
A D A T O K É S A D A L É K O K 

ECKHARDT SÁNDOR : 

EGY RÉGI MAGYAR HŐSI ÉNEK A PONYVÁN 

Az irodalomban még sohasem esett szó arról az íróról, akit itt bemutatok. 
Mindössze Szinnyei József nagy bibliográfiája említ Petrik Könyvészete (III. 660) 
alapján a szerző neve alatt annyit, amennyit ő mond el magáról költeménye végén: 

Írtam ezen könyvet ezernek folytába, 
Kilencedik száznak héjánosságába. 
Nyolcszáz, s még e felett hét esztendő tájba, 
Második Ferencnek uralkodásába. 

Szerzett verseimbe ne nézd a hibákat, 
Vizsgáld inkább benne a költött Munkákat, 
Mert csak tíz holnapig .jártam Oskolákat, 
Kevéssé esmértem a szelid Múzsákat. 

A szerző neve és lakóhelye pedig a címlapból tűnik ki: 

A' BAJNOKOK. VËG GYULA VARABAN' ÍRATTATOTT A' HÖD VIZE' PARTYAN 
NEMES VÖRÖS MIHÁLY ANTAL: Szegeden, Nyomtattatott Grün Orbán betűivel. 
1807. (Orsz. Széchenyi Kt. 84.922). 

Ami azt jelenti, hogy a Hód-tó mellett, vagyis Hódmezővásárhelyen élt és írt 
Vörös Mihály, a 64 lapos hősköltemény szerzője. 

A költemény nagyobb, első részében Toronyi Tamás gyulai vitéz hőstetteit 
verseli meg a szerző; ehhez kapcsolja aztán Gyula 1566. évi ostromát és bevételét, 
mert a költő szerint Szolimán szultán ezt Toronyinak a törökökön vívott győzelmes 
párviadalainak és csatáinak megbosszulására rendeli el. 

De halljuk bővebben, mit mesél Vörös Mihály. 

Mikor a török „sanyarta" a magyar nemzetet, Toronyi Gábor megérezvén halála 
közeledtét, magához hívja feleségét, Turzó Zsuzsánnát és fiát. Tamást, s figyelmezteti 
őket arra, hogy mióta a török Aradban befészkelődött, nagy veszedelem fenyegeti Gyula 
várát annál is inkább, mert Kerecsényi kapitányban nem lehet megbízni. Keressenek hát 
biztonságosabb lakóhelyet. Az ájulásba esett Toronyi Gábort aztán „a nemesség 
Doktora", Borzó Sebestyén „jó szerrel értetvén", meggyógyítja, de a beteg nemsokára 
rá mégis meghal. Fia, Tamás, mialatt a törökök dúlják Gyula határát, egy félelmetes 
erejű szolgájával, Vastag Balázzsal vadászni jár, és egyszer a dombegyházi pusztán a 
borosjenői Mehemet fiával, Kuczug basával és kíséretével találkozik össze. A rettenetes 
Balázs segítségével leküzdi a törököket és Kuczugot fogva viszi Gyulára; ez százezer 
tallért ígér neki váltság fejében. Nyáron át pihen Tamás, ó'sszel megint vadászni készül. 
Anyja, hogy visszatartsa, jelképes rossz álmát meséli el fiának, de az Vastag Balázzsal 
és agaraival elindul a vadászatra. Míg Balázs odajár az ejtett vad dolgába, Tamás 
elalszik, majd arra ébred, hogy egy jenői török, Sulfitsár összekötötte a lábát, majd Jenő 
felé kezdi hajtani. Ezalatt Balázs már hazavitte az elejtett vadat és csodálkozva látja, 
hogy az agarak gazdájuk nélkül térnek haza. Felkap Toronyi Tamás híres fakó lovára, 
melyet Wesselényitől kapott, eléri Sulfitsárt, viadalban legyőzi és behajtja Gyulára. 
Mehemet Temesvárott hallja hírét fia esetének és követet küld Gyulára nagy váltságot 
ígérve. 
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Másfél esztendei pihenés után Toronyi meghallja, hogy Katsuka basa fia, Ilián, 
Szalonta felé tart, hogy Váradot kikémlelje. Erre Vastag Balázzsal elindul és Gyapjúnál1 

eléri a törököket, kik ezeren vannak. A strázsát állö harminc törököt éjjel meglepik és 
szabdalni kezdik. Majd a lakosok segítségével szétverik az egész sereget és másfél 
százat felkoncolva, többi foglyaikat Gyula felé hajtják fogságba. Eligán, aradi török 
„szentelt" vitéz bajra hívja Toronyit egy bizonyos Varsányi Adám által, aki szekérrel 
jön Aradra, hogy a termánysarcot beszállítsa s aki a dicsekvő török előtt' Tamás nevét 
említi, mint aki nálánál is erősebb. A,viadalt Kétegyháza felé vívják meg, mindkét oldal-
ról elég nagy sereg jelenlétében. Toronyi hosszú küzdelem után leüti Eligánt, mire a 
törökök megfutnak. Tamás anyja, ki már azt hiszi, hogy fia elpusztult, az örömtől holtan 
roskad össze, mikor megpillantja a hazatérő győztest. Fia eltemeti „vérszínű koporsó-
ban", melyet anyja készített számára. 

A várban összegyűlnek a vitézek Kerecsényinél (38. L): 

Kik között az első a Vitéz Toronyi, 
Utánna a borzas bajusszu Morónyi; 
Morónyit követte Toronyi inassa 
Bálás, öve mellett van hét fontos vassa, 
Hempei Miklós is, Marintsi Ferenccel, 
Okrevits Demeter, Vitéz Szétsényivel, 
A vastag termetű fekete Demeter, 
(Ennek illik ám még kezibe a fegyver) 
Balásdi Mártony is Vitéz Jász Lukáccsai, 
(Szembe mernek szállni háromszáz Jancsárral) 
Itt van Zicsi György is, és Földvári István, 
Kiknek éles kardjok most Török vért kiván, 
Serény Miklós erős, iszmos, vastag Magyar, 
Még sebet nem vágott rajta Török agyar, 
A páncélos Géczi János hegyestőrrel, 
Rakva volt már sokszor marka Török vérrel. 

