
A KURUC KÖLTÉSZET HITELESSÉGE. 
(Harmadik, bef. közlemény.) 

Bővebben kell szó lnunk a Rákóczi -nótáról . 

36. Jaj régi szép magyar nép... (A Rákóczi-nóta.) Ad. II. 208. 6 tizenöt 
soros vszk. 

Thaly Kálmán 25 lapnyi terjedelmű történeti tájékoztatással kíséri 
kiadását, melynek alapja 17 variáns, különböző példány volt. «17 külön
böző példány használatával és egybevetésével adtam a fentebbi költe
ményt... történeti tájékozással kísérve, s régi följegyzések után eredetére 
visszavíve: itt veszi először az olvasó.» Belső érvekkel dolgozva, a vers 
keletkezését a trencséni csatavesztés után, de Bezerédy és Ocskay árulása 
elöttre: 1708 aug. 3—29. közé teszi. Értekezésében a 17 forrás közül 16-ot 
névszerint is felsorol, két változatot pedig maga is közzétesz ugyanott. Az 
egyiket Vass Jánosnak 1812-ig összeírt füzetéből, (Nemzeti Múzeum Oct. hung. 
161.) a 242-ik lapon, a másikat a Jankovich-gyüjteményböl (173. II. 78. szám) 
a 245-ik lapon. 

A Rákóczi-nóta abban a formában, ahogy azt Thaly közléséből átvették 
és most közkézen forog, nem hiteles, hanem kontaminált szöveg. Thaly 
Kálmán a 17 variáns alapján egy 18-ikat állított össze, mely valójában 
sohasem élt. Hogy a hiteles szöveghez eljuthassunk és a vers keletkezését 
megmagyarázhassuk, a nóta életével kell előbb foglalkoznunk. Annyi kétség
telen, hogy a Rákóczi-nóta végig vonul a XVIII. és XIX. századon. 

Dallamáról Haraszti Emil legújabban, értékes tanulmányában1 ki
mutatta, hogy a nagyszámú irodalmi és történeti kútfő, a nóta énekes és 
hangszeres változatai arról tanúskodnak, hogy volt egy vokális jellegű, 
lassú menetű, szomorú hangulatú dalforma, a Rákóczi-nóta, és e mellett volt 
egy energikus ritmusú, víg dallamú Rákóczi-tánc. Idővel a két ellentétes 
hangulatú dal egyesűit, összetett dalforma keletkezett ismétlésekkel. A nóta 
tematikus anyagának gazdagodásával, a kibővülésekkel történt meg az első 
lépés a felé, hogy a XIX. szazad második évtizede folyamán induló vált 
belőle, míg az eredeti nóta lassan kihalt. Hogy az eredeti dallamot ki szerezte 
és mikor, történetileg nem állapítható meg. A Rákóczi-indulót az eredeti 

1 II. Rákóczi Ferenc a zenében. Rákóczi-album II. 169. 
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Rákóczi-nótából Bihari János szerezte 1809-ben, és Scholl Miklós hangsze
relte kevéssel azután. 

A Rákóczi-nóta dallama tehát megvolt a XVIII. század folyamán. De 
milyen szöveggel ? A szöveget keletkezésétől kezdve épúgy nem tudjuk 
nyomon követni, mint a dallamot. Nem valószínű, hogy egész terjedelmében 
egyszerre támadt volna a trencséni csatavesztés után; egyes részei olyan 
állapotokra utalnak, melyek ilyen hirtelen nem következhettek be. 1708-ban, 
augusztus havában még tetemes haderő volt a kurucok kezén. A német 
még nem nyomorgathatta ekkor annyira az országot, mint ahogy a harmadik 
versszaktól kezdve panaszkodik miatta a nóta. 

Eddigi ismereteink szerint a nótának nem maradt ránk kuruckori vagy 
kuruckorhoz közeleső lejegyzése. 

