
Az 1514. évi parasztháború
mezőtűri epizódja

A Mohács előtti Magyarországot megrázó nagy parasztfelkelés ránk maradt
emlékei közül kettő tesz említést az akkori Nagytúr, a mai Mezőtúr mezőváros-
ról.

Az egyik egy Bécsben talált, kéziratos följegyzés (közzétette Kluch János,
1905-ben). Ez a rövid szöveg, miután viszonylag részletes beszámolót nyújt az
1514-re hirdetett magyarországi kereszteshadjárat szervezéséről, arról, hogy
Székely Dózsa György e szervezkedés folyamán Bakócz érsektől önmagának kér-
te a szerveződő „szent had" vezéri tisztét, de a főpap elutasította az ajánlkozó
végvári tisztet, rátér a minket érdeklő részletre:

„.. .a keresztet tehát nem kaphatta meg az esztergomi érsektől, de magá-
nak és szolgáinak a bíbor keresztet bíbor szövetből fölvarratta, színlelve, hogy
az érsektől kapta. Budára jött a keresztesekhez, akik nagy örömmel fogadták.
De ő haladék nélkül Túr mezővárosáig ment, mivel félt az előkelők lappangó
gyanúitól, és innen a temesi részekre vonult sietve. Túr mezővárosában pedig
összegyűltek bizonyos keresztesek, akiket a tisztviselők és nemesek fegyverrel
kezdtek zaklatni, és gúnyolásukra egy szamár farkára keresztet kötöttek, és föl-
keltek ellenük, ugyanakkor a keresztesek is őellenük, és elkezdtek fosztogatni
és mindenféle gazságot elkövetni; közülük sok vezetőt elfogtak és láncra verve
Budára küldtek, és Budán a király és az előkelők parancsára kegyetlenül karó-
ba húzván őket, ebben a Túr mezővárosban volt minden baj kezdete."

A másik, Mezőtúron történt eseményekről tudósító forrásunk Szerémi
György királyi káplán híres-neves emlékirata ..Magyarország romlásáról". A
történet itt úgy szól, hogy Bakóczi érsek igenis kinevezi a keresztesek fővezéré-
vé Székely Dózsa Györgyöt, aki át is veszi a Pest mellett gyülekező tábor veze-
tését, majd azzal együtt útra kelve az Alföldre megy, s minden nagyobb hely-
ségben folytatja a toborzást.

„És elment ezután Nagytúrba, ott is kikiáltatta, hogy a büntetés és a bűn
elengedésével vegyék fel a vörös szent keresztet, s jöttek a szent kereszt felvé-
telére több mint nyolcszázán.

Közben talált Székely György egy adószedőt, és ötszáz márka volt nála
készpénzben, őt megölte és a pénzt elvette. Rendelt már Székely György trom-
bitásokat és dobosokat. Rendelkezett és felkerekedett Nagytúrról."

Ez az utóbbi történet csak egyetlen ponton egyezik az előbb olvasottal: ab-
ban, hogy az általa Mezőtúrra helyezett események nála is arra az időpontra es-
nek, mikor a parasztvezér és hada átvonult a mezővároson. A bécsi kéziratban
oly nyomatékkal hangsúlyozott viszálykodásnak, gúnyolódásnak, sőt fegyveres
összecsapásnak itt nincs nyoma. Azt ugyan nem lehet állítani, hogy a két elbe-
szélés ellentmond egymásnak — végső soron az adószedő megölése lehet része a
másik szövegben olvasható zavargásoknak —, de a különbség mégis elég nagy
ahhoz, hogy kétséget támasszon összetartozásuk iránt. Hiszen mindjárt a tör-
téntek megítélésében is nagy eltérés észlelhető: míg a bécsi kézirat a Túron tör-
ténteket igen fontosnak tartja, belőlük származtatva „minden bajt", addig Sze-
rémi a maga kétszemélyes drámáját szinte csak mellékesen írja le, a fő hangsúly
nála a toborzáson, a seregszervezésen marad.
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No de akkor kinek van igaza? Lényeges szerepet játszott-e a jeles tiszántúli
mezőváros a parasztfelkelés kirobbantásában — vagy csak egyszerű állomása
volt a keresztes had felvonulásának?

