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ÖRTÉNETÜNK legtöbb alakja ma is abban a ruhában áll előttünk, melybe
száz esztendővel ezelőtt öltöztette a magyar romantikus költészet,
ez a nagy szellemidéző, aki maga elé parancsolta régmúlt idők elfelejt e t t embereit és rájuk adta, újabb évszázados használatra, a história jelmezeit.
Romantikai mozgalmunknak a történeti alakok felidézésében, a történeti
érdeklődés felkeltésében való érdemei el nem vitathatók és azt sem szabad a
mozgalom vezetőinek, kik nálunk kizárólag költők voltak, szemükre vetnünk,
hogy jelmezeik, melyeket szétosztottak, saját civilizált koruknak divatja
szerint készültek, tekintet nélkül a régi idők valóságban élt divatjaira. A magyar
romantikának nem voltak sem historikusai, sem olyan kutatói, akik a népi és
főként vallási és lelki összefüggésekre rá tudtak volna mutatni és a múltnak
reális képét illetőleg tanácsokkal szolgálhattak volna : a magukra hagyott
költők kételyektől nem háborgatva szabták ki tehát Árpád és IV. Béla és Zrínyi
Miklós számára ugyanazt a neo-klasszicisztikus jelmezt, mely az egész embert
egyetlen oldaláról, plutarchosi emlékekkel telített hazafiasság színében mutatja
be. Romantikus költőink itt körülbelül úgy járnak el, mint Canova, kinek
márványhősnői, legyenek azok a Bonaparte vagy Eszterházy-család tagjai,, a
hajviselettől le a cipőig ugyanazon görögös formákká általánosítva tárják ki
hideg szépségüket.
Az egész eljárás erősen formalisztikus : az erkölcsi, hazafias hatás kedvéért lelkifurdalás nélkül elmellőzi a történeti realitást. így esik meg, hogy
történetünknek akárhány hatalmas tevékenységű alakja, a romantikus költészettől átmintázva, ina nem egyéb, mint hazafiasság ködén át mutatkozó vértelen fantóm. Az élő emberi vonások eltűntek s helyettük csak egy általános,
hazafias vonatkozás maradt meg. Ennek adja egyik legszélsőbb, történeti adatoktól legkevésbbé zavart példáját a halhatatlan romantikus sóhaj : «Tomori,
büszke vezér, mért hagytad el érseki széked?» A költőt itt épen romantikus
idegzete képesíti arra, hogy Mohácsban a nemzeti csapást, minden következésével együtt, felismerje és a jövendő nemzedékek számára megrendítően érzékeltesse, de ugyancsak romantikus tulajdonság, a magyar romantikának
ahisztorikus vagy pseudohisztorikus volta az, mi megakadályozza őt e nagy
nemzeti csapás történeti lefolyásának rekonstruálásában. A magyar sereget a
kalocsai érsek vezeti a török torkába ; nem lett volna-e jobb, ha az érsek szépen,
békességben otthon marad székhelyén? « Nem halt volna hazánk dísze s virága
veled !» A nagy nemzeti összefüggéseket megérző romantikus itt már, az egyénítésnél, jellegzetes racionális módon gondolkodik és szinte kispolgári motivumot
csúsztat be a tragikus vezér működésébe, akinek egyéni életét nem ismeri, de
nem is kiváncsi rá.
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Tomori Pál alakja manapság már világos körvonalakban áll előttünk. 1
A tizenhatodik század legelején hosszú sorát vezeti be e mozgalmas század egyéni
életet élő alakjainak, kiknek egyéniségét azonban csak akkor érzékelhetjük, ha
megszabadítjuk úgy a romantikus külsőségektől, melyek egyszerűen hazafiakká
bélyegzik őket, mint a legújabban rájuk kent szociológiai-gazdasági festéktől,
ami viszont valamennyiüket rablólovagokká szerette volna átmázolni. A magyarság tizenhatodik századbeli vezetőinek, ha nem is mémoire-okból, mik nálunk
hiányzanak, de fáradságosan összehordott aktatömegekből megismerhetjük
gazdag egyéni életüket, melynek emberi tulajdonságait ma már sem romantikus,
sem gazdasági materialisztikus szemlélet nem képes sápadt formulákba összeszorítani. És közöttük Tomori élete talán a leggazdagabb, lelkiség és emberi
melegség dolgában.
Nem született nagy úrnak, sem az ország vezetőjének. Délvidéki, talán
bosnyák eredetű családja a tizenötödik században a felvidéken : Abaujvár- és
Gömörmegyében, meg Erdélyben volt birtokos és a régi magyar feudális szokás
szerint bérrel, szerződéssel lekötelezett «szolgája» az igazi nagyuraknak. A család
egyik ága a Zápolyai-család szolgálatában áll, annak birtokait kezeli, annak
országos hivatalaiban segédkezik mint fizetett hivatalnok. Ennek a családi
szolgálatnak köszöni pályáját Tomori István, aki a családból Pál előtt legtöbbre
vitte : előbb a szepesi várnak, a Zápolyai birtokközpontnak alispánja, azután,
mikor Zápolyai János, a későbbi király erdélyi vajda lesz, az ő alvajdája. A kisbirtokos nemesek ez emelkedési ú t j á n találjuk Tomori Pált is, a család egy másik
felvidéki ágából, aki szintén egy Hunyadi Mátyástól felemelt ú j nagyúr, homo
novus szolgálatában áll. Az ő «ura», dominusa, amint az ilyen szolgálati szerződések, a vasszallitas magyar formájának dokumentumai latinul kifejezik,
Bornemisza János volt, Mátyás királynak hűséges alkincstartója, Ulászlónak
nen} kevésbbé megbízható embere, ekkor már valóban nagyúr, bár az ország
bárói, a zászlósurak közt csak a legutolsó, pozsonyi gróf; közismert tisztakezű,
de zsugori, fukar öregember.