Kerecsényi már az ostrom megkezdése előtt meg akarja adni a várat, de Toronyi 
javasolja, hogy esküdjenek meg „egymás kezére", azután menjenek ki Varsány mezejére 
és hívják oda Fileki László szalontai hadnagyot is. Ezalatt az aradi törökök jelentik 
a tömösvári Mehemet pasának, az meg a Nándorfehérvárt mulatozó Szolimánnak a 
gyulaiak sikereit. Szolimán rettenetesen feldühödik és roppant hadsereget indít a magya-
rok ellen: Kházi tatár kám 300 kalmukkal és ugyanannyi rabló tatárral, Hamzsa bég. 
Hazsanes helytartó, az erős Ferhates, Habbei effendi, Veligiánes bég és Dervis Beblióbég 
hadi tanácsos vezeti a csapatokat: 

Még rnellyéjek adott harminc Derviseket, 
Kik környűl metéljék a kis gyermekeket. 

Pirhüs, a hadvezér, tábort telepít előbb Szőllősnél, és sánc mögött várja be Pertáfa 
basa nagy seregét. 

Azután Pertáfa Kígyóson át Gyula alá vonul nagy ágyúival. Tizenkettőt a várhoz 
vonat és Figl Hieroniinus főpattantyússal megkezdi a lövetést. Habbei Effendi Alsó 
Misiából két ezred vad fácct hoz Figl segítségére, míg Dervis Begliobég, ki „szent pap 
is, vitéz is", jelen van a viadalban. 

A derviseket is magához hivatta, 
Hogy imádkozzanak jól megparancsolta. 

Kerecsényi Toronyi Tamást szólítja fel, hogy vezesse a magyarokat a törökre. 
Toronyi és a vitézek újra felesküsznek, majd hajnalban kitörnek a várból. Toronyi, 
Morónyi, Henyei sorokat vágnak a törökök között és Haszanes basát lekaszabolják. 
A tatárok körülveszik Toronyit és Vastag Balázst, de Toronyi húsz fontos buzogánnyal 
„köszönti fejbe" őket. Ezrrn vesznek a törökökbői, míg a magyarokból csak negyvenen 
esnek el. Kházi kám is ott pusztul. 

Másnap a várbeliek látják, hogy Pertafa basa hátrább vonja csapatait és vígan 
kezdenek énekelni: 

Jól tudta Pertafa Magyarok szokását, 
Hogy majd jól megisszák a Márs á ldomásá t . . . . . 

1 Gyapjú román falu Biharban; a költemény szerint is Toronyi az „oláh bíróhoz" 
száll, aki „Számára csakhamar szilvapálinkát hoz" (24. 1.). 
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Visszafordul és újra kezdi az ostromot: 

Figl Hieronimus gyorsan húsz ágyukkal 
Rontatta a várat száz fontos bumákka!. 

Erre az álmukból felriadt magyarok újra kitörnek. Előbb Okravits Demeter, majd 
Marintsi, Jász Lukács, Zicsi György, Földvári István, Szécsényi Lajos, a páncélos Géczi, 
Serény Miklós csodatetteket visznek végbe: 

Ezek heten együtt kapun kirohantak, 
Okravitsnak jókor segítséget hoztak 

Figl Hieronimus is hátrább vonja ágyúit és messzebbről löveti a várat. Ezer 
jancsárt vágnak le, mialatt Toronyi Vastag Balázzsal, Fileki Lászlóval és ötven nemes 
ifjúval egy álajtón át a törökök hátába kerül, kik már kezdték a magyarokat a várhoz 
szorítani. Pertafa tízezer jancsárt rendel oda, hogy Toronyit elveszesse. A harcban Fileki 
László és Jász Lukács életét veszti, de Ferhátes és a szent dervis Beglióbég is a fűbe 
harap. Ötezer török marad halva. 

A harmadik kiütés Szent Mihály (szeptember) havában, háromhavi ostrom után 
történik. Kerecsényi megint javasolja, adják meg a várat: 

Mellyii' felel Zicsi, s Vitéz Serény Miklós: 
Hogy míg ki nem szakad kezünkből a pallos; 
Addig szót se adjunk pogány Pertafának, 
Hellyet se engedjünk rút kívánságának; 
Géczi veté kezét a kard markolatra 
Kirántván megesküdt a szent Háromságra, 
Hogy valamíg egy csepp vér mozog erébe, 
A várt nem engedi a pogány kezébe. 

Fekete Demeter se akar hallani feladásról. Toronyi pedig javasolja, hogy üssenek 
újra ki a törökre. Mielőtt a törökök megkezdhetnék az ostromot, Toronyi és magyarjai 
hajnalban közébük csapnak. Toronyi Vastag Balázzsal, Géczi, Fekete, Zicsi,, roppant 
hőstetteket visznek végbe, míg Pertafa újabb parancsot ad Figl Hieronimusnak, hogy 
húsz ágyúval 

Százfontos bumákat a Várba behányjon. 
Miközben azonban Toronyi Ferhátes unokájával, ki csak aznap jött Nándorfehér-

várból, viaskodik, 
Bástya leszakadván, őket úgy ütötte, 
Hogy mindjárt megholtak, s a fal eltemette. 

Vastag Balázs bánatában kardjába dől. Másnap Kerecsényi küld Pertafához, hogy 
a várat megí'dja, pedig Zicsi, Géczi, Fekete és Serény esedeznek, hogy ne tegye. Erre 
mindnyájan eloszlanak, ki-ki merre lát. 

Vitéz Géczi elébb bement a korcsmába, 
S tokaji bort hozott egy nagy butellába, 
Mellynek maga felét elébb kihörpölte, 
A többit a lova torkába töltötte. 

Kerecsényi a kapukat kinyittatja, a törökök beballagnak. Kerecsényit Pertafa vasra 
vereti, Belgrádba küldeti, ott Szolimán fejét elütteti. 

De Géczi, hogy elébb lovát megitatta, 
Ollyan nagy kedve lett, hogy alig tarthatta; 
Ekkor felpattana hirtelen hátára, 
S még az nap benyargalt könnyen Szalontára. 
Utánna törökök sokan eredének, 
De néki nyomába ezek sem érének. 
Onnan a hirt vitte mindjárt Nagyváradra, 
Hogy Vég Gyula vára jutott pogány kardra. 