A legkorábbi dátum, ameddig visszamehetünk, 1749. Pap János a Figyelő 
1885. évf. 396—98. lapjain két változatot közöl a Rákóczi-nótáról. Bennün
ket a ma elterjedt Rákóczi-nótához elég közelálló, 5 strófás változat érdekel 
elsősorban. Ennek a végén találjuk a következő megjegyzést: «Ezt a 
régi szomorú verset a magyarok többen is írják le magoknak, hogy 
ez a bús nóta sokak közt eltérjedgyen, mert illyen állapotban helyhez-
tetve lévén, emlékezetnek okáért fönt tarthatyák. Iram Gyulán 1749. 
Gr. Pálfy János Palatínus.» Kár, hogy Pap semmi megjegyzéssel sem 
kísérte kiadását. 

Ha Thaly közlésével vetjük össze az itt kiadott, eddigi ismereteink 
szerint legrégibb szöveget, azt látjuk, hogy a vers rövidebb és egyszerűbb, 
mint Thalynál, de lényegében a Thalytól összeállított szöveg minden eleme 
megtalálható benne. 

Szellemben és a lejegyzés idejében is közel esik a Figyelő változatához 
a Szádeczky-féle Miscellanea 198—200. lapján található szintén 5 strófás 
változat. A Miscellanea összeírásának ideje még nincs pontosan megállapítva. 
Tartalmaz 1680-ból, sőt 1666-ból való éneket is, de van benne Amade-vers 
is. A 176. lapon egy hosszú latin nyelvű ének végére «Finis 1755 23 Iulii»-t 
írt a másoló. Szádeczky K. Lajos ez időpont köré teszi a gyűjtemény ösz-
szeírásának idejét, szerinte a Rákóczi-nóta nem sokkal a XVIII. század 
közepe után íratott a gyűjteménybe. A szöveg itt még egyszerűbb, mint Pap 
János közlésében. (Főleg a negyedik versszak.) De ha közelebb áll is ehhezf. 
mint Thaly összeállításához, azon kívül, hogy csak 5 strótás a vers, lényeges 
eltérés nincs közte és Thaly kontaminált szövege között. 

Még közelebb áll Thaly közléséhez a Mészáros Ignác által összeírt 
TsallókÖzi Ódák és Énekek 150. lapján található 5 versszakos följegyzés. 
Eddig a Rákóczi-nóta legrégibb följegyzését itt keresték. (Nemzeti Múzeum 
Quart, hung. 208/11.) A címlap szerint Mészáros 1765-ben kezdett hozzá 
Amadé verseinek összeírásához. A Rákóczi-nóta azonban csak 1785 körül 
került a gyűjteménybe. Ugyanis az utána következő lapon, ugyanazzal az 
írással és tintával, mint ahogy a Rákóczi-nóta a negyedik strófától kezdve 
íratott, Verseghy Ferenc Oh újra el-hagysz, Euridice . . . kezdetű énekét 
találjuk. (V. ö. Császár—Madarász: Verseghy kisebb költeményei. RMKtár 24. 
A 18. vers.) Verseghy e költeményében a Hegyi Krisztinával 1786-ban meg
szakadt szerelem visszakívánását látják tükröződni. Ennél nem lehet korábbi 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLVI. 19 
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a Rákóczi-nóta feljegyzése sera. A sorok egyfolytában vannak írva. Az ének 
a Thaly közlésétől a következőkben tér el:1 

Thalynál: 
I. vszk. 6. sor: mintegy ékes . . . 

voltál ollyan szép 
magyar nép! 
fonnyadsz mint a lép 

II. vszk 

6. sor: 
7. « 
8. K 

10. « 
. 4. sor 
'7. « 

14. cc 

Mészárosnál 
mint egy kedves . . . 
ortzád ollyan szép, 
kedves nép, 
ioniiyadoz mint az lép 

. . . magyar népnek . . . magyaroknak 
fényes csillagi, fényes világi, (későbbi írással átírva * 
jaj há t . . . jaj l ádd , . . . [csillagr 

III. vszk. Mészárosnál a negyedik versszakkal egyezik. Ez és a következő 
ötödik (Thalynál: Rajtunk... etc.) ugyanazzal a kézírással, de más alka
lommal, más, haloványabb tintával íratott le. 

