
A KURUC KÖLTÉSZET HITELESSÉGE. 
(Második közlemény.) 

Ezek után rátérhetünk tulajdonképeni célunk megoldására 
feleletet adni arra a kérdésre, hogy Thaly Kálmán kiadásai 
közül milyen verseket olvashatunk kuruc költészet gyanán t : 

Nem akarjuk i t t ismertetni a kuruc költészet hitelességé
nek 1913 óta foglalkoztató kérdését. A vitáról 1915-ben össze
foglalást írt Király György,1 legújabban pedig Szerb Antal,2, 
aki egyúttal a kuruc költészetre vonatkozó csaknem teljes-
bibliográfiát is közölte. Csak egészen röviden adjuk a vitából 
leszűrt és a tudománytól elfogadott eredményeket. Ezek : 
Thaly nem filológiai pontossággal tette közzé gyűjteményeit., 
hanem korának esztétizáló elve szerint megváltoztatta az egyes 
hangok hangszínét, modernizálta a helyesírást, szótagokat 
hagyott el, újakat toldott be, az egyes énekeket versszakokra 
tagolta, vagy sorrendjüket felcserélte. Néha «megzavarodott» 
szöveget «helyreigazított», hiányokat pótolt; néha pedig 2—3 
változatból «teljesebb, eredetire visszavitt» szöveget adott. Sőt 
ezen túlmenve, töredékes szövegek alapján, vagy e nélkül, a 
kuruc-labanc világ hangulatától megihletve, maga is ír t ver
seket, és utánzatait, neve elhallgatásával, kuruckori versként 
adta ki gyűjteményeiben. Ezeket a fokozatokat mind meg
találjuk az Adalékok és Tanulmányok anyagában. 

Bennünket elsősorban az érdekel, hogy a Thaly által közzé
te t t anyagban van-e, illetőleg mennyi Thaly szellemi terméke. 
A fősúlyt nem az ú. n. kuruc balladák kérdésének a lezárására 
fektettük. Sőt épen ezekkel kapcsolatban mondunk legkevésbbé 
újat: új adatot sem a hitelességtámadók, sem a védelmezők 
rovására nem tudtunk találni. A rengeteg érv, mely ellenük 
szól, még ma sem elég erős ahhoz, hogy a tudomány fenntar
tás nélkül elfogadhatná e verseket Thaly csinálmányainak,. 
viszont épen elegendő érvünk van arra, hogy ezeket a balla
dákat töröljük a kuruc költészet és a népköltészet termékei 
közül. Köztük, elfogadva Császár Elemér megállapítását, a 
legfőbb, a valóban döntő erejű: 1. a Thaly tói megjelölt forrá
suk képzeitnek, «legjobb esetben» kétesnek bizonyult; 2. a sáros-

1 A kurucz balladák hitelességének kérdése. Bpesti Szemle, 162. [k. 
136—1Í4. 1. 

2 Id. dolgozata a Rákóczi-albumban. 
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pataki tanárok minden buzgalma ellenére sem akadt a kutatás 
ezideig a versek változataira, Thaly forrásmegjelölésén kívül 
más lejegyzésre. Talán van igazság a sárospataki tanároknak 
abban a megjegyzésében, hogyha ma nem találjuk a jelzett 
kéziratokat, még nem következik, hogy sohasem léteztek — 
de annyi utánjárás után mégis csak rá kellett volna már 
akadni egyik vagy másik forrásra, rájuk vonatkozó levélre, 
vagy adatra. Egyelőre a lelőhelyek fiktív voltának és a válto
zatok hiányának a megállapítása mellett más szempontokat is 
figyelembe kell vennünk: formai sajátságokat, rímelő művé
szetet, verselési sajátosságok halmozását, mondatszerkesztést stb. 

De valahogy nem is kell ezeket a szempontokat előre fel
állítva szem előtt tartanunk. Erezni lehet, hogy ezek a versek 
kikívánkoznak a kuruc költészetből; Riedl Frigyes is «érezte» 
modernségüket, Tolnai is. Hogy valóban lehet ezt érezni, bizo
nyítja az a néhány ösztönös megjegyzés, melyet jóval a hite
lesség kérdésének a kipattanása előtt t e t t Perenczi Zoltán, 
Loósz István és Badics Ferenc. Egyébként e verseknél Thalynak 
már a forrásmegjelölése olyan, hogy gyanút kelt. Vagy sem
mit sem szól a forrásról, vagy olyan körülményes meghatáro
zást ad, hogy amit mond: valószínűtlenség. 

Amint a kérdést, a védelmezők javára, eldönthetné a 
források feltalálása, úgy a gyanút fenntartók részéről első
rendű kötelességnek kell tartani, hogy Thaly forrásutalását 
megvizsgálják. Ez még nem történt meg minden egyes verssel 
kapcsolatban. Pedig a hitelesség ellen szóló érveinket föltétlenül 
ezzel kellene kezdenünk, kiterjesztve bizalmatlanságunkat Thaly 
gyűjteményeinek valamennyi darabjára. Ezt a munkát kíséreljük 
meg az alábbiakban. Az ellenőrzés eredményét a kiadások 
időrendjében adjuk. De helykímélés szempontjából csak fel
soroljuk, de nem tárgyaljuk azokat az énekeket, melyeket 
Thaly egykorú, ma is ismeretes gyűjteményekből tet t közzé. 
Ilyenek a Szencsey-, Mátray-, Bocskor-kódexből kiadott, hite
leseknek és kuruckoriaknak (legalább is kuruckorhoz közeleső 
lej egy zésűnek) bizonyult költemények; mind megtalálhatók ott, 
ahová Thaly utal. Ismételnünk kell azonban azt, ami benne 
•él már a tudományos közvéleményben, hogy Thaly szöveg
kiadása nem filológiai pontosságú. 

Ezzel szemben részletesen foglalkozunk a Thaly-féle 
kiadások minden egyes olyan kuruc versével, melyet ma 
lappangó gyűjteményből, nyomtatványból, szó hagyományból, 
egykorúnak vagy későbbkorának mondott följegyzésből közölt. 
Főszempontunk mindig az : igazat mondott-e Thaly a vers lelő
helyére vonatkozólag, megvan-e ma a forrás, megvolt-e valóban, 
látta-e más is Thalyn kívül? Ha későbbkorú forrásból vagy 
szájhagyományból adott ki egy éneket Thaly, nemcsak forrás
utalásának néztünk utána, hanem igyekeztünk megkeresni a 
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vers kurtickori, illetőleg ahhoz időben mennél közelebb eső 
följegyzését, változatát, hogy a hitelessége mellett kurückori 
eredetét is kimondhassuk. 

Lajstromunkban előbb következnek a kurückori hitelesnek 
bizonyuLt énekek, majd a kuruckor utáni, de ellenőrzött forrásból 
közzétett versek, utána a nem ellenőrzött, illetőleg nem ellen-
-Őrizhető, fiktívnek bizonyult forrásból kiadott költemények. 

