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évet nőtlen állapotban. Java férfi korában hunyt el, szinte önmaga is 
sietetve halálát életmódjával. 

A levél világot vet Vadnay Károly egyéniségére, a buzgóságra 
és lelkesedésre, melylyel az irodalom ügyét szívén hordozta. 

LÉVAY JÓZSEF. 

KÉT ÚJABB VÁLTOZAT A »VOLT TÓT KURUCZ DALA «-HOZ. 

Kollár János becses tót népdalgyüjteményében (Narodnie Zpie-
vanky« megj. 1832.) s utánna több helyen (többek közt: Thaly Ada
lékok II. köt. 375. s köv. lap) olvasható Kuruc z Rakociho wogny, sok 
változatban ismeretes. 

Mindazok az irodalmi emlékek, melyek akár bizonyos természeti, 
akár pedig politikai okoknál fogva csak úgy terjedhettek, hogy a kinek 
megtetszett, lemásolta, vagy megtanulta s így tovább adta — idők foly
tán nagyobb változásokon mennek át. Mindenkinek keze- vagy esze
nyoma rajta marad. Versszakok cserélődnek fel. Egyes szók esnek ki, 
s helyükbe más, azonosak, hasonértelmük vagy amattól teljesen elütök 
lépnek. Néha idegen versekből, (melyek mértékével, dallamával azonos) 
új versszakokat nyer, másrészt egy-egy verse elmarad — elvész . . . így 
fordulhat aztán elő, hogy egynémely történelmi becsű költemény idők 
multával annyi változáson megy által, hogy csaknem új verssé lesz, s 
néha annyi változata kerül a gyűjtő kezébe, hogy azokkal egész testes 
kötetkét lehetne kitölteni. Példa erre a Rákóczy-nóta, melynek ismert 
változata megszámlálhatatlan; Thalynk egymaga húsz változatát őrzite. 

A »volt kurucz dala« l is sok változatban él maiglan s itt-ott 
— a mint magam tapasztalom — feltűnik egy-egy felvidéki magyarunk 
ajkán a régen hallott tréfás rigmus. 

Irodalmunk történeti kincstára minduntalan gazdagodik e tót
magyar kurucz emlék újabb változatával. 

Az árvamegyei Csaplovics-könyvtárban is találtam két kéziratot, 
a mely e verset tartalmazza. A két szöveg ha nem is egykorú, de két
ségtelenül a XVIII. század közepe táján került papírra. 

I. 

Az első: kis 16rétű könyvecske. Különböző korból származó versek 
gyűjteménye. Van benne bús és derűs, szerelmi és hazafias dal, a 
Rákóczi-idők emlékeitől a »Rákosi szántó« szép kesergéséig mindenféle 
latin, magyar, tót és német vers. 

A manuscriptum provenientiáját csak azon egy bejegyzés világítja 
meg némileg, mely a bekötés elsŐ táblájának belső oldalán olvasható: 

1 Thaly idéztem helyen e czímmel közli a Kurucz Rakociho wogny-t. R, D. 
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Martinus Lang 
Principist Sz. Annae 

Anno 7 8 9 

Kétségtelen azonban, hogy a kézirat első bejegyzései jóval koráb
biak, mint Lang Márton fenti sorai, s ő egyedül a 46. s köv. olda
lakra irt két latin Cantilenát írta a könyvecskébe, miután előbbi tulaj
donosa Faludy »Forgandó Szerentse«-jét írta be. 

E kéziratból jelenleg egyedül a tót kurucz dalát óhajtom közölni, 
mely az eddig ismert változatoktól teljesen elüt. 

A költemény egy érdekes latin-magyar versezet után így következik: 

Alia similis. 

Ei mikor én huszár voltam 
Rakotzi vojnában, 
Tzifra plánta zaztavával 
Irtom a moravaban. 

Arovában, Moravaban 
Hires legény voltam, 
Konyát, kozát, kravát 
Gyakran meghajtottam. 

Az Ünnep Nap a pohánkát 
Főztem a Miikával, 
Ha jól laktam, ki feköttem 
Na slance hasával. 