IV. vszk, 

V. vszk. 

Thalynál: Mészárosnál: 
2. sor: : de főképen hát min-

[magunk 
de főképen en mi magunk 

3. « mint nyoroorkodunk mik ép nyomorgunk 
7, « jót ne is várjunk, jót nem is várunk, 
8. « s kívánjunk; s kívánunk, 

12. « meg nem maradunk, meg-sem maradunk, 
13. « nagy ellenség közt 

[vagyunk... 
ellenség között lakúnk, 

Mészárosnál a III. vszk.: 
, 2. sor: . . . maradékunknak . . . m aradé kinknak, 

3. « jaj mindazoknak és azoknak 
9. a siralommal ártat siralmokkal ártatlanul 

lanok Mészárosnál is az V. vszk. 
5. sor: kényes gavallér, erős gavallér, 

11. a látod, mely kövér, nézzed melly kövér, 
13. « mégis csak mind 

[többet kér!' 
mégis mind tsak többet kér, 

14. « alig vagyon orszá
gunkban 

alig van már országunkban 

Pontosabban meg nem határozható, de még XVIII. századi lejegyzésben 
maradt ránk az első öt strófa a Nemzeti Múzeum Quart, hung. 1346. jelzésű 
gyűjteményében is. 

Itt sem található meg a Thaly közölte szöveg hatodik versszaka. Thaly 
azt mondja, hogy «ezen az egészet oly gyönyörűen s erőteljesen befejező 
strophát, csak két változatban — egyik jó régi — találtam; mind a többi 
15-ből hiányzik.» Ilyen 6 strófás változat ma is megvan a Thaly iratai között 
(I. köteg 9. 1.) a következő eltérésekkel: 

Thalynál: a kéziratban: 
1. sor: . . . Ur a ménnybül! . . . Ur magas mennyből 
2, « Ments meg kérünk minket... minket hiányzik. 
6. « Ne hagyd.. . Ne hadd . . . 

10. « Az irigyektül, Az irigyektől, 
11. « Illy dölyfös néptül, Illy büszke néptől, 
13. « , . . nevétül . . . nevétől. 

1 A helyesírás eltéréseire nem vetettünk ügyet. Thaly helyenként a 
kiejtést is modernizálja. 
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Ugyancsak az I. köteg 10. számú lapján 5 strófában, egy régi könyv
ből kivágott levélen 1790-ben Madjar országiak Éneke címmel találjuk. A 
11 számozású lapon meg Ludus Hungáriáé címmel. A II. kötegben a 
39,, 229. és 361. számú lapokon olvashatunk még Thalynak vidékről beküldött 
változatokat. 

A Kákóczi-nőta dallamát is, meg a szövegét is csak a XVIII. század 
közepétől tudjuk nyomon kísérni. Hogy ennél előbb is élt már, az kétségtelen. 
Thaly valószínűnek tartja, hogy a szöveg a dallammal egyszerre keletkezett, 
és amint fentebb már említettük, 1708. aug. 3—29. közé teszi keletkezését, 
mert Ocskay kivégzése, Bezerédi árulása után nem énekelhették, hogy az, 
.ellenség üzi, kergeti őket. 

Nem zárkózhatunk el az elől a gondolat elől, hogy a Rákóczi-nóta 
dallamának történetével esetleg párhuzamot mutat a szöveg története is. 
Feltehető, hogy az előbb létező tárogató dallamra, török síppal kísért 
melódiára, utóbb készítettek szöveget — amint az eredeti Mákóczi-nótáhól 
következnék — a lassú, komoly dallamhoz szomorú hangulatút. A tárogató 
dalforma, a meg nem kötött szótagszám megengedte, hogy szabadabb strófa
szerkezet alakuljon ki; az ismétlések lehetővé tették, hogy a sorokat bővítsék, 
variálják, ismételjék. Haraszti tanulmányából kitűnik, hogy a dallam nem 
volt kötött, állandóan módosították. A dallam módosítását nyomon követhette 
a szöveg változása. A nóta az idővel együtt vált tartalmasabbá és gazdagabbá. 
E feltevéssel szemben tény, hogy ez az eredeti melódiára komponált szöveg 
nem maradt ránk, s az ez idöszerint legrégibbnek ismert szövegünk már 
eléggé bonyolult forma. A variánsok közül a legtömörebbnek, legegyszerűbbnek 
az a változat bizonyul, melyet Thaly az Adalékok IL 245. lapon a Jankovich-
másolatokból tett közzé. Nem valószínű, hogy a vers utólag egyszerűsödött 
volna. Későbbi korú feljegyzése ellenére (Jankovich-másolata a Dávidúé 
soltári 158. darabjával anonos) ezt a följegyzést eredetibbnek gondoljuk 
Ami Thalynak a dátumra vonatkozó legfőbb érvét illeti: bár a II. strófa 
Ócskáit, Bezerédit emlegeti, az ének keletkezhetett a kuruckor után. Az üzi, 
kergeti nem rájuk vonatkozik csak, hanem általában az összes kuruc vezé
rekre. E két név azt is bizonyíthatja, hogy az ének később, a kuruckort 
követő időkben keletkezett, akkor, amikor a nép régi dicsőségükre való emlé
kezésében már elfelejtette árulásukat. Különben is Bezerédi, Ocskai neve 
nem található meg minden változatban. A Dávidné soltáriból is mindkét név 
hiányzik, a Jankovich-gyüjtemény 173. II. 138-ból Ócskáié. Több változatunk 
van, melyben Ocskai neve helyett Bocskait találunk. Ilyen mindjárt a Figyelő 
változata 174:9-ből, a Nemzeti Múzeum Quart, hung. 1346. jelzésű gyűjtemény 
változata, Thaly iratai között: az I. kötegben a 9., 10. számozású lapokon 
lévő, a II. kötegben a 39., 299., 361. lapokon kezdődő változat. 