II. A Vitézi É n e k e k k u r u c verse i . 

Thaly Kálmán két ízben adott ki kuruc verseket. 1872rben, 
;az Adalékok a Thöhöly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez két 
kötetében, és 1885-ben, az Irodalom és müveltségtörténeti tanul
mány oh a Rákóczi-korból függelékében. A Régi magyar vitézi 
•énekek és elegyes dalok két kötetéből (1864) Thaly tudatosan 
kihagyta a kuruc verséket, hogy majd később teszi közzé az 
akkor már 50—60 darabból álló gyűjteményét. Az Adalékokba, 
•mégis felvett négy olyan éneket, amelyek többé*kevésbbé eltérő 
változata már a Vitézi énekekben napvilágot látott, 1. Ideje 
•bujdosásomnak. . . (V.É. 263 — Ad. 266.); 2. Mit búsulsz, kenyeres... 
<V.É.II . 218. — Ad. 227.); 3. Bokros bú habjai... (V.É. I I . 86. 
— Ad. II. 326.); 4. Zöld erdő harmatát... — Őszi harmat után. .. 
(V. É. II . 414. — Ad. I I . 309.). Ezeket a költeményeket az Ada
lékok anyagával együtt tárgyaljuk, 

A kuruc költemények későbbi kiadói a Vitézi énekek két 
kötetéből még több verset átvettek és mint a kuruc költészet 
anyagát alkotó éneket újra lenyomatták. Mivel az egyes éne-
ikeket kritikai ellenőrzés nélkül vették át, Thalynak a forrás-
utalásait i t t is meg kell vizsgálnunk. 

Ilyen kuruc versként újra rkiadott ének a Mátray-kódex
ből : Szerencsét próbáltam... V. É. I. 205., Nincsen az ég alatt... 
V. É. II . 59., Tengeren úszkáló... V.É. I I . 251. 

A Szencsey-kódexből pedig a következők: L kötetben: Ki 
.ne panaszolkodnék... 209.1., Óh hamar elmúló.. . 236.1., I I . kötet
ben: Nem régentén. . . 63. 1., Szegény legény dolga... 106. 1., 
Eredj, menj él tőlem.. , 302.1. 

Ezen felül Erdélyi Pál Kurucz költészet (1903) kiadásában 
újra lenyomatta a Vitézi énekek egy-két, nem kéziratos 
gyűjteményből kiadott versét, melyről az első pillanatban meg
állapítható, hogy nem tartozik a szűkebb értelemben vett kuruc 
költészetbe. Ezek: Szomorú már nékem.. . 40. — V. E. I I . 103., 
Hajnali csillagom... 99. — V. É. 328., Oh gyönyörű... 126. — 
V. É. 213., Vajha kimondhatnám.. . 249. — V. É. I I . 354., Menj 
sl édes fecském... 220. — V. É. I I . 356., Ritka dolog... 251. — 
V. É. I I . 364., Homályba borultak... 253. — V É. I I . 297. 
Ezekkel szintén nem foglalkozunk. 



174 VARGA IMRE 

A Vitézi énekekből lenyomatott, a kiadásokban kuruc köl
tészetként szereplő többi vers hangulata és szelleme azonbam 
már több hasonlóságot mutat a kuruc költészet hangulatával, 
és szellemével. Mind kétségkívül régi, hiteles versek, kuruekori 
eredetük azonban nem minden esetben bizonyítható, Thaly 
szövegközlése nem filológiai pontosságú. 

1. Bánátimnak örvényében... V. É. I. 185. 14 négysoros vszk. 
Thaly forrásként a Szencsey-kódexre és a Jankovieh-féle másolatokra. 

hivatkozik. Erdélyi az éneket felvette kuruc költészeti gyűjteményébe. 
A Szencsey-kódex 195—97. lapján az ének 13 versszakos terjedelmű. 

Thaly a 7. strófát a Jankovich-gyüjtemény 175. Il.-böl szőtte a versbe,. 
jegyzetében ezt maga is említi. Hiteles kuruekori alakja tehát nem a Thaly 
közlése, hanem a Szencsey-kódex 13 strófás éneke. 

Az a változat, amelyre Thaly is hivatkozott, a 175. II. 56. darabja. 
Itt a vers Távullévén magyar Hazájatul sóhajtozik címmel 11 versszakban* 
található meg. Ez a változat szellemben sokkal közelebb áll a kuruc buj
dosó énekekhez, mint a Szencsey-kódexé. Thaly kiadásának 6., 8., 9., 10v 
13., 14. strófái nincsenek meg Jankovieh-gytljteményében, viszont új a 3., 4„. 
5. versszak. 

2. Siralmas volt nékem... V. É. II. 283. 15 négysoros vszk. 
Thaly Kálmán a Szencsey-kódexből és régebben a Nemzeti Múzeum 

Oct. hung. 74. jelzésű, ma az apró ponyvairodalmi nyomtatványok közé
szétosztott, két nyomtatott példányból egyeztette össze. 

A Szencsey-kódexben a 284-ik lapon 14 strófában találjuk meg a. 
verset. Kuruckorinak csak ebben a formájában fogadhatjuk el, nem mint-
ahogy Thaly közzétette. Itt nem találjuk meg a Thaly közölte vers 10. vers-
szakát— egyébként, néhány központozási és helyesírási, meg hangszíni vál
toztatást nem számítva, az ének egyezik Thaly közlésével. 

A verset Erdélyi Pál felvette a kuruc költészeti gyűjteményébe. Kiadása, 
alapjául a Jankovich-gyüjtemény 173. szolgált. Jankovich Dávidné soltárihói 
másolta az éneket. Erdélyi kiadása, Jankovich másolata és Dávidné soltármak 
a darabja össze van vetve az Ethn. 1914. 234-ik lapon. 

Több XVIII., XIX. századi gyűjteményben, nyomtatványon is megr-
található. P. Horváth Ádám gytljteményének 5 strófás változatát Thaly 
ki is adta: V. É. II. 286. 

3. Reménység az embert gyakorta táplálja.... V. É. I. 225. 8 négy
soros vszk. 

Thaly az első öt versszakot iratgyüjteményében ma is meglévő évnélküli 
ponyvairodalmi nyomtatványról egészítette ki. (1390. Fol. hung. I. köteg.)» 
Az utolsó három strófa kevés eltéréssel (némi változtatás a 7. strófában)' 
ma is megvan még a Szencsey-kódex 269. lapján. 

Erdélyi Pál felvette kuruc költészeti gyűjteményébe. 
Még számos ponyvairodalmi nyomtatványban megtalálható, majd 7 r 

majd 9 strófás változatban. Ezekben az utolsó versszak elüt a Szencsey-
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kódexnek kuruc bujdosó énekek szellemével rokonságot mutató utolsó-
strófájától. így hangzik: 

Oh boldog szerencse engem is jól biztass 
Kenyeret'Istenem holtomig szolgáltass 
Az te országodba igaz utat mutass 
Ha meg kell is halnom Lelkemnek irgalmazz. 

A Szencsey-kódex töredéke alapján a kuruckorban már élö dalnak, 
kell tartanunk. Abban a formában azonban, ahogy Thaly közzétette nem
található meg, az ő közlése «kiegészített» szöveg. 

4 Jaj mély szerencsétlen időre: jutottam V. É. II. 270. 13 négy
soros vszk. 

Thaly az Oet. hung. 74. XLIX. jelzésű, 1760-iki nyomtatványról közli-
Erdélyi Pál felvette kuruc költészeti gyűjteményébe. Az énekhez fűzött jegy
zetében helybenhagyja Thaly sejtését, hogy a vers még a XVII. századból». 
való, mivel egy töredéke került a kezébe, «mely a XVIII. szazad legelejéről 
való, írással az előző századra utal.» Erdélyi nem mondja meg, hogy hon
nan került ez a töredék hozzá, hol találta és jelenleg hol van. 