S ezzel végződik a hősköltemény. 
Honnan vehette anyagát Vörös Mihály, a népköltő? És milyen mértékben felel 

meg elbeszélése a történeti valóságnak? 
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Ha ezt a két kérdést boncolgatjuk, olyan eredményre jutunk, ami érdekelheti 
a régi magyar irodalom kutatóit is. 

Vezető fonálnak vegyük a versben előforduló személyek neveit, s nézzük meg, 
a Gyula vár ostromát elbeszélő források, melyek Vörös Mihály rendelkezésére áll-
hattak, kit ismernek Vörös Mihály magyar vitézei és török basái, katonái közül? 

Gyula ostromát legrészletesebben Istvánffy Miklós beszéli el. De ha rajta kívül 
a többi olyan forrásokat is figyelembe vesszük, melyeket Vörös Mihály használha-
tott, akkor a következő listát kapjuk: 

1. Kerecsényi László főkapitány, a császárpárti Istvánffy és az őt követő Budai 
Ferenc Polgári Lexikona (1804—05) szerint kishitűen, túl korán adta fel a várat , 
és csakugyan Belgrádban pusztult el. Vörös szerint már a török megjelenésének 
hírére meg akarja adni a várat, ami még Istvánffynál sem olvasható. 

2. Gicius (Géczi v. Giczi) János alkapitány, később Erdély kormányzója, 
Istvánffy és Bethlen Farkas (De rebus Transsylvaniis) szerint ellenzi a megadást, 
mint Vörös Mihálynál Mindkettőnél épen menekül el a várból, keresztülvágva 
magát a törökökön. 

3. Ocharovitius (Ocharovits) Demeter a könnyű lovasok horvát származású 
népszerű kapitánya. Istvánffy szerint már az ostrom első napján megsebesül és 
meghal. Vörösnél az Okravits nevet viseli és az ostrom végső napjaiban hal meg. 

4. Balasdiacus (Balázsdeák) Márton Istvánffynál már az első nap combján 
megsebesülvén, rövidesen meghal. Vörösnél Balázsdi Márton néven szerepel. 

5. Heneius (Hennyei) Miklós hadnagy Istvánffynál az ostrom elején nyíltól 
sebesülve hal meg, mert elmulasztott sisakot feltenni. Vörösnél' az ostrom végső 
napjáig szerepel. 

6. Demetrius Niger (Fekete Demeter), a kapuőrök hadnagya, Istvánffy sze-
rint keresztülvágja magát a törökökön. Vörösnél az utolsó kirohanásban is részt 
vesz, és ellenzi a vár feladását. 

7. Lucas Jazy (Jász Lukács) hadnagy Istvánffynál többször szerepel, Vörös-
nél a második kiütéskor esik el, a várfalak alatt. 

8. Zicsi György Istvánffy szerint sikerrel menekül meg a várból, melynek 
feladását épúgy ellenzi, mint Vörösnél, de Vörös nem mondja, hogy meg 
menekült. 

9. Serenius (Serényi) Miklós Istvánffy szerint keresztülvágja magát a törö-
kökön és elmenekül. Vörösnél mindegyik csatában vitézkedik és ellenzi a vár fel-
adását. 

10. Marinitius (Marinyth) alias Horvát Ferenc hadnagy Istvánffynál az ost-
rom elején elesik; Vörösnél csak az ostrom előtti megbeszélésben (38. 1.) és a 
második kiütésnél (55. 1.) vesz részt Marintsi Ferenc néven. 

11. Földvári István (Stephanus Felduarius) Istvánffynál az elmenekültek 
között szerepel; Vörösnél a megbeszélésben és a második kiütésben vesz részt. 

S most nézzük azokat a személyeket, akiknek a nevét a Vörös Mihály ver-
sének kiadása előtti időkben nyomtatott történeti művekben nem lelhetjük fel. 

Toronyi Gábor, felesége Thurzó Zsuzsánna és fiuk, a költemény főhőse: 
Toronyi Tamás; 

Vastag Balázs, a félelmetes erejű szolga; 
Füleki László szalontai hadnagy, aki azonban Vörös szerint Gyula alatt esik 

el, a második kitörésben; 
Varsányi Ádám, Toronyi atyjafia, ki Eligán bajra hívó strucctollát elhozza 

Arad várából; 
Morónyi Balázs; 
Szécsényi Lajos; 
Bárányi, aki Tamásdán lakik és aki a vadászaton elejtett vadat elszállítja 

Gyulára; 
Figl Hieronimus, a törökök főpattantyúsa; 
Borzó Sebestyén a nemesség orvosa, aki Toronyi Gábort rövid időre meg-

gyógyítja. 
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'A török vezérek közül a magyar források esak Pertaf basa nevét ismerik, a 
többi csak Vörösnél fordul elő: Szulficsár, aki Toronyit elfogja, s ki aztán Vastag 
Balázs foglya lesz; apja Ka.tsuka basa; Kuczug basa és Multizur nevű szolgája, 
Pirhus, illetve Pirsus vezér, Kházi krimi tatár kán, Hansa bég, Hassanes, Ferha-
tes, Veligiánes bég, Beglióbég, Ahabel vagy Habbei effendi. 

Mit gondoljunk erről a többletről? Egyes esetekben, mint a Morónyi névnél 
talán feltehetjük, hogy a termékeny fantáziájú költő hősének neve mintájára a rím 
kedvéért gyártott egy magyar vitézt, de az már nehezen hihető, hogy a törökök 
pattantyúsának német nevét ő találta volna ki. Vörös Mihály nehezen tudhatta 
tanulmányai alapján, hogy a törökök európaiakat is alkalmaztak hadseregükben, 
különösen a tüzérségnél. A Borzó Sebestyén doktor neve is fölösleges és való-
színűtlen luxusnak tűnik fel egy olyan költeményben, ahol a gyulai vitézek hős-
tetteit fundálja ki az elbeszélő. 

Hát Toronyi Tamás? Milyen alapon eszelte ki Vörös Mihály ezt az alakot és 
csinált belőle afféle magyar Hektort vagy Achillest, holott a történelmi források 
teljesen hallgatnak róla? Toronyi tölti ki a költemény egész első felét, s az ostrom-
ban is vezető szerepet visz mind a három kitörésnél. 