Kevésbbé j á t szo t t T h a l y K á l m á n passzív szerepet a köve t 
kező három vers közzé té te lében : 

37. Most jöttem Erdélyből... Ad. I. 225. 16 sor. 
Thaly Kálmán P. Horváth Ádám gyűjteményére, a Heekenastféle 

Magyar népdalok és románczok, meg Pap Gyula: Palócz népköltemények 
c. kiadványokra, továbbá több régi, az Akadémia kézirattárában fönnmaradt 

19* 
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dalgyűjteményre hivatkozik. «Az általunk itt közölt változat azonban ezen? 
ujabbak, s eredeti jellegükből kivetkeztettetteknél nemcsak hogy sokkal 
régibb, de egyszersmind sokkal becsesebb és teljesebb is. Több ódon fel
jegyzésből... sikerült így egybeállítanunk, vagy mint hisszük: az eredetire 
vissza vinnünk.» 

Ebben a formájában tehát semmi esetre sem hiteles kuruc vers. Valószínű,. 
hogy az első 8 sort P. Horváth Ádámtól vette Thaly (279. számozású ének,), 
a második fele átdolgozásához pedig a palóc nóta szolgáltatta az anyagot.1 

Tizenhatsoros változata a Nemzeti Múzeum Oct. hung. é41.-röl Erdélyi 
Pálnál a 109. lapon. 

38. le vagy a legény, Tyukody pajtás-.. (Kurucz tábori dal.) Ad. I. 31. 
10 négysoros vszk. 

Thaly Ballá Károly kétrendbeli följegyzéséből tette közzé. Hogyan-
került kezébe a kétrendbeli feljegyzés, a jegyzetében részletesen. elbeszéli. 
Hivatkozva Szerb Antalnak a Rákóczi-album II. kötet 290. lapján az énekhez 
fűzött megjegyzéseire, a következőket tartjuk szükségesnek előadni. 

Az első három strófát 'Emlékcsillámok címmel Ballá Károly közölte 
már 1862-ben, a Vasárnapi Újságban. Közlése apróbb részleteiben eltér 
a Thalyétól. (V. ö. Rákóczi-album II. 590. 1., ahol Szerb Antal újra adja 
Ballá szövegét.) A Nemzeti Múzeumban Thaly összegyűjtött iratai között 
(1390. Fol. hung. II. 327. sz.) ma is megvan Ballá Károlynak az a levele, 
melyben Thalyt Udvarhelyi Miklós öreg színészhez utasítja — 1849/50 táján 
hozzá juttatta el a vers régibb följegyzését. Ballá levelében «a harmadik 
és negyedik versszakot írta le, mert tovább nem emlékezett az énekre. Nála. 
a 3. és é. versszak a következőképpen hangzik: 

Rajtunk török dúl, rajtunk német jár, 
Tűz vassal pusztul ember és határ. 
Ez az istentelen német annyi kárt tett már 
Hogy hozzá képest mit sem tett Batu és tatár. 