A Jankovich-gyűjtemény 173. VIII. 47-ik lapon 9 strófás változatát 
találhatjuk. A 175.11. 66. szám alatt szintén van egy változata. 

5. Parnassus hegyein mulató Múzsáknak... (Kovács György végbúcsú
dala.) V. É. I. 228. 14 négysoros vszk. 

Thaly a Jankovich-gyüjtemény 173. VIIL-rói tette közzé. Megvan a 7.. 
lapon. Megvan ezenfelül a 175. II-ben is, 64. sz. alatt. Erdélyi Pál felvette a. 
kuruc költészeti kiadásba. 

Kuruckori följegyzését ezideig nem ismerjük. Kovács György Kohárytól, 
Kecskeméttől búcsúzik. Az fáj neki, hogy magyar kéztől esett el. Ezek alapján' 
gondolhatunk arra, hogy a Thököly-felkelés elején keletkezett. Ekkor kellett. 
egyformán harcolni mind a török, mind a magyar ellen. 

6. Bujdosik, bujdosik szegény árva legény.... (Bujdosó éneke.) V. E-
I. 221. 12 négysoros vszk. 

Thaly a Jankovich-gyüjtemény 175.1. és III.-ból tette közzé. Ott szerepei' 
valamennyi kuruc költészeti kiadásban a Thaly által közölt alakjában — 
pedig ebben az alakban nem hiteles szöveg. Thaly a 175. 1. XXI. számú* 
hat strófás változatból és a 175. III. 99. számú 12 versszakos változatból a 
következőképen olvasztotta össze: az 1—5. versszakot, néhány kisebb változ
tatást nem számítva, a 175. I.-röl adta ; a 6—8. strófák a 175. III. változatnak 
6—8. strófái. A 9., 10., 11. versszak ugyancsak a 175. III. változatból való, 
a 10—12. strófából. Thaly utolsó versszaka a 175.1. hatodik strófája. (A 175-
I.-et 1789-ben írták össze!) 

Kiadatlan, 14 versszakos változata megtalálható a Nemzeti Múzeumnak 
Quart, lat. 700. jelzésű, Diversae cantiones XVIII. századi gyűjtemény 42-
lapján is. 

A vers kuruckori eredete bizonytalan. 

* 
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7. Boldogtalan sorsa siralmas éltemnek... V. É. Ií. 349. 4 négy-
csőrös vszk. 

Ma is meglévő, 1760-as nyomtatványról tette közzé Thaly. Erdélyi Pál 
.í&özli kuruc költészeti gyűjteményében. 

Kiadatlan, öt versszakos alakban megtalálható a Jankóvich-gyüjtemény 
173. IV. és 173. V.-ben is. Az 1789-ben írt 175. I. XX. számú énekben 
8 strófás változatát találjuk. Ebben a formájában a vers sokkal közelebb áll 

•a kuruc költészet bujdosó énekeihez, mint a Thaly és Erdélyi közölte töredék. 
Az első strófa az előbb tárgyalt, ének hetedik versszakával egyezik. 

A Jankovich-gyüjtemény 175. 1. XX. számú éneke meg szellemben, fel
építésében egészen szoros kapcsolatot mutat a fentebb említett Diversae 
• cantiones 42.• .1. darabjával. Az 1., 6., 7., 8. versszaka ennek a 8., 9., 6,, 4. 
strófájával csaknem szószerint egyezik. 

A vers kuruckori eredete nem bizonyított. 

III. Az Adalékok kuruc versei. 
Az Adalékokban Thaly a Mátray-kódexből csak egy verset 

tesz közzé: Oh keserves gyászban... I. kötet 72, 1. 
A Szencsey-kódexből pedig 20 verset közöl. Az I. kötet

ben: Pilises féjeknek...r 8., Sok embereket már... 38., Uram 
• Jesus Christus... 45., Óh Sión leánya... 49., Árván maradt 
magyar Sión leánya... 54., Panaszolkodhatunk.. . 66., Hallottad-é 
hirét... 173., Mit búsulsz kenyeres... 227., Egy bujdosó szegény
legény... 239., Óh szegény magyarság... 270., Jaj végső rom
lásra... 282., Zokogó sírással sirhatsz magyar nemzet... 287. 
A II. kötetben: Vigasztalj meg kegyes Isten... 1., Emlékezem 
szegény Magyarországrul... 8., Fölséges nagy Isten. . . 13., Oh 
felséges Isten, igyunk mire juta... 46., Szörnyű veszedelem jaj 
reád szállá 60., Vigságnak töretik gyönge szép üvege. . . 64., 
Mindenkoron romol... 69., Nosza, hajdú, fürge varjú... 95. 

A Bocskor-kódexből 10 új verset ad. Az I. kötetben: 
Gondviselő édesatyám.., 263., a II. kötetben: Siralmas lőn 
dolga a magyar nemzetnek. .. 31., Csínom^ Palkó, Csinom 
Jankó... 87., Mennybéli nagy Isten, .. 294., Édes hazám szán
jad válásom. . . 324., El kell mennem, noha nehéz szivemnek... 326., 
Sem apám, sem anyám. . . 373., Sirva irt levélem. .. 385., Jaj, 
jaj nagy iga, ki az fejünkön... 393., Sok búkat árasztott.. . 407. 

Mindezek tehát kétségtelenül hiteles kuruckori (Szencsey-, 
Matray-kódex), vagy a kuruckorhoz egészen közeleső időben 
lejegyzett énekek (Bocskor-kódex), megvitatásra nem szorulnak. 

Koháry István 10 verse az I. kötet 178—209. 1. és 4 a II. 
• kötetben: Forgandó szerencse... 109, 1., Három esztendőnek... 
111.1., Keserves életem... 198.1., Szent-Peter vasláncon... 403.1.; 

Palocsay György 5 verse: Szerencse magában... II. kötet 
21.1., Felséges Istentül... 275., Álmombul felkelvén... 379,, 
JEsélött egynéhány... 382., Uj idő, uj világ. .. 387; 
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Bottyán tábornok özvegyének B. Palocsay Györgyhöz inté
zett verse: Élj kedvedre . . I I . 377.; 

Petrőczy Kata Szidónia költeménye Múlnak esziendeim.. 
I I 194. — 

ezeket nem tárgyaljuk, egyrészt mert függetlenek a kuruc-
kor eseményeitől és érzelemvilágától, másrészt ha egyik-másik 
érintkezik is a kuruc költészettel (Koháry), külön fejezet illeti 
meg, mind a forrás, mind a tárgyalás szempontjából. Ide 
tartozik a Thököly Imre és Zrinyi Ilona házasságáról ír t ver*. 
is, I. 107. 

A I I . kötet 264., 266., 397-ik lapjain közzétett versek 
tótból magyarra való fordítások; a I I . kötet 81., 441.,443. pedig 
latin darabok. A I. 76-ik lap : Actio euriosa próza, nem vers. 
A II . kötetben kiadott: Pannónia siralma. ,. 417., Péró vesze
delme, . . 423., Az 1735-iki zendülésről. . 433. a kuruckor u tán 
keletkeztek, nem részei a kuruc költészetnek. 

Egyébként is e fenti énekek hitelessége ma is bizonyít
ható, közülük a legtöbb máshol is napvilágot látott. 

