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H I R D E T É S

DR. GARDA DEZSŐ

A parasztháború kitörését 
megelőzően a tömegeket 
még láthatóan a vallásos 

buzgalom, a törökellenesség sarkal-
ta. A vezetők megnyilvánulásaiban 
sem léteztek élesebb kitételek. Sőt 
arra is ügyeltek, hogy a nemességet 
ne provokálják. Érdekes ilyen szem-
pontból Mészáros Lőrincnek és a 
mozgalom másik papi vezetőjének, 
Kecskés Tamásnak Kassa városhoz 
1514. május első felében írt levele. 
Ebben a bulla szellemének megfe-
lelően a pápára, a királyra és Ba-
kóczra hivatkozva bűnbocsánatot 
hirdettek azoknak, akik beállnak 
a keresztes hadba, vagy azt anya-
gilag támogatják. Viszont kiközö-
sítéssel fenyegettek mindenkit, aki 
akadályokat gördít a had felállítása 
elé. Dózsa György rákosi beszédé-
ben „választott népnek” nevezte a 
kereszteseket, akik le fogják tiporni 
a „bősz török sereget”, s akiknek 
„teste hiába hal el, mert ennyi üdv 
a jutalmuk”, mivel ősi hitük védel-
mére keltek fel. Maga a ceglédi ki-
áltvány, - mint nem teljesen hiteles 
forrás, - még királyhű és a nemesek 
elleni harcot is csak azért hirdette 
meg, mert azok akadályozták a ke-
resztes hadak gyülekezését. Dózsa 
ceglédi beszédének hiteles szövege 
nem maradt ránk, viszont a három 
krónikás - Taurrnus, Tubero, Brutus 
- sok helyen lényegében egyformán 
adták vissza a szöveg lényegét. A 
parasztháború vezére mind a há-
rom krónikás szerint igen élesen 
ecsetelte a nemesség parazita élet-
módját, mindenféle előjogainak 

mértéktelen élvezetét, két lehetősé-
get kínálva nekik: éljenek úgy, mint 
a parasztok, vagy pusztuljanak a 
föld színéről. Brutus szerint Dózsa 
az alábbiakat mondta: „Majd meg-
tanulnak maguk földet művelni, sző-

lőt nyesni, ásni, aratni, erdőt vágni 
maguknak, nyájat őrizni, s örömes-
tebb élvezni a maguk munkájának 
gyümölcsét, mint a másét.”

Brutusnak a közlése szerint, 
Mészáros Lőrinc és egy Márton 

nevű pap programja a következő-
ket foglalta magába: „Magyaror-
szágból tűzzel-vassal ki kell irtani 
a nemességet, s mint az Erdélytől a 
Fekete-tengerig lakó népeknél szo-
kás, egységes, egyenlő rendet kell 

alkotni. El kell törölni a főpapok tes-
tületét, csak egyet kell kinevezni, aki 
szent hatalommal az isteni dolgok 
élén álljon, a papi javadalmakat pe-
dig szét kell osztani azok között, akik 
a háború folyamán a legvitézebbnek 

mutatkoznak”. Leírása megegyezett 
Miksa császár követének, Cuspi-
anusnak a jelentésével: „az volt a 
határozat, hogy a nemességet meg-
semmisítik, javaikat szántóföldek-
ben fejenként elosztják, a magyarok 
tizennégy püspökszékéből egyetlen 
püspökséget alakítanak, s a többi 
főpapot lemondásra kényszerítik” .

Dózsa György hadvezéri 
képessége

A nyugati parasztháborúk többsé-
gével szemben, a magyar paraszt-
háborúban a küzdelem rendkívül 
heves volt. Katonailag szinte egyen-
értékű haderők összecsapásáról 
írtak a kortársak. A paraszti had 
katonai értékét a kortársak Dózsa 
György hadművészeti képességei-
vel magyarázták. A székely vezér, 
nem volt mindennapi katonai te-
hetség. A krónikások határozottan 
kiemelték hadvezéri tehetségét. En-
nek kapcsán Jovius a következőkép-
pen fogalmazott: „A csatarend fel-
állításában, utasításaival, övéinek 
buzdításával, vitézségre ösztökélé-
sével a legjobb vezérnek bizonyult, 
viaskodásban a legjobb katonának”. 
Dózsa rendelkezett mindazokkal a 
képességekkel, amelyek hadvezérré 
avathattak valakit a 16. század ele-
jén. Alaposan ismerhette az embe-
rek lélektanát, kitűnően értett nyel-
vükön és szuggesztív egyéniségével 
lelkesedést, a csüggedőkben pedig 
reményt tudott ébreszteni. Orszá-
gos méretekben gondolkodott, s 
kora magyar társadalmának legfon-
tosabb kérdéseire keresett választ. 

Dózsa hadvezéri tevékenységét 
egy katonai szempontból szokat-
lan húzással kezdi. Annak, hogy 
nem Budát, az ország kormány-
zati központját foglalja el, hanem 
dél-keletnek vonul, két oka lehetett: 
az egyik, hogy a főurak minden 
bizonnyal rákényszerítették volna 
a királyt Buda védelmére, a másik 
körülmény talán az lehetett, hogy 
miután a kormány segítséget kért 
Csehországtól és Ausztriától, azzal 
kellett számolnia, hogy nagy erők-
kel kell harcba bocsátkoznia még 
mielőtt seregét megszervezhette, 
kiképezhette volna. Elképzelhető 
hogy Dózsa eredetileg nem is a Te-
mesközbe, hanem Erdélybe indult, 
mégpedig éppen azért, mert tudta, 
hogy Szapolyai János erdélyi vajda 
Bulgáriában harcol. Ha pedig si-
kerül őt Erdélyből kizárnia, s ott a 
régtől fogva elégedetlenkedők tö-
megét, közöttük a magas katonai 
képzettségű székelyeket fellázíta-
nia, a mozgalomnak szinte bevehe-
tetlen erősségét építhette volna ki 
ebből a tartományból.
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„ A csatarend felállítá-
sában, utasításaival, 
övéinek buzdításával, 
vitézségre ösztökélésé-
vel a legjobb vezérnek 
bizonyult, viaskodásban 
a legjobb katonának.




