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GYULAVÁRA JUBILEUMA

Egy névvel kezdem: Toronyi Tamáséval, még ha nem is ismeri a nem
zeti közösség. Pedig majdnem olyan közkeletűnek kellene lennie, mint
Sziget védőjének, Zrínyi Miklósnak neve.

Most, hogy Gyulavára ostromát és elestét ünneplik, akárcsak Sziget
várét, Ieltámasztom ennek az elfeledett hősnek hírnevét is, akinek a
legnagyobb érdeme volt, Zrínyi után, a török sárkány elleni magyar küz
delemben és önvédelemben. Gyula ostroma véres előjátéka volt Szigeté
nek. A baj ott van, hogy Toronyi Tamásnak és hős társainak nevét nem
olyan költő őrizte meg az utókor számára, mint Zrínyiét, hanem csak
egyszerű népi hegedősök. sőt már az ő éneküket is csupán egy ponyva
vers, az is csak 18ü7-ben jelent meg bizonyos Vörös Mihály tollából: A
bajnokok vége Gyula várában, irattatott a Hód vize partyán nemes Vörös
Mihály által. Szegeden nyomtattatott Grün Orbán betűivel 1807.

Hogyan merjük ezek után egy ilyen késői népi termék alapján köve
telni, hogy hősének kivételes érdemeket tulajdonítsunk? Igaz-e az, amit
Vörös Mihály Gyula hős védőiről zengedez? Egyáltalán létezett-e a hős

Toronyí Tamás, hiszen Istvánffy Miklós nagy történelmében, ahol részle
tesen leírja az ostromot és tragikus befejezését, nem is említi meg a
nevét?

Az igaz, de a bécsi hadi levéltárnak a gyulai katonákról készített lis
táján az élen szerepel Tornyi Tamás. Másrészt Kemény János, a szeren
csétlen erdélyi fejedelem, II. Rákóczi György hadvezére, önéletrajzában
ezt írja: "Édesanyám volt Tornyi Zsófia, kinek atyja Tornyi Tamás Gyu
lában lakott, igen híres vitéz s nagy főember volt. Első halálos kopjatö
rése, bajt-viadalja, akkor Aradban lakott Deli Husszain híres törökkel
tizennyolc esztendős korában szerencsésen volt: azután is sok jeles dolgai.
Onnan hivattatott be Erdélyben lugasi és karánsebesi bánságra, adván
melléje pusztakamarási, rnagyargáldi, akkori időben szép jószágokat né
hány falubéliekkel."

Toronyi vagyis Tornyi Tamás tehát nemcsak élt és csakugyan Gyula
várának hőse, hanem Kemény János erdélyi fejedelem anyai nagyapja
volt és sok jeles dolgot vitt végbe. Ezek pontosan indokolják, hogy Vörös
Mihály hőskölteményt írt róla. A ponyvavers és Kemény János Önélei
írása közt csak az az eltérés, hogy a versben egy leomlott bástyafal ha
lálra sújtja török ellenfelével együtt az elkeseredetten harcoló Toronyi
Tamást:

Bástya leszakadván őket úgy 'Ütötte,
Hogy mindjárt meghóltak, s a fal eltemette.

Ezzel szemben áll Kemény János közvetlen forrásból eredő adata,
mely szerint Toronyi Tamás a lugosi és karánsebesi bánság parancsnok
ságát és jelentős birtokokat kapott jutalmul hadi érdemeiért.

Hogy lehet ez? Azt kell hinnünk, hogy volt egy legendás változat,
amit ott a helyszínen verselt meg egy hegedős, és volt a történelmi való
ság, melyről Toronyi Tamás unokája tanúskodik.

A mondai változatot pedig Vörös Mihály ponyvaverse őrizte meg há
romszáz éven át. Talán valami Tinódi-féle régi ének kézirata volt előtte,

mert olyan részleteket ad, aminőket a történeti forrásokból nem is merít-



hetett, és olyan balladai stílusban írt, amilyet ő nem találhatott ki, csak
hajdanán használhatta a névtelen, talán a vitézek között is szereplő bizo
nyos Lantos Gergely. Erre már több mint egy évtizede rámutattam. így
például a történelemíróknál és az egykorú röpiratokban ismeretlen adat,
hogy a törökök Figl Hieronimus pattantyússallövetik a falakat, vagy hogy
a "Dervis beblió bég" (= Begler bég) jelen van és

A derviseket is magához hivatta,
Hogy imádkozzanak jól megparancsolta.

A vár bevétele utáni állapotokra is gondolnak:

Még mellé iek: adott harminc Derviseket
Kik környül metéljék a kis gyermekeket.

Mondai jellegűvé alakul itt a később erdélyi kormányzóvá lett Géczi.
menekülése is:

Vitéz Géczi elébb bement a kocsmába
S tokaji bort hozott egy nagy buteUába,
Melynek maga felét elébb kihörpöUe,
A többit a lova torl~ába töltötte.
De Géczi hogy lovát megitatta
OUyan kedve lett, hogy alig tarthatta;
Ekkor felpattana hirtelen hátára
S még aznap bényargaU könnyen Szalontára. J)

így mentette át az utókorra Vörös Mihály, a népköltő a régi énekmon
dót követve, az elveszett mondát, S hogy igyekvése nem volt hiábavaló, ezt
a ponyva népi sikere bizonyítja. Hat kiadásban nyomták és írták újra.
Szundy Károly ügyvéd közlése szerint nem messze Gyulától, Gádoroson,
egy parasztmolnár és egy parasztkocsmáros vele együtt versengve szokták
elmondaní a költemény két-három énekét, akárcsak diákjaink a Toldit.