Az nagy uraknak mézes bókot hány, 
S hozzá simulnak mint bódult zsákmány. 
Hej nagy urak nem keresztény az a' ki pogány, 
Rosszabb pedig még ennél is labancz valahány. 

Ballá levele mellett egy négy lapos levélpapíron Kurucz nóta régi 
időből felírással 9 strófás verset találunk, mely részleteiben nagy eltéréseket 
mutat Thaly közlésétől. A levélpapíron nincs semmiféle jelzés, hogy ki írta 
le, honnan és mikor. Az írás nem Thaly Kálmáné. Minden valószínűség 
szerint ez az a följegyzés, melyről Ballá levelében említést tett. Itt a Te vagy 
a legény... a negyedik strófától kezdve a következőképpen van meg: 

Mindent igér, de — csak szorultában, 
És nem teljesít, ha szabadjában, 
A német és török hitnek fogadásában 
Ne bizz többet mint kutyának ugatásában. 

í Azóta Szabó T. Attila az IK. 1935.391.1.- on egy 15 soros változatot közölt 
az Akadémia egyik XVIII. századvégi verseskönyvéből. Lehet, hogy Thaly 
kezén is megfordult ez a változat, és ujrakomponálásában ezt is felhasználta... 
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Pusztítani jött nem segítségre, 
Hogy elfoglalja országunk végre, 
És kiirtsa nemzetünket, megesküdt égre: 
Mind ki irta Bocskait és Betlent is végre. 

Csak azt nézd pajtás labancz merre van ? 
€sak ezt vágd pajtás el búsultodban. 
Mert e pogány kiölt mindent édes hazánkban, 
Vágd tehát még a magyart is társaságában. 

Adj kupámba bort, bort a lelkemnek, 
Fekete levest adj a németnek. 
Elvégre is minden magyart ezek kiölnek, 
És hol labancz van, mit örülsz ott az életnek. 

Bort kupámba, bort! embert a gátra, 
Tyukodi pa|tás nem maradsz hátra, 
S ha labanezot átvertük a más világra, 
Hozzon Isten b ékeséget szegény hazánkra 

Amint látható, Thaly Kálmán erősen átsimította a verset. Kiadott 
••és közkézen forgó alakjában nem hiteles szöveg. Elég kevés szerepe van 
Thalynak az első négy strófában, annál több a továbbiakban. A vers végének 
bordalszerü felcsendülése nagyon művészi; kétségkívül Thaly alkotása az általa 
kiadott szöveg 9. versszaka. Ismételjük: az egész versen megérzik Thaly 
művészi keze. 

Kurackori vagy ehhez közelesö feljegyzés nem maradt az énekről. 
íBalla Károlyénak szájhagyomány volt az alapja, a amig ö feljegyezte, már 
meglehetősen nagy változáson mehetett át, Thaly meg még inkább módosította 
a szöveget. 

39. Őszi harmat után... (Bujdosó ének tárogató sípra.) Ad. II. 309. 8 
nyolcsoros vszk. (Valójában csak 48 sor, mert minden versszakban két-két 
sor ismétlődik.) 

Ezzel az énekkel együtt kell tárgyalnunk két más, hozzá kapcsolódó 
•éneket, a, Boldogtalan vagyok kezdetűt — 9 kilencsoros vszk. — amelyet 
Thaly nem tartott kuruc költeménynek (nem is vette fel az Adalékokba), és a 
Zöld erdő harmatát kezdetűt — 9 ^ négysoros vszk. — melynek az Őszi 

. harmat után tulajdonképen csak a változata. Ezt az utóbbi éneket — ismételten 
mondták róla, hogy a kuruc líra legszebb darabja — Thaly azzal a megjegy
zéssel kíséri az Adalékokban, hogy valószínűleg egy bujdosó kuruc a saját 
viszonyaihoz alkalmazta Balassa Bálintnak jól ismert, a Vitézi énekek II. 
414. l.-on közölt Zöld erdő harmatát kezdetű versét. 