Először is azt kellene tisztáznunk, hihetünk-e egyáltalában szerzőinknek?
A Dózsa-felkelés forrásai között bizony sok a félrevezető, a rosszul értesült!

Ami a bécsi kéziratot illeti, általánosságban a megbízható híradások közé
sorolhatjuk. Szerzője a jelek szerint a budai királyi udvarból származó híreket
szedett csokorba. Lévén viszont, hogy a hallottak leírására jó 12 évvel az ese-
mények után vállalkozott, a felkelésről általa adott kép bizony itt-ott már ho-
mályos. A robbanás és a harcok története leegyszerűsödik nála. Különösen a
helyismeret gyöngesége szembetűnő: az egész felkelést néhány helyiséghez köti,
Budán, Pesten és a szomszédos Gubacson és Rákosmezején kívül csak Temes-
vár, Kolozsvár meg Túr neve olvasható írásában. Arról, ami a székvárosban és
környékén történt, elég részletesen, és megbízhatóan számol be: tudomása van
róla, hogy a felkelés kirobbanásában fontos szerepe volt a keresztes bulla visz-
szavonásának; ismeri Székely Dózsa György budai fellépését; egyike azon ritka
szerzőknek, akik még tudtak arról, hogy György vezér a felkelés kirobbanása
után, a Maros mellékéről hadat küldött Buda ellen, s azt jóval később verte le
Bornemissza János várnagy, mint hogy az eredeti keresztes tábor Pest alól el-
vonult. Ezzel szemben egyáltalában nincs tudomása azokról a harcokról, amiket
a fősereg a Maros mentén folytatott. Temesvár ostromát ugyan említi, s leírja
Szapolyai János támadását, György vezér kivégzését, sőt végül kitér Lőrinc pap
erdélyi paraszthadának leverésére, de mindezt meglehetősen általános formában
teszi.

Ebből a szemszögből nézve annyi világos, hogy Túron mindenképpen va-
lami fontos dolognak kellett történnie, különben aligha került volna a bécsi
névtelen szerző tollára. Az azonban már nem ilyen egyértelmű, hogy valóban az
zajlott-e le ott, amit szövegünk állít.

Nem is annyira az ébreszti föl a gyanút, hogy a Pesttől távol történtekről
milyen hézagosok ismeretei, bár ezt sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Inkább
azon akad föl az ember, hogy az a történet, amivel szerzőnk Mezőtúr fontosságát
megindokolja, mennyire sablonszerű. Az a jelenetsor, amit leír — a nemesek
gúnyolják és zaklatják a kereszteseket, mire azok fegyverre kelnek, s kölcsönös
öldöklés kezdődik — érvényes Túron kívül még nagyon sok magyarországi
helységre, mi több, általánosságban az egész országra. Annyira, hogy magában
a mi szövegünkben is ismétlődésnek hat. Névtelen bécsi szerzőnk ugyanis, még
mielőtt Székely Dózsa György színrelépését, s rá a túri epizódot tárgyalná, le-
írja, hogy a keresztes bulla visszavonása miatt a paraszt-önkéntesek lázongani
kezdtek, mire az urak ,,.. .jobbágyaikat kezdték összefogdostatni és súlyos bün-
tetésekkel sújtani, másokat pedig, akik kereszttel voltak megjelölve, megöltek, a
hajdúkat pedig kiheréltették. Amiből a magyar urak és a nép között nagy lá-
zadás tört ki."

Igaz, a két állítás közötti ellentmondás föloldhatónak látszik. Ha az országos
lázadás mindenhol nagyjából azonos módon ment is végbe, akkor a Mezőtúron
történteket viszont azért illetheti meg fontos hely, mert esetleg ott állt a fősereg
a kérdéses pillanatban. Azaz e szerint a gondolatmenet szerint Túr a paraszt-
háború voltaképpeni kirobbanásának lenne színhelye.

