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A sereg, bármily sietösen is hatolt be a síkságra, visszamaradt; a Duna
és a Tisza hegyes szögében zörögtek még az ingoványokon átvezető hidak
deszkain az ágyúk, miközben a kőnnyűlovas ezredek a gyalogság és tüzér
ség nehézkes derékhadától elszakadva szilárdabb talajon rúgtattak a mesz
szcségbe. Am tőlük is hamar elvált az a csoport, amely a szanaszét szágul
dozó felderítőkön kívül a Tisza felé hömpölygő seregnek szinte zabolát
lanul lovagló élcsapatát alkotta, A sárgaréz gombos, kávészín kabátot vi
selő ifjú hadvezér rnellett lovagolt az a pasa. akit egy őrjárat fogott el; a
tolmácsok és Starhemberg Guido meg Heister Sigbert tábornokok lépést
akartak tartani; Heister sötét fegyverzetben a szuszogva erőlködő lován,
Starhemberg színleg könnyedén hajolva előre nyergében, hogy a röptében
váltott szavaikat felfogják. A pasa lováról, amely tajtékzott még a hiába
való menekülésétől a síkságon, Eugen herceg szürkéj ére .repült át a hab.
Se ideje, se helye nincs most a titkolózásnak, kiáltotta a herceg; de a török,
akinek drágaköves övéről üres fegyverszíj csüngött le, komoran mered t
lova sörényére; azután keresett "szavakkal és képekkel kezdte dicsőíteni a
kereszténység nagy hadvezérét; a herceg azonban pisztolyát rászegezve sza
kította félbe, Heíster pedig a fogoly háta mögött kihúzta hüvelyéből

a kardját, és rnegvillogtatta a tar koponya fölött. Erre a török, szeren
csétlenségét és az olyan ember sorsát panaszolgatván. aki kénytelen saját
urát elárulni, megvallotta, hogya szultán letett tervéről: nem vonul be Sze
gedre, nem ott sáncolja el magát; már itt a közelben, Zentanál átkel a fo
lyón, és onnan indu1 tovább, talán Temesvárnak. Aztán kiderült, hogy az
átkelés már meg is kezdődött, sőt a török seregnek igen tekintélyes
része került eddig a Tiszán túlra; az ellenség hadereje tehát ebben a pilla
natban megoszlott: aki rátámad, annak többé nem kell nyomasztó túlsúlytól
tartania, hanem csak egy 'szétzílált, legjobb erőitől és fegyvereitől meg
fosztott sereggel van dolga.

Ez a gondolat cikázott át az ifjú hadvezér agyán, amint sarkantyú
ját lova véknyába döfte és e heves mozdulattal elvalva a csoporttól, elő

renyargalt; az úton döglődő bivalyok hevertek, és az eJlens(g által bek
metett kút közelében egy végét járó teve kígyófejét m.?g'egyszcl' ernyed
ten fölemelte és aztán a porba ejtette; elszóródott, hasadt zsákokból rizs
szemek peregtek; egy kocsioszlop, amelynek vszérfogata a homokba süp
pedt, elhagyatva állt a síkságon. A folyó sodra. aminek a lovasok most
nekivágtattak. északtól délnek nyílegyenesen csillant a rónaság párás fé
nyében; az aszott fű között ott izzott még az ellenség támasztotta üszkös
tűz; aztán a folyóparton egy füstoszlop türemlett fel kínlódva a fülledt
meleg fojtogatásában, és lassan gomolygó.jkorrnos pásztákkal terjengett hol
erre, hol arra. Ott szorult össze a törők had tömkelege. mint valami óriási
légyraja dögszagra; a folyam medre fölött híd feszült és efelé nyomakodott
a nyüzsgő sereg, aztán onnan ömlött szét lassan szivárogva a túlparton, de
az innenső had sokkalta nagyobb volt, és nem is igen akarózott fogyat
keznia. A közelebb léptetők most észrevették, hogy a megtorlott tömeget
egyelőreszökőbástyákkal megrakott földhányás osztja ketté: a hídtól jó
val lejjebb indult ki, ahol a folyó mélyen vágódott be partjai közé, s hatal
mas félkörívben magasan a híd fölött, Zenta kiégett romjairrak közelében
ért véget, 'ahol a Tisza laposan szétterülve hömpölygött a homokon. Kö
zépütt azonban, éppen a hadsereg menetirányában a földbástya még nem
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zárult be, ott lovascsapatok rajzottak ki és be, a várakozás türelmetlen
ségében szélesen szétömölve a síkságon, majd vísszaáradva egy második
védőfal felé, amely a hídfőt magát fogta körül, és még az elsőnél is erő

sebbnek látszott. Ez a bástyafal részint cölöpsorból és árkokból. részben
,pedig messzire kiugró szekértáborból állott, és vaskapocsként ölelte körül
a híd feljáróját; a belső térségből egy előbbi hadjáratból származó csá
szári élelmezési raktár most szétrombolt csupasz falai meredtek föl.

Ott, egy sátorponyvából vont udvaron fénylett a nagyvezír sátra s
minden oldaláról katonák, lovasok és kocsik fogták körül, amint a hajóhíd
{elé görögtek. de míndig újabb akadályba ütközve, maguktól visszatorlód
tak, miközben más seregtömbök túlzabált hernyók lustaságával kúsztak át
.a folyó fölött az új táborhely felé, amely Zenta romjaival szemben a ha
talmas, tarka szultánsátor körövezetében legyezőként terjedt szét. li. két
bástya között az egész földgyűrűt egymásba hullámzó csapattestek töltötték
ki; a folyam közelében, a sarkokban még álltak a gyalogosok sötét, ke
rek sátrai, míg a szekereszek már azzal próbálkoztak, hogy a magukkal
hurcolt marhacsórdák közül néhányat a folyóba tereljenek és úgy jut
tassák át a túlpartra; ám az állatok elsodródtak a híd fele, amelyet meg
remegtetett az összetorlódott testek súlya, úgyhogy mind a két parton izga
tott lovasok száguldoztak fel és alá, sőt még pisztolyaikat is rásütötték 'a
marhahajcsárokra, amíg azok csordáikkal hátrálni nem kezdtek. Időköz

ben a lovasok hosszú, vékony lándzsáikkal hajigálózva, ruháik rikító
tarkaságában úgy villantlak föl imitt-amott, mint a [ánosbogárkák ; olykor
szanaszét rajzottak, olykor pedig értelmetlen sípjelekre összeröffentek.
hogy aztán közönyösen szóródjanak szét a sanekoszorú körül.