A Boldogtalan vagyok és Zöld erdő harmatát kezdetű költeményeket 
Thaly a Vitézi énekek 11. Toldalékában tette közzé, az Akadémia kézirattárá
nak állítólagos Marton-féle kéziratgyüjtemenyéből. A Marton-féíe kéziratokat 

:Szily Kálmán, Mészöly Gedeon, Dézsi Lajos keresték az Akadémia kézirattá
rában, de nem találták meg. 

A Boldogtalan vagyok költeménnyel kapcsolatban Thaly még egy 
1770-es nyomtatványra is hivatkozik. Egy ilyen nyomtatvány van a Nemzeti 
Múzeumban is. A rajta lévő 9 strófás verset kiadta Dézsi Lajos: Balassa 
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Bálint minden munkái II. 739. 1. A vers ugyanaz, mint a Thaly által kiadott 
költemény, csak az első és utolsó strófa «össze-vissza kuszált» sorait igazí
totta ki Thaly az akadémiai példány alapján. Az éneket az irodalmi ttöztudat. 
Balassa verseként ismeri. Az ének tehát régi és hiteles, hü alakja azonban 
nem az, amint Thaly közölte, hanem az, amelyik Dézsi kiadásában olvasható. 

A Zöld erdő harmatát vers két pontján érintkezik az előbbivel: első 
versszaka a Boldogtalan vagyok második strófájának utolsó három sorával 
azonos, a harmadik strófáját pedig megtaláljuk amott az ötödik versszak 4-5 
sorában. (A vers teljes egészében benne van az Oszi harmat után kezdetű 
énekben.) Thaly a költeményt szakadozott papiroson, .névtelen csomagban 
találta. A vers hitelességét a legújabb időkig nem sikerült kimutatni. Az elmúlt 
évben azonban Szabó T. Attila megtalálta a verset az Akadémia egyik XVIII. 
századvégi énekeskönyvében a Thalynál hiányzó 6 sorral együtt, még pedig 
szóról szóra úgy, amint Thaly közölte1. így tehát ennek a második éneknek 
is igazolódott a régisége és hitelessége. 

Az Oszi harmat után jórészt az előbbi két vers kontaminációja. A követ
kező elemekre bontható: Az 1. versszak első három sora a Boldogtalan 
vagyok 2. strófájának első három sorával azonos; kivéve, hogy a középső 
«Végre mikor aztán» sort a «Nagy hegveknek ormán» helyettesíti. A 2 strófa 
első három sorát az 1. versszak három utolsó sora alkotja. Ezen az öt soron, 
kívül más kapcsolata nincs a Boldogtalan vagyok énekkel. Ennek ellenére 
a versben lévő új elem mindössze a 4. strófa első három és az 5-iknek 
utolsó három sora; a 9-ikben: «Kietlen messzeségben» és végül a szépségben 
még az előbbi részeket is verő utolsó strófa. Új tehát összesen 13 sor. 
Az ének többi 29 sora (az ismétlődő sorokat nem számítottuk) a Zöld erdő 
harmatát kezdetű ének 29 sorának reprodukálása, az egyes részek sorrend
jének felcserélésével. 

Tehát az Oszi harmat után tulajdon képen a Zöld erdő harmatát köl
temény átalakítása, mondhatnók «második, bővített» kiadása. Thaly itt az. 
Adalékokban új 64 soros versként közli azt- az éneket, melyet a Vitézi 
énekekben mint rövidebb, 38 soros verset már közölt. Pedig itt is ugyan
arra a kéziratra hivatkozik mint a forrására, s bár említi ugyan, hogy 
a Bercsényi-féle elkobozott levéltár romjai kö .̂t talált egy «legteljesebb ?hh 
tozat»-ot, de sem azt nem mondja meg, miben tért el a két változat, sem 
azt nem állílja, hogy az újabb szöveget ebből az állítólagos «legteljesebb 
váltózat»-ból egészítette ki. 

Ebben a formájában tehát a vers semmi eselre sem kuruc költészet 
terméke — Thaly Kálmán fűzte össze a fent említett elemekből, s tőle val6 
a sorok ismétlése is. A kuruc költészet köréből törlendő. 