Utánanéztünk tehát az egykorú történeti forrásokban, melyeket Vörös nem 
ismerhetett, és meglepő eredményre jutottunk. Toronyi nem szerepel sem Ist-
vánffynál, sem Forgách Ferencnél, sem Szamosközynél, sem Orteliusnál vagy 
Sambucusnál, de megtaláljuk nevét a gyulai lovas vitézek egykorú lajstromaiban! 
Először az 1562 május elejéről kelt listán szerepel Bánffy György kapitánysága 
alatt öt lóval: Thomas Torny equis 5 praesens. Majd még egyszer az 1564 május 
8-án kelt listán: ugyancsak Bánffy György kapitánysága alatt hat lóval: Thomas 
Thorny equis 6 praesens.1 

A név ejtése Tornyi és a vitéz vagy a csanádi Tornya vagy a békési Szent(e)-
tornya faluból származhatott. A Vörös Mihály Toronyija pedig a Tornyinak csak 
változata, mely talán az ő tollán ifjodott meg egy kissé a közbeiktatott o-val, de 
lehet egykorú variáns is. 

Mivel lehetetlen elképzelni, hogy Vörös Mihály kezébe estek volna a bécsi 
udvari és hadi levéltárakban őrzött lovashadi lajstromok, nem marad más hátra, 
mint feltenni, hogy egy XVI. századból vagy legkésőbb XVII. századból szár-
mazó forrás volt a kezében, mely ma már előttünk ismeretlen. S ez a forrás 
valami históriás ének lehetett, ahol a Gyulában jelentéktelen szerepet játszó vitéz 
viselkedése túlzott színekben, epikai nagyítással domborodott ki. Valami Tinódi, 
Salánki vagy Tardi György-féle énekmondó művére gondolunk itt, de aki nem 
törekedett történeti hűségre, hanem Tornyi-Toronyi hozzátartozóinak megbízása 
és adatai alapján énekelte meg a magyar vitéz életefolyását és hősi halálát. 
Persze az ilyen családi megbízatás a hősnek kedvezően fordította ki az esemé-
nyeket, a súlypont áthelyezve az emlékezés főhősére. Sem a források, sem 
Toronyi Tamás szerény katonai helyzete nem utalnak arra, hogy éppen belőle: 
faragja ki egy költő Vég-Gyula vára hősi époszának központi alakját. De a tény 
fennáll és véletlen müve nem lehet; élt Gyula várában a lovas katonaság között 
egy Tor(o)nyi Tamás, akinek hősi és vértanúi életét, családi körülményeit, kedv-
teléseinek emlékét Vörös Mihály kései népkölteménye őrizte meg. 

A lajstromon természetesen találkozunk az Istvánffy megnevezte gyulai hősök 
neveivel is: itt van Nicolaus Seryeny, Mart inus Balasdeák, Demetrius Kara 
( = Fekete), Demetrius Ochyarowyth, Lucas Jaz, Franciscus Horwath, Stephanus 
Feoldwary. A többi, Istvánffynál nem szereplő neveket: Morónyi Balázs, Füleki 
László és Szécsényi Lajos neveit nem leltük meg a lovaskatonaság listáin. Füleki 
előbb szalontai hadnagyként tűnik fel, s ta lán ezért hiányzik a lajstromból. 
Morónyi gyanúsan rimel Toronyival s talán Vörös Mihály kitalálása. Szécsényi-
nél a Lajos keresztnév utalna modern korra, mert ez a név ebben az időben nem 

1 Kiadta Veress Endre: Gyula város oklevéltára. Bp. 1938.; 358. és 378. lap Az 
első lajstrom a Kriegsarchivban (Feldakten, 1562. 4. 1/2), a másik a Hofkammer-
archivban (Ungarn, 1. Sept. 1564. Fase. 14348) található. 
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volt divatos, viszont a gyulai vitézek lajstromán találunk egy Lajos Mihály és 
egy Lajos Imre nevű vitézt (Veress E. id. h. 358), s így feltehetjük, hogy ezek 
egyikéről van szó, s mivel Szécsényből jöttek Gyulára, hívták Szécsényinek őket. 

Vastag Balázs neve sem lehet Vörös Mihály kitalálása. A vastag szónak 
ugyanis csak a régi nyelvben van szinte kizárólagosan „erős" értelme (NytSz. 
firmus, robustus, validus, fortis, strenuus, solidus, nervosus). Vörös Mihály bajo-
san eszelhette ki a szónak ezt a régies értelmét. Fekete Demetert is „vastag ter-
metűdnek mondja (38. 1.). 

A török nevek közül Ferhát agáé fordul elő a Gyulára vonatkozó történeti 
forrásokban: 1561 május elsején jelenti Kerecsényi Miksának, hogy a Szeged 
felé csatározó gyulaiak a szegedi bégtől küldött 300 lovas törököt megfutamí-
tották, 37 foglyot hoztak be, s a csapat parancsnokát, Ferhát agát levágták, 
fejét Gyulába hozták (Veress E. id. h. 339. 1.). Lehet, hogy ebben a diadalmas 
portyázásban Tornyi Tamás is részt vett s ennek emléke szerepel a költemény-
ben, mikor a költő egy Ferhátes agát is felléptet. A második kiütésben ő a törökök 
vezérhőse, akit Toronyi buzogányával hosszas küzdelemben leüt (57—58. 1.). 

Ennél a tetszetős feltevésnél valószínűbb azonban, hogy a Ferhátes nevet 
Vörös Mihály Istvánffyból vette (XVI. k.), ahol több ilyen görögös '-es' véggel 
ellátott Ferhátes szerepel az indexben. Ugyanígy magyarázhatjuk a Veligiánes és 
Hassanes nevek eredetét: az előbbi Istvánffy szerint fejérvári parancsnok volt és 
Győr—Pápa vidékét pusztítja Ferdinánd idejében, majd a Bakonyban megverik 
és végül Szikszónál a magyarok 1559-ben úgy tönkre silányítják, hogy Konstanti-
nápolyba menvén öngyilkos lesz. Hasanes mint szigeti parancsnok szerepel az 
1591-es években, a magyarok 1604-ben verik meg. Az '-es' végű török nevek így 
tehát határozottan humanista forrásra, és pedig Istvánffy olvasására és kiakná-
zására utalnak, akinél a szerző különben is a legtöbb adatot találhatta Gyula 
ostromával kapcsolatban. 