A megvilágításra szoruló verseket megbízhatóságuk szerint 
több csoportra különítve, először azokat vesszük sorra, amelyek
ben Thaly forrásutalásai helytállóknak s maguk a versek 
hiteles kuruckori termékeknek bizonyulnak. Ezek a következők: 

8.- Tüz-viz között... (Magyarország romlásáról.) Ad. I. 1. Í4 tizenegy
soros vszk. 

Thaly az egykorú Kabóthi István-féle jegyzőkönyvre hivatkozik. 
Szerb Antal téved, amikor a verset kétesnek veszi. Az Akadémiában 

ma is megvan a Kabóthi-féle jegyzőkönyv; a 325—27. lapokon megtalálható-
a vers. (Lásd bővebben: IK. 1935. 74. 1.) 

-9. Elbocsátá Ricsány egy csoport seregit... (A szornolányi diadafe 
emléke.) Ad. II. 39. 24 négysoros versszak, és 

10. Oh mely csudálatos... (Szatmár vár megvételéről.) Ad. II. 73.17 r 

kilencsoros vszk. 
. Kezdetű verseket Thaly a vörösvári Rákóczi-Aspremont-Erdődy levél

tárból .közölte, Ujváry Tamás nyitra-kövesdi kántor, Rákóczinak ajánlott,., 
egykorú füzetkéjéből. 

Téved Szerb Antal, amikor e két verset kétesnek nyilvánítja és kije
lenti, hogy a kézirat nem maradt ránk. Azok az érvek, .melyekkel vélemé
nyét megtámasztja, megdőlnek a tényeken. A nyolc lapos füzetkemais meg
található az Orsz. Levéltárban letétbe helyezett Rákóczi-Aspremónt-Erdödy 
féle levéltár egyik leveles ládájában. Thaly a szavak hangszínét néhol meg
változtatta, a központozást, helyesírást helyenként módosította, de kiadása. 
egyébként helytálló. . • . . ' • ' - ' 

11. Patak, Petrákéra, Olaszi Zsadányra... (Ut a Széchényi gyűlésre.)* 
Ad. II. 78. 11 négysoros vszk. 
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Csécsi János kézirati naplójából adta ki Thaly. A kézirat ma is meg
van a Nemzeti Múzeumban (Quart, lat. 479.). Az Ethn, 1914. 239. 1. szerint: 
•«eredetije Csécsi kéziratában Sárospatakon van» (kézirattár 65, sz.). 

. 12, Magyarország, Erdély hallj uj hirt.. • (Dalnoki Veres Gerzson 
verses krónikája a kuruczvilágról.) Ad, II. 332. 254 vszk. és 3 sor. 

Dalnoki Veres Gerzson saját kezével írt krónikája gr. Bethlen Pálné 
•ajándékából az Erdélyi Múzeum kézirattárába került, mondja Thaly. Ö innen 
másolta le 1868-ban. 

Kelemen Lajos levéltáros úr szíves értesítése szerint a kézirat 629. 
.szám alatt ma is megvan az Erdélyi Múzeum kézirattárában. A továbbiakban 
még azt írja, hogy Thaly nem adta ki végig a krónikát. Elhagyott belőle egy 
csomó versszakot és ezt a körülményt kiadásában meg sem említette. Dalnoki 
az irodalomtörténetbe csak mint kuruc verskrónikás került bele, pedig kró
nikáját tovább folytatta 172í-ig, illetőleg még 1726 és 29-ről is megírta 
gyarló verseit. Kéziratában paskillusok és más versek is vannak. Eddig talán 
a csúf, nehezen olvasható írása miatt nem dolgozta fel senki sem a maga 
•egészében. (Dalnoki krónikájának a keletkezéséhez érdekes adatokat szolgáltat 
R. Kiss István a Századok 1904. évf.-ban megjelent tanulmányában : Adalékok 

.a Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez 764. 1.) 

13. Ez világi élet ollyan mint az pálya... (Wesselényi Pálné búcsúz
tatója.) Ad. II. 283. 56 vszk. 

Az Erdélyi Múzeum kézirattárában lévő eredetiről 1867. okt. 9.-én, 
Szabó Károly által készített másolat alapján adta ki Thaly. 

Kelemen Lajos levéltáros úr szíves értesítése szerint az 1916—17 nyarán 
készített katalógusban nincs meg a vers. Azonban vagy húsz esztendeje az 
"ö kezében is megfordult a búcsúztató, hozzá is kezdett a lemásolásához és 
•Szabó Károlynak egy megkezdett másolata ma is a birtokában van. Szerinte 
-a vers ma is megvan az Erdélyi Múzeumban, de lappang valahol az 5000 
.kötetes anyagban. A vers hitelességében semmi okunk sincs kételkedni. 

14. Győzhetetlen én kószálom... (A kibujdosó Rákóczi imája.) Ad. II. 
321.. 8 négysoros vszk. 

Ez egyik legszebb evangélikus énekünket Thaly Bartalus Istvánnak 
Tarcsafalván, 1871-ben «egy avult feljegyzésről» készült másolata alapján 
-adta ki. Ez «avult följegyzés» idejét nem tudjuk, lelőhelyét nem ismerjük. 
De Thaly állításának hitelt adhatunk, mert Bartalus később maga is kiadta 
a verset dallammal együtt. 

Hogy pedig az ének kuruckori, .illetőleg közel kuruckori termék, bizo
nyítja a Bocskor-kódex hat strófás változata. (Kiadva: Erd, Múz. 1898. 383.) 
igaz, hogy ebben a változatában az ének nem tetszik bujdosó versnek. 
A Thaly közléséből itt nincs meg a 2., 7., 8, vszk; egészen új a 6-ik, 
, Milyen alapon tulajdonította Thaly az imádságot Rákóczinak, azt a 

tarcsafalvi följegyzés hiányában nem tudjuk megállapítani. 

15. Jaj néked Istennek hű ecclésiája.,, (Czeglédi István haláláról.) 
-Ad. I. 15. 69 négysoros vszk. 
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Thaly egy 1760-as nyomtatványból adta ki a verset. 
A Nemzeti Múzeumban megvan a vers kuruekori lejegyzésben is, egy 

1710-ből való lőcsei nyomtatványon, ugyanúgy, ahogy Thaly közölte, csak 
a 17. strófa után egy versszakkal bővebben. 1726-os nyomtatványban is meg
jelent — ez a nyomtatvány megvan a Nemzeti Múzeumban több példányban, 
az Ethn. 1914. 142.1. szerint a sárospataki főiskola könyvtárában is, egy más, 
•szintén XVIII. századi kiadás mellett. Megtalálható végül egy 1730-as 
ínyomtatványon a kolozsvári unitárius főiskola könyvtárában, a Pékey-féle 
.gyűjteményben. (V. ö. Tört. Tár 1896. 123. 1.) 

16. Óh vajha valaki tenger árjává... (Protestánsok üldöztetéséről.) 
.Ad. I. 58. 46 versszak. 

Thaly ugyanarról az 1760-as nyomtatványról adta ki, mint az előbbi 
•éneket. 

A Nemzeti Múzeum 1710-es, lőcsei nyomtatványában ugyanúgy, mint 
Thalynál. Megvan a Thalynál hiányzó hatodik strófa utolsó sora is: «Szomorú 
sorsának öregbül fellege.» Az említett 1726-ból való nyomtatványokon szintén 
megtalálható. 

