen ostrom után azon-
ban az oszmánok új haditechnikát 
alkalmaztak: az anatóliai had test 
öszvérekkel és tevékkel gerendákat 
hordatott, feltöltötték a várárkot és a 
romlott fal mellé fabástyát építettek, 
így már nem lehetett kivédeni a török 
támadást. Jurisich sebesülten kiment 
Ibrahim nagyvezírrel tárgyalni: az 
ostromlók megelégedtek a várkapi-
tány formális hódolásával. 

Kőszeg védelme időt adott, hogy 
V. Károly hadereje Bécsújhely alatt 
összegyűljön. A császári csapatok, 
a német fejedelmek katonasá ga, az 
osztrák örökös tartományok fegyve-
resei és a magyarok összesen 130 000 
főnyi hadsereget alkottak. A császár 
azonban nem mozdult, és a szultán 
sem indított támadást. A birodalmi 
csapatokat csak az örökös tartomá-
nyok védelmére szavazták meg a fe-
jedelmek, késett a zsold, és mindkét 
haderő élelmezési gondokkal küz-
dött. Aszály pusztított, és járvány fe-
nyegetett. A két világbirodalom ura, 
V. Károly császár és Szulejmán szul-
tán, nem vállalt döntő ütközetet.

Szapolyai János király követet kül-
dött a visszavonuló Szulejmán táborá-
ba, akit arra kért, kímélje a falvakat. 
Brodarics István, bár min dent megkí-
sérelt, semmit sem érhetett el. A szul-
tán ugyan tiltotta a gyújtogatást, de 
amerre az útja vezetett, katonái ször-
nyen romboltak, égettek és öldököl-
tek, az embereket korra és nemre való 
tekintet nélkül elhurcolták.

A kettéosztott ország 
A Magyar Királyságon végigsöprő 
újabb szörnyű török pusztítások je-
lezték a magyar főuraknak: a két ki-
rálynak meg kell egyeznie egymással. 
A béketárgyalások már 1532 végén 
megkezdődtek, fő szorgalma zójuk 
Brodarics István pécsi püspök volt. 
Habsburg Ferdinánd követe, a német-
alföldi Cornelius Schepper azzal a 
megbízással utazott a Portára, hogy 
ura hajlandó a legvégsőkig elmenni 
királyságá nak elismerése és a törö-
kökkel megkötendő béke érdekében. 
A Porta Esztergom kulcsait kérte, a 
követ az ország fel osztását ajánlotta. 
Az 1533. március végi tanácskozáson 
a magyar főméltóságok elutasítot-
ták az ország megosztásának tervét. 
Ferdinándnak így érveltek: „Amíg az 
ország fel van osztva, Felséged kirá-
lyi tekintélyét és hatalmát nem fogja 
gyakorolhatni. Folyton okok adód-
nak háborúkra és belső zavarok ra. 
Méltóztassék józanul meggondolni, 
nehogy ha ezt a megtépett és csak-
nem elveszett országot kettészakít-
juk, Magyarországnak még a neve is 
el vesszen.” Ennek ellenére 1533. júli-
us 23-án megkötötték a Habsburg és 
az oszmán birodalom közötti békét, 
amelyben kimondták Magyarország 
területi megosztottságát, a Habsbur-
gok pedig Ferdinánd elismeréséért a 
törökök adófi zetőjévé váltak.

(folytatjuk)

A KÉT MAGYAR KIRÁLY EGYMÁS KÖZÖTTI HÁBORÚSKODÁSA A MAGYAR KIRÁLYSÁG FELDARABOLÁSÁHOZ VEZETETT

Szulejmán többször is felperzselte az országot

Szulejmán szultán mesterien kihasználta a két magyar király közötti ellenségeskedést

→ Szapolyai 
János király 
követet küldött 
a visszavonuló 
Szulejmán tábo-
rába, akit arra 
kért, kímélje a 
falvakat. Broda-
rics István, bár 
min dent megkí-
sérelt, semmit 
sem érhetett 
el. A szultán 
ugyan tiltotta a 
gyújtogatást, de 
amerre az útja 
vezetett, katonái 
szörnyen rom-
boltak, égettek 
és öldököltek, az 
embereket korra 
és nemre való 
tekintet nélkül 
elhurcolták.
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