Érdekes azonban, hogy van rá több adatunk, hogy Oszi harmat után 
kezdettel voltak már vagy egy századdal Thaly előtt a Boldogtalan vágyók
ból keletkezett variánsaink. Szabó T. Attila az Erdélyi Irodalmi Szemle 

i * IK. 1935. évf. 392. 1. Nem bizonyos azonban, megáll-e Szabó T. 
Attilának az a megjegyzése, hogy az általa közölt verseskönyv az a példány,, 
amelyből Thaly közzétette a verset, s melyre Dézsiék nem akadtak rá. 
Thaly ugyanis világosan megmondja, hogy az ő névtelen gyűjteményéből a 
következő lap ki volt szakadva. Az éneket épen azért nem közölte végig. 
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1929. évf.-ban ismrrtetve az Erdélyi Múzeum Egylet énekeskönyveit, emlí
tést tesz egy XVIII. század elejétől a század közepéig összeírt Énekeskönyv-
töredékröl (Kt 1815.). Itt hasonló kezdettel találjuk meg a Boldogtalan vagyok 
változatát. 

Hasonló kezdetű változat van meg a Szádeczky K. Lajos birtokában 
lévő Miscellanea 229—230. lapján is. Az első versszak ugyan az, mint 
a Dézsi által kiadott ének második strófája, csak a hatodik sor változott 
«lassan, lassan a levél»-re. Megvan még a 4., 5., 9. strófa csekély eltéréssel, 
a 3. versszakból hat, a 6.-ból három sor. Az űj sorok száma: kilenc. 
Ez a változat a Thaly áital kiadott O w harmaÜal azonban még annyira 
sem érintkezik, mint a Vitézi énekek II. 405. Boldogtalan vagyokja,. 

A következő versekkel kapcsolatban mind ez ideig nem 
tudunk többet mondani a forrásukról, mint Thaly kiadásuk
kor mondott; illetőleg ha tudunk róluk valami újat, az nega
tívum s Thaly Kálmán szerzőségét bizonyítja. 

40. Pallos, bölcsességnek szép Istenasszonya... (Zrínyi Ilona és gyer
mekei.) Ad. I. 220. 23 négysoros vszk. 

Thaly az Adalékokban úgy adja ki, mint Zrinyi Ilona kezeírását 
a vörösvári gr. Erdödyek levéltárából. Ezzel el'entétben az iratai közt talál
ható másolatára ceruzával ezt írta fel: «Eredetije a gr. Erdödyek levéltárá
ban Gyepű-Füzesen; Zrinyi Ilona saját kezeírása, amint hallom.» Kék 
ceruzával més ez a megjegyzés olvasható: «szegény Szalay Palkó, Szalay 
László fia másolta számomra.» 

Thaly forrásutalását ez ideig nem sikerült ellenőriznünk. Mégis, bár 
Thaly utalásai ellentmondanak, nincs okunk arra gondolni, hogy Thaly félre 
akart volna bennünket vezetni: a vers szelleme, stílusa nem vall újabb-
kori szerzőre. 

41. Gyürky Ádám vitézünk. •. (Gyürky Ádám gyászverse.) Ad.II. 37.20 sor. 
Gyürky Ádám* 1704-böl való piros selyem zászlójáról lemásolva Thaly 

már a Századok 1869. 133. lapon kiadta. Az Adalékokban újra lenyomatta. 
A versnek irodalomtörténeti jelentősége nii;C3. A zászló hollétéről nincs 

tudomásunk. De a vers hitelességében nem kételkedhetünk. 

42. Hallgassátok meg magyarim, a mit beszélek ... (Rákóczi kesergöje.) 
Ad. II. 316. 10 ötsoros vszk. 

Thaly Arany Jánostól kapta, akinek szóhagyomány után lejegyezve 
küldték be Nagyszalontáról. Első, hét versszakát már 1870-ben közzétette 
Rozvány György Nagyszalonta mezőváros története c. munkájában. 

Nagyon valószínű, hogy ebben az alakban kontaminált, átdolgozott 
Azt a benyomást teszi ránk, mintha több énekből állították volna össze. 
Különösen a nyoleadik strófa áll igen közel a Rákóczi-nóta második vers
szakához. 

Arról nem lehet szó, hogy Thalyé a vers. Még arról sem, hogy ö 
dolgozta át, vagy hogy az utolsó három strófát ő csatolta az énekhez. Mikor 
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gyűjteményében közzétette a verset, korának legnagyobb tekintélyére hivat
kozott, Aranyra. Thaly csak úgy közölhette, ahogy Arany neki átadta. Ha 
változtatott volna rajta, Arany kifogást emelt volna ellene, legalább is Thálynak 
a kiadást kísérő megjegyzése ellen. 