Ür és szolga viszonya úgy volt megalapozva, hogy ez utóbbi, a «servitor»,
urának mindennemű, úgy magán, mint hivatalos ügyeiben is szolgálattal tartozott. Amennyiben a dominus magas állami hivatalban volt és a királyi közigazgatás egyes ágait vezette, szolgája is egyúttal államhivatalnoki funkciókat
teljesített, de csakis ura parancsára, nem pedig a királyéra, akivel, bár maga
is nemes volt, összeköttetésben csak dominusa által lehetett. Tomorinak első
közéleti fellépései is ezen úr-szolga viszonyból adódnak : Bornemisza a királyi
jövedelmeket kezeli s őt bízza meg Erdélyben az adó behajtásával, majd pedig,
mikor Ulászló király Korvin János halála után a fogarasi uradalmat Bornemiszának adományozza, ez várnagyként Tomorit helyezi be Fogaras v á r á b a
A fogarasi várnagy már országos dolgokat intézett. A fogarasi vár tartománya töltötte ki a török elleni védelmi vonal erdélyi szakaszán az űrt, mely
a barcasági, brassói és a szebeni várcsoportok között volt. Oláh lakosságában
mindig akadtak ügyes kémek, akik Havasalföldről szállították a hireket v á r 1

Az Istvánffi históriájában levő életrajzi adatok már Kisfaludy Károlynak
is rendelkezésére állhattak volna. Azóta Tomori több levele vált ismeretessé,
Marino Sanudo velencei diplomáciai gyűjteményében és Theiner vatikáni publikációjában. Igen érdekesek életére a pápai követnek, báró Burgiónak Fraknóitól
kiadott jelentései (fordításuk most a Napkelet könyvtárában); azután Fraknói
kutatásai, melyeket Tomori Pál élete c. művében, Századok 1881. foglalt össze.
Kitűnő hadtörténészünk, Gyalókay Jenő, a mohácsi Emlékkönyvben most végkép
tisztázta Tomori hadvezetését.
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nagyuknak s ez értesíthette legfrissebben a szebeni és brassói szászokat a török
terveiről. Középső helyzete lehetővé tette neki, hogy úgy keleti, mint nyugati
szász barátjait veszedelem esetén megsegíthesse, ezek számítottak is védelmére
és jóbarátságot tartottak vele. Magát a fogarasi vártartományt eléggé biztosította török támadás ellenében a déli havasok vonala, úgyhogy a várnagy hadi
erejével az erdélyi vajdának is rendelkezésére állhatott s egész Erdély ügyeibe
is nem egyszer döntően befolyhatott. Fogaras birtoka később Nádasdy Tamásnak is nagy politikai hatalmat szerzett; ennek sógora, Maylád István a vár
hatalmi forrásait kihasználva lett erdélyi vajda és a töröknek alávetétt, Magyarországtól elszakított erdélyi függetlenség gondolatának egyik első megfogalmazója.
Tomorit nem emésztette az oláh Maylád nagyravágyása. És Mohács előtt
az állami keretek mégis csak erősebbek voltak, semhogy Erdély leszakítására
akár egy Zápolyai sarj is gondolhatott volna. Tomori Fogarasban is híven
szolgálta urát, az öreg Bornemiszát; járatta kémeit és követeit a havasalföldi
törökökhöz, ápolta a barátságot a szomszéd szászokkal, rendben tartotta a
várnagysága alatt élő szabad oláhokat és végrehajtotta a Budáról érkező
utasításokat. Mikor Ulászló fia, II. Lajos születésekor a székelyek a királyfi
születésénél esedékes adójukat, az ökörsütést vonakodtak megfizetni, Tomori
indult rájuk ötszáz lovasával, ami azonban kevésnek bizonyult: alig t u d o t t
a megvadult székelyek közül kivergődni, maga húsz sebből vérzett, de utána
rögtön összevonta a vajda váraiból a katonaságot, újra a székelyek ellen fordult, megverte őket és rákényszerítette a törvényes adó megfizetésére.
Hadierényekben nem szűkölködött tehát, személyes bátorságának nem
ez volt egyetlen próbája ; török, oláh, szász, székely, vajdai várak és magyar
vármegyék közt forgolódva emberekkel is megtanult bánni és országos, sőt az
oláhval és törökkel való vonatkozásban nemzetközi látókörre is szert t e t t .
1512-ben, I. Szelim szultán trónraléptekor őt küldi a budai udvar követnek,
hogy Konstantinápolyban újra megkösse a békét, de nem jutott el a szultán
székvárosába, mert útközben találta követét, aki már hozta az ú j béke igéretét.