Ezzel az érveléssel azonban baj van. Először is a keresztes hadjárat leállí-
tása jóval később következett be, mint hogy Székely Dózsa György serege me-
zővárosunkon átvonult. A végső döntést ez ügyben valamikor május 24-e előtt
vagy éppen 24-én, de mindenképpen május 15-e után hozta a királyi tanács.
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Bakócz érsek, a nemesség állandó panaszainak, s az arisztokrácia vele szemben-
álló része nyomásának engedve május 15-én még csak a további toborzást eltil-
tó rendelkezést adott ki. Május 24-én viszont Ulászló király már egy korábbi
parancsának végre nem hajtása miatt állít ki az (urak bosszújától félve a tá-
borokból hazatérni nem merő) önkéntesek részére országos „menlevelet"; a
bíboros peddig éppen 24-én bocsátjja ki saját, a hadjáratot „alkalmasabb idő-
re" elhalasztani rendelő oklevelét.

Ha viszont a pesti had május 9-én vagy 10-én kel útra, de május 22-én már
Apátfalvánál harcolnak előőrsei (mint ezt több, a kérdéses napokban írt levél is
bizonyítja), akkor Nagytúron valószínűleg éppen május 15-én vonultak át a ke-
resztesek. Bakócz első, e napon kelt parancsát csak később, Szerémi valószínű-
leg pontos tudomása szerint Békésen kapta kézhez az önkéntesek vezérkara; a
végleges letiltás híre pedig már Dózsa első két csatája, Apátfalva és Nagylak
(május 23—24. éjjel) után érkezett hozzájuk. Tehát sem az az állítás, hogy a za-
vargások csak a visszavonás kihirdetése után kezdődtek, sem az a feltevés, hogy
a visszavonásról szóló hír esetleg éppen Mezőtúron jutott az önkéntesek tudo-
mására, nem lehet igaz.

Mai ismereteink szerint a parasztháború kitörése valóban nem a bécsi kéz-
irat által leírt módon történt. A keresztesek a vártnál nagyobb számban gyüle-
keztek a kijelölt táborhelyeken, s ez szervezési és ellátási nehézségeket okozott.
A nemesek ugyanakkor felbőszültek, hogy épp a tavaszi munkák idején oly sok
munkáskezet vesztettek. A kölcsönös elégedetlenség egyre veszélyesebb súrlódá-
sokra vezetett mindenfelé, ahol az önkéntesek gyülekezni kezdtek. Hont, Pest,
Nógrád és Heves megyék már április végén szervezkedtek a keresztesek ellen,
június 16-án legalább is ezt írták egy közös levelükben: „már majdnem két hó-
napja a harcmezőn és a hadi táborban állunk." Gyula környékén, tehát Túrtól
nem is túl messze május elejéről szólnak első, zavargásokat említő híreink: a
gyulai várnagy ugyanis ekkoriban elrendelte az uradalom jobbágyainak, hogy
„mivel tudniillik a prasztok és a közemberek a nemesi rend ellen zavarogtak...
maguk védelmére a nevezett Gyula várába... behívatván bemenni fölkészülje-
nek."

A kezdődő zűrzavar fokozásához nagyban hozzájárult, hogy a kereszt-hir-
detésbe több fölhatalmazás nélkül cselekvő, de az urakkal szemben annál har-
ciasabb hangot használó szerzetes és világi pap is bekapcsolódott. Bakócz érsek
már említett, május 15-i parancsában nyilvánosan elismeri, hogy nem kisebb
helyi csetepatékról, hanem országos gondról van szó:

