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Carolus deák: A paraszti háborúról 
 
 

A lélek hajt, hogy zengjem a szolga-csatát, 
A magyar földet dúlók bőszült nagy hadát. 
Titeket hívlak, poklok lányai, Párkák, 
Meg zord Fátum és sose nyugvó Fúriák. 
 
Most figyelj, más senki se les szavatokra, 
Hallgassatok a dallott vallomásomra, 
Sötétben: durva paraszt Magyarországon  
Hadakozni mért kelt, urait halálon… 
 
Küldte égi harag vagy rosszakaró Sors 
Ezt a hazát rontó, véres, nagy, sok harcost? 
Vérszomjas török helyett törtek urakra, 
Fegyveres ellenként erre meg amarra. 
 
Lám Tamás prímás - ki nagy bíborosok közt; 
Címere szarvaskép, jobbágymúlt nem köt; 
Romlás marta Bizánc főpapja, és vezér 
Ulászló királyt segíti kancellárként.  
 
Idéződött ötvennyolc éves dicső múlt: 
Híres siker, mely után Kapisztrán kimúlt. 
Mennyei helytartó, az írt te hozod meg, 
Letaszítod a rosszt a pokol tüzének. 
 
Írjad feketén a napot, jó a korom, 
Fölvette jelét keresztnek a terhelt pór: 
Ezt ürügyül fogván, és urai ellen 
Kelt, vetvén a nyakukba igáját. Ez lett. 
 
Székely György, eljött az idő, amit eddig 
Oly nehezen vártál; jámborsággal merít 
Kuszáltságot: sebesen nyargalt Budára. 
Mint madár, oly gyors. Vitéz! A kezdet ez volt. 
 
Vér-vak vágy hajszolja a trón fele folyton. 
És most viszályra uszítja a jobbágyot; 
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Falvakon át gyűjti seregbe, akit lel: 
Férfit, ifjat, vént. Tűzi jelét keresztnek. 
 
 
„Halljatok, ha kívánja ügy, mutatok fel 
Lándzsát, lobogót, pajzs és kardot sebhelyet, 
Számost, mikkel testemet összemetélték. 
Ilyen címert nyertem vérem, verítéken. 
 
 
Választott nép! Rajta! A Mennykövezőnek, 
Krisztus kín-jelvényét vedd követendőnek, 
Hódolván hordozd Megváltónk szép keresztjét 
Letiporjuk a bősz törökök seregét. 
 
Fel, társak, most rajta, kövessetek engem! 
Én legelöl járok az ezernyi veszélyekben. 
Élen, elől rontok először csatába – 
Perzselj nap, verjen szél, zápor, ellen kardja. 
 
Ha menykő zúg, istennyila engem érjen. 
Fáradságtok könnyítse, osztozom ebben 
Mindenkor. Telelünk takarótlan pusztán… 
Mind legyen egyért, és egy akár valahány! 
 
Fel, társak, most rajta, kövessetek engem! 
Lássuk, ki vitéz, ki szorítja az ellent! 
Tisztesség és példás virtus lesz a célunk. 
Viszontagság vár, és kétséges a harcunk.” 
 
Szárnyal egy bús hírnök Budára, mint a füst, 
Elbeszélni a rettenetesen sok bűnt. 
Kopogván jelenti királyi szálába: 
„Kunság-szerte ég nemes birtoka, háza. 
 
Hullik vér karókba húzott nemesekből. 
Lobban, fut a láng, terjedő a tűzözön… 
Dúl-fúl nemesekre a nemtelen ember. 
Már oda van minden!” – szól a szerencsétlen. 
 
Király: „Lakoljanak; futót se kíméljed, 
E dühös fenevad-csordát elemésszed, 
Mentsétek a jeles úri rendet, nőket, 
Senki könyörületet ne nyerjen tőled!” 
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Észleli Székely, had támad táborára, 
Fegyvert fog maga is, és kivonul rája. 
Társait bíztatja, diadalt ígérget. 
Kaszát ragad másik, kardja is van egynek,  
 
Ennek fegyvere íj, amazé parittya, 
Sokaknak van fene nagy cséphadarója; 
A kapa mellett állnak kajla kaszával,  
Ásó is, más bízik a görbe husángban. 
 
Báthori szervezi a küzdelmet rögtön. 
Nagylaknál társa lesz a csanádi püspök,  
Csáki ágból eredett Miklós nevű fő. 
Mindkettő nagy szívű, virtusra egyenlő. 
 
Székely keresztese töménytelenül sok, 
Báthorit és népét körbekeríti most. 
Csak az volt Istvánnak a puszta reménye, 
Hadát tapasztalt katonákból szervezte. 
 
Most bekerítvén a parasztok támadnak;  
Hátát a nemesség veti ott egymásnak  
S úgy védi magát a dühödt nép ellen,  
Mely csupán számban erősebb, mint az ellen.. 
 
Báthori fáradt, csüggedt, fáradt nemesség. 
Trombita nem harsan, nincs már lándzsatörés. 
Most lesz a döntés majd! Kétséges győzelme 
Mindkét tábornak, mert csalfa a szerencse. 
 