De harc és erdélyi török politika és urának szolgálata nem töltötték be egészen
lelkét; megjegyzései vannak, melyek mutatják, hogy a körötte forgó világot
nem fogadta el úgy, amint volt, néha mintha kissé kívülről, idegenként nézte
volna. A székelyekről mindjárt legelső érintkezésekor keserűen megállapítja,
hogy sem Istent, sem embert nem félnek és csak külsőleg keresztények, mert
azt hiszik, hogy a megöltek lelkei szolgálják őket a másvilágon. Világi dolgok
után nem törte magát annyira, mint hasonló állású kortársai, alig van ellene
hatalmaskodási, birtokfoglalási panasz s ő húsz éves szolgálatának vége felé is
époly híven teljesíti urának parancsait, mint egyszerű vitéz korában, pályája
kezdetén. A pórlázadás leverésében is részt vesz, mint az öreg Bornemisza
alvezére : Pest mellett, a gubacsi határban szétver egy nagy keresztes csapatot.
Az egyik szenvedélyes országgyűlésen ő védelmezi meg katonáival Bornemisza
főúri párthíveit a kisnemesek ellen s ettől kezdve a budai udvarban is szivesen
látják, sok birtokadományt kap és maga gazdagságát is megalapíthatja. De nem
született világi életre, a világi élet telje nem nyílik meg előtte. Menyasszonya,
Putnoky-leány, váratlanul meghal; bánatában elhagyja az udvart, visszamenekül fogarasi zsoldosai és oláhjai közé. Még ingadozik világ és belső élet
közt. A belső élet választottjai is csak emberek és olyan nehéz, nekik is nehéz,
a világtól elfordulni. A gazdag özvegy, akit most kiszemel feleségnek, szintén
váratlanul hal meg, ez ú j csapásról már felismeri, hogy felülről jön, már engedel38*
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meskedni akar, el akarja hagyni a világot, de az út még nem világos előtte.
Akkor, 1520-ban üresedik meg a nagybirtokú vránai perjelség, amely Horvátország felől a török ellen legerősebb védbástya. A töröklesben elesett perjel,
Beriszló Péter püspök, a «haragos papbán» nagy törökverő volt, az ő babérjaira
áhítozik most Tomori is ; azt hiszi, a pogány elleni harc megfér belső életre való
hajlandóságával, sőt erősíti azt. Ismét felülről kell jönni az útmutatásnak. És
jön is : a perjelséget Lajos király egy érdemetlen udvari tányérnyalójának adja,
megvetve Tomorinak sebeit és húszesztendős szolgálatait. A mellőztetésben
a sérelem mellett felülről jött parancsot is lát, akarata újból megindul a belső
élet felé, de az «érzékek féktelensége még ellenáll), mint maga mondja, belső
küzdelméről a pápához írt levelében, az Ür azonban nem engedi többé veszni
választottját; az ő segítségével hirtelen dönt, vagyonát végrendeletileg elhagyományozza és tényleg fel is osztja, s maga belép 1520 végén a Szent Ferenc-rend
újlaki zárdájába, ahol Kapisztráni Jánosnak, törökharcban és belső életben
egykép elődjének, holtteste őriztetett. Ujoncévét a palotai kolostorban illően
eltöltvén, Esztergomba küldte rendje a theologia tanulására és veteményeskert
művelésére. Itt érte a hir, hogy Nándorfejérvár elvesztése után ennek a szegény
országnak épen ő reá, Szent Ferenc szegény fiára van szüksége.
*

*

*

Századok messzeségéből nézve, akkor egyetlenegy feladata volt az országnak : védekezni a török ellen. Nyugati művelődés, vallási kérdés, a jobbágyosztály sorsának javítása, tehát kulturális, szociális problémák mind eltörpültek,
megoldásuk közömbössé vált az egyetlen kérdés mellett: áll-e még holnap
magyarok országa? élünk-e még holnap? Hogy van-e tudós és kereskedő és igehirdető, ez a Mohács előtti években mindegy lehetett; szüksége, égető szüksége az országnak csak a katonára, a hadvezérre volt. A Mátyás király óta
eltelt emberöltő egyetlen hadvezéri egyéniséget sem t e r m e l t ; az ország hadereje tehetségtelen nagyurak kezén oszladozott, málladozott. A király után
a fővezérség a nádort illette, de Báthory István nádort a köszvény gyötörte,
járni sem tudott és ha mégis elindult a török ellen, az ország : főúrtársai és
a köznemesség csak azért sem ment vele, annyira gyűlölte. Ellenfelei vele szemben Zápolyai János erdélyi vajdának katonai erényeit szerették dicsérni, akinek
azonban csak egyetlen győzelmes haditénye v o l t : Dózsa György kurucainak
szétverése ; a török ellenében talán még Báthorynál is szerencsétlenebb hadvezérnek bizonyult. 1515-ben ő vezette az ország egész déli és keleti haderejét:
az erdélyi vajdai, temesi ispáni, nándorfejérvári báni bandériumokat, egyéb
főúri csapatokat és német segélyhadat a török ellen ; Nándornál átkelt a Dunán,
hogy egy kis török várat, Sarnót ostromoljon ; a vezetés tehetetlenségét mut a t j a , hogy a nagy magyar sereget egyetlen szandsákbég, a szendrői Szinán bég
el tudta kergetni, a magyarok megfutamodtak, az egyik bán és a német hadnagy elestek, tábor, ágyú, szekerek elvesztek, Zápolyai pedig Nándorfejérváron
át hazatért és nyugodtan tovább folytatta országgyűlési botrányok sorozatában azt, amit országos politikának, parlamentáris életnek nevez a mai, kifejezéseiben szelidebb kor. Maga Nándorfejérvár is vezér híján esett Szolimán
kezébe ; csak a vicebánok védték, az új bán, Török Bálint gyermek volt, ő csak
örökölte a tisztséget; a fölmentő sereg egyik felét Zápolyai, a másikat Báthory
vezette volna, de mivel ők együtt nem akartak működni, neki se mentek a töröknek, csak távolból, Bácsmegyéből és a Szerémségből nézték az utolsó végvár
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pusztulását és hagyták, hogy Lajos király Mohácson hiába várakozzék az ő
erejük egyesülésére.