A Balázsdeák Márton Balázsdi alakja is úgy magyarázható Vörös Mihály-
nál, hogy a latinos Balasdiacus-t a Balásdi latinosításának érezte, mert nem • 
ismerte fel Istvánffy latin nevében a 'diák' szót. 

Mogyoróssy János (Gyula hajdan és most, Gyula, 1858. 55. 1.) nem tudni 
milyen forrásból meríti azt az adatát, hogy a közeledő török hadseregnek Kere-
csényi lovasdandára Kétegvházánál elébe sietett „és egy kis mértföldnyire Kétegy-
házon innen, hol azok megérkezett egy része pihenőre telepedett, megrohanta, 
velük keményen összeütközött. A véres csata, mely- legott keletkezett, mindkét 
félnek sok vitéze életébe.került, de szembetűnő nagyobb számban a törököket súj-
totta, s az est elközeledtéig tartott, amidőn Kerecsényi a beállott éj fedezete 
alatt számos foglyokkal, és gazdag zsákmánnyal Gyulára visszavonult." 

Vörös Mihály pedig ide, Kétegyházára helyezi Eligán és Toronyi párbaját 
és a párbajt követő magyar-török csetepatét, amely a törökök teljes vereségével 
végződik. Nem sokkal az ostrom előtt (1566 április 17) Tömörkén, Világosvár 
és Simánd körül is győzelmes előcsatározást vívtak a gyulaiak, ahol sok törököt 
levágtak, 19 foglyot ejtettek és csak egy embert vesztettek (Veress E. id. m. 415). 

A kiütések közül az egykorú adatok csak egynek az emlékét őrizték meg rész-
letesen. Egy német újságlap (Newe Zeytung, 1566 aug. 5., Veress E. id. m. 423) 
közli, hogy Kerecsényi vitézei igen sikeres kirohanást rendeztek; 800 törököt le-
vágtak, a nagy ágyúk egy részét beszegezték, számos foglyot ejtettek, keresztény 
foglyokat kiszabadítottak s a török hadsereg kénytelen volt visszavonulni. A csa-
tában a német újság persze a németeknek juttatja az oroszlánrészt. Hogy milyen 
téves hírek keringtek e kicsapások körül, arra jó példa Verancsics tudósítása, aki 
szerint maga Pertaf basa is elesett volna, vagy egy másik Neue Zeytung, mely 
már 3000-re teszi az elesett törökök számát (Veress E. id. m. 424). Leonardo 
Contarini követ viszont azt jelenti augusztus 20-ról, hogy az őrség többszöri 
kirohanásával kétezernél több törököt levágott (u. o.). 

Ezek a gyér tudósítások eléggé valószínűvé teszik, hogy Tornyi Tamás is 
több ilyen kiütésben vett részt, sőt, hogy egyik-másikban jelentősebb szerepet is 
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vitt, és semmi valószínűtlen nincs abban sem, hogy egy ilyen kiütéskor a leomló 
bástyafal zúzta agyon. 

Érdekes párhuzamosságot találunk még Vörös Mihály elbeszélése és a feljebb 
említett német újságlap között a megadást megelőző tanácskozások leírásában. 
A német tudósítás szerint Jász Lukács és Bizi (olv. Giczi) János ellenzik a meg-
adást és esküjükre hivatkoznak: „Ach Herr, wo gedenkst du hin, was thust du, 
dass du in der Feind Läger schreibst? Weisst du mit, was wir alle zusammen 
geschworen, hie auf diesem Blatz: eintweder ritterlich zu sterben, od. den Blatz 
unserm Herr Kayser zu erhalten." (Id. h. 428. 1.) Vörös Mihálynál is Zicsi György 
és Serény Miklós után Géczi veszi át a szót és esküszik a Szentháromságra, hogy 
amíg egy csepp vér mozog benne, nem engedi a várat a pogány kezére (Jász 
Lukács Vörösnél már előzőleg elesik). 

Ilyen részletek már nem lehetnek véletlen találkozások, és mivel Istvánffynál 
és a többi nagy tőrénetírónál nem találkozunk velük, csak olyan hagyományokra 
gondolhatunk, melyek Toronyi sorsával együtt ezeket is megőrizték. 

Kevésbbé meggyőző azonosítás lehetne a renegát Kunovith Mehemet aradi 
bég azonosítása a Vörösnél szereplő, Tömösvárt lakó Mehemet vezérrel (39. 1.), 
aki Szolimánt értesíti Eligán elestéről és a gyulai vitézek nagy sikereiről. A hite-
les adatok szerint Kunovith Mehemet szandzsákbég vezette az ostrom nagy részét 
(Veress E. id. m. 422. 1.). Karácsonyi János szerint (Békés v. tört. 1896. I. 136) a 

váradi vitéz Székely Balázs állott ki vívni vele 1559-ben. A bajban le is győzi, 
és csak testvére kérésére kegyelmez meg neki. Vájjon nem ennek a Balázsnak az 
emlékéből lett Vastag Balázs, a költemény második hőse? 

Beglióbég a Beglerbég elfordítása. Sulfitsár = Zülfikár, Kházi = Gházi, 
Kuczuk == Kücsük, de a többi név is valószínűleg török-arab alakok magyaros 
ferdítése. Mindez nem növeli túlságosan a történet hitelességét, hiszen a török 
neveket Istvánffy más helyeiről is vehette a szerző. Viszont hiteles, hogy a török 
hadsereget dervisek kísérték, akik imádkoztak és tüzelték a katonákat. 
• A hitelesen leírt történelmi események nem adnak mindenben igazat Vörösnek. 

Láttuk, hogy a gyulai hősök sorsának részleteinél milyen eltérések mutatkoznak. 
Magának az ostromnak a lefolyása is csak nagyjából felel meg annak, amit az 
egykorú források mondanak. 

Érdekes azonosság és különbség mutatkozik a végső anekdotikus jellegű 
epizóddal, a borral itatott lovon elfutó magyar vitézzel kapcsolatban. Istvánffy-
nál a kapuőrhadnagy Fekete Demeter a jelenet hőse, míg Vörösnél Géczi István. 
S ahogy Vörös itt magát kifejezi, abban szinte kihallatszik egy régi énekköltő 
hangja: 

Mondván: igyuk meg most Gyula áldomását, 
Mert már Török veszi benne a lakását. 
Kedves jó paripám! szólla jó lovának: 
Mondjunk jó éjtszakát Vég Gyula várának! 