„Tudjátok meg, hogy... volt sok olyan pap, klerikus, egyházi és világi sze-
mély. .. akik, ahogy valószínűnek látszik, a viszályt elültető gonosz szellemek-
nek sugallatára, tőlünk és a legszentebb apostoli széktől semmiféle felhatalma-
zást sem kapva, szentségtörő és kárhozatos vakmerőséggel Magyarország külön-
böző részeiben,... a mi szándékunk és az apostoli bulla ellenére való keresztes
hadjáratot hirdettek,... a földesuraknak való rendes adót, a királynak járó di-
kát és más jogos és szokásos terheket, ezenkívül a följebbvalóknak való enge-
delmességet megtagadják és megtagadandónak hirdetik... És ezek a hamisan,
hitehagyók és kiközösítettek által kereszttel megjelöltek... a nemesek udvarhá-
zait és más tisztes emberek lakásait és szállásait ellenségként megrohanják, ér-
tékeiket és javaikat fölprédálják,... gyújtogatnak, embert ölnek, és más botrá-
nyos dolgok is történnek vég nélkül..."

Ha voltak egyáltalában zavargások Túron, amit se igazolni, se kizárni nem
lehet, azok egyáltalában nem álltak magukban. Azt sem föltételezhetjük, hogy
a harctérre vonuló keresztes tábor itt találkozott először a nemesi megtorlással
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— hiszen Bakócz idézett parancsából nyilvánvaló, hogy az országban mindenki
tudott a kölcsönös erőszakosságokról.

Még egy utolsó szempont billenthetné a bécsi kézirat javára a mérleget. Va-
jon nem azért robbant mégis csak valami a Nagytúron átvonuló keresztes sereg-
ben, mert itt a helybeli önkéntesvezérek kivégzéséről értesült? Azonban itt is
baj van az időrenddel. Még ha el is fogadjuk, hogy Túr igen korai és igen súlyos
zavargások színhelye volt, ez a feltevés azt követeli, hogy az elfogott nagytúriak
budai kivégzését valamikor május 13—14-e előtt képzeljük el. Ez viszont egy-
részt ellentmond valamennyi korabeli híradásnak, hiszen azok május végéig
egyáltalában nem beszélnek megtorlásról, különösen nem hivatalból elrendelt
kivégzésekről. Az első hír, ami ilyenekről tudósít minket, csak egészen későn,
a felkelés veresége utáni időből származik: július 29-én Budáról Velencébe írt
már valaki a paraszháborúról, s ebben (Dózsa temesvári kivégzését is hozzá-
fűzve) mondja el három pap karóba húzását, illetve megégetését Budán. Egy
másik Velencébe jutott értesítés (augusztus 11-i kelettel), az első budai ítélet-
végrehajtásokat csak Bornemissza várnagynak a visszatért keresztesek elleni
győzelme utánra helyezi, ez pedig csak június végén következett be.

Ugyancsak nem egyeztethető össze a budai kivégzések feltételezése az ese-
mények 1514 májusi menetével sem. Az érseki parancsban is leírt kilengések
ugyanis végső soron még nem lehettek nagyon súlyosak, hiszen a vállalkozást
ekkor még nem fújták le. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy az akkori feudális
mérce még nem követelt szervezett megtorlást: Bakócz oklevele még csak a pa-
rancs jövendő megtagadóit fenyegeti világi karhatalom segítségül hívásával.
Ugyanakkor az első olyan adatok, amelyek tényleges vérengzésekről szólnak,
csak május 20-tól kezdve jelentkeznek. A toborzás betiltása után elmérgesedő
légkörben a pesti tábor keresztesei kb. éppen 20-án földúlnak egy nemesi kúriát
Vác közelében, s huszonegynéhány urat levágnak. Ekkorra tehető Heteley Mi-
hály tokaji várnagy (még mindig inkább magánjellegű) akciója, aki a környék-
beli keresztesek szerint „.. .testvéreink közül, azaz a keresztesekből vakmerő
merészséggel (egyeseket) megöltél és meggyilkoltál, és ezenfölül közülük börtön-
ben is tartasz (néhányat)." Május 22-én zajlik le a felkelés első ütközete Várad
közelében, ahol többszáz főnyi nemesi csapat próbálja — hiába — szétverni a
keresztesek itteni táborát.