A fentebb is említett Pékey-féle gyűjtemény 1730-as nyomtatványában 
rszintén megvan. A sárospataki főiskola könyvtárában XX. 1379a. jelzésű, 
XVIII. századi kiadásban ugyancsak megtalálható. 

Kanyaró Ferenc a Tört. Tár 1896. évf.-ban, a kolozsvári unitárius 
főiskola Brassai nevezetű kódexét ismertetve, említi, hogy a fenti ének 
ebben a gyűjteményben is megvan. A kódex ma már nincs a főiskola 
tulajdonában, Kelemen Lajos levéltáros úr szíves levelében szinte kétségbe 
nem vonható módon bizonyítja be, hogy a kódexet, több más becses kézirattal 
•együtt, a sorvasztó betegségében beszámíthatatlanná vált Kanyaró Ferenc, 
aki évekig könyvtáros volt, nyugdíjaztatásakor magával vitte Tordára, 
:s ott elveszett. (Az énekeskönyvben többek közölt 11 történeti ének volt, 
köztük egy a holdvilági veszedelemről, az eddigiektől eltérő feldolgozás.) 

E protestánsok üldöztetéséről írt versből Váradi Szabó György, 11 négy
soros versszakban, a haza keserves állapotján kesergő költeményt csinált. (V.o. 
áK. 1903. 85—89, L) 

17. Scythiából régen származott maradvány,,. (Kecskemét pusztu
lásáról.) Ad. II. 152. 144 vszk. 

Ezt a terjedelmes verset Hornyik János: Kecskemét város története c. 
»munkájának IV. kötetében (1866) már Thaly előtt közzétette, két XVIII. 
-és két XIX. századi nyomtatvány összevetésével. Thaly a Hornyik-féle 
kiadást adja újra, csak egy-két sort helyettesít az Akadémiában lévő XVIII. 
századi kéziratból, melynek egyéb eltéréseit jegyzetben tünteti fel. Másolata 
megtalálható a Nemzeti Múzeumban Thaly iratai között. 

A verset ugyanabban az alakjában, ahogy Hornyik kiadta, megtaláljuk 
ia Ráday-könyvtárnak egy 1707-ből való, hely nélküli nyomtatványán. 
<R. M. I. 735. jelzéssel.) Eltérés igen kevés van, főleg a központozásban és 
.hangszínben. Megvan mind a 144 versszak, de a 126.-tól kezdve eléggé 
rongált állapotban. 
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Thaly közlése szövegkritikailag kifogásolható, hiteles kuruckori alakja. 
ez az 1707-es nyomtatvány szövege. 

18. 'Ritkán kellő — híves szellő... (Kolozsvár a kurucz ostrom alatl.)> 
Ad. II. 121. 25 nyolcsoroa vszk. 

Thaly azt mondja, hogy az 1860-i erdélyi útja alkalmával Dániel 
Gábornak vargyasi levéltárában XVIII. századból való lejegyzésben találta.. 
Már 1862-ben közzétette a Tört. Kalászok 219—222. lapokon. A versben» 
ki van téve a szereztetési év is. 

Hiteles kuruckori terméknek vesszük. Orbán Balázs is említi a Székely
föld leírása V. kötet 216. lapján. Szerinte Vinczi György, kolozsvári tanár 
szerezte. 

Az ének szerzője Felvinczi György. Kanyaró Ferenc szerint (Érd. Múzeum-
1908. 173. J.) Glaudica Musa valde dolorosa címmel 1706 ban ki is adta.. 
Erről a kiadásról más tudomásunk nincs. 

19. Vajha Szent-Istvánnak . . . (Rákóczi éneke Bocskayról.) Ad. I. 285.. 
3 négysoros vszk. 

Ezt a verset Thaly a tiszántúli ref. egyházkerület levéltárából, a Sinay~ 
Miklós-féle kéziratgyűjtemény XII. kötelének 408. lapjáról Révész Imrétől! 
lemásolva, az ő levele alapján, mint «második Rákóczi Perencznek Bocskay 
Istvánról Íratott versei»-t adta ki. A levéltáros úr szíves értesítése szerint 
a gyűjtemény XII. kötete ma nincs meg az egyházkerület levéltái'ában. 

Téved Szerb Antal, mikor azt mondja, hogy «stílusa alapján késő* 
XVIII. századi versnek lehetne gondolni . . . Kétes.» Elhamarkodott állítását
annái kevésbbé értjük, mert Ferenczi Zoltán Cserei Mihály néhány isme' 
rétien verse 1690—98-ból címen már az IK. 1891. évf. 455. l.-on közölte a. 
verset. A verset Cserei írta 1697. szept. 1-én az 1697. évre szóló Neubart 
János-féle, Tótfalusi Kis Miklós által kiadott naptár tiszta lapjára. Tehát a-
vers kuruekorból való, de Révész is, Thaly is tévedett, mikor II. Rákóczi 
Ferencnek tulajdonították. 

20. Sírjatok szemeim . . . (A bujdosó Rákóczi éneke.) Ad. II. 412.13 hét
soros vszk. 

Thaly ezt az éneket 1862-ben Lugossy Józseftől kapta. Egy régi imád
ságos könyv két utolsó levelére volt beírva 1730-as évszámmal. Hogy Thaly 
igazat mondott, kitűnik majd az alábbiakból. A Nemzeti Múzeum Thaly-féle 
iratgyüjteményében megvan a vers másolata (1390. Fol. Hang. II. 365,), de a 
nyolclapos, kisformájú levélpapíron «Másolat»-on kívül nincs semmi meg
jegyzés. 

Thaly a nyolcadik versszak utalása miatt 1726-ra teszi a vers kelet
kezését. A 10., 11., 12. strófák, úgy gondolja, Karolyi Sándorra céloznak.. 
A vers alapjául Miszlai Bujdosó énekét (Ad, H. 64.) említi. Valóban úgy 
látszik, hogy A bujdosó Rákóczi éneke csak az előbbi éneknet kisebb mér
tékű átírása^ illetőleg szószerinti átvétele. Az 1-, 3., 5., 6., 7., 8., 13. strófák-
a Miszlainak tulajdonított ének 4., 5., 11., 13., 14., 15., 17. versszakaivak 
esaknem teljesen azonosak. 
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Egy 20 strófás, Sírjatok szemeim . . . kezdetű verset találtam a Nem_ 
zeti Múzeum Quart, hung. 1551. jelzésű, Lepsényi Istvánnak 1700-ban ösz-
szeírt Ludus Poeticus című gyűjteményében. Az ének a 88/b. számozású 
lapon kezdődik (5 és fél versszak). A következő lap ki van szakadva. De a 
gyűjtemény végén, különálló, számozatlan lapok egyike ide illeszthető. Ezen 
találjuk meg a vers folytatását (7 és fél versszak), A 89/a számozású lapon 
pedig a befejezést (7 versszak). 

Ha a Thalytól kiadott verset összehasonlítjuk ezzel az énekkel, azt 
látjuk, hogy mindössze a 10. strófája nem fordul elő a fent említett 20 strófás 
versben. Az 1—5. versszak a Ludus Poeticus darabjának 1—5. verszakával 
azonos, a 6—7. strófa Lepsényinél a 7—9, versszak; a 9. ugyanaz, mint a 
13.; 11. és 12. Lepsényinél a 16. és 17.; végül az utolsó 13. a Ludus Poeticus-
ban is utolsó 20. strófával azonos. 