Meglepő az is, mennyire ismeri Vörös Mihály a törökkori életet, ruhákat, fegy-
vereket, szokásokat. A bajra hívó strucctoll küldését pl. nehezen találhatta volna 
meg Istvánffynál (29. 1.), s az a nagy szerep is, amit a „hegyestőr"-nek nevezett 
spáda, hosszú egyenes kard játszik az énekben, csak a XVI—XVII. században 
érthető, amikor ez a fegyver divatban volt (előfordul a 8., 9., 32., 33., 38. stb. 
lapokon és pl. Balassi Bálint végrendeletében). A foglyokat „nyakon kötve" viszik 
(6., 20. h stb.), mint a török időkben s a „próba" mint a végbeliek kedvelt szava-
járása itt is előfordul, mint Balassi versében (Végek dicsérete: vitéz próbálni indul): 

Magunk mellé vévén vagy kétszáz Németet, 
Ki mind tanult Vitéz sok próbákat is tett 

Vörös Mihály kétszer említi a törökök „patyolat csajmáját" (34) és „csajmás 
fejeket", „Bulyás patyolat"-jukat (20); viszont a várat lövő ágyúk golyóit állandóan 
„bumák"-nak nevezi, a már előttünk ismeretlen és a Nyelvtörténeti Szótárban is 
hiányzó szóval. 
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Vagy honnan tudná máshonnan az iskolát alig jár t verselő, hogy a török 
ember ígéretének hű megtartása jeléül a fejére teszi a kezét, mint Mehemet basa 
követe? 

így értvén a Követ Toronyi beszédét, 
A fejére tette magának a kezét; 
Mellyel bizonyítá, hogy telljesitője 
Lesz, s a Summapénzek kész lefizetője. 

Az is régi forrásra vall, mikor Eligán lovát az unikornishoz hasonlítja: 
Leva Egyiptomi olly fejér mint a hó, 
Az unikornishoz majd éppen hasonló; 
Fel vala cifrázva ékes szerszámokkal, 
A kantárja meg van rakva gyémántokkal; 
Szügyellő farmatring Indiai gyönggyel, 
S aranyos rózsákkal rakva mindezekkel: 
Zöld bársony sujtárja, s Holdarannyal varrva, 
Mind a két oldalán gyönggyel van megrakva. 

A XIX. század elején sem ezt a leírást nem lehetett a valóságból meríteni, 
sem a Physiologus legendás egyszarvúja nem lehetett már a fehér szín példája. 

Sok szó esik a költeményben az aradi várba telepedett törökségről. Toronyi 
Tamás apja halálos ágyán az aradi törökök befészkelése miatt ajánlja családjának 
a távozást, és az aradi várba vitt népi szolgálatokat bőven írja le a szerző. Itt adja 
át Eligán is bajra hívó structollát Varsányi Ádámnak, mikor a nép viszi a sarcba 
kivetett eleséget a várbeli törököknek. 

Mindez egyezik azzal, hogy a történeti források szerint az aradi törökök állan-
dóan nyugtalanítják a gyulaiakat, és többek között a császárnak jelentik a „frigy 
alatt" elhurcolt magyar lakosok jegyzékét, melyen a gyulaiak 20 emberrel, köztük 
négy asszonnyal szerepelnek, akik a simándi vásárra menet estek az aradi portyázó 
törökök fogságába, 1563-ban, s akiket a jelentés szerint Aradra vittek (Veress E. 
id. m. 364). 

Végül említsük meg, hogy Gyula várának Vég-Gyula néven való szerepeltetése 
is régi, Vörös Mihály korában már elfeledett szójárás, és a török korra mutat. 

ü g y kell tehát elképzelnünk Vörös Mihály költeményének keletkezését, hogy 
megkapta őt valami régi históriás ének szépsége. Ennek számos elemét és főhősét 
megtartotta, kiszínezte saját vadászatainak képeivel és olvasmányainak, főleg 
Istvánffynak emlékeivel. Naiv népiességgel állítja forrásának hősét az események 
központjába, a színeket mindenütt éles kontrasztokba csoportosítva. 

Általában már Istvánffynak a gyulai ostromról írt fejezete sincs híján a 
mondaszerű elemeknek. A finom borral megitatott lovon való menekülés, a feladás 
után Gyuláról menekülő két vitéz: Zicsi és Serényi éjjeli csatája, mikor egymást 
töröknek vélik, Kerecsényinek a török táborra nyíllal lőtt fegyverszüneti ajánlata 
arra vall, hogy már annakidején sok mendemonda járt az ostrom körül. Elgondol-
hatjuk, hogy egy énekmondó, kinek a feladata a színezés volt, nem. törekedett tör-
téneti hűségre, hanem éppen ilyen mendemondákat igyekezett felszedni, hogy hőse 
szerepét annál érdekesebb megvilágításba helyezze. 

Hű színezés van azonban a vitézek fegyvereinek és a törökök ruházatának, 
felszerelésének, viselkedésének leírásában is, ami, mint láttuk, szintén régebbi for-
rásra talál. 

Az irodalomtörténészek már régebb idő óta ismerik a Kuun-kódex egyik darab-
ját, a Cantio de Militibus pulchra címet viselő éneket, ahol egy ismeretlen egykorú 
lantos megénekelte a gyulai vitézeknek egyik véres, veszteséges, de tisztességgel 
végződő portyázását. Ennek a versnek az éle, mint a Vörös Mihály verséé, szintén 
a kapzsinak feltüntetett Kerecsényi László ellen irányul, ki katonáival ridegen, szív-
telenül bánik. (Zrinyi Szigeti veszedelmében öt szakaszban mondja el Gyula meg-
vételét, és súlyosan elítéli, mint Istvánffy, Kerecsényi Lászlót, kit nemzete meg-
gyalázójának nevez. II. 58.) A gyulai névtelen énekében is kisebb rangú vitézek 
hőstettei ihlették meg a szinte ballada-stílusban írt költemény szerzőjét, aki nyilván 
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a közkatonák oldalán állott. Nem lehetetlen, hogy ugyanez az énekes vállalta azt 
a feladatot is, hogy egy aránylag kis szerepet játszó lovas vitéz életét énekelje meg 
halála és Gyula eleste után. Az a gondolat, hogy ezt a közkatonát Zrinyi Miklós-
szerű hőssé avassa, ki hőstetteivel magára és Gyulára vonja Szolimán haragját, 
származhatik Vörös Mihálytól, ki esetleg olvasta a Szigeti veszedelmet, de ez nem 
valószínű ennél a műveletlen írónál. Inkább hiszem, hogy hasonló szükségletből 
fakadt, mint a Cantio de Militibus-Ъап vérző szegény katonák portyájának meg-
éneklőjénél.1 