Az igazi megtorlás csak ezután, közelebbről a bulla visszavonása, tehát má-
jus 24-e után kezdődhetett el. Budán még ekkor sem igen kerülhetett sor ke-
resztesek karóba húzására, hiszen éppen május 25-én tesz a kormány először kí-
sérletet az itt hátramaradt keresztesek békés szétoszlatására, s ezek az erőfeszí-
tések végül június 1-én vezetnek csak sikerre (mikor is „Saleresius" Ambrus ve-
zér rábírja népét a hazamenetelre).

A bécsi kézirat állítását tehát, hogy a parasztháború kirobbanásához a me-
zőtúri keresztesek és a helyi urak összecsapása, illetve az azt követő véres meg-
torlás adta volna a döntő lökést, nem lehet fenntartani. Dehát akkor miért ma-
radt fenn Nagytúr emléke a parasztháború nagy eseményei között?

Megadhatja-e a keresett magyarázatot Szerémi György emlékirata?
Az általában megbízhatatlannak, ellenőrizhetetlen, vagy éppen teljesen lég-

ből kapott mendemondák továbbadó jának tekintett néhai királyi káplán a pa-
rasztháború eseményeiről, közelebbről annak a Tiszántúlra és a Temesközre-
eső részleteiről meglepően megbízható hírforrásnak bizonyult. Az általa föl-
jegyzett túri epizód, Székely Dózsa György és az adószedő halálos végű találko-
zása pedig pontosan ebbe a földrajzi környezetbe tartozik. Ez azonban még
semmiképpen sem biztosíték a híradás hitelességére.
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Szerémi közlése azonban ezúttal sem áll magában. Ricardus Bartholinus
1515-ben kinyomtatott, tehát közvetlenül a parasztháború után készült, s általá-
ban igen megbízhatónak bizonyult híradása a keresztes hadjárat szervezését a
következőképpen írja le:

„Az esztergomi érsek, mikor a népnek keresztes hadat hirdetett, utat nyi-
tott a bűnnek. Kezdetben alig háromszázan adták a nevüket, de a sokaság rövi-
desen megnőtt, vezérnek Székely Györgyöt választották meg. Ez négy párviadal-
ban győzött le törököket, de midőn a megszolgált kitüntetés, a megszerzett győ-
zelmek jutalmából a kincstartótól (akinek a király a kifizetést megparancsolta)
semmit sem kapott meg, feldühödve bosszún kezdett gondolkodni, s kevéssel ké-
sőbb egy királyi adószedőt, háromezer dukátot elvévén tőle, megölt, s azzal fe-
nyegetőzött, hogy a török részekre lovagol."

A folytatás szerint II. Ulászló erre mégis megadatta György vitéznek a ju-
talmat, a parasztsereg viszont azért lázadt fel, mert a király időközben békét kö-
tött a szultánnal, s elrendelte a hadjárat leállítását. „Györgyöt előbb vezérré,
majd királlyá tették..." zárul le ez a részlet.

Vagyis megtaláltuk az adószedő-mozzanatot, csak éppen a történés helyé-
nek megnevezése nélkül. A folyamat viszont, amibe ez a jelenet beépül, gya-
korlatilag azonos a Szeréminél látottal: a felkelés kirobbanására a pápai bulla
visszavonása miatt kerül sor, az eltérés csak annyi, hogy Bartholinus egyedül a
teljes visszavonás parancsáról tud, Szerémi viszont még arra is emlékezik, hogy
ezt a végső döntést megelőzte a másik, kevésbé radikális korlátozó intézkedés!
„(Székely György) Békés mellett is tábort ütött, s ismét kihirdettette, hogy jöj-
jenek felvenni a szent keresztet... A legátus, látva (az urak) haszontalan tétlen-
ségét, elhallgatott, s levelet írt Székely Györgynek, hogy ő is álljon el a háború-



tói hagyja abba a toborzást... Hogy a levelet elvitték Székely Györgynek, ha-
ragra gyulladt: Nem vagyok gyermek, nem vagyok én őrült, hogy kijátsszatok
.. .György már a Kőrös mellett fekvő Gyulához indította el seregét..."