A nap már régen túlhaladt delelőjén, az ifjú hadvezér pedig, aki aj
zottan, szótlanul, éles szemmel fürkészte át a tábort, föltekintett: talán hat
órányi idő maradhatott a nappalból, s a csatára sem több kettőnél. Tarso
lyában őrizte még az udvari haditanács legutóbbi leíratát, s ez céltudatos
kezdeményezésre, de egyúttal óvatosságra utasította: Bécsben kockázat
nélkül szerettek volna győzni; de a herceg előtt fölötlött a császár ko
moly arca is, amelyből többet olvashatott ki, mint a tanácsnokok aggá
'Iyoskodásaiból: gyötrő gondot a birodalomért és annak tekintélyéért. a
kimerült tartományokból még egyszer kicsíkar-t haderőért.

És most ez a delelőjérőllomha-tétován az est páraiba aláhanyatló nap
mégis első csatájának napja volt, a döntés napja; érezte, hogy ez az óra
sohase térhet vissza, és ha kényszerűségből elmulasztja, sajátmaga előtt

látszanék legyőzöttnek; holtbiztosan tudta, hogy önmagát veri le, ha
nem verekszik meg; és hogy ez az éjszaka, ha tétlenül és kockázat nél
kül hagyná leszállani, miként azt a megfontolás tanácsolja, a legrosszabb
éj lesz, amit valaha is megérhet. Leért a folyóhoz és látta, hogy ideát
már nem nyílik többé tér sem néki, sem az életének, bármily kegyelme
sen bánt is vele sorsa eddigaz óráig; tere már csak odaát volt, a túlsó par
ton, ahová az ellenség hídja vezet. "Rajtuk kell' ütnünk", mondta visz
szafordulva, és senki sem szólt ellene; így hát mindannyían visszakanya
rodtak, és átadták foglyukat a közelgő lovasoknak, akiket azzal a pa
ranccsal küldtek háltra a sereghez, hogy erőltetett menetben zárkózzék
fel hozzájuk. Mielőtt még az ármádia látókörébe értek volna, olyan
helyre találtak, amely alkalmasnak látszott a fölvonulásra; a talaj szilárd
volt, és a fűcsomók győkeréig kiégett, széles földsáv láttára egy pilla
nat alatt kialakult a tábornagy szeme előtt a csatarend képe: Heister
jobbra, Starhernberg a balszárnyon a gyalogisággal és a tüzérséggel, mő

,göttük a második harcvonal, amely a szárnyaknál szorosan összezárkózik
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az elsővel. És lelki szemei előtt máris gördülni kezdett ez a vasfegyelem
mel összefogott csatarenda bástyákkal védett ellenséges tábor félköre felé,
ott pedig az összes fegyvernemek csapatai dühödt riadalomban kavarod
nak egymásba, és látta, hogyan görnyed, hullámzik és zárul őssze parttól
partig ez a bástyafalakkal párhuzamos arcvonal, hogyan rohanja le a vé
delmet, s hengerget; az egész roppant embergomolyagat a folyam mega
híd felé, ahová az ágyúk tüze irányul.

. Ekkor vonultak föl a könnyű magyar lovasok, majd rázkódni kezdett a
föld a dragonyosoktól; a szász segédcsapatok és a bírodalmlak már első

könnyű ütegeikkel álltak hadirendbe, az egyre véresebb nap azonban gyor
san hanyatlott.

Mi lenne, ha hirtelen kitörnének táborukból, csak néhányezrednyi
azokból a lovasokból,ak~k pusztán az evilági halált kívánják, és éppen
ezért tudnak győzni e világ puszta csataterein? Ellenállhatatlanul szét
zúznák a rnegszilárdulnl készülő rendet, a sereg maradékát pedig laza fel
vonulása közben vernék meg, és zilált hordaként kergetnék tova a síksá
gon? A török tábor síp- meg dob-jelei mind szilajabuak lettek. A herceg
messze kilovagolt az első megfigyelő állomashoz.vés látta, mint torlódik
egymásra az áradat a hídon, és csapódik aztán vissza, hogyan törnek
elő a szultán sátorvárosából lovasalakulatok él hid folé, s tűrcmlenek össze
elől, a belső bástyafalnál az ezredek. Ez volt. a lcgfdelmcL"'sbb pill.inat.
De Eugen visszavágtatott a felfejlődő csatasorokhoz ; a gyalogság és az üte
gek elosztását nem találta megfelelőnek; nyugodt hangon rendelte el át
csoportositásukat, majd ismét megállt a derékhadnál. végigpillantva az
első arcvonalon, amelyben még hullámzott a mozgolódás, mert sokan, akik
nek sorban-glédában kellett volna állníok, lélekszakadva érkeztek; a had
vezér látta, hogy nőnek az árnyak és hogy hanyatlik szürkületbe az első

csatájára rendeltetett őszi nap fénye; tudta, hogy háta rnőgött egyre in
kább tornyosodik a veszély, és bármely pillanatban rázúdulhat tompa dob
pergessel és sivító üvöltésekkel. amelyek életet és halált szentelnek az
idegen Istennek. De nem árult el egy csöpp aggodalmat sem; némán, je
lenlétté, figyelő tekintetté sürűsödve, gyakran csak szemének egy-egy
villanásával irányítva és parancsolva állt, elsőként. a harcban: olyan belső

harcban, amelybe nem vethetett belé mást, csak lelkének acélos PiejN.
Még egyszer végiglovagolt a legnehezebb feladatra kijelölt balszárny

hosszában: kis, hitvány alak, hatalmas lovon, inkább szerzeteshez, mint
hadvezérhez illő 'ruhában; akik látták, elrnosolyodtak, és röpdöstek utána
azok a tréfás szavak, amelyek 'Sokszor a halál árnyékában sikerülnek a
legcsípősebbre; mintha lovasított törpe lett volna, vagy tán démon is, aki
ben alvilági erők élnek; de csak azok ítélték meg így, akik látták Belgrád
alatt, amint karddal a szájában jutott fel a falra. Amikor visszafordult, sö
tétvörös napfény borította arcát: a teljesen idegenszerű vonásokat, ame
lyek inkább nőhöz, míntsem férfihoz illettek volna, és mégsem tűrtek el
többé semmiféle hasonlatot, ha egyszer az örvénylő tüzű szempár fel
villant.