A stíluselemzés is némi hasonlóságot hozhat ki Vörös Mihály költeménye és 
a Cantio de Militibus között. A gyulai névtelen szeret refrénszerű ismétléseket 
alkalmazni: 

Két fél öszve erősen roppanának, 
Az törökök mind Állát kiáltanak 
Az magyarok mind Jézust kiáltának. 

Két fél öszve erősen roppanának, 
Reggeliül fogva mind estveig v'ivának, 
Szegény magyarokban sokan meghalának. 

Törökök elől magyarok futamának, 
Magyarokat messze nem űzték vala, 
Nap immáron hogy alámegyen v a l a . . . . 

Majd alább: 

Magyarok előtt törökök futamának, 
Törököket messze nem űzték vala, 
Az Istennek hálákat adtak vala. 

1 A költeményt kiadta Szilády Aron, RMKT. VII. VI. 175. Érdemesnek tartjuk össze-
vetni ennek a régi hősi éneknek adatait a Veress Endre gyulai oklevéltárában idézett 
történeti forrásokkal. A névtelen szerző a törökellenes vállalattal kapcsolatban a követ-
kező neveket idézi: Веке Pál, Balázsdeák Márton, Pribék Mihály, Imre Márton, Nagy 
Mihály, Tegzes Lőrinc, Varkucs Mihály, Nagy Fábián, Czigány Mátyás, ördög Mátyás, 
Nagy Gáspár. A gyulai vitézek két jegyzékén e nevek közül a vállalkozást vezető Веке 
Pál, Balázsdeák Márton és Tegzes Lőrinc neve található' meg. (Pribék is van, de ez 
János.) Az egyik jegyzék 1562. május elejéről való (id. h. 357. 1.), a második 1564 
május 8-ról (id. h. 378. 1.). Az első jegyzékben Ertew Tamás nevénél ezt a megjegyzést 
olvassuk: 2 octobris quum Веке Pál profligatus fuerat, captus est per Turcas (okt. 2-án, 
mikor Веке Pált megverték a törökök, elfogták) és ugyanezt a megjegyzést a dátummal, 
de Веке Pál neve nélkül még négy vitéz neve után olvashatjuk: ezek Nagy Mátyás, 
Nagy Bálint, Simándi Pál, Láday Mihály. Egyiknél, Nagy Lőrincnél pedig az október 1. 
dátum szerepel ugyanezzel a megjegyzéssel. Bothos Jánosnál meg ez áll: similiter eoderrr 
die periit (hasonlóképpen ezen a napon, t. i. okt 2-án pusztult el). Arachay István nevé-
nél viszont ezt az adatot találjuk: 2. Aug periit, quum Р. Веке in Zenas certavit cum 
Turcis (Aug. 2-án pusztult el, mikor Веке P. Szénásnál (Békés vm.) harcolt a törökkel) 
A névtelen énekes azt állítja, hogy a törökök „csak egy rabot sem vihettek vala". Ha-
ez az adat igaz, akkor a bugaci homokon vívott csata nem lehetett az október 2-i, mert 
itt, mint látjuk, foglyokat is ejtettek a törökök. Inkább kell gondolnunk az 1562 augusz-
tus 2-ire, mellyel kapcsolatban csak egy elesett katona neve szerepel a jegyzékben. Hogy 
a vitézek nevei közül csak háromnak a nevét találjuk meg a gyulai őrség lajstwamán, 
annak talán az az oka, hogy a többiek mind elestek a véres csatában, hiszen az ének 
szerint másfélszázán indultak és csak hetvenöten vergődtek haza, szekereken vivén haza 
bajtársaik holttestét. így a „testek közül" megszólaló Hegedűs János is bizonyára nem-
sokára rá meghalt, hiszen saját szava szerint: 

lm még élek, de már csak alig vagyok. . . . 

A költemény szerzőjével kapcsolatban Dézsi (id. h. 385. 1.) Balázsdeák Mártonra gondol, 
aki később elesett Gyula ostromának első napjaiban, de volt a gyulai vitézek között 
egy Lantos Gergely is (id. h. 359. 1.); ez a név jobban utal az énekes mesterségre, mint 
a ,,'deák". mert a deák egyszerűen csak litterátus, írni tudó embert jelentett. 

A gyulai névtelen énekében a csata a bugaci homokon folyik le, s ez egy kissé meg-
nehezíti az azonosítást a jegyzékben említett szénási ütközettel. 
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Hogy viadal helyre űzhették vala. 
Törököket messze nem űzték vala, 
Nap immáran hogy alámegyen vala. 

Vörös majdnem ugyanígy fejezi ki magát: 

Rettenetesképpen öszve nyargalának 
Tüzes indulattal egymáshoz valának (32. 1.). 

S kissé alább ugyanúgy: 

Mikor már hetedszer öszve nyargalának, 
A törökök szörnyen rivalkodának (34. 1.) 

Refrénszerü az is, hogy Vörös Mihály a Gyulába vitt foglyokat majdnem min-
dig ugyanazzal a kifejezéssel intézi el. Legelőször Kuczuk basáról írja (11. 1.): 

Azonban érének vég Gyula várába. 
S rekesztek a Basát setét barlangjába. 

Sulfitsár is hasonló sorsra jut (21. 1.): 

Toronyi azután gondját viselteié, 
A setét barlangba ó't is hellyhezteté. 

Mehemet jelentésében (40. 1.) is szerepel a „setét barlang": 

Kutzug és Sulfitsár mostanis rabságban 
Vágynák Gyulán setét barlangban agságban . . . . . 