„Ezután az érsek megtudva a keresztesek pusztulását, kiközösítés átkával
kihirdette, hogy minden keresztes menjen haza .. .Azután pedig Székely György
kikémlelte, hogy (Csáky) püspök, Báthori István és a többi nemes nagyon örven-
dezik. .. Minthogy már tizenkétezer embere volt..., megostromolta reggel a fo-
lyó melletti nagylaki várat..."

Ha tekintetbe vesszük, hogy Bartholinus beszámolója mennyivel rövidebb,
a betiltás fokozatainak összemosása érthetővé, és mellékessé válik. A lényeg az,
hogy mind ő, mind Szerémi még ismerték a keresztesek lázadásának valódi tör-
ténetét: a legújabb kutatások ugyanis pontosan azt igazolták, hogy a tulajdon-
képpeni parasztháború nem a Pest alatti táborban, hanem az alföldi menetelés
során robbant ki!

Lényegesebb eltérés mutatkozik viszont Székely Dózsa György tettének
megindoklásában. Szerémi, aki szerint, mint láttuk, György vitézt a királyi ud-
varban elszenvedett megcsúfoltatás után Bakócz mégiscsak kinevezte a keresz-
tesek fővezérének, legföljebb csak következtetni enged arra, hogy az eset a ki-
rályi tisztviselők elleni bosszú lehet. Bartholinus viszont Dózsával rögtön a ju-
talom kifizetésének megtagadása után, nyíltan a bosszúhoz kötve öleti meg ál-
dozatát.

Végül pedig egészen más ez utóbbinál az esemény hangsúlyozása: a dolgot
csak mellékesen említő Szerémivel szemben ő a keresztesek általi vezérré vá-
lasztás közvetlen előzményének, gyakorlatilag okának tekinti az adószedő levá-
gását.

A két, egymástól mindenképpen független, sőt, mint láttuk, egymással nem
is mindenben egyező híradás egybecsengése annyit mindenesetre bizonyít, hogy
a György vitéz által elkövetett gyilkosság történetét igaznak fogadhatjuk el. A
két vélemény ellentétes részeinek összevetése ugyanakkor azt sugallja, hogy
ezen túlmenőleg valami valóban létezett kapcsolatot kell látnunk az adószedő
halála és Dózsa kiemelkedése között. Ezek az eltérések ugyanis voltaképpen Sze-
rémi György egy tévedésére vezethetők vissza. A hajdani királyi káplán ugyanis
azzal, hogy elhitte azt a néphagyományt, mely Székely György Bakócz általi
kinevezéséről szólt, elmosta az általa Túrra helyezett epizód igazi hátterét, s
így azt csak mellékesen illesztette történetébe. Ezzel szemben a legújabb kuta-
tás Bartholinus igazát bizonyítja: ez a kinevezés nem történt meg, György vi-
tézt valahol az Alföldön, utólag választotta vezérének a paraszt-katonák már
lázadni készülő tömege.

Azokban a napokban, mikor Székely Dózsa György fegyvert rántott a va-
lamiképpen vele szembekerülő királyi tisztviselőre, már országszerte nagy volt
a nyugtalanság. Valószínű, hogy többfelé is voltak már halálos áldozatai az urak
és keresztesek szaporodó összecsapásainak. A cselekedet tehát még akkor sem
minősülhet különösnek, ha a személyes indítékokon kívül valami általunk isme-
retlen, talán az átvonuló sereggel kapcsolatos konfliktust sejtenénk is mögötte.
Önmagában tehát nem lehet magyarázata a vezérválasztás mindenképpen nagy-
fontosságú mozzanatának.