Az egyik szárnyról három dragonyos-ezredet rendelt magához és az
élükre állt, hogy azellenséget a táborhely előtt kényszerítse harcra, aztán
a megfutók nyomában maga is betörhesserr a sáncok mögé, mert ezek mély
árkok mögött magaslottak és ágyúkkal voltak megrakva. Mikor azonban
a lovascsapat nagy hullámban az ellenségre rontott, az árkok előtt össze
vont török ezredek kétfelé futamadtak, miközben a sáncok tetejéről az
ütegele és rögtön utánuk a muskétások tüzelése viharzott feléjük, úgy
hogy a támadás meghiúsult és a herceg visszavonulást parancsolt. Ö maga
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azonban még kitartott egy lapos magaslaton, míg a dragonyosok hátra szl
várogtak, és az ellenséget figyelte; a szeros táborbejáraton a tolongás miatt
csak a menekülők egy része tudott átjutni; a többiek megfordultak és a
sáncok baloldalán dramodtak a folyam felé, mintha belé akarnák vetni
magukat, hogy úszva érjék el a túlpartot; hirtelen azonban közvetle
nül a folyónál, ahol a bástyafal végetért, jobbra fordultak és hosszú sorban
Iovagoltak be a táborba, sőt beljebb, a hídfőig és a vezir sátoráig; ott tehát
a folyó és a part között kellett <egy elsáncolatlan homokpadnak is lennie,
ami nyílt bejáratul szolgált a táborba. A herceg sebtiben vágtázott vissza,
és most a csatasor előrenyomult a török ágyúk egyre őrjöngöbb tüzelese
közben a táborbejárat fdé; mikor pedig a töméntelen tarka zászlócskával
megrakott bástyákról a muskétások golyói is záporozni kezdtek a felvo
nulókra, a herceg meggörbítette és széjjelebb vonta a csatasort, amig Heis
ter a jobbszárnyon ki nem jutott a meredek partig, hogy aztán Starhem
berg is hatalmas kanyarral elérje a bástya és Zenta égett falai között a se
kély partot.

A tábor köré fonódó eleven vasgyűrű villámló, robajló tűzkörré ala
kult át, egyre szűkebb és szűkebb lett, míntha lövészeinek és lovasainak
nyüzsgésével akarná összesaitolni az egész bástyasort, hogy aztán a fo
lyamba vesse. Mikor azonban ez il gyűrű nekiütközött a bástyáknak, és
be akart hatolni a nyitott résen, a védők tomboló harci dühe megtorpan
totta. Mert ahogya támadó tudta, hogy csak élete és dicsősége vesztével
mondhat le a másik partra való átkelésről, ugyanúgy tudták a sánc mö
göttiek is, hogy sohasem juthatnak át a Tiszán, hacsak győzelmük árán
nem. A császáriak gránátjai már csúszós ívben szöktek a tábor fölé, hogy
jobbról-bahól a magasan felcsapó vízbe loccsanjanak a hajóhid mellett,
amit pedig egyetlen lövedékkel telibe találhattak volna. Eközben a nagy
vezír arra buzdította sátrában a pasákat, hogy érdemeljék ki a Halál Ko
ronáját: így aztán a török vezérek ott álltak janicsárjaikkal fedezék nél
kül a bástyák tetején, szablyáíkat lódítva és lecsapva a sárgásvörös, há
romszögletű zászlók alatt, amelyeken egymást keresztező kardperigék
képe villódzott, m íg a támadók a mély árkokat töltették be halottakkal.

A résen behatolni akaró lovasezredek éppúgy elakadtak, mint előbb

az ellenség, amikor menekülni akart, s ezalatt a szpáhik, akiknek egy ré
szét a szultán végülis átküldte a hídon, örjöngő üvöltéssel rontottak rá
juk, a dobokat nemcsak a táborban döngetve és dübörögtetve, hanem cl

másik parton is, a. nehéz, hengeres török ágyúk lövedékei pedig már a
császáriak második harcvonalában zúdultak le. Ekkor azonban a herceg
parancsára a balszárnyra rendelt könnyű üteg belőtte, és néhány perc
alatt tisztára söpörte a bástya meg a folyam közötti homokpadot úgy
hogya dragonyosok és nyomukban a gyalogosok, az ellenség hátában ke
rülve meg a bástyákat, előretörhettek a híd felé. Ugyanolyan pusztítási
láz fogta el őket is, mint a török csapatokat, csak arra szomjaztak, hogy
az ellenséget a hídtól elvágják, és utolsó szálig kiirtsák. A vakrémület
még a halálnál is sebesebben járta át a védőket, és hozzásegített az első

védőbástyasor kíürüléséhez ; így ide fel lehetett kapaszkodni, míhelyst
elegendő halott feküdt az árokban; a táborhely összevísszaságán át -- hi
szen még kötelek voltak ott kihúzva, fogatok meg elhagyott ágyúk ár
válkodtak szerteszét - csatornákban és tűzhelyvermeikbe bukva s újra
feltápászkodva, ha közben az utánuk özönlők bakancsai és patái nem gá
zolták le őket, a császáriak nekírugaszkcdtak a szekerekből összerótt
akadálynak és a második bástyafalnak. ám ez még az ő győzelmi lendü
letüknek is ellenállt, mert a Próféta parancsa szerínt másodszorra és har-
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madszorra is ott termett a védősereg a sáncokori és kocsikon, bár a csá
szári lovasok leugráltak lovaikról, és úgy tüzeltek meg rohamoztak, mint
a gyalogság. A csata közepén, 'cl mindenkitől középpontnak érzett helyen,
a legnagyobb golyózáporhan maga a herceg ragadott magával egy regi
mentet a szekértábor ellen; ekkor a védők elhajították hosszú muskétái
kat, és görbe szablyátkat ragadták kézbe, a nagyvezír öt-lófarkas zászlaja
is feltűnt az egyik bástyafokon és mellettük a magas, sötétszakállú férfi,
nyakában a Török Birodalom pecsétjével.