A Ludus Poeticáéból az is kitűnik, hogy a vers nem 1726-ban kelet
kezett, nem vonatkozik sem Károlyi Sándorra, sem a bujdosó fejedelemre. 
Annál kevésbbé, mert a vers végén a következő megjegyzés áll: «igy sirt a 
Gönezrül ki űzött Pataki Collegium mind háládatlan es szütelen fiatul üldöz
tetvén». E szerint az éneket 1695-ben írták. Ekkor üldözték el Göncről az 
1687-ben Sárospatakról odamenekült kollégiumot, melyre már «az hetven-
edgyedik szomorú esztendő» gyászos volt — t, i. Sárospatakról ekkor űzték 
el a jezsuiták a kollégiumot, 

A Ludus Poeticus 20 strófás verse miatt hitelesnek és kuruckorban 
keletkezettnek kell tartanunk a Thaly által közölt éneket is, mert ha a vál
tozat ilyen összeállításban nem is bizonyosan a kuruc-labanc világból való 
följegyzésben maradt reánk, részeiben már ekkor is élt. Hogy a 20 strófás 
versből ki válogatta össze a 12-t és mikor, azt nem tudjuk, de nem is fontos 
tudnunk; akár bujdosó volt az illető, akár nem, a kiválogatást ízléssel 
végezte. Viszont föl kell rónunk Thalynak, hogy minden alap nélkül Rákó
czira vonatkoztatta a verset. 

Nem kuruekor i följegyzésből t e t t e közzé T h a l y , de h i t e 
leseknek és minden b i z o n n y a l kuruckorban , i l letőleg a k u r u c -
korhoz egész közel eső időben ke le tkeze t t eknek b i zonyu lnak 
a következő k ö l t e m é n y e k : 

21. Linczböl hogy érkezek jó Sebestyén uram... (Thököly haditanácsa.) 
Ad. I. 89—105. 103 négysoros vszk. 

A Sebes agynak késő sisak című gyűjtemény 85/b—94.1.-ról adta ki Thaly. 
A gyűjtemény Oct. hung. 69. jelzéssel megtalálható a Nemzeti Múzeum 

kézirattárában. (Ismertette Rajka László az Irodalomtörténet 1915, évfolya
mában.) A gyűjtemény első része a XVII. század első harmadában készült. 
Thököly haditanácsai utólag írta be valaki az üres lapokra. A beírás idejét 
nem lehet megállapítani, de valószínű, hogy 1752-ben már benne volt. 

Bizonyos, hogy nem az 1680-i üléssel egy időben keletkezett. A hangulat 
ekkor még sokkal bizonytalanabb volt, semhogy ilyen izzó és céltudatos beszé
dekkel elvághatták volna az uralkodóval való kiegyezés lehetőségét. Ugyanis 
a török segítség ekkor még egyáltalán nem volt bizonyos. A vers akkor kelet-

Iroaalomtörténeti Közlemények. XLVI. 13 



182 VARGA IMRE 

kezhetett, amikor a béketárgyalások megszakadását a kiszivárgott török 
segítségadás hírének megerősítésével igazolhatták. De a versből az is kitűnik, 
hogy a háborúskodás, még nem kezdődött meg. 

22. Egy szegénylegény volt, az Esze Tamás... (A munkácsi harczról.) 
Ad. II. 6. 2 hatsoros vszk. 

Thaly szájhagyomány alapján közölte. 
Szerb Antal azt írja róla: «Minthogy a vén emberektől kapott versek 

általában Thaly szerzeményének bizonyultak, ez is kétes.» Az-e valóban, 
azt a következő vers megvilágítása alkalmával döntjük el. 

23. Nincs becsületi a katonának... (Kurucz katona dala.) Ad. II. 329. 
7 négysoros vszk. 

Ezt a verset a Nemzeti Múzeum Quart, hung. 173. II. 80.-ról, Jankovich-
másolatról, tette közzé Thaly, «értelem és történeti rend szerint rendezve» 
a strófákat. 

A Jankovich-gyüjteménynek ez a darabja a Dávidné soltári 159/b 
•darabjával azonos. A Jankovich-másolat, a Thaly-kiadás, meg az eredeti, 
Dávidné soltáriban szereplő vers közti eltéréseket Harsányiék közölték az 
Ethn, 1914 233. l.-ján. U. o. a 238. l.-on öt strófás változatról számolnak 
be a sárospataki könyvtár 130. számú Felvidámító kéziratos kötet 202. 
lapjárói. 

R. Kiss István Adalékok a Rákóczi kor irodalomtörténetéhez címmel 
•a Századok 190á. 690. l.-on egy 19 strófás verset közöl Szolga Mihály 
Diáriumából. Ez a vers három töredéket foglal magában; az egyik a Thaly 
által az Adalékok bevezetésében említett: «Esze Tamás, mert nem volt más, 
Kassa várát bevette» töredék, a másik kettő az imént említett — 22. és 
23. sorszámmal jelölt —• két ének. Tehát ezáltal mind a három töredék valóban 
létezőnek, hitelesnek bizonyult, Szerb Antal megállapítása pedig tévesnek. 

A teljes ének korát nem lehet pontosan meghatározni s így a töredékekét 
sem. Thaly a Munkácsi harcról keletkezését 1703-ra teszi, a Nincs becsületig 
pedig 1711 közepére. R. Kiss István szerint ezek a feltevések a teljes ének 
felfedezése után elesnek. A teljes énekben nincs semmi, amiből az ének 
keletkezését pontosan meg lehetne határozni. A vers «régentén» kifejezése 
azonban azt sejteti, hogy a szatmári békekötés után írták, amikor a győzők 
legyözötekkel már éreztetni kezdték hatalmukat. 

24. Boldogtalan fejem... (Bezerédy búcsúzó éneke.) Ad. II. 251. 1. 
12 négysoros vszk. 

Thaly a XVIII. század folyamán Somogyban összeírt, Loskay Benedek 
által neki átadott kódexet említi forrásként. Ez a gyűjtemény ma lappang, 
Thaly hivatkozását itt nem tudjuk ellenőrizni. 

Thaly még két változatát is kiadta u. o., az egyiket a 256. lapon, 
12 versszakban, állítólag egykorú feljegyzésből, Kecskemét város levéltárából. 
A fentebbihez viszonyítva csak néhány sorban mutat jelentéktelen eltérést. 
Erre a forrásra vonatkozólag sem sikerült többet megtudnunk, bővebb fel
világosítás után hiába érdeklődtünk. A 259. lapon, a Jankovich-gyüjtemény 
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H78. VHI.-ból kiadott változat az utolsó strófával rövidebb, az előbbiektől 
fiüindössze egy-két sorban különbözik. 

A Jankovich-gyűjtemény idézett helyén csakugyan megvan ez az utóbbi 
változat s ugyanott mégegyszer a 175-ben is megtalálható, XXIX. szám 
alatt. Thaly azonban két esetben igen fontos változtatást tett rajta. A harmadik 
versszak második sorában: «Kardomat kötöttem a török nemzetre» helyébe 
«Kardomat kötöttem a német nemzetre» változtatást tett. A negyedik versszak 
második sorát pedig: «Sok vitéz nemzetet vágtam fegyveremmel» így alakí
totta át: «Sok vitéz németet vágtam fegyveremmel.» 