Kínálkozik azonban egy másik, általánosabb megoldás. A keresztesek gyü-
lekezését kísérő zavargásokban a jobbágyságnak mindenféle kötelező adóval és
szolgáltatással szembeni ellenszenve különös formában éleződött ki: az adósze-
dőket, vámhivatalnokokat és hasonló állású embereket személyükben tette fe-
lelőssé tisztjükért. Bakócz Tamás fentebb már idézett, május 15-i parancsa a kö-
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vetkezőképpen emlékezik meg erről: „Azokra pedig, akik az említett rendes
adókat és a királyi dicát behajtani vagy kérni merészelték, halált követelnek, s
aki ezekre az adó- és dica-szedőkre követ hajít, azt állítják, hogy száz napi bűn-
bocsánatban részesül."

A fenti mondatot szinte szorul szóra megismétli az érseknek a hadjáratot
egészében leállító május 24-i rendelkezése is. De leírták e gondolataikat maguk
a keresztesek is. Valamikorra ezekre a hetekre kell tennünk annak a kelet nél-
küli írásnak elkészítését, melyben Kecskés Tamás és Mészáros Lőrinc abaúji
keresztes vezérek, még a király és az érsek nevében, de már meglehetősen saját
észjárásuk szerint a következőkre hívták föl az önkénteseket: Ha az adósze-
dők erővel akarnának rajtuk pénzt behajtani, kelljen föl ellenük az egész egybe-
gyűlt nép, és ha mind el is emészti azokat, ne legyen semmi bántódása. Aki élel-
met és egyebet visz a had után, nem tartozik sehol vámot fizetni..."

Ilyen közhangulatban egy királyi dicátor megölése igenis kelthetett közfi-
gyelmet. Egy olyan ember, aki végvári katona, tehát tulajdonképpen a hatalom
oldaláról jön (mi több, valószínűleg nemes is volt) — és mégis kezet emel a
közgyűlölet középpontjába került adószedőkre, bizonyosan nagy népszerűségre
számíthatott a keresztesek között.

Űgy tűnik tehát, hogy a tárgyalt, halálos végű összeszólalkozás Székely Dó-
zsa György életének egyik kulcspontja. Igazolja ezt a feltételezést az a kevés,
amit ennek a tragikus sorsú népvezérnek fölemelkedéséről tudunk?

Dózsa a teljes ismeretlenségből bukkant föl 1514 tavaszán, a keresztes to-
borzás megindításakor. Addig a nándorfehérvári őrség lovas tisztje volt, aki né-
hány török elleni párbaj-győzelemmel szerzett nevet magának. Valószínűleg a
készülő hadjárat híre csalta föl Budára, feltehetően abban szeretett volna vala-
mi tisztesebb feladatot szerezni magának. Korábbi vitézi tetteiért a király ígért
is neki jutalmat, ennek kifizetésére — talán II. Ulászló közismerten üres kincs-
tára miatt — nem került sor. Bakócz érsek pedig — mint már volt róla szó —
nem nevezte ki keresztesei parancsnokának. Ha egyáltalán kapott valamiféle
megbízást, az csakis a kereszthirdető biztosok egyikévé tette —, de ez sem tű-
nik túl valószínűnek. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy mikor maga is elment
a pesti keresztesek közé, még semmiféle katonai tiszte nem volt azok között.

Ha most eltekintünk az adószedő-epizódtól, a következő híradás már a ke-
resztes főseregnek Nagylaknál az urak ellen diadalmaskodó vezérének állítja
elénk Dózsát. A parasztság magatartásában bekövetkezett változásokat meg-
lehetősen nagy biztonsággal tudjuk időhöz kötni. Bakócz május 15-én kelt, a to-
borzást letiltó parancsának kézbevétele, tehát Békés mezőváros érintése (V. 18?)
után derékszögben megváltozik a felvonulás iránya, az eddigi, valószínűleg terv
szerinti menet Lippán, Temesváron át az aldunai határ felé mutat, az új — im-
már alighanem önkényesen kijelölt — célpont viszont Nándorfehérvár lehet. Az
előőrsök Maroson való átkelésénél következik be az urak első nyílt támadása el-
lenük (az apátfalvi csatavesztés), erre a válasz, május 24-én, a nagylaki roham.
Ez után érkezik meg az ugyancsak 24-én kihirdetett végleges visszavonás, ami-
re Nagylakon az úri foglyok koróba húzásával felelnek, s megkezdődik a tulaj-
donképpeni parasztháború.