És végül, még a harmadik kitörésnél is azzal végződik a küzdelem, hogy: 

Toronyi ez harcban halhatatlanságot 
Vitt véghez, s másfélszáz Tatárt agyon vágott; 
Es kétszázat fogva hajtott Gyula Várba; 
Rekesztette őket a setét barlangba. (60. 1.) 

A setét barlang, mint a vári tömlöc neve, szintén bajosan lehet Vörös Mihály 
kitalálása: úgy hangzik, mintha valami mindenki előtt ismeretes kifejezés volna. 

Mikor a török Eligán párbajra hívja Toronyit, így szól a küldöncnek választott 
Varsányi Ádámhoz (29. 1.): 

Egyenessen mégyen Varsányi Ádámhoz, 
A Várból ő néki vitézi tollat hoz, 
Mondván: vidd el néki struccmadár tollamat, 
És majd megmutatom vitézi voltomat. 

Az utolsó vers fordulata Ilosvai Toldijából Aranyon keresztül ma mindenkinek 
fülében van, de Zrínyinél is találkozunk vele (III. 114): „Eléggé mutattad már 
vitéz voltodat " 

fgy mentette át Vörös Mihály, a népköltő a régi énekmondó hagyományait az 
utókorra. S hogy igyekvése nem volt hiábavaló, azt költeményének későbbi sorsa 
mutatja. A szerző ugyan már nem érte meg kései sikerét. A század közepétől kezdve 
ugyanis a véggyulai bajnokok hőskölteménye megjelenik a ponyván a szerző neve 
nélkül, és a század végéig a népi könyvpiac keresett cikkévé válik, mert nemcsak 
három kiadást ért el, hanem még Tatár Péter, a hírhedt ponyvaíró is átírta prózába. 
A Toronyiról szóló eddig előkerült ponyvanyomtatványok (Orsz. Széchenyi Kt.): 

1 Toronyi Tamás, avagy a bajnokok Vég Gyula várában. Debrecen, 1859. Okolicsányi 
és társa. Itt már sorszámmal ellátott nyolc ,.rész"-re oszlik a szöveg. 
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2. Toronyi Tamás, avagy a bajnokok Vég-Gyula várában. Nagyvárad, 1861. Tichy 
Alajos. Vörös Mihály előverse (Ki hírt s nevet szerzett magának életben, Régiség se 
tarthat a sír- fenekén) itt a címlapra került. Címlapdísz: görög templom. 

3. Toronyi Tamás, avagy a bajnokok Vég-Gyula várában. Debrecen, 1870. Telegdi 
Lajos. A címlapon ugyanaz a metszet, mint az 1859-iki kiadáson: XIX. századi' magyar 
huszárok egy hadnaggyal. 

4. A vitéz Toronyi Tamás, vagy Vég-Gyula várának története és eleste. Kilencz kép-
pel. ü j ra elbeszéli Tatár Péter [Medve Imre]. Pest, 1868, Bucsánszky Alajos. 

5. Ugyanaz, a szerző neve nélkül. Rózsa Kálmán és neje (ezelőtt Bucsánszky 
Alajos), Budapest, 1881. 

6. Ugyanaz, 10 képpel. Budapest, 1892. Rózsa Kálmán és neje. 

Tatár Péter eléggé híven követi Vörös Mihály szövegét, de a Szulfitsár-epizód-
nál úgy adja elő a dolgot, hogy Vastag Balázs is fogságba esik, majd Toronyi 
pihenés közben az egyik törököt egy sziklafalról leüti, míg a másik törökkel küzdő 
Balázst Toronyinak Atlás nevű kutyája szabadítja meg. 

Végül Toronyi Tamás neve mint szerzőnév jelenik meg két ponyvaterméken: 

7. Toronyi Tamás: A legújabb háború után dühöngő koleráról, az Antikrisztusról, 
Plantamourról, az égi jelekről és a vitéz Brunczvik királyról. Budapest, 1878, Bartalits 
Imre. Itt már Attila, Kinizsi, Brunczvik mellett szerepel a félelmetes erejű Toronyi 
Tamás is: 

Hlyen erejű csak épen Attila, 
Ki ezelőtt vala az Isten ostora, 
Brunczvik, Kinizsi Pál és Toronyi Tamás, 
Ha ezek feltámadnának, akkor lenne romlás, 
No de azaz egy is nagy kárunkra vagyon, 
Mert a csecsemőt is öli vágja agyon, 
Neve ha akarod tudni? Neve Antikrisztus 

8. A másikon egy betyárélet elbeszélésének szerzőjeként szerepel: Vidrovszky 
Marczi híres rablóvezér élete és halála. Előadja Toronyi Tamás, Pest, 1873. Bucsánszky 
Alajos. 

De van, ami még teljesebbé teszi a sikert. Toronyi Tamás hőskölteménye ma 
is él a békési nép között. Szundy Károly közli velem, hogy a megye egyik eldugott 
falujában, Gádoroson, egy parasztmolnár meg egy parasztvendéglős folyékonyan 
el tudja mondani a költemény két-három énekét. S ha tovább nyomoznánk, bizo-
nyára akadna a többi parasztok között is nem egy, aki Vastag Balázs csapásaiért 
lelkesedve elszavalja a gyulai vitézek epikai méretű párbajait, visszaemlékezve 
arra az időre, amikor a szerző szerint: 

Aradon a Török lakását 
Vette, s onnan tette a földnek dúlását: 
Nemesre Parasztra terhes sarcot vetett, 
S ha valaki osztán néki nem fizetett, 
Nyakon kötve szegényt Aradra hozatta, 
Testét megmetélvén, végig bésózatta. 

Meg amikor: 
. . . . kemény sarcot hoztak a föld népére, 
Ügy hogy majd a föld is kiálta az égre. 
A sok szegénységet Aradra hajtották, 
Zabot, szénát vinni oda parancsolták. 

Figyelemreméltó, hogy a nép milyen érzékenyen reagált Vörös Mihály eseté-
ben: míg a magas irodalom, a művelt közönség tudomásul se vette a törökellenes 
küzdelem hőseit megdicsőítő művet, a nép megérezte benne a sajátját, az ősi ének-
mondó stílust, s azt a hőskölteményt magáévá tette, melynek nyelvében talán 
egyetlen nyelvújítási szó se akad, mert teljesen az ő nyelvén, az ő számára készült. 