Ha a gazdám nem tartott jó 
Kiszelitzával, 
Fogtam hityel sem Valáska 
Vertem Palitzával, 

Bocskorom at réménekkel 
Főztem 1 a nohamra. 
Ugy tsikorgott, mind a fogat 
Mikor jártam tánctzra [így !j 

A gaj dákkal és huszlakkal 
Ulitzakon iártam, 
A britzkával pivát ittam 
Hob hob — kiabáltam. 

Kohutoknak a farkabul 
Klobukomra vártam 
Tzifra forgó úgy hosszú volt 
Irt a Remenámval. 

Jaj ti sobrák nyomo[rult] morvák 
Nem tudgyátok sémit, 
Tsak britskával és pivaval 
A káposztát enni. 

De mi Lyptai huszárok 
Sok krainikon iartunk, 
Oravaban Moravaban 
Mar sokszor is voltunk. 

II. 
A második változat egy 4rétű colligatumban található, melynek 

provenientiája kideríthetetlen. 
Pajkos, — ma is énekelt — diákversek, enyelgő szerelmi dalocs-

kák, affektált sonettek, czigányjeremiádok,2 régi népdalok, szent tem
plomi énekek, prédicatiok, gúnyolódó nóták s egyebek közt a Rákóczi
korszak irodalmi remekei teszik e kötet tartalmát. 

1 fűztem. 
a Ezeket, valamint a Dophellya fö cigány vajdának ceremom'ás iemetése 

czímű hosszas versezetet e folyóiratban fogom közzé tenni. R. D. 
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Itt találja az olvasó a tót kurucz dalának azon változatát, a 
melyet ismét egy más formában a következőleg őrzött meg e sárgult 
kézirat: 

Nem tudom én Semmit Tótól mert én Magyar vágyom 
Ha ászt tudni akarjátok Liptovában lakom. 

Ti szegények Zlinicságok,1 Nem tudgyátok Semmit 
Tsak breszkával (?) pivával, káposztával élni. 

De mi Liptai Legények Sok Korcsmában járunk, 
De Turczában Napiaban Négy Lábán menünk. 

Ha valamit egész Héten Robotában teszünk, 
Tömlöcz várban 'S Spisában mi szénát el . . . 

De mikor én Kurucz voltam Rakocziho Wognaban 
Czifra Legény Zászló alatt jártam Moravaban. 

Moravában Ausztriában furtos [?] Legény voltam, 
Konyát, Húszát, Krawat, Wolat Gyakran elhajtottam. 

Nem egyszéris szalajtottam, többszöris szalattam, 
Ha nem attak, Sokszor Strelát is Magyarol Mag Montam. 

De mikor én Na Quartilban Nagy Szombatban Voltam 
Drága Etel, Demikáttal gazda kitartotta. 

És Huszlával és Gajdával Ulicskaban jártunk, 
Holubkakat Zabijáltunk, hop hop hop danáltunk. 

De mikor én Trencsanszka bitkajaban nem lettem volna, 
Bizony egész Magyar Ország u cserta lett volna. 

Ezen minden eddig ismert változatnál érdekesebb változat egy
szersmind a legértékesebb is. Terjedelem dolgában is felülmúlja úgy a 
Kollár-féle gyűjtemény, mint a Thaly-féle vagy az Akadémiai kézirattár 
változatait. 

A liptói tót kurucz, a ki a trencsénmegyei zsolnai legényekkel 
versenyez — több bátorsággal és egyenességgel mondja el a maga 
kuruczságának sorát. Sőt — a mi a humor erejét illeti, ennek kitűnő 
példája a vers utolsó szakaszába foglalt tótos dicsekedés. Szinte szem
mel látható, mint duzzad a komikus büszkeségtől, pedig a miről beszél, 
az a »Trencsanszka bitkaja« — az 1707. augusztusában oly szeren
csétlenül megvívott csata — mely után — mint mondja, ha ő ott 
nem lett volna — egész Magyarország az ördögé lett volna. 

REXA DEZSŐ. 
1 Zsolnaiak. 