Éj lett. Csillag nem látszik az égi borún. 
Báthorit leverék csapások, leborult. 
Megkötözik Miklóst – árokba bukott le – 
És őrizetet rendelt Székely melléje. 
 
Székely népe részét küldi Barabással 
Meghagyja völgyben legyen tábora, abban, 
Hol a kis Eger patak folyik kanyarban, 
Kerteket, szántót öntöz nyáron, tavasszal. 
 
 
Száleresi vezeti pesti táborát,  
Gyűjtene hadat, ám a part mentén mindjárt:  
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A királyi sereg vele szemben feláll, 
Ágyúk mellett lovasok és hosszú lándzsák. 
 
Ambrus üzen: „Kegyelem. Fegyverre Székely 
Késztetette a paraszt, polgár népünket. 
Féltünkben keltünk; bűnhődje ő a vétket, 
Ennyi ártatlant váltson meg az ő feje.”  
 
Vészül csap a két sereg össze; rohanás… 
Szolga-mód ez fél, azt hajtja a szabadság. 
Csata, szívós viadal, dühödt ütközés. 
Fejlett fegyverektől odavész a köznép. 
 
Székely öccse pusztítja a délvidéket;  
A Temesnél táborozik György vezére. 
Kétfalú, kétárkú sánc védi a várat. 
Már a bástyák aljába jutott el a had. 
 
Itt mit az ész, kéz, mesterség cselekedhet, 
Próbált Székely, ostromolván az erődöt. 
Báthori István védi, a menekülő. 
Áll a kapu, torony, de kevés a védő. 
 
Hájhasúak, mindig álomba merültök, 
Páváskodtok, pazaroltok, gőgösködtök… 
Kapzsiak: birtokra, hivatalra vadásztok,  
Csak egymást lesitek, egyre viszálykodtok. 
 
Zápolya vajdához üzenetet küldött: 
„Isten, törvény int, jöjj, űzzük ki Temesből 
Mert hogyha a görbe parasztok foglalják  
el a várt, többé lehet belőled király.” 
 
Nemesek szép szerrel eképp vonulának; 
Szól trombitaszó, közelítvén Temesvárt 
Zápolya tábora fölmenti a várat, 
Jöttükön bomlik a parasztok tábora. 
 
Harcol, penge tört, csapdos markolatával. 
Ménjéről lelökik, sebes Székely látja, 
Itt van a vég, így most már nincsen kétséggel… 
Megkötözik fonatos lánc-kötelékkel. 
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„Bármi halált adtok, legyen, mit akartok: 
Állhatatos szívvel azt bátran fogadom,  
Mert nem tehetek semmit. Kegyelem nem óv; 
Sors fonala szakad, de a hős nem gyávul. 
 
Tűröm, ez a sors. Nagyokat cselekedtem: 
Magyarság főrendjeit alávetettem. 
A hazámnak zsarnokait pusztítottam. 
Ésszel ki győzött ebben a viadalban? 
 
Hős érdemet, ennyit, más senki se szerzett. 
Többet végeztem, mint diadal-menetben. 
Természettől szabott utam hadakozva 
Jártam; nem szórok a végzetemre vádat.” 
 
Később véres ruháját hóhér tépi le  
Égő botot ád kezébe és tüzesült  
Koronát tett a fejére; a bakó még 
Izzó vassal sütögette rángó testét. 
 
Tört koponyájából buggyant ki a nedve, 
Fülén, száján, orrán át folyt agyveleje –, 
Mint edény nyílásán át az aludttej, 
Amidőn a fedélt leszorítja a nej. 
 
Szíjjal vert szolgái körötte csapatban 
Királyukat kacagták, vad táncot jártak.  
Zápolya int: vont pallossal fenyegették 
Őket, rágják őt, puszta fogukkal tépjék. 
 
A marcangolt Székely csupa seb tetemét 
Földre teríti a hóhér, hogy négyfelé, 
Szegedre küldik majd a levágott fejét,  
Feltárja a szívét, felnyitja kebelét. 
 
Hullámzott bús vésze a háborúságnak, 
Mészáros Lőrinc nem rabja a bukásnak. 
Járta pusztító táborával Kolozsvárt. 
Hétszer változtatván a hold karimáját. 
 
Békesség kell! Jobbágyhadak letarolták 
Hátország nyög, gyilkosság tölti be földjét. 
Erdőt, mezőt, vizet, szántót, utat, ösvényt 
Tetemek lepik: levegő csupa dögszag. 
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Béke legyen hát! Jöjjön a nyájas idő; 
Közzé a föld, ne szabdalja határ többé! 
Dolgos emberek művelik, szántják, 
Önmagától megtermi gazdag kalászát. 
 
Már nem nyomorognak, és kapják a jogot: 
Egyenlő mindenki, aki csak dolgozott. 
Emlékük örök azoknak a hősöknek,  
Akik példái mind az örökösöknek!  

 
 
A feldolgozás anyaga Taurinus István latin nyelvű elbeszélő költeménye, Stauro- 
machia id est Cruciatorum Servile Bellum 1519-ből, Geréb László fordításának felhaszná-
lásával (in w3.mek.oszk.hu – 2013. 08. 20.). 
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