Az ijedelem azonban éppúgy megbénította a muzu1mánokat, mint
az előbb; parancsnoka mellett az egyik katona kardot rántott, és úgy su
hintott a pasa fejére, hogy a nehéz, pompás ruhájú test elzuhant és fekve
maradt egy kocsirúd fölött; a lázadás futótűzként terjedt H minden
irányban. A balszárnyelőcsapata ekkorra már elérhetett a homokpadon
át a hídfőig; a fegyver az ellenség hátába fúródott. Ordítozva ugráltak
le a janicsárok a bástyákról, és levágtak minden parancsnokot, aki fu
tásukban akadályozni akarta őket; palánkok és hullák fölött, küllőkbe

meg kerekekbe tiporva kúsztak nyomukba a császáriak: a harcnak vé
geszakadt; akik a támadók és az élelmezési raktár Ialai meg egy má
sodik elhagyott kocsisor és a folyó közé rekedtek, örjöngő félelmükben
a kocsikat egymásradöntve, egymásnak- esve nyomakodtak a hídfő felé;
ott vadul ropogott a fegyverek tüze, s így újra meghátráltak; egy pasa
földre vetette magát, s haját és szakállát tépve hagyta, hogy halálra ta
possák; minden parancstevőt üldöztek és megöltek, s már csak az ezernyi
halottól hemzsegő folyó nyújthatott szabadulást, vagy legalább kevésbé
rémületes véget.

A győztesek belévetették magukat a forgatagba s nem maradt ben
nük más, csak a gyűlölet s a mindent elpusztítás gyönyöre; hiába mu
tatták fel apasák gyöng.gyelés drágakővel telt erszényüket, hiába igye
keztek béna nyelvvel szaporítani a számokat, váltságdíjuk összegét, s
ígérni bármit is, ha kell:a falak, a bástyák és a folyó között csak a vér
szomj kéje tombolt. Elszabadultak az állatok is, lovak, bivalyok, tevék.
miután a síkságon végighurcolták és vonszolták a lomha hadsereg irtó
zatos terheit, most száguldozni kezdtek az- oktalanul menekülő és gyil
koló ernberek közt és a halottak fölött, akiknek számára a világ fénye
minden erő példátlan elszabadulása és egymásbakavarodása közben
aludt ki.

Végülis a támadás hulláma megtisztította a térséget, a megverteket.
urakat és szolgákat a tajtékzó állatdkkal együtt a császáriaktól elfoglalt
híd mindkét oldalán a folyó árjába söpörve, ahol most ezernyi végtag
gal küzdő mammuttest élethalálharca kezdődött: míközben a hídr-ól és;
apartokról muskéták golyói záporoztak, vörösre vált a víz, úszó és seb
ben vonagló állatok csapodtak a pontonhajókhoz és ott megtorlódtak;
szpáhik, janicsárok próbáltak mínden remény nélkül megkapaszkodní,
rnert ellenségeik nem tűrtek meg emberi kezet a pallókon, úgyhogy vé
gül a híd mellett egy másik híd ágyazödett a folyóba halott testekből,

s ez biztosan a másik partra vezetett. A szultán odaát hangos jajongás
közben nézte végig serege pusztulását, míkor azonban a nap éppen le
bukóban volt, testőrségével lóra pattant, hogy az üres sátortáborból ke
letnek, Temesvárra vágtasson; és mínt ő, a másik is látta a vörös, le
bukó napot Zentánál: a győző, aki a vérből és iszonyatból torkig lakozó
hadseregtől eltávolodva Vaudemont hercegének azt a föladatot szabta,
hogy Becsbe lovagolva jelentse a győzelmet a császárnak.
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Vaudemont elvágtatott a szétdúlt sáncfalon át: Eugen szempillantás
nyira utánanézett: ez az ember fogja egy eddig alig ismeretes név dicső

ségét elhíresztelni a Iővárcsban, a birodalomban, talán egész Európában.
A vöröslő fény utolsó sugarait vetítette a lovasra, hogy aztán elhaljon a
sötétlő párázatban; mikor pedig a zsákmányra éhes katonák át akartak
hatolni a hídon, a herceg szigorú őrséget állított útjukba, és megfúvatta
a trombitajeleket, amelyek az öldöklés és rablás befejezését jelentették.

Az éj harnac rájuk szakadt, alig maradt rá idő, hogy a csapatokat a
sáncok közül kivezényeljék és a partokon letáboroztassák : Eugen még
egyszer körüllovagolta a tábort, és a híd őrséget szólította; azon a he
lyen, ahol a folyam árja a holttestek fölött a pontonhajóknak ütközött,
megállt, várakozott, átnézett a szemköztí part sötétlő mélyébe : il földre,
ahol még soha nem járt. Mikor sátrába visszatért, egyik tisztje a legkü
lönlegesebb zsákmánnyal fogadta: a nagyvezír nehéz drágakövekkel ki
rakott pecsétjével, amit levettek a halottról.

Az ifjú hadvezér egyedül volt a gyertyafényben és megmérte a ha
talom jelképét a tenyerén; valami felcsillant belőle és végigsuhant a sá
torlapon; és csak most nyerte el a majdnem példátlan győzelem a maga
igazi jelentőségét: mert úgy látszott, hatalmat ad még a Török Biroda
lom fölött is. Európa hitével együtt megint az utolsó órában menekült
meg; de ennek a dicsöségnek nem szabad egyik napról a másikra elszálló
mámornak lennie; az összes török háborúk végét kell jelentenie, a bi
rodalomnak túl kell érnie Temesváron és Belgrádon. és biztosítania kell
határait örökre Kelet felé. lVIi lehetne a tettek tette? Csak az a döntés
lehet érvényes, amely új fordulatot ad és szélesebb játszóteret a törté
nelemnek.