A Jankovich-gyüj temen y alapján az ének réginek (a 175.1. még 1789-ben 
íratott össze!) és a harmadik változatában, a fenti helyesbítéssel, hitelesnek 
bizonyul. Keletkezésének korát azonban nem árulja el. Lehet, hogy a két 

•első változatban is Thaly változtatta meg tudatosan a szöveget. Ez ellen 
szólhat azonban az a tény, hogy a Nemzeti Múzeum kézirattárában lévő 
Magyar versek a XVIII. és XIX. századból című gyűjtemény (Quart. 
bung. 1346.) egyik lapján, XVIII. századi másolatban megtalálható Bezerédy 

• búcsúzó énekének 1., 3., 4., 5. versszaka. Itt a két kritikus sor a következő
képen hangzik: «Kardomat kötöttem a német nemzetre...» és «Sok vitéz 
nemzetet fogtam fegyveremmel... 

25. Fennyen tartod az orrodat (Magyar, városokrul.) Ad.„II. 130. 
:20 négysoros vszk. 

Erdélyi János kéziratai közt létezett (ma már nem ismerjük), állítólag 
1779-ben befejezett énekeskönyből és a Nemz. Múz. Quart, hung. IV. kéziratából 

íkiadva. A Jankovich-gyüjteményben valóban megvan a 173. IV. 109. lapon. 
„A csekély számú eltéréseket Thaly is közli. 

Még két változatát közli Thaly ugyanott. Az első 10 strófást (II. 137.) 
t-két forrásból i s : az akadémiai kézirattár pontosabban meg nem határozott 
darabjából és Vass Jánosnak 1812-ben befejezett gyűjteményéből. (Nemzeti 

-Múzeum Oct. hung. 161.) A második 14 versszakos változatot (II. 140.) 
P. Horváth Ádám kéziratos gyűjteményéből. (248. sz. vers.) 

A Nemzeti Múzeum Oct. hung. 446. jelzésű Magyar versek a XVI11. 
• és XIX. századból című foliáns köteg az utolján négy lapos dalcím gyűjtemény t 
'tartalmaz. Erdélyi Pál szerint is (Erd. Múz. 1908. 246. 1.) a kiírt első sorok 
kétségtelenné teszik, hogy az az énekeskönyv, amelyből e kezdő sorokat 

i kiírták, P. Horváth Ádámnak ma lappangó, eddigi ismereteink szerint harmadik 
kézirata volt. A lemásolt két strófa után ez a megjegyzés áll: «még tizenegy 
vers van hozzá, mellyekben Szakolcza, Komárom, Győr stb. városokat a kuruc 
világbeli maguk viseletérül characterisálja. A szerzőnek Szent-Gróthinak 

i kellett lennie és ha kuruc világbeli a munka, csudálni lehet á vers formát. 
Gyermek koromban hallottam hasonlót az erdélyi városokról és azt épen 

'Szebenrül, ami ott Posonrul van.» Ez a kézirat a Jankoviché volt. 
Kiadatlan, 7 versszakos változata mégvan a XVHI. század második 

-feléből való Szádeczky-féle Miscellanea 249—250. lapján is. 

26. Hol vagy te most, nyalka kurucz... (Kuruczokrul való ének.) 
Jld. n . 296. 13 ötsoros vszk. 

13* 
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Közzétéve a Jankovich—Erdélyi-féle, XVIII. századi kódexből. A kódex: 
ma lappang, de a Jankovich-gyüjtemény 173. VII. alatt ma is megtalálható a» 
vers szövege. A csekély számú eltéréseket Thaly jegyzetben közölte. 

Thaly három változatát közli ugyanott: 1. A II. 800. lapon 10 versszakot 
változat a Jankó vi eh-gyűjtemény 175. II.-bői. A vers a gyűjtemény XXXVII _ 
számú darabja. 2. A II. 304. lapon 13 strófás változatot Erdélyi: Népdalok 
és mondák III. 136. 1.-ról. 3. A II. 308-on az Akadémia pontosabban meg 
nem határozott darabjáról ad három strófás variánst. 

Kiadatlan változatok: 1. A Szádeezky-féle Miscellanea 113—Ili. lapján 
14 strófás változat található, mely sokban eltér az Adalékokban kiadott
valamennyi változattól. 2. A Nemzeti Múzeum kézirattárának Quart, lat. 
700. jelzésű Diversae Cantiones 47. lapján 7 versszakos változatot találunk. 
3. Az Ethn. 1914. évf, 241. 1. szerint 13 versszakban megvan a sárospataki 
könyvtár Herschman-féle kéziratos verseskönyv 39—41. lapján is. Harsányiék-
szerint valószínű, hogy ez volt a forrása Erdélyinek. 

Még több feljegyzés is megőrizte. Kelemen Lajos levéltáros úr szerint 
megvan az Erdélyi Múzeumban letétbe helyezett gr. Teleki László levéltárban, 
XVIII. század közepéről való másolatban, s Jankovich gyűjteményeiben is. 
többször szerepel. 

27. Lakunk partján a tengernek.., (A bujdosók Rodostón.) Ad. IL. 
399. 36 sor, és 

28. Elmúlt gyönyörűség... (Bercsényi halálára.) Ad. II. 401. 4 sor., 
kezdetű verseket a Törökországi levelekhői nyomatta le Thaly. Mikes Kelemen 
az első verset a XLII. levélbe, a másodikat a LXVII.-be szőtte bele — a kuruc 
költészettel azonban nem sok érintkező pontjuk van. 

29. Nem tudok in semmi tótul... (Volt tót kurucz dala.) Ad. II. 375.. 
7 négysoros vszk. 

Két forrásból, Kollár gyűjteményéből (Narodnie Zpievanky 1833) és az • 
Akadémia meg nem határozott, XVIII. századi feljegyzéséből adta ki Thaly. 

10 versszakban, XVIII. század közepéről való lejegyzésben is van egy 
változatunk. Az Árva megyei Csaplovics-könyvtárból közzétette Rexa Dezső-
az IK. 1910. 120. lapján. 

T h a l y forrásmegjelölése he ly tá l ló a következő verseknél ' 
is. E z e k e t részben m á r T h a l y k iadása előt t is i smer ték , ő csak 
újra n y o m t a t t a őket , részben meg forrásuk, ahová kiadójuk 
h iva tkoz ik , ma is megvan , el lenőrizhető. Kérdés azonban, h o g y 
mivel kuruckor i v a g y kuruokorhoz közel eső le jegyzésük nincs, 
és a ku ruc köl tészet te l nem sok ér in tkezésük van , t á r g y a l h a t ó k - e 
a k u r u c költészeten belül , 

30. Hallottad-e hírét a hires Szébennek... (Kerekes Izsák.) Ad. II.. 
147. 69 sor. 

Először Kriza János közölte a Koszorú 1865. jan. 8.-i szamában, a nép 
ajkáról lejegyezve és valószínűleg átdolgozva. Innen nyomatja újra Thaly. Ázzak 
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;a megokolással veszi a kuruckori verses maradványok közé, hogy Szeben 
városa csak kétszer volt kuruc ostrom alatt; keletkezését azért teszi 1706— 
1707-re, mert csak ekkor volt eléggé laza ostrom alatt ahhoz, hogy a rácok 

Jkikalandozhattak a városból. Ezen az alapon, meg a «kuruc-e vagy labanc» 
kitétele miatt még nem lehet a kuruc költészet körében tárgyalnunk. A cselek
vénynek nem sok köze van a kuruekorhoz. Tartalma időt nem jelöl, szelleme 
nem mutat hasonlóságot a többi kuruc költeménnyel. Népi eredete bizonyos, 

— valószínű ugyan, hogy átsimították — de nem okvetlenül kuruckori kelet
kezésű. E népballada még ha a kuruckorban keletkezett is, messzi áll a kuruc 
^költészet lelkiségétől. 