Nándorfejérvár bukása után mégis csak kellett valamit csinálni, annál
inkább, mert a külföldön járt követek, kik segélyt kértek Európa hatalmaitól,
legtöbbször a német birodalomtól és a pápától, egyre azzal jöttek haza, hogy
a külföld arra volna kiváncsi, mit tesz maga Magyarország a saját védelme
érdekében. Sürgősen szükségesnek látszott a Nándorfejérvár bukásával épen
közepén lyukat kapott védelmi vonal helyreállítása. Ez lett volna a kinevezendő
alsóvidéki országos főkapitány első feladata. Megértjük, hogy sem a nádor, sem
a vajda, sem más nagyúr nem kapott e tisztségen. Mindenki húzódozott tőle ;
érezte, hogy csak tövist nyújt, nem babért. Az immár török Nándorral szemben
magyar részen a kalocsai érsekség várai állottak : az erősebb Pétervárad és egy
csomó kisebb vár : Kamanc, Rednek, Barics, Csőrög a Szerémségben, távolabb
Bács vára ; a fontos Titel a kalocsai káptalané volt. Az ország született vezérei
ezt észbe véve gyorsan megegyeztek : a főkapitányságot és a kalocsai érsekséget
egyesíteni kell, érsekké pedig Tomorit kell kinevezni. «Üsszon a barát», vegye
fel ő az ország gondját és csinálja ahogyan tudja.
Az ország védelmével főkapitányi rangban az egyik zászlósúrnak servitorát bizták meg t e h á t : ez eddig hallatlan dolog v o l t ; ma azt mondanók, példátlanul demokratikus kezdemény. Az urak természetesen magukat akarták menteni a nehéz tisztség élői, de Bornemisza servitorát még így sem tehették
volna főkapitánnyá, ha nincs ott kéznél a véletlenül betöltetlen kalocsai érsekség. Ennek és a főkapitányságnak egy kézben egyesítésére tehát nemcsak azért
volt szükség, hogy az érsekség javadalma pótolja a főkapitányságnak előrelátható szegénységét, hanem még inkább azért, hogy az új főkapitánynak alacsony múltját elfödje a főpapi dísz. Bornemisza volt szolgájának nem akadt
volna bán, ki engedelmeskedjék ; főkapitányi fellépését és parancsai végrehajtását csakis a kalocsai érseki méltóság tudta biztosítani. Ezért ültették a
büszke érseki székbe az egyszerű minoritát.
Tomori mindvégig vonakodott; kolostorát nem akarta többé elhagyni,
királyi parancsok, Bornemisza atyai rábeszélései nem használtak. Erre a király,
akit a nagyurak mozgattak, a pápát kérte fel, hogy mentse fel Tomorit szerzetesi fogadalma alól és utasítsa az érsekség elfogadására. VI. Hadrián pápa
épen az engedelmességi fogadalomra hivatkozva parancsolta meg neki, hogy
kolostorát elhagyva a széket elfoglalja, ami 1523 májusában meg is történt.
De Tomori egész hátralevő életében a rend tagjának érezte magát, szigorú
szabályait megtartotta, durva szőrruhában járt és udvarában maga körül két
rendtársát tartotta, kiket a tartományi rendfőnök bocsátott rendelkezésére.
Amint kinevezésében nyoma sincs egyéni önzésnek, úgy egész háromesztendős főkapitányi, hadvezéri működésében sem. A lelki krízis, melyen a
rendbe lépés előtt átment, nem ismétlődött többé, Szent Ferenc meggyógyítá
lelkét és ettől kezdve világi élete nem egyéb, mint az országért és a kereszténységért való egy erőfeszítés. Első dolga volt az érseki bandérium rendbeszedése,
az érseki város kijavítása, a dunai hajóhad, a királyi naszádosok újraszervezése,
Nándorfejérvár ellenében a régi bánság felújítása : a királytól kinevezett ú j
bánokat az érsekség vagyonából ő látja el csapatokkal, felszereléssel, fizetéssel.
Mohács előtt az utolsó erőfeszítést az ország megmentésére, nemcsak egyházi
férfiú tette, hanem szinte kizárólag az egyház költségén ment végbe az : a
kalocsai érsek és a pápa, meg legatusának költségén.