A Pest elhagyása és Nagylak közötti események melyikéhez köthetjük a
vezér-változást, a korábbi, ismeretlen parancsnok eltávolítását? Szerémi, mint
láttuk, az adószedő-jelenetet Túrra helyezi, s ezzel akaratlanul is arra utal: a
békési irányváltoztatás összefügg Dózsa megválasztásával. Ide kapcsolható
Bartholinus önmagában furcsa kijelentése, mely szerint Székely Dózsa György
az adószedő megölése után „.. .azzal fenyegetőzött, hogy a török részekre lova-
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gol". A következő mondat már értelmezi ezt az állítást: „Mikor ezt Pannoniaki-
rálya megtudta, (ugyanis a belgrádi várban őrséget tartott, ahonnan a katonák
csapata mindig őrködött az ellenség visszaűzésére), félve, nehogy az ország vé-
dőgátja a törököknek megnyittassék, kétszáz dukáttal, s két arannyal, ezüsttel
díszített, fölszerszámozott lóval ajándékozta meg."

Hogy az ajándékozási történet miért bukkan elő még egyszer ugyanabban
az elbeszélésben, nem sikerült tisztázni. Az azonban világos, hogy Bartholinus
szerint Dózsáról az a hír járta a sereg pálfordulásának napjaiban: Nándorfe-
hérvárra akar menni. Függetlenül attól, hogy ez a félelem hosszú ideig élt a ma-
gyar urakban (Tomori Pál június 29-én is említi egy levelében) ezek az értesülé-
sek megint csak Székely Dózsa Györgynek a Gyula környékén végrehajtott me-
netirány változtatással való kapcsolatát valószínűsítik.

Ha pedig ez a kapcsolat, mint minden jel mutatja, fennállt, akkor a vezér-
ré választásnak nem sokkal az irányváltoztatás előtt kellett bekövetkeznie. Ez
pedig helyileg a felvonulásnak Gyula előtti szakasza, ahol Békés, és nem sokkal
messzebb Mezőtúr is található. Mivel pedig az vitathatatlan, hogy az adószedő-
epizód e választás előzménye, méghozzá időben valószínűleg igen közeli előz-
ménye — annak helyszínét csak két helyen kereshetjük. Vagy magában Békés
mezővárosban, ahol Bakócznak számukra kihívást jelentő tilalmát kapták kéz-
hez a keresztesek, s ahol valószínűleg a vezérválasztásra is sor került — vagy
azon a közeli állomáshelyen, ahová Szerémi is helyezi: azaz Mezőtúron. (Az,
hogy maga a vezérválasztás is már itt megtörtént volna, azért nem valószínű,
mert Békésig a Pest felől érkezett tábort az érsek részéről semmiféle sérelem
nem érte, így a voltaképpen már lázadásszámba menő vezér-választásnak még
nincs elég indoka.)

Végül is történt-e valami fontos Mezőtúron az 1514. évi parasztháború kez-
detén? És ha igen, mi volt az? Az a két írás, amelyik kapcsolatba hozza mező-
városunk nevét a keresztesháborúval, külön-külön csak részleges választ ad
ezekre a kérdésekre. A bécsi kézirat alapján van egy helyszínünk, a hajdani
Nagytúr, amelyik megfelelő súlyú eseményt keres saját neve fennmaradásának
igazolására; Szerémi és az őt megtámadó Bartholinus alapján meg van egy fon-
tos eseményünk, amelyik pontos helyet keres magának, feltehetőleg éppen
ugyanezen a Nagytúron.

Aligha járunk tehát túl messze az igazságtól, ha a vizsgálódást azzal zár-
juk: Mezőtúr neve azért került kapcsolatba a parasztháború történetével, mert
Székely Dózsa György itt, e helyen szerezte meg magának azt a tekintélyt, ami
röviddel később a felkelő parasztok vezérévé emelte.
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