Míg azonban a győztes ilyeténképpen rnérlegelte a hatalmat, amelyet
már a markában érzett, elszórt esőcseppek kopogasát hallotta a sátor
ponyván, mintha ;egy másik hatalom jelentkeznék, ami előtt a most ki
csíkart megsemmisül. Sokáig lassú, egyenletes ütemben vert az eső,

azután zuhogni, végül ömleni kezdett, úgyhogy sárgás patakocskák nyi
lalltak be a cövekek között és tévelyegve keresték útjukat, kintről pedig
a kialudt őrtüzek mellől szitkozódás és káromlás hallatszott; most aztán
megtelhetnek él mocsarak a Duna és a Tisza közott és a folyón túl Te
mesvárra vezető úton, hogy se ágyú, se kocsi, de talán még ló se hatol
hasson át rajtuk. Beállott volna mégis az ősz? Ez lett volnia a tett utolsó
napja s már nem marad számára soha több tér, annál a szerencsésen el
ragadott keskeny földcsíknál, amely ha ma járható, másnapra már el
önti az áradat? Hamarosan Belgrád hegyes tornyai alatt is megdagad a
Duna, hogy föltöltse íngoványaít, elárassza szigeteit, elsodorja tán híd
jait is, mint ahogyan holnapra virradóra esetleg nem lehet már átver
gődni a mocsarakon keresztülvezető hidakon visszafelé. És Eugen jól
tudta, hogy az esti szemlejénél még vigan lobogó őrtüzekhez hasonlóan,
a hadsereg csataszomja is kialszik majd; a harc reményében követték őt,

és mondta, hogy megvívták a csatát, követelőek lesznek; mert győzhet-e

valaki 'anélkül, hogy a győzelem jutalmát keresné? És a jutalom? Újra
maga elé képzelte a császár fáradt, öreg, görnyedt fejét, és az árkuspa
pírokra gondolt, amiket a haditanács fog sűrűn teleróni aggályaival és
kifogásaíval, hogy a pénztárak kimerültek, és többet nem kockáztathat
nak. Zsold nélkül pedig a legnagyobb hadvezér sem tarthat hadsereget,

De ez a szenvedély, amely az ármádíát kétszer körülhajszolta a csa
tatéren, míg végre harmadszorra ütött az óra, hogy lángra kaphasson
a tűz, nem hagyhatja ilyen gyorsan veszendőbe menni a maga jutalmát;
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nem most kellene-e, közvétlenül a győzelem után, mielőtt még áttekint
hetné, amit végzett, oldott fékkel zúdítani neki a sereget a 'I'iszán át Te
rnesvárnak, hogy legalább ezt az erősséget bevegyék? Kell-e ehhez több
is, mint a hadvezér belső izzása, amelynek át kell terjednie legutolsó

. katonájára is, hogy legalább még néhány napig ne törődjék a saját éle
tével; kell-e több, ha egyszer ez a hév valódi és kérlelhetetlen? Miből is
élne ez a tömeg, ha nem hadvezérének belső erejéből? De az eső úgy őrn

lőtt a sátor-tetőre, hogy a nedvesség már leszi várgott az asztalra és a tá
bori ágyra, a gyertya is serccgve küzdött vele; rnintha a holtakkal ker
getőző folyam zúgása ds erősebben áradna feléje odaküntről. Mi lenne,
ha a katonái ebben az esőben feküdnének Temesvárnál, éjszakáról éj
szakára, ésa vár sehogyan sem esnék el, minden fűszál megrohadna, a
mocsarakból lázas miazmák szállnának föl ésa bécsi futár leiratokat és
intelmeket hozna, de pénzt nem: mi maradna a zentai gyöztesből? A
herceg már tapasztalta, mint lázadtak fel a katonák legjobb vezéreik, a
Lotharingíai és a büszke, önfejű Badeni Örgróf ellen; épp igy hagynák
el őt is: a legnagyobbak sem lehettek biztonságban felőlük, hacsak
nem adtak nekik mindennap valamit. Mert 'egyedül őt, a hadvezért kö
Hitte meg a tisztsége, a többit olyan eszközökkel kellott hámba fogni,
amilyenek éppen adodtak.

Amikor pitymallott, a herceg mindegyik ezredből kiválasztott bi
zonyos számú katonát; ezekkel és a tábornokokkal kelt ét a hídon, amely
a megduzzadt folyam árjától és a vízhordta hullák házzácsapódó terhétől

ostromolva féktelenül tépte bilincseit. A túloldalon a vihar és az eső már
kitombolta magát a sátrakon. de a szultáné még rendíthetetlenül állt,
tarka házként. kamracskákkal és termekkel, udvarokkal és folyosókkal;
a füstölőkből még szálltak az illatok, a szultán pn"meskaftánja es 3Z

apró, ambrával töltött atlaszselyem zsákocskák S72r:'\87"'t hevertek 11 föl
dön; a legbelső, coboly irhakkal teljesen kipárnázott helyiségben pedig
tucatnyi nő bújt össze. A herceg itt, a szultáni sátor fülledtségében még
idegenebbnek látszott bajtársai előtt, mint él csatára k(sziilő hadsor-ok
előtt, vagy magában a harc forgatagában, amik.or szeme dhll'Jniéu1 pa
rázslott, és hangja éles és metsző volt. Végigment a sá101'On, ld8~'

rójének egy drágakövekkel kii akott tőrt, a másiknak egy ékszert adott,
mcsolygott és meggyőző volt, amikor Héister egy lecsúszott gerezna
alatt .egy gyöngyfűzért talált és fölkínálta nzkí : senkit sem tudna vele
megajándékozni, mondta, ígyhát joga sem lehet hozzá. Egy Koránt és
néhány apró kötetet azonban, amelyek drága gyöngyhímzésekkel ékített
torkukban ecsettel írt lapokat tartalmaz bak, magához vott: mé:;i,cS'lk
fájna neki, ha ezeket a kötetkéket széttaposnák, vagy él sárba vesznének ;
hiszen Hollandiában sem kötnek be szebben könyveket; és közben gon
dosan kisimított egy begörbült lapot.

Míután a megtalált pénzesládákat őrizetbe adta, gyorsan elhagyta a
sátrat, a szabadba érve lóra vetette magát és elvágtatott Temesvár felé;
de a mocsár kisvártatva útját szegte, és az újult erővel tomboló eső úgy
az arcába csapott, hogy a föld és táj is eltünt előle. Egy id2ig állt a szür
ke, zuhogó áradatban. aztán visszatért a Tiszához. Ott a katonák zsákmá
nyolt doboikat tornyoltak egymásra, lehetett belőlük vagy ötszáz is; az üte
geket és szekereket úgy-ahogy négyzetessorokba állították, csordákba
gyűjtötték a bivalyokat és a tevéket, mert a csata tobzódó zajától a pusz
tába hajszolódó állatok egyrészét az éhség visszahajtotta a táborba. A
herceg sietségre nógattá őket: egy kis idő, és a holtak ismét fölkelnek
a győztesek ellen, hogy mérgesebb nyilakkal viseljenek hadat ellenük,
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mint amilyenekkel a sáncokról lövöldöztek rájuk. A győzelem tere a hol
tak mezejévé változott: nem ottfelejtkezésre való hely többé; míután
pedig nemhogy lovas, de még pillantás sem hatolhatott az ellenséges föld
mélyére, nem maradt más, mint a visszafordulás. A herceg még a zentai
táborban kimerítő jelentést szerkesztett a császárhoz, amelyben egyedül
tábornokai, tisztjei, és katonái vitézségének tulajdonította a győzelmet,

anélkül, hogy a maga osztályrészérőlemlítést tett volna; csak a nagyvezír
pecsétjét tartotta magánál, hogy a megtört, de birtokba nem vett hata
lom e jelképéteaját maga adhassa ura és parancsolója kezébe.

Sürgős azonban cseppet sem volt neki, hogy dicsőségét megízlelje;
lehet, hogy nem akarta elszalasztani az utolsó alkalmat arra, hogy az el
lenségnek még ebben az évben árthasson, vagy szíve még nem nyu
godott meg a zentai nap ujjongása és lemondása fölött; kicsiny, váloga
tott csapattal Bosznia felé tört tehát, hogy félelmet plántájjon az el
lenséges földbe; nyeregben volt minden áldott nap, a magas sziklák
ról a Bosznára letekintő erős várakat hódítgatta, a várcskákat lerohan
ta, fűvel rég benőtt utakat nyitott meg, s végül még a sziklautakon ne
hézkessé váló, könnyű tűzérséget ls visszahagyva, vérbeli lovasként szin
te magába falta a háborút. De mégis erősen vizslató szemmel lovagolt,
nem maradt titokban előtte híd vagy mező, ahol valamikor is még had
sereg táborozhatna, sem olyan szurdok, ahonnan egyszer szpáhicsapat
támadhatna a vonuló hadseregre. Amikor Szarajevő lángba borult a pa
rancsára és a gazdag város számtalan kupoláját és minaretjét füst go
molyogta be. míg csak meg nem inogtak és be nem omlottak: kocsikat és
málhásállatokat nkatott meg egzotikus zsákmánnyal s úgy tért haza, hogy
a hozzácsatlakozott keresztények tízezreit vitte magával, egy egész né
pet, amely megmentőjét dicsőitette benne. Atkísérte él. menekülteket a
Száván, csapatjainak téli szállást rendelt, aztán a fővárosba sietett.

Minél közelebb jutott hozzá, annál nagyobb lett a városok ujjongá
sa, harangok zúgtak a férfiú üdvözlésére, aki a Kara Musztafa tizennégy
év előtti betörésekor elszenvedett gyötrelmeket elhárította; gyermekek,
de még folnőttek is tolongtak koesijához, hogy megcsókolják a ruháját,
vagy él kardját, melynek kemény pengéje az országot és a népet meg-.
mentette.

A herceg nyájas maradt, amennyire lehetett, elhárította a dicsőítése

ket és azon rágódott, hogy nagybátyját és tanítómesterét, a Badeni 01'
grótot is így ujjongták körül az iszonyatos szalánkeméni csata után, és
most már senki sem gondol rá, bármily kevés év telt is el győzelme óta.

A zentai győztest viharos éljenzéssei fogadta a főváros is, amely
nek ünneplő kedvét éppoly kevéssé rontotta le az ősellenség már másfél
évszázada meg-megújuló támadása, mint a lepergett évek pestise és éh
ínsége az ostrom idején.

Mikor azonban a győztes megérkezése másnapján átlépte a Hofburg
kapuját, csönd lett. Ott állt előtte az új palotaszárny. amelyet végülis
azért csatolt Lipót császár a régíhez, hogy - amennyire a császári ház va
gyoni helyzete megengedi -, lépést tarthasson a főnemesség egyre pom
pásabb és nagyravágyóbb építkezéseível. Magas, hosszan elnyúló, spanyo
los komorságú épületszárny volt ez, egyetlen ékessége a súlyos díszkapu.
A herceg az előcsarnokok egyikében az őrgrófba ütközött, aki büszke tar
tással. fejedelmi rangjának és hírének teljes pompájába öltözötten jött a
belső termek felől; de szeméből már kialudt az a tűz, amit Eugen a Bé
cset fölszabadító nagy csaták idején látott lobogni benne; bú és keserű

ség ásta be magát mélységesen a merészvonású arcba. A szalánkeméni
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győztes megis lerázta magáról e pillanatban az árnyakat, a legszivélye
sebb üdvözletekkel és jókívánatokkal halmozta el unokaöccsét: már Eugen
indulása is mesterre vall; ezt az első csatájat a legtapasztaltabb had
vezér sem vívhatta volna meg jobban, de bizonyára még ezek közül is
sokan elmulasztották volna az alkalmat.

Katonái bátorságának köszönhető, ami történt - felelte a herceg, 
de még inkább a nagy tanítómesternek, aki bevezette a háború művósze

tébe; igy hát az tulajdonképpen az őrgróf győzelme. és ő bizonyára sze
rencsésebb véget is talált volna a hadjárathoz, mint aző boszniai kitérő

je volt; itt az ideje, hogy a mester visszataláljon győzelmei szinterére és
rámérje végre az ellenségre a megsemmisítő csapást, és a császárnak sza-·
bad kezet adjon a leszárnolásra Franciaországgal.

- A törököktől nincs mit félnünk - felelte az őrgróf - amíg Eugen
védelmez bennünket. Ha Magyarországon dicsőséget arathat, ne mulassza
el; a betakarítás ideje sokszor nagyon rövid, és egy hosszú életen át kell
belőle megélnünk. Legveszettebb ellenségeink nem a határokon leselked
nek: itt fészkelnek a Burgban. Csatát ugyan nem tudnak vívni, de ráve
tik magukat arra a babérra, amit talán mi szereztünk, és mint a hernyók,
nem nyugosznak addig, amíg az utolsó levélig szét nem rágták. Legalább
is engem nem állhatnak, túl érdes vagyok nekik; dehát egy fejedelem
hagyhatja-é, hogy tanácsosok parancsolgaasanak neki? Én a magam aka
ratából szolgálok, a birodalomért és grófságomért. nem pedig azért, hogy
engedelmeskedjern.

- Ön békét kötött Franciaországgal - válaszolta Eugen. - Meny
nyi időre?

- Ez nem igazi béke, a franciák nem ürítik ki a várakat. a háború
tovább folytatódik, továbbra is megrabolnak bennünket. A kérdés csak
az, mikor kezdik újra az öldöklést és a gyújtogatast a Rajna mentén, Ez
pedig hamar itt lesz; ki tudja, hogy a spanyol király él-e még. De önnek
nincs hazája, Eugen - folytatta az őrgróf. - Amikor lent Nisnél csa
táztarn, egy futár átverekedte magát hozzám a hírrel, hogy székvároso
mat fölégették; ekkor jöttem rá, hogy az én helyem nyugaton van és oda
kell visszatérnem. mégha a magyar síkságon a koekázat szabadsága hív
is, míg minálunk, a Rajnánál, ahol a birodalmi hadsereg a saját tétlen
ségébe fullad, nemcsak a dicsöség, de később talán az erő is napról-nap
ra sorvad, mert áldozatra nem hajlandó senki.

A sötét ajtókon át egy kis házizenekar hangjai szűrődtek át; valami
nehéz melódia, amely lassú, szígorú ütemekben titokzatos magasságokba
lendült. .

- A császár muzsikája - mondta az őrgróf -, ő maga eszeli ki hébe
hóba, ha szűknek érzi birodalmát. Önt szereti, Eugen, kívánjon, amit csak
akar, ön ki fog tartani, mégha kiábrándítják is. Mert aki úgy kezdte, mi.nt
ön, az nem fordulhat vissza. En csak ígéreteket viszek magammal.

Fegyverzetének alig hallható zörrenéseivel hirtelen ment végig az osz
lcpcsarnokon, s a vele szembejövő udvaroncokat pillantására sem igen
méltatta.

A zene elhalt, és a herceg belépett a tágas szobába, ahol homály bo
rongott; a hátsó falnál arcát a derengő ablaktáblák felé fordítva ült a csá
szár, mélyen nyakába hulló, .sötét parókája erdejében, mintha még mín
dig hallani akarta volna a hangokat; de a függöny mögöttí zenészek már
nesztelenül eltávoztak, úgyhogy csak egy húr pendült meg és halt el. A felség
tekintete csak lassan találta meg a herceget, míntha nehezen oldódott
volna el valami messzeségből; bólintással adott engedélyt a jelentésre.
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amelyet a zentai győztes rövidre fogott alapossággal tett meg. Amikor
a Török Birodalom keresztények kezébe még soha nem került pecsétjét
a nagyvezírnél talált drágaságokkal együtt egy karcsú dobozban átnyúj
totta, Lipót előbb a tüzes cseppekhez hasonló kövekhez nyúlt, amelyek a
kezén levő gyűrűk villámló ragyogását is fölülmúlták :

- Fülbevalók - mormolta maga elé - de túl nehezek, bajosan
akadhat olyan nemesi asszony, aki ilyen súlyokat szívesen viselne. Ilyes
miket hordanak a nők mcstanában Spanyolországban, de aligha a nemesi
vérből valók. Szép, de túl nehéz lenne a császárnőnek.

Azután kezébe vette a pecsétet, gondosan megforgatta, úgy, hogy az
arany visszfénye is érte az arcát: végül félretette egy keskenyasztalkára
és olyan halkan kezdett beszélni, mintha nehezére esnék kiszakadnia a
némaságból : I

- Ön nagy cselekedetet vitt véghez, de sokat is kockáztatott. Na
gyon gyorsan elszánta magát; a fontolgatónak a döntés a legnehezebb a
világon. Mi lett volna, ha az ellenség rohamra indul, mielőtt a hadsereg
csatasorba állhatott volna? Ez az utolsó megmaradt hadseregem. Dehát
nem ez történt; lsten nem akarta. Már sok győzelemben részesített, sok
vereségben is. Nekünk mindig készen kell lennünk a szolgálatra, akár
fölemel, akár letaszít.

A császár olaszul beszélt, spanyol szavakat szőve közbe, s itt-ott egy
egy németet is, báremlékeznetett rá, hogy a Savoyai nem beszél németül;
a franciát azonban elkerülte.

- De ön a saját életét is kockára tette, Eugen herceg; az ön élete
nagyon fontos, többet ér a császári háznak, mint egy hadsereg.

A herceget meglepte a fordulat közvetlensége, meghatottan mondott
köszönetet, hangsúlyozta szolgálatkészségét és előmerészkedett az indít
vánnyal. nem ismerne nagyobb kegyet, mintha neki - vagy másnak 
megengedtetnék a győzelem kihasználása; emlékiratot dolgozott ki az
elkövetkezendő hadjáratról, amely a császári háznak legalábbis Temes
várt és Belgrádot biztosítaná; sőt utalt a nyugaton esedékes döntésre,
amelynek föltétele a keleti részek teljes biztonsága.

- Temesvár, Belgrád - válaszolta császár -, ha 'ott elsáncelhat
nánk magunkat, akkor visszavehetnénk a legkeresztényibb királytól" azt
a földet, amit a birodalomtól elszakított, amíg mi magunkat és Európát
a török ellen védelmeztük. De a szász segednépek Lengyelországba vo
nulnak, hogy ott koronát szerezzenek királyuknak, Magyarországon és
a Rajnánál lázonganak az ezredek, mert nem fut be a zsold; az őrgróf

nem ütközhet meg, mert a fejedelmek nem akarnak engedelmeskedni neki,
mint ahogyan ő sem hallgatott egykor a tábornokok szavára, amikor még
azok voltak az ő főlőttesei ; és csak bosszant és elkeserít mindenkit,
ahelyett, hogy kiengesztelne. Kardnak kard, de kezelhetetlen: olyan
szablya, amelyik hajlitható, nagyobb hasznunkra lenne. Békét kell majd
kötnünk a törökkel.

- Békét? Temesvár és Belgrád elfoglalása előtt? AJkkal' egyetlen
olyan erősséget sem adnak át nekünk, amelyikben nem lennénk máris
bent.

- Nem, azt nem teszik, de talán békén maradnak néhány esztendőre. I

Vagy adjam oda Spanyolországot a francia királynak? A világ fölött
csak egy valaki lehet úr: a császár; és akinek nincs a fején a császári ko-
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rona, az nem lehet bíró. Spanyolországnak a mi családunk birtokában kell
maradnia, mert csak nekünk adatott a föladat, hogy a népeik 'sorsa fö
lött őrködjünk. A föladatról beszélek, nem a hatalomról; de ha a fölada
tot elmulasztanánk, akkor meg kellene halnunk és el kellene pusztul
nunk: mert a hatalom és a diadal kegyelem dolga, ami vagy adatik, vagy
sem, csak a föladat határozza meg, mit kell tennünk a világban.

Fölemelte a pecsétet az asztaikáról és megcsillantotta vékony ujjai
közt:

- Aki ezt a pecsétet hordozta, csak életével együtt veszíthette el,
noha csupán pogány volt. Mivé válnánk mi, ha nem kellene elsőnek len
nünk a népek és a királyok között; ha nem akarnánk azok lenni még
akkor is, amikor már alig látszik lehetségesnek? Mert Isten dolga, hogy
lehetséges-e, vagy sem, a miénk csak a föladat. És ezt nem vonták vissza
tőlünk. De már nem száguldunk szilajon, mint őseink, csak lépésről lé
pésre; Zenta is egy· lépés volt, és jó lépés. Most nyugaton van szüksé
günk a seregre és arra, aki vezette. Bárcsak Isten ott is megajándékozna
a győzelemmel. De én tudom, hogy ön nemcsak a diadalt keresi, Eugen
herceg, hanem többet annál, a hivatást. ön tudja: a cselekvés dicsőségre

tör, egy bizonyos célra, az egyszer adottra : a lemondás az egészet akarja.
De a császár, mintha túl sokat mondott és túl határozottun beszélt

volna, máris megszorításokkal élt. Még nem tudhatja, a törökkel eljut
hatnak-e a békekötésig, de jelentős dolognak semmiképpen sem vághat
nak neki. Az emlékiratot előbb ő maga fogja szemügyre venni és azután
adja át a haditanácsnak.

Ezzel súlyos fejét a magas, négyszögletes szék támlájára horgasztotta.
mintha megkönnyebbülve visszatérne valódi birodalmába.

A herceg elhagyta a Hofburgot és arra a magaslatra hajtatott, ame
lyet nemrégiben vásárolt meg, hogy itt építse föl palotáját. Amikor meg
érkezett, a város már homályba takarózott a túloldali hegyek alatt, csak
a dóm tornya ért föl a derengöbb világosságba. A palota alapjai már
álltak, kirajzolták a hosszúra nyúló épület körvonalait, az előreugró

négy pavilont a sarkokon és a középső magas traktust, A hadvezér itt ki
vánt egykor élni, mint szabad úr, ura közelében, készen annak a koro
nának a védelmére, amit a legtöbbnek ismert el, és amihez szabad aka
ratából szegődött, de mégis úrként a maga birtokán. Eltűnödött a palota
arányain, a kerten, amelynek az előudvar és a főépület között kell lép
csőzetekkel, lendületes lugasokkal és vizmedencékkel kialakulnia, a 8Z0

bákon, amelyeket a veleszületett egyszeri törvények szerint akart díszí
teni. Gondolatban még azt a helyet is kiszemelte, ahol a ritka idegen ál
latokat helyezi majd el, hisz ez volt a gyüjtőszenvedélye. Mert tudta,
hogy örökre egyedül marad. És bár érezte, hogy a magaválasztotta szol
gálat miatt mindig újból beleütközik majd az első győzelménél is elébe
tornyosult korlátokba, mégis rejtett boldogság fogta el, hogy vágyának
tárgya kővé testesülve itt nő bele a földbe a császárváros fölött.

Visszahajtatott és a dóm közelében hagyta el kocsiját. Az érdern
rendj eit éltakaró bő köpenyben, ismeretlenül, jelentéktelen emberként
lépett a kapuhoz, és amikor 'kitárult fölötte a hatalmas előcsarnok,

amelynek boltivei alatt a korona viselői nyugodtak, senki sem gondolt
volna arra, hogy benne a zentai győztest keresse, Az oltárhoz lépett, Ie
térdelt és hosszasan úgy maradt; de amikor újra fölkelt, megpillantotta
győzelmének a szentély mindkét oldaláról leomló zászlait.

Posson.yi László fordítása

116


