
M O H Á C S N Á L . 

Az augusztusvégi nap maradék melegét dobálta a rőtülő mohácsi 
rónatájra. Esőt szomjúhoztak a lankadtan hervadozó füvek, 
virágok. 

Vihar készülődött. 
Mintha lángtalan füstben égett volna, olyan volt a látóhatár. Por 

ködölt köröskörül. 
Hadak közeledtek Mohács mezejére. 
A fülledt déli szél bandériumok színes zászlóit lengette. A. délutánra 

hajló nap fegyverek fényével csókolódzott. 
A villányi szőlődombok tetején vértek csillogtak; jöttek a túladunai 

urak dandárai. Bátta irányából Tahy János vránai pörjel s Erdődy Simon 
lovasai vertek porfelhőt. Napenyészet felől Thurzó György félelmetes 
lövészei mozogtak hosszú acélfalként. Lassan, komoran. Messziről jöttek. 
Nyomukba Szerecsen János úr gyalog-íjászainak vasteste alatt nyöszörgött 
a kiaszott föld; nehéz gömbölyű pajzsaikkal, tarajos sisakjaikkal mintha 
Traján dáciai légiói álltak volna talpra aldunai sírjaikból. 

Mindenfelől jöttek kisebb-nagyobb csapatok. 
A Dunára támaszkodó szekértábor körül gyarapodtak a hadoszlopok. 

Nyüzsgött, zsongott a mohácsi mező. Kopácsolás, fegyverzörgés, vezény-
szavak zűrzavara bódorgott a tábor felett. 

A király sátora körül mindtöbb címeres zászlót lengetett a szél. 
Sokasodtak a sátrak. 

Czetricz Ulrik, a kedvelt cseh-sváb kamarás, sűrűn járt ki s be 
a királyi sátorba. Jelentette: kinek a dandára érkezett. 

II. Lajos a sátor nyílásával szemben alacsony tábori ládára hajolva 
írt. Halovány arcán ott ült a megszokott mélabú, bársonyköntösén a 
megkopottság. Sebtében dobálta pergamenre a betűket. Csak akkor nézett 
föl érdeklődve, ha egy-egy ismerős főúr behajlongott a sátornyíláson. 
Tekintetük elárulta, amit szájuk elhallgatott: — Lásd, felséges úr, itt 
vagyok. — Németmódra viselt hegyes szakálla megrezzent ilyenkor s 
szelid szemébe fény csillant. — Mégsem hagytak cserben a főurak! 

Valóban: a királyi sátor hantolt dombja körül egész acélgyűrű 
képződött páncélbaöltözött főúri vitézekből. Az ország zászlósai, bárói, 
előkelőbb nemesei majdnem mind itt voltak. Mintha vérükkel akarnák 
most lemosni az elmult félszázad sok-sok gyalázatát. 

Csoportokba verődve tanácskoztak a sátrak előtt. Közbe-közbe 
figyelték a látóhatárt, a hadak érkezését. Éljenezték az érkezőt, szidták 
az elmaradót. Kevés éljen, sok kifakadás hangzott. Az a néhány főúr, 
akit hiába vártak, sokat jelentett. Különösen Szapolyát, a „vajdát" 
emlegették sűrűn. Csőstől szállt távoli fejére a káromlás. A hatalmas 
testű Drágfy János országbíró meztelen karddal fenyegetett az erdélyi 
részek felé: 
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— Nem tudom, a beste lélek, nem a törökkel cimborál-é? 
Báthoryt, a nádort, kínzó köszvénye s bérelt lelkiismerete sem tudta 

visszatartani, hogy fel ne ugorjék hordszékéről: 
— Akkor kardra hányjuk! 
Dühös és komor volt az urak hangulata. Mintha gyászbaöltözött 

turul madár szárnyalt volna a fejük felett. 
Még Perényi Ferenc, az ifjú váradi püspök is kedvszegetten mélázott. 

Pajzán kedvét, úgy látszik, otthonhagyta fényes váradi rezidenciájában. 
Hanem kesernyés maliciájából hozott ízelítőt. A királyi sátor elől sűrűn 
induló véreskardos futárok láttára odafordult az óriásmellű Tomoryhoz: 

— A pápa őszentségéhez nem küldtök futárt? 
A kissé lassan gondolkodó fővezér nem értette el a püspök szellemes 

szavait. 
— Már késő! — dördült ki belőle a válasz. 
Perényi szájszögletében megrándult egy izom: 
— Dehogy késő — hogy szentté avassanak bennünket! Azt a húszezer 

jó magyar vitézt, aki Krisztusért fráter Tomory vezérlete alatt holnap 
itt elvérzik . . . 

A jós szavakra Tomory maga elé meredt. Sötéten. 
— Lehet — mondta elgondolkodva. — A török sok. 
Azután hirtelen kihúzta magát. Így sem igen volt nagyobb; de ki-

domborodott melle óriássá tette. Félelmesen zörrent meg rajta az egyszerű 
vaspáncél: 

— Azért győzhetünk. Az ellenség gyülevész. A magyar had bizakodó. 
Perényi széthordozta éles tekintetét a hadoszlopokba sorakozó 

maroknyi seregen. Lehorgasztotta fejét. 
— A reménytelenségben is van reménység — mondta. 
Czetricz Ulrik közeledett feléjük. Elhallgattak. Gyűlölték ezt a 

kényes idegent; a bécsi udvar fizetett kémének tartották. Ügyet sem 
látszottak vetni rá. Mintha nem hallanák, amit mond: 

— A király úr őfelsége várja nagyságtokat! 
Az udvaronc még közelebb lépett. Minden lépésnél összecsörrent 

agártestén a bő vaspáncél. Megismételte mondókáját. 
Tomory rádörrent: 
— Megyünk. 
A király arca nyájasra derült, ahogy a két úr belépett. Kezet fogott 

velük s maga mellett mutatott helyet az alacsony tábori kereveten. 
És fátyolos, erőtlen hangon elkezdte olvasni a késedelmeskedő urakhoz 
írt levelét: 

Lajos, Isten kegyelméből Magyarország és Csehország királya 
stb. Tisztelendő, nagyságos, jeles, őszintén kedvelt híveink! Újból 
intünk és parancsoljuk, hogy a legnagyobb sebességgel siessetek 
hozzánk. Az ellenség szemünk láttára több helyen lángbaborítja az 
országot. Csak reátok várakozunk és mihelyt megérkeztek, Isten 
segítségével mindjárt megütközünk. Tehát a leggyorsabban siessetek! 
Kelt mohácsi táborunkban, Szent Bertalan napja utáni szombaton, 
1526. Lajos király saját kezével. 
Az uralkodó kérdőn nézett a két úrra. Megszokta, hogy minden tettét 

mások irányítsák, helyben hagyják vagy ne hagyják. 
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Az urak helyeslően meghajoltak. 
A király odavetette még a levél végére: Sebesen, sebesen, sebesen! 

Aláhúzta a szavakat s a levelet átadta Czetricznek: 
— Vigye a legsebesebb futár a szlavóniai rendeknek. 
Ismét az urakra nézett. És fáradtan hátradőlt a kereveten. 
Nagy munkát végzett. 

* 

Szent Bertalan napját követő szombaton délután a budai vár királynéi 
ágyastermében szintén sercegett a gondosan hegyezett lúdtoll. Mária 
királyné aranyveretes íróasztalkáján vékony pergamenre karcsú betűket 
rovogatott. Fenséges bátyjainak írt. Kissé sietett. A levelet már várta 
az előteremben dévaj német frajlákkal évődő futár. 

A felséges asszony, ahogy egyik betűt a másik mellé vonta, könnyedén 
el-elmosolyodott. Élveteg ajkán kivillantak fehér fogsorai, telt, födetlen 
nyakán megreszketett az igazgyöngyökre fűzött rubint diadém. Magának 
is tetszett a levél. Aláírta. A tollat végighordozta a sorok felett s fél-
hangon mégegyszer végigolvasta: 

Édes gonosz bátyáim! Úgy látszik, ti ájtatos hugotokról egészen 
megfeledkeztetek, mert régóta nem írtatok nekem. Én azért ájtatos 
imádságaimban nem feledkeztem meg rólatok; mindennap imádkozom 
értetek, hogy Isten olyan ájtatossá tegyen titeket, amilyen én vagyok. 
Kérlek, írjátok meg nekem, imádságomnak volt-e foganatja vagy sem? 
Ha nem segített volna rajtatok, egy-két fillérért szívesen árúba 
bocsátok néktek ájtatosságot, mert én ebben túlontúl bővelkedem. 
Szívesen írnék többet is, de testvéretek, György őrgróf kertjébe kell 
sietnem mulatságra, a levélvivő futár pedig tovább nem várakozhatik. 
Ájtatos hugotok: Mária. 
Megcímezte. És ahogy pici gyűrűjével lepecsételte, ismét fölkacagott. 

Hangja összevegyült a megütött ezüstharangocska csilingelésével s ki-
suhant az előteremben dévajkodó komornák közé. Azok tánclépésben 
siklottak az aranycirádás szárnyasajtóig s hajlongva léptek be. Mereven 
várták a parancsot. A felséges asszony átadta egynek a levelet, kettőnek 
pedig intett: kövessék a pipere-fülkébe. 

Mária királyné készült fivére, György, brandenburgi őrgróf tánc-
estélyére . . . 

* 

Mohács mezején a török fogadására készülődtek. 
Delelőről lefelé kúszott a nap. 
A szlavóniai rendek csapatai nagy kerülővel megérkeztek. Fáradtan 

sorakoztak a magyar hadsorok harckész négyszögei közé. 
A földvári dombtetőkön megjelentek a török előőrsök. Ráskay harc-

vágytól égő lovasai vágtak beléjük elsőnek. Azután sorra összecsaptak 
a többi portyázó előőrsök. Zengett a fegyveracél, döngött a páncél, folyt 
a vér. A két tábor közti téren gomolygott az előharc. 

A magyar hadoszlopok meredten álltak még a síkon. Várták a török 
sereg fölfejlődését. A középső hadsor mögül, ezer vérteslovas csillogó acél-
gyűrűjéből, messze kimagaslott a kettőskeresztes országzászló. Drágfy 
János, az óriás, fennen lobogtatá. 

Forrón tűzött a nap. Izzottak a harci sisakok. Lajos király halál-
sápadt arcáról csurgott a veríték. 
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Délután III-ra árnyalt a szekértábor homokórája. 
A török hadinép ráomlott a mohácsi síkra. 
A magyar sereg tárogatósai vészesen fújták a riadót. 
Sivítottak szörnyen a török sípok. 
Dübörgött, nyöszörgött a föld. 
Bali bég ötvenezer lovasa nyílként fúródott a magyar sereg oldalába. 
Gnojenszky tábormester nyolcvan ágyúja rámorrant a törökökre. 
Tomory középhada megrohanta a janicsárok sorait. 
A török sereg vasfala beszakadt; ámde a támadt résen bezúduló 

magyar középhadat négyszáz láncos ágyú okádta szemközt. Óriási gomo-
lyagokban hömpölygött lovas és gyalogos, magyar és török vitéz. Ölték, 
vágták, harapták egymást. Fojtogatott a füsttel kevert vérszag, vadított 
a bömbölés, halálordítás . . . 

A szikkadt magyar mezőre rászakadt a zápor. Bőséges, meleg, gőzölgő 
vérzápor. Régen készülődött... 

A nemzet színe-virága megmutatta, hogyan tud meghalni, megbűn-
hődni örökölt s tetézett bűneiért. 

Fogytak az élők, gyarapodtak a holtak. Halomra hulltak a testőr-
lovasok. Mint véres-fekete buckák, veszik körül a királyt. Sebekkel ékes 
II. Lajos is. Tétován tekintget. A szpáhik ellenállhatatlan rohama 
dübörög feléje . . . Hűséges udvarnoka, Aczél István, utat vág az ember-
gomolyagban. Harsog a hangja: 

— Erre, uram király! 
Követi a király. Nem félelemből, hanem mert mondják néki. 
Nyomában Aczél István. 
Azután Czetricz Ulrik. 
A Csele-patak meredek kaptatójánál már ő mutatja az utat: 
— Erre, uram király! Itt biztos a menekülés! 
II. Lajos visszanéz. Az üldözők elmaradtak. Előre néz. Látja, veszé-

lyes az út. Érzi, fáradt a lova s ő maga is. Azért sarkantyút ad a reszkető 
állatnak, mert mondják néki. 

Aczél hasztalan kiált: 
— Ne arra! Emerre uram, király! 
II. Lajos már nem hallja. A síkos, meredek kaptatóról visszaesett 

a fáradt ló lovasával együtt bele a patakba. 
Czetricz nem mozdul. 
A hűséges magyar udvarnok rohanvást siet ura-királya mentésére. 

Utána ugrat. 
Zuhanás, loccsanás... S a szűk, vízzel telt árokból halálhörgés,, 

lóhorkanás zajlik. 
Azután csönd. S a mély árok piszkos felszínén buborék... 
Czetricz, II. Lajos magyar király kedvelt cseh-sváb udvaronca moz-

dulatlanul figyel. Majd kajánul mosolyog. És más úton, gyors iramban 
indul Buda felé. 

Brandenburgi György őrgróf palotájában három a tánc. 
Várják. Porkoláb István. 
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