Hogy az ország miért nézte tétlenül érsek és pápa e heroikus küzdelmét,
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ennek nemcsak az urak önzése a magyarázata. A betegség gyökerei sokkal
mélyebbre nyúlnak. Mátyás király halála után a törvényes országgyűlés minden időkre eltiltotta az egyforintos állandó adót, amiből Mátyás fekete seregét
fenntartotta, magát e zsoldos sereget Kinizsi Pál verte szét. Amikor tehát
Európa minden hatalmassága : svájciak, burgundok, flamand városok, olasz
urak, Miksa császár, még a törökök is, végkép áttérnek a többé-kevésbbé
állandó zsoldos seregek tartására, Magyarország tudatosan elhagyja ez új utat
és visszatér a középkori, elavult hadrendszerhez. Mintha most a világháborúból azt tanultuk volna, hogy minek tank és minek repülőgép? a győzelemhez
elég a harci bátorság és a világháború előtt használt lőfegyver és ágyútipusok !
így éledtek fel, papiroson, a törvények szövegében a régi középkori védelmi
szervezetek : a jobbágykatonaság, a nemesi felkelés és az úri bandériumok,
melyeknek használhatatlansága már Mátyás korában sem volt titok. Köztük
az első, a jobbágvkatonaság, teljességgel lehetetlenné vált Dózsa lázadása óta ;
ki mert volna újra fegyvert adni az embertelen bosszúállással agyonkínzott
jobbágyok kezébe ! A nemesek felkelése, azaz a vármegyei csapatok hasonlókép
használhatatlanok voltak. Ezek vagy nem merték elhagyni háztájukat, nehogy
távollétükben a jobbágyok fellázadjanak, vagy pedig, ha megjelentek a véres
kard jelére a vármegyei zászló alatt, hiányzott a használható fegyverzetük.
Nyugaton ekkor már évtizedek óta uralkodott a landsknechtek hosszú lándzsás
divata ; Miksa császár, az utolsó lovag, maga is gyalog vezette hatalmas szálfával : hatméteres lándzsával kezében, apró taktikai egységekbe foglalt zsoldos gyalogjait, kiknek támadása Mátyás halála után az ország szivéig, Fejérvárig hatott, anélkül, hogy bárki is ellenállhatott volna nekik. A megyei nemesek azonban, még atyáiktól örökölt felszerelésben állottak ki, ha kiállottak,
melyet ugyancsak megrágott a Mátyás halála óta eltelt hosszú békés idő vasfoga : ócska bőrpajzsukat egér rágta, rozsdás görbe kardjuk madzagon lógott
és hüvelyéből nehezen járt k i ; kinek félsaruja, kinek félsarkantyuja hiányzott;
támadó fegyverük sípszerű, nádként törékeny lándzsa, mit kopjának hívtak ;
lovuk a végtelen vadászaton vagy jobbágyi szolgáltatásban tönkrement apró,
sovány gebe. A magyar nemesség e siralmas felszerelésétől semmiben sem különbözött az ugyané korbeli német, frank, sváb lovagok felszerelése ; amíg azonban ezeket hiányos fegyverzetük miatt haza szokták küldeni a mustrákról
s ezt meg is tehették a németek, mert harci szervezetük ekkor már túlnyomóan
zsoldos rendszeren nyugodott, addig nálunk egyrészt semmit sem tettek a
felszerelés javításáért, másrészt mégis erre a közismerten használhatatlan
nemesi tömegre építették, épen a végső szükség esetében, az ország védelmét.
Használhatóbb csapatokat állítottak ki birtokaikról a főurak, kik ekkor már
többnyire zsoldot fizettek embereiknek, a nekik kiutalt királyi jövedelmekből.
Az urak bandériumaira azonban nem lehetett számítani, mert nem volt országos erő, mely kényszeríthette volna őket a harcban megjelenni. Szolimánnak
személyesen kellett jönnie a Szerémségbe és a Dunántúlra, hogy az urak aránylag kisebb része kiállítsa bandériumát. Tomorinak, mikor Szolimán hatalmas
clőhadát, Ibrahim nagyvezir seregét kellett volna a folyamokon való átkelésben megakadályoznia, némi p a p i : esztergomi érseki és káptalani, szekszárdi
apáti, pécsi püspöki fegyvereseken kívül csak két, alig húsz éves ifjú főúr,
Perényi Péter nádorfi és Török Bálint segédkezett, akiket forrongó vérük és
dicsvágyuk hajtott a török ellen ; az úri bandériumok csakúgy, mint a vármegyei csapatok, egyedül a király vezetésével voltak hajlandók harcba indulni.
A harci szervezet elavult volta az, ami Tomori működését eredmény-
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telenné tette. Az egyik országgyűlés ugyan egész váratlanul kimondta, hogy
a király fogadjon zsoldos sereget, de erre pénzt nem szavazott meg, viszont
a felállítandó zsoldos sereg reményében már előre elengedte a nagy uraknak
a bandériumtartást. A viszonyok javítására nem gondolt senki komolyan, sőt
a végső szükségben kibocsátott rendeletek szinte a rosszhiszeműség bélyegét
viselik magukon. Június végén rendelik el, pápai felhatalmazással, hogy az
egyházi felszerelések felét beszedjék és belőlük pénzt verjenek, holott ehhez
biztosok kiküldése, a helyszínén becslések, végnélküli alkudozások, a kincsek,
edények beszállítása, a nemes ércmasszák összetörése szükséges, amíg pénzverőbe juthat valami és zsolddá v á l h a t ! A király augusztus 4-én már Pakson
van, Pétervárad már a töröké, amikor kiadják a rendeletet, hogy nemcsak az
összes nemesek, de az összes jobbágyok is felfegyvereztessenek és Tolnára
küldessenek. Honnan vegyék az országban a fegyvert? hogyan gyülekezzék
az egész ország Tolnára? ki maradjon otthon, ha mindenkinek el kell jönni?
ezen kérdésekkel nem törődtek a papirosrendelet kiadói, akiknek persze Tolnán
eszükbe sem jutott, az elrendelt felkelt országot bevárni és élelemmel, szállással
fogadni. A királyi rendeletek egyszerű formalitásokként adattak ki, megtartásukat maguk a kormány emberei se remélték.