31. Musztafa, Karafa... Ad. II. 189. 12 soros versike. 
Thaly a Népdalok és mondák II. 273. lapjáról vette át az éneket. Erdélyi 

János Heves megyében gyűjtötte. 
Thaly csak egyes kitételei miatt sorozta a verset a kuruc költészetbe, 

érvei azonban (Karaffa, Musztafa név, gyöngyösi körtefa, mint a gyöngyösi 
kuruc tábori kórház jelképe; ő felsége, mint Rákóczi fejedelem stb.) koránt

sem meggyőző erejűek. 
Ilyen megokolással jóval később keletkezett verseket is besorozhatnánk 

a kuruc költészetbe. Fentebb már szóltunk az ilyesféle kurucos versekről. 
.Ennél sokkal konkrétebb utalásokat is találhatunk egyik-másikban, mégsem 
vészük őket kuruckorinak. 

Még 1848 körül is keletkeztek ilyen Rákóczit, kurucokat emlegető nóták. 
^Kálmánynak Szeged népe III. 47. lapján kiadott Rósz' föl Isten én r'ám is a 
napot.., 3 strófás ének együtt emlegeti a kurucot, a rácot, 

Hoz' föl Isten fényös hódvilágot 
Hogy csiná'junk egy' kurucz világot. 

A 48. lapon pedig 

Vótam mán én Becse alatt táborba 
Ott akattam a Rákóczi kargyára... 

»sután büszkélkedik, hogy nem fél sem a ráctól, sem a horváttól. 
Talán éppen ekkortájt, vagy még később keletkezett a következő 

-versike i s : 

32. Ne higyj magyar a németnek... Ad. II. 114. 8 sor. 
Thaly szájhagyomány után közölte. Űgy gondolja, hogy maga Rákóczi 

ir ta s küldte el a némettel tárgyaló Bercsényinek. Egy alig eltérő változatot 
Zemplén megyéből küldött levél alapján közölt az Ad. H. 115. lapon. Ez a 
följegyzés is szájhagyomány útján készült. A levél fele megvan Thaly iratai 
aközött (II. köteg 369.) s rá van jegyezve, hogy állítólag Zemplén megye 
levéltárában is megvan. 

Pozitív érv nem szól sem Rákóczi szerzősége mellett, sem a mellett, 
hogy a kuruckorban keletkezett ez a nyolc soros versike. A nyomokon 
-csak a XIX. század közepéig tudunk visszamenni. Tény, hogy az 1860-as 
•«években országosan ismert és énekelt dalocska volt. Belekerült több dal-



186 VARGA IMRE 

gyűjteménybe is. Kálmány Szeged népe I. kötet 30. 1. 1861-ből Fölsőváros-
ból lejegyezve adja. 

Ha a vers a kuruckorban keletkezett volna, ennél régibb nyomokra isr. 
kellett volna akadnunk. Lehetetlen, hogy a közhangulatnak ilyen frappáns-
tolmácsolását régi feljegyzés ne örökítse meg. Negyvennyolc utáni termék 
ez a vers. 

Az a gyanú, hogy Thaly Kálmán csinálta, nem merülhet fel. Az ének. 
1860 körül általánosan elterjedt volt. 

33. Én is hajdan magyar voltam... Ad. II. 391. 6 ötsoros vszk. 
Thaly a Nemzeti Múzeum Quart, hung. 174-ről adta ki, ott egy «Régi 

napok, régi napok... kezdősorú, de égészen másnemű erdélyi ének végéhez. 
toldva» találta. 

Valóban Jankovich-gyüjtemény 174. 33. ének kilencedik strófájától: 
kezdve kapjuk az éneket. A vers ki nem adott első részében a szerző azon? 
panaszkodik, hogy Erdélyország megcsalta. Jó dolga volt ifjú korában, de a. 
szerencse most őt is elhagyta. Nem remél már semmit, csak a halált óhajtja* 
A nyolcadik strófában a kedvesétől búcsúzik. (A Jankovich-gyűjtemény e-
darabja 1801-ben íródott.) 

Abban a formájában, ahogy Thaly kiadta az Adalékokban, nem teljes. 
Egy verset nem lehet ketté szakítani. Egész terjedelmében pedig „ez a köl
temény még kevésbbé érintkezik a kuruc költészettel, mint a Thaly áltat 
kiadott 6 versszak. 

Az 1790—91-ben összeírt Dávidné soltáriban 7 strófás változatban' 
találjuk meg ugyanezt az éneket, de itt is általánosságok közt mozgó panasz-
vers. (Kiadva: Ethn. 1914. 44. 1.) 

34. Ideje bujdosásomnak... . 
A Jankovich-gyüjtemény 175. II. és III.-ról Thaly már a Vitézi énekek I-

263. lapján közzétette ezt a verset, az Adalékok I, 266. lapján pedig újra. 
lenyomatta. 20 négysoros vszk. 

Az ének elejét a 175. III, 104. számozású lapján találjuk meg «initiium 
de cantione 55a» jelzéssel. A 9 strófa után «inde 55a» utasítás mondja 
meg a vers folytatását. A 10. strófával kezdődő folytatás utolsó versszakának 
második sorát: «Isten fia, szent Anyának,» Thaly:« Isten fijának Jézusnak»-
ra változtatta át. Ugyanígy van meg a vers a Jankovich-gyüjtemény 173. 
VIII. 42. lapján is. ' 

Kiadott változata a Sziveket ujitő bokréta 29. lapján, 14 strófában.. 
A vers hangja rokonságot mutat a kuruckori bujdosó énekekével. De még: 
közelebb áll a kuruckort követő idők búcsúzó dalaihoz. Ezért és mivel kuruc-
korhoz elég közel eső följegyzésről nincs tudomásunk, ebbe a csoportba» 
helyeztük. 

35. Szaladj kurucz, jő a német... (Székely kuruczok dala.) Ad. IL 
191. 6 ötsoros vszk. 

Erdélyi Népdalok és mondák II. 327. lapjáról átvéve. Erdélyinek au 
Székelyföldről küldték be. 
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Thaly azért sorolja a kuruc költészetbe, mert a dal történeti hátteréül 
Rabutin hadának 1707 őszén, Erdélybe történt behatolását látja; ekkor az 
aranyos- és marosszéki székelyek Magyarországba menekültek, míg a belső-
kurucok (Csik, Udvarhely, Háromszék) ott maradva védekeztek, majd Moldvába 
szorulva, újra meg újra betörtek, míg végre oláh árulás következtében lefegy-
vereztettek. 

Az ének érzésében és szólamaiban hasonlóságot mutat a Hol vagy 
te most, nyalka Imrucz... kezdetű énekkel. Talán ennek a hatása alatt 
keletkezett még a kuruekorban, vagy inkább kevéssel azután. Szfilleme miatt 
tárgyalható a kuruc költészetben, de mivel még csak közeikorú lejegyzésről 
sincs eddig tudomásunk, ebben a formájában pedig igen valószínű, hogy a 
szájhagyomány erős átalakításával is számolnunk kell, itt említjük meg. 

VARGA IMRE. 