Kemény János nagyapjának legendás érdemeit azzal tetézi, hogy Ön
életírásában így folytatja: "Anyámnak anyja volt Toldi Petronella, István
nal egy volt (= testvére volt), kiből való volt amaz nagyerejű vitéz Toldi
Miklós. Ezenből ágazott a méltóságos iktári Bethlen familia, kiből amaz
halhatatlan emlékezetet érdemlő Bethlen Gábor fejedelem, öccse is, István
fejedelemséget viselt."

Érdekesen keveredik így a Toldi-monda körül a főúri öntudat a népi
hagyománnyal s lesz az Ilosvainál a budai kapuban őrzött legendás Jegy
verű óriásból Bethlen Gábor és István őse. Az irodalomtörténet kutatói
előtt áll most a csábító feladat: egyrészt a Nagy Lajos korára visszamenő

Toldi-monda ügyét újból felrázni, másrészt Toronyi Tamás körül a levél
tárakat megszólaltatni. Szinte szemünk előtt fejlődnek ki egymás után a
magyar mondák.

Legutóbb a nyelvész Papp László felkutatta az egyik gyulai alkapí
tány, Marinith alias Horváth Ferenc végrendeletét, melyet felesége, Rás
kay Katalin és gyermekei nevére tett, meggondolván "az mastani idének
nagy háborúságát, ki mastan ez szegín Magyarországra jüvende, fűképpen
ez Gyula várára és városára, kikben énnekem az én fejemet és iletemet

1) Újabban Komlovszki Tibor elég valószínűvé tette, hogy Arany János is ismerte a
ponyvaverset és nem kerülte el hatását, mikor a Toldit írta.



az úristen segítsigivel, jó kedvvel kell szerencsére vetnem az kezensíges
keresztényeknek ellensíge és dühessige ellen, az tereknek ellene". (Ráskay
Katalin talán Ráskay Lea, a Margit-legenda Írójának családjából való.)

Az okmányt a hagyakozón kívül Kerecsényi László, a nyilván szintén
horvát Kuchilith Péter aradi prépost és Géczi János Írta alá. Ez a vég
rendelet gyönyörűen őrizte meg a kor tragikus, de hősi hangulatát. A gyu
lavégvári katonák tudták, hogy esetleg vértanúság vár rájuk. Marinith az
ostrom első hónapjaiban csakugyan elesett. (A ponyvaversben Marincsi
néven szerepel). A haza védői, de egyúttal a kereszténység páncélosai ők,

mint ahogy Balassi Bálint híres versében is mondja:

o én édes hazám, te szép Magyarország,
Ki kereszténységnek viseled paizsát ...

-

Kerecsényi László, a vár fukar, pénz- és birtokgyűjtő kapitánya rög
tön fel akarta adni a várat, de a vers szerint is, a katonák nem engedik:
Géczi és két más főbb hadnagy a Szentháromságra esküsznek, hogy nem
adják fel Gyulát. Mire következik az ostrom és a védők megsemmisülése.
A Zrínyiász szerzője ezért nemzete meggyalázójának nevezi Kerecsényit.
O bizony nem rohant ki. Az ének szerint a kapukat kinyittatta, mire a
török "beballagott". A kapitány jobbra számított, mert Szolimán, reménye
ellenére, Belgrádba vitette vasra verve és lefejeztette. Ezért lett Toronyi
Tamás Gyulavár hősévé a népi énekes, talán Lantos Gergely lantján. Ö
képviseli azt a keresztény magyar heroizmust, amit a horvát Marinith
magyar végrendelete is hangoztat. Nevét fenn kell tartania az utókornak,
mely méltatlanul elfeledte.--------
NAHEKI GERGELY VERSEI

Narekí Gergely a neves örmény teológus és költő,

Nagy Chosrov örmény püspöknek, az örmény li
turgikus nyelv megalkotójának fia volt. 951-ben
született és 1003-ban halt meg. Az arméniai Vasz
purakart tartományban fekvő Narek kolostorban
nevelkedett, majd ott élt és ott is halt meg. Kor
társai (Lamproní Nerses) úgy emlegetik, mint "em
beri alakot öltött angyal"-t. Szentírási kommen
tárok és szentbeszédek mellett. igen sok verses mű
is maradt fenn tőle. Istenszeret.etet sugárzó költé
szetét a mély gondolati tartalom mellett nagyere
jű és képekben gazdag nyelv jellemzi.

A SZENT ELÉGIÁK KÖNYVÉBÖL

Vihar összerázott engem.
Nagy tenger kiáltott hozzám,
dörgött lomhaságom ellen.
Mennykövek szétzúztak engem,
villámok elástak engem.

Halálos záporral verve,
a tűz torkától leköpve,
en-kezem közt elrabolva,
zuhatagban összetörve,
tavasz ujjával ledofve,

szánalmas bukfencezésem !
fojtó iszapot rágcsálva,
bűzös sötétségbe hullva,
sárban, bozóttal borítva,

löksz engem ....:..- nem érzek többé,
ébresztesz - nem érzek többé,
megsebzel - nem érze k többé,
szólsz hozzám - nem értek többé,
kiáltasz - nem értek többé,
parancsolsz - nem értek többé.
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