Ezt a megbomlott hadi és politikai szervezetet tekintetbe véve megérthetjük, hogy Tomori még oly szent lelkesedéssel se tehetett többet, mint amit
tett. Érseksége vagyonából, mely évszázados török pusztítás miatt erősen
megcsappant, felszerelte a végvárakat és beléjük zsoldosokat helyezett; ezeket személyes példájával buzdította ; ő volt századokra az utolsó magyar, aki
még egyszer átkelt a Száván ; ő volt az, ki a törökök hídverését ameddig lehetett, akadályozta ; ő volt az, aki Péterváradba zsoldosokat tett és ezzel még
egyszer időt szerzett Magyarországnak a végső védelem szervezésére. Munkájában a pápai követen kívül senki se támogatta, ettől kapott időnként nagyobb
összegeket zsoldosok fogadására s ez volt az, aki lemondási szándékáról kétszer
is lebeszélte, hivatkozással a kereszténység helyzetére, melyért kötelessége,
Isten előtt is, tovább szolgálnia. Mert Tomori, mint régi katona, attól-kezdve,
hogy április elején biztos hirét kapta Szolimán személyes elindulásának, tisztában volt a védekezés eredménytelenségével. Levelei, személyes megjelenései
nem képesek az udvar és urak lelkületét, még kevésbbé az elavult védelmi
szervezetet hetek alatt átalakítani. Szóban, írásban, pápa és király előtt, lemond állásáról, de a kötelességérzet tovább űzi, h a j t j a pihenés, megállás nélkül.
A budai rendeletek fiktiv, akarattalan, eredménytelen voltát jól látja, az
egyházi szerek beszedésétől semmit se vár, mert tudja, hogy nincs is elég pénzverő hely az elkésve beszedett edények feldolgozására. Még sincs pihenése ;
az ő személyében él Magyarország élni akarása. Márciusban, az akkor leggyorsabb közlekedési eszközzel, négylovas szekéren rohan Visegrádra a végekről, Szolimán elindulása első hirével, hogy a váraknak felszerelést és zsoldot
szerezzen. Senki nem törődik jajkiáltásával, a hatalmas vagyonszerző, Thurzó
Elek, aki a kezelésében levő királyi kincstárt soha össze nem zavarta saját
gazdag pénztárával, kijelenti, hogy semmi pénz sincs ; hogy felelőssége ne legyen, lemond a kincstartóságról (amit többször is megtett). Tomori visszatér
a végekre s már csak levelekben kéri Budát segítségre : «Tudja meg Felséged,
a szávai hidat nem vásártartásért csináltatja a török császár». A híd a Száván
is, a Dráván is elkészült, az érsek és pápa zsoldosai, részben csehek és németek,
hősiesen elpusztultak az utolsó végvárban, Péterváradon ; Tomori alig négyezernyi hadával visszavonul Bács felé s onnan a Dunán átkelve Mohács irányá-
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ban, hogy a Budáról lassú menetekben délnek tartó Lajos királyhoz csatlakozzék. Ez nevezetes pillanat életében. További magatartása alig magyarázható többé az ő saját lelki életéből : a fővezér most seregének tömeghatása alá
kerül, halálra szánt sereg és vezér egymást hajszolják a halálba.
*

*

*

Július második felében, Pétervárad eleste előtt Tomori levélben ajánlja
a királynak, hogy ha a vár felmentésére nem tud segítséget küldeni, kössön
akár adófizetés árán is békét a törökkel. Ez még a régi Tomori tanácsa, a józan
katonáé és az önzetlen emberé, aki a szomorú helyzetet felismeri és következményeit le is meri vonni. Pétervárad elveszett, Tomori visszavonulása során
megérkezik Mohácstól délre s ott a Dráva és Karassó mocsaraiban akarja
maroknyi csapatával feltartóztatni a törököt. Lajos serege ekkor Tolnán van,
innen kellene a nádornak Tomori segítésére Eszékre indulnia, de senki sem
megy vele, csak Mohácsig jut s onnan visszatér a királyhoz Tolnára. Eszék
elvész, Tomori tovább harcol ugyan a mocsarak közt a török előhaddal, de
remény nélkül, csak kötelességérzetből, nem annyira az emberek, mint Isten
iránt. Augusztus 17-én hozzájön a király báttai táborából Palinay György
boszniai püspök, ezzel megint azt az üzenetet küldi vissza a királynak, hogy
a szultántól, akár évi adó fejében is, békét kérjen. Ez is még a régi Tomori.
A változásnak a következő napokban kellett végbemennie, amikor személyesen
is megjelent Báttán és ott, bár vonakodott, kénytelen volt elvállalni az egész
sereg fővezéri tisztjét. Kérésére a fiatal Zápolyai Györgyöt adták társul melléje,
amíg ennek bátyja, az erdélyi vajda meg nem érkezik. Ettől kezdve Tomori
rendelkezéseiben kapkodás és ami fő, eddigi magatartásából teljesen érthetetlen optimizmus vehető észre.
Karassói kis seregéhez visszatérve, enged ezek követelőzésének, hogy a
királyi sereg jöjjön közelebb és ütközzék meg. A királyi tanácsban, mikor a
török sereg számát kérdik tőle, előbb 300.000-et mond, de mikor az urak megijednének, mindjárt 70.000-ről beszél, a többi csak fegyvertelen csorda. A sereg
és urak elbizakodott optimizmusát nem mérsékeli, nem szólal föl többé a
végső csata elhalasztása ellen, nem követeli, hogy az útban levő csapatokat,
köztük Zápolyai János és Frangepán Kristóf nagyobb seregeit megvárják ;
megütközik, mikor az utolsó pillanatban megérkezett ágyúkat még ki sem
rakhatták a hajókból. Az összeütközésnél azt hiszi, hogy csak a török sereg
egyharmadával áll szemben, s az első magyar harcrend rohama után támadásba
rendeli a második, utolsó harcrendet is, melyben állott maga Lajos király.
Mindezzel, ami pedig egyértékű a mohácsi vereség könnyelmű, szükségtelen
felidézésével, joggal vádolhatja őt hadtörténetírásunkj mely előtt a csata egyetlen részlete sem maradt titok és az is kétségtelen, hogy a hibákat sem a rossz
kémszolgálattal, sem azzal nem tudjuk eléggé menteni, hogy Tomori csak
kisebb csapatvezér volt, akitől nem lehet megkívánni, hogy nagy seregek
ilyen döntő mérkőzésében valóban hadvezérnek bizonyuljon.
Az optimista Tomori megítélésénél nem szabad egy szociális momentumot figyelmen kívül hagyni. Érsekké és főkapitánnyá kineveztetése óta
folyton a végeken élt, az udvarba csak azért ment, hogy pénzt és sereget kérjen, pár napig, néha csak pár óráig tartózkodott ott, a tagadó válasz elzavarta
anélkül, hogy az uraknál bármi további tárgyalást megpróbált volna. Egyszer
éjszaka búcsú nélkül ment vissza seregéhez. A nagyurak nyelvén nem értett,
még érsek korában sem. Most azonban, a döntő pillanatban, Bornemisza egy-

593
kori servitorának vállán van a feladat, hogy az urakkal szemben a józan ész
szavát érvényesítse. Az urak kétségtelenül nem égtek a harci vágytól, különben nem húzódoztak volna úgy a fővezérségtől. De Tolnán, Báttán, Mohácson a király táborában nem fegyelmezett hadsereg van, hanem fegyveres
országgyűlés-féle. Vármegyei csapatok, tehát köznemesek állnak ott fegyverben és szónokolnak ismét a haza megmentéséről, most már nem adóajánlással, hanem vérrel, fegyverrel, ütközettel. Az urak egy részét régi kapcsok kötik
e köznemességhez, miből következik, hogy a királyi tanácsban, ahol a nagyurak most mind együtt vannak, ismét megszólalnak a pártok. A hadi dolgokban járatlan nemesség harcot követelő szavának megvan a visszhangja
a királyi tanácsban, mely az utóbbi évek fegyveres országgyűlésein úgyis
többször beadta már a derekát. A királyi tanács most egyúttal haditanács is,
benne tehát a nemesség követelése a pártpolitika útján végzetes katonai elhatározásokká érlelődik meg. Világosan szemlélhető ez alulról jövő nyomás a nádor
sikertelen elindulásánál: nem mennek vele, mert nem kötelességük a király
nélkül hadba menni. A nemesi szabadság ürügyével követelik a király jelenlétét, holott mindenki, Ferdinánd főherceg, a német rendek, Zápolyai János
egyként a legkomolyabban óvtak attól, hogy a királyt összeütközésbe belesodorják. Jöjjön a király, mert a nemesi szabadságot sértené, kisebb úr, alattvaló vezetése alatt menteni meg a hazát. Ezért kellett a szegény királyt még
a harcrakész sorok közt is végigvezetni, sisak nélkül, hogy minden nemes örvendhessen privilégiumai megtartásának, látva, hogy királya vezeti. Mindez
ma keserű gúnyt hív ki maga ellen, de akkor a hatalmi viszonyok momentán
eloszlásából következett és senki, még a legnagyobb és leggőgösebb ország
bárója sem mert ellene szót emelni. Maga a király, nyugalmat erőltetve arcára,
vezettette körül magát hű alattvalói sorai közt és csak akkor borítá el halálos
sápadtság arcát, mikor helyére visszatérve a sisakot fejére tették, ö is meghozta az áldozatot, amikor alattvalóinak tömege, jobb belátás ellenére, belerohant a biztos pusztulásba.
Még kevésbbé várhatjuk el Tomoritól, hogy ő szállott légyen szembe a
királyi tanáccsal, melyet a hadban járatlan tömegek nyomása késztetett a
gyors összeütközésre. Korábbi társadalmi alárendeltsége s azután egyszerű
ferences «barát» volta, mindez megmagyarázza, hogy e döntő fázisban inkább
végrehajtója volt a királyi tanács szándékainak, inkább hadi parancsokká
formálta át a tanácsnak köznemesi nyomás alatt kialakult óhajtásait, semmint
ellene szegült volna egész Magyarország fegyveres akaratának. Mert ez volt
ott Báttán és Mohácson, ez, az ország, harcolta ki minden vezető ember ellenére a
végzetes összeütközést. Igaz, hogy ez a fegyveres Magyarország ott a mohácsi
síkon összesen 16.000—17.000 emberből állott — a sereg egyharmada német,
cseh, lengyel, olasz zsoldos volt — de ez a 16.000—17.000 fegyveres a maga
bőrét vitte a harcba, mikor a százezrek gyáván otthon maradtak s így kivételes bátorsága tudatában joggal rákényszerítette akaratát a vezetőkre. Ellene
csak a magasabb műveltségnek tehetetlen kritikája szólalhatott meg, az ifjú
Perényi püspök ilyen humanista öniróniával jövendölte meg húszezer magyarnak mártírhalálát. A «tehetetlen papok és a csatát ellenző urak» nem sokáig
ellenkeztek a tömeggel, a kisebb tábor követei népszónoklatokban követelték az ütközetet és a királyi tanácsban halált kiáltottak az ellenzők fejére.
Tomori legjobb tudása szerint vezette a harcot, előljárt a véres küzdelemben,
a bomladozó sereget bátorította és a futók rendbeszedésén fáradozva esett
el a sűrű gomolyagban.
*+ *
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Ha Tomori nincs, nem gondolhatnánk Mohácsra anélkül, hogy a szégyen egészen el ne égetné orcánkat.
A nemzet Mohácsot megelőzőleg a legsúlyosabb politikai és társadalmi
krizisen ment át. A királyságnak régi középkori koncepciója már Mátyás alatt
sem tudta a nemzeti feladatokat megoldani, ebben a XV. századi Magyarország ugyanoly tapasztalatokon ment át, mint a nyugati államok. Míg azonban nyugaton a további fejlődés egyenes úton folyt le : feudális urak és territóriumok felőrlése, provinciák egyéniségének megszüntetése és a nemzeti egységbe beolvasztása, városok emelkedése, az uralkodónak a rendektől függetlenítése és abszolutisztikus hatalma, addig nálunk a Mátyástól ez irányban
megindított fejlődési vonal az ő halálával hirtelen, végérvényesen megszakadt. A Jagellók kettős nemzedéke visszaesett száz éve elavult politikai és társadalmi viszonyok közé, ez magyarázza, a továbbhaladás mesterséges lekötése,
azon erkölcsi betegségeket, melyeket a legfelületesebb vizsgálódás is észrevesz
e korszakon. Ám ha ily módon mélyebb okokból érthető is, el nem tagadhatjuk és nem szépíthetjük azt a példátlan önzést, melynek durva konfliktusaiból
áll e korszak úgynevezett politikai története. Keserű arra gondolni, hogy ez
ország politikai vezetői — Szálkái László, az esztergomi érsek, Báthory nádor,
Zápolyai, a vajda, avagy a szobatudós Yerbőczi István — méltatlan, alacsonylelkű, legjobb esetben tehetségtelen emberek voltak. Csak a vezető emberek
teljes elégtelensége magyarázza a pápai követ lesújtó Ítéleteit, miket a Mohácsot megelőző időben hallunk tőle : «Mindinkább meggyőződöm, hogy az ország helyzete reménytelen». «Ez az ország nem képes magát megvédeni.» Mert
nincsenek államkormányzatában becsületes emberek. A pápai követ ujjain
számlálja el, akikre rá lehetne bízni a kincstartóságot. Bornemisza János becsületes, de öreg ember ; Brodarics püspök már kancellár ; nincs más, mint Tomori
érsek. Ő az egyetlen becsületes ember, aki használható volna. Persze Tomori
nem vállalta az új méltóságot, de becsületesnek továbbra is megmaradt.
És ez az, ami Tomori alakját szinte emberfelettivé növeszti meg. Hataloméhes és pénzsóvár önző társai közt egyetlen, ki önzetlenül, magasabb érzésből, vallásos kötelességből szolgálja az országot. Romlottak közt egyszerű
ember, aki a pápai követ megfigyelése szerint «nem alkalmas arra, hogy felismerje az udvari fondorlatokat, amikben kevés jártassága van». Igaz ember,
kinek kedvéért sok megbocsáttatik a bűnös országnak. Az, aki hogy itt volt,
fáradt és dolgozott, pusztán ezzel megmenti a magyar életerőbe vetett hitünket, mit nélküle elvesztenénk és megszabadít bennünket attól, hogy piruljunk
Mohács katasztrófájáért. Mert volt itt legalább egy, aki akarta Magyarország
megmentését. Aminthogy legújabb katasztrófánk szégyenét is az teszi elviselhetővé, hogy ekkor is volt az országnak egy embere, aki nem a saját épségét, hanem az országét akarta. Sorsa ugyanaz lőn, mint Tomorié : a hiábavaló,
gyümölcstelen, felesleges halál. Felesleges, sőt káros az országnak, de talán
nem felesleges az ő szempontjukból, akik nagyon akarták az ország javát, de
elégtelen eszközökkel, néha hibás elvekkel, sokszor tehetetlen munkatársakkal és elvakult bátorságú vagy gyáván szétfutó csapatok élén. Egész emberek
voltak és illett hozzájuk, hogy a vesztett harcot végigharcolják — mindhalálig.
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