43. Bezerédy elvesztette a lovát... (Bezerédy árulásáról.) Ad. II. 249.8 sor. 
Szájhagyományból lejegyezve Hanthó Lajos lőcsei igazgató közölte 

Thalyval 1866-ban. 
A töredékről más feljegyzésünk nincs. Két első sora előfordul a gya

núsnak bizonyult Bezerédy nótájában, ahol László Zsigmond vizsgálódása 
szerint1 a két sor nem Üt ki a hamis versek Tbalyra jellemző, szabályosan 
ugyanazon hangmagasságból és hangminőségből.2 Viszont Hanthó még élt a 
vers kiadásakor, ez a körülmény a vers hitelességét bizonyíthatja, mert a 
hamis verseknél Thaly mindig már megholt emberek közlésére hivatkozik. 

44. Dicsértessél tűlönk magyarok Istene... (Vak-Bottyánrul való ének.): 
Ad. II. 105. 15 négysoros vszk. 

Thaly már a Bottyán János című munkájában (1864) megemlékezik 
az énekről. A 96. lapon ezt mondja: «Ezen időből Bottyán Jánosról egy 
magasztaló kuruc ének maradt fenn, mely a jelen mű írója által kiadandó 
régi dalgyűjtemény számára Szombathelyről küldetett be, holott egy énekes
könyv táblájára írva találták.» Az Adalékokban meg is nevezi a beküldőt: 
Szalay Lászlót. A könyvről ennél többet nem tudunk, Szalay László, mikor 
Thaly rá hivatkozott, már nem élt. 

Riedl Krigyes erre az énekre is tesz hitelességét kétlő célzást. Szerinte 
stílkritikai alapon közel állanak hozzá a Mikor virrad megént..., Nagy 
Bercsényi... és a Balogh Ádám nótája szintén gyanús balladák. Úgy nézem, 
hogy inkább ez az ének szolgáltatott elemeket a fentieknek, nem pedig meg
fordítva. A kuruc költészetből koránt sem ütközik úgy ki, mint a többi gyanús 
versünk. Szerb Antal is azt mondja róla: «Krónikás modorú, stílusa nem 
emlékeztet Thaly balladáira, legfeljebb talán a nagyon sok archaikus kife
jezés miatt lehetne kételkedni benne. . . A vége nagyon élesen, XIX. szá-
zadian németellenes... Az is lehet, hogy Thaly átjavította...» 

A vers kézirata nem maradt ránk, a forrást Thaly Kálmánon kívül 
más nem látta. Eredetisége így kérdéses, legalább is ezt a megállapítást 
követeli az eddig követett módszerünk. Hogy mennyi része van Thálynak 
a versben, nem tudjuk. Az egész semmi esetre sem az ő csinálmánya. 

1 László Zsigmond: Ä kuruc balladák, 1917. 
3 László a Sievers-Rutz-féle nyelvmelódia-elmélet alapján vizsgálta a 

gyanúba vett balladák hitelességét. (Az elmélet rövid ismertetése az EPhK 
1915. évf. 7—19. 1.) Reakciós kísérletei közben arra a megállapításra jutott, 
hogy Thaly költeményeinek hangminőségére mindig a kontraszt árnyaiatpár 
szakaszonként való váltakozása (Hwq—Ilkq) a jellemző. Verseinek hangma
gassága pedig mindig + 6 fok. Ahol a gyanús versek hangelemzéhében ezt a 
Thaly költeményeit jellemző hangminőségi és hangmagassági állandót találja, 
ott igazoltnak látja Thaly szerzőségét. 
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45. Török bársony süvegem.,. (Balogh Ádám nótája.) Ad. II. 261. 
6 négysoros vszk. 

Szóhagyomány után közölte Thalyval Uzsay Ágoston. Uzsay a vers 
kiadásakor már nem élt, 1864-ben halt meg. 

A Riedl által gyanúba vett balladák egyike. (V. ö. Szerb Antalnak a 77. 
•számú énekhez tett megjegyzéseivel.) 

Kevés archaizmