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Benedek Elek 
 

A mohácsi temető 
(A magyar nép múltja és jelene – részlet) 

 

A királyt tehát megajándékozták a korlátlan hatalommal s ab-
ban a szent hitben oszlott el a nemesség, hogy az ifjú Lajos most már 
megvédheti a hazát, hisz a rendes királyi jövedelmek is elégségesek a 
haza védelmére. A kincstár azonban tovább kongott az ürességtől, a 
török meg közeledett rettentő haderővel. A korlátlan hatalmú király-
nak még a 30 ezer forintja sem volt meg, melyen a saját bandériumát 
fölszerelje. Nincs más mód, mondotta a pápai követ, mikor a király a 
tanácskozásra egybehívott magyar uraknak és külföldi követeknek 
föltárta a szánalmas helyzetet, – mint hogy az urak önmagukat adóztas-
sák meg. Ő maga 500 aranyat ajánlott föl s hozzá tette, hogy, ha még 
akad ötvenkilenc úr, aki ennyit ád, együtt lesz a harmincer forint. A 
pápai követ áldozatkészségét nagy lelkesedéssel fogadták az urak, de 
a lelkesedéssel éppenséggel nem állott arányban az áldozatkészség. 
Nem sokkal ugyan, de valamivel többet vetettek ki magokra 30 ezer 
forintnál, hanem mikor fizetésre került a dolog, a 30 ezer forint sem 
jött össze s a király ezt sem fordíthatta banderiumra, mert amint be-
folyt az »önkéntes adó«, mindjárt el is kellett küldeni a végvárakba: 
régibb zsoldtartozások törlesztésére. Végre is a pápa segítette ki a ki-
rályt, de azzal a lealázó feltétellel, hogy, ha a pénzt nem a tervezett 
hadjáratra használja, fizesse vissza. Nem csuda, ha ily lealázó módon 
bántak el a magyar királlyal; nem csoda, ha attól tartottak, hogy nem 
a háborúra fordítja a pénzt, hisz ő maga néha a legszükségesebbeket 
is nélkülözni volt kénytelen! Megesett, hogy nem volt rendes ruhája s 
nem volt rendes ebédje, vacsorája! A királyról följegyezték ezt az 
egykorú írók, ám a főurakról sehol sem olvasunk ilyesmit. Ők nem 
láttak szükséget.  
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Az urak tehát a felajánlott harmincezer forintot sem adták ösz-
sze, de a közfelkelést elrendelték s a királyi kincstárt akként próbál-
ták megtölteni, hogy a pápa jóváhagyásával a templomok arany és 
ezüst szereinek felerészét beolvasztatják s pénzt vernek belőle. Így 
sem tudtak elegendő pénzt összegyűjteni. A kincstárnok, Thurzó 
Elek, saját vagyonából adott kölcsön 32 ezer forintot, de mindjárt le is 
mondott a hivataláról, a következesekért nem mert magára felelőssé-
get vállalni. S míg a Száva mellett Tomori érsek, ez a második 
Kapisztrán János, példátlan elszántsággal állja útját a beözönlő török 
seregnek, s Péterváradot Belgrád sorsa fenyegeti: a nagy urak nem 
hallják a király parancsát, sőt kárörvendezve mondogatták: »hadd 
ússzon a barát«. Maga a nádor, bár a király több ízben felszólította, 
hogy hadba induljon – azzal tért ki, hogy nincs rendes serege, »pa-
raszt néppel pedig nem száll táborba«. A sok huzavonának mi lett a 
vége? Az lett a vége, hogy elesett Pétervárad is.  

Ekkor már útban volt a király is, de éppenséggel nem királyhoz 
méltó sereggel. Alig volt négyezer katonája. Útközben, Pakson érte-
sült Pétervárad elestéről. Most már mindenki látta a komoly vesze-
delmet, mely az országot fenyegette. Véres kardot hordtak körül az 
egész országban. Az urakat felszólították, hogy jobbágyaikat mind 
egy szálig fegyverezzék föl. De a véres kard körülhordásának vajmi 
csekély volt a hatása. A tolnai táborba, hová a király augusztus 6-
ikán érkezett, nagyon gyéren szállingóztak a csapatok. A nemesek 
megkötötték magukat: s küldöttség útján adták tudtára a királynak, 
hogy csak az ő személyes vezérlete alatt mennek a török ellen, s ha a 
király erre nem hajlandó, maguk gondoskodnak az ország védelmé-
ről! A király keserű szavakkal válaszolt: »Látom, – mondá a küldött-
ségnek, – hogy mindenki mögöttem keres mentséget és menekülést. 
Nehogy tehát bárki a saját gyávaságát velem fedezze és a felelősséget 
rám hárítsa, Isten segedelmével holnap megindulok, elmegyek oda, 
hová nélkülem menni nem akarnak!«  
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És a király el is indult augusztus 24-én Tolnáról Szekszárdra, 
innen Báthára. Itt várt reá Tomori az alvidéki urakkal s itt állapodtak 
meg abban, hogy Mohácsnál gyűjtik táborba az ország hadseregét. 
Az ország hadereje pedig, mely itt egybegyűlt, nem volt több 28 ezer 
embernél. Huszonnyolcezer ember háromszázezer törökkel szem-
ben! Az erdélyi vajda, Zápolyai János elindult ugyan tekintélyes 
haderővel, de a türelmetlen, a gyülevész török hadat kicsinylő ma-
gyar sereg nem várta be megérkezését s Zápolyait Szegeden találta a 
szörnyű hír: huszonnégyezer magyar holtteste borítja a mohácsi me-
zőt! Mindössze négyezer ember menekült meg az iszonyatos vérfür-
dőből. A főurak, kikről ez alkalommal csak dicsérettel lehet megem-
lékeznünk, mert a sok huzavona után, a döntő pillanatban, mégis 
fölülkerekedett szívükben a hon szerelme, s csaknem teljes számban 
jelentek meg a király táborában, hősi halált haltak, alig maradt 
közülök hírmondó. És a világi főurakkal együtt ott látjuk harcolni és 
elesni az egyházi főurakat, köztük első sorban magát a vezért, 
Tomorit! Csak nagynehezen mentik meg a király életét, de csak azért, 
hogy ne a harcmezőn halhasson hősi halállal, mert menekülés köz-
ben a megáradott Cselepatak iszapos habjai temetik el szegényt.  

1526. augusztus 29.: jegyezzük meg e napot, a mohácsi nagy te-
metés napját. A tatárjárásnál nagyobb szerencsétlenség volt e csata a 
magyar nemzetre. Az országnak két, majd három részre való szaka-
dása következik e nagy nemzeti dráma után. A fő- és a köznemesség 
szertehúzása, egyenetlenkedése, egyeseknek nagyravágyása, hatal-
maskodása, a paraszt nép lelketlen és oktalan elnyomása – Mohács-
hoz vezettek. Az ország lakosságának nagy többsége a rabszolgáéval 
hasonlatos sorsban sínylődik: fájhatott-e ennek a mohácsi veszede-
lem? Volt-e oka félni a török uralomtól? Várhatott-e rosszabbat? A 
nemesség erkölcseiben megfogyatkozva, elszegényedve: csoda-e, ha 
elfásult s közönyösen nézte a véres kard körülhordozását?  
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Nagy, addig nem tapasztalt csapásoknak szörnyű súlyát kellett 
éreznie, hogy öntudatra, a maga és az ország helyzetének igazi tu-
datára ébredjen. Ezek a nagy csapások a mohácsi drámával megin-
dultak s több száz esztendőn át szenvedett a magyar nemzet, annak 
minden rétege a múlt bűneiért.  

Nem csupán költemény, de nagy történeti igazság Kölcsey 
Hymnusának e hatalmas felkiáltása:  

 

Megbünhődte már e nép 
A múltat s jövendőt!  

A jövendőt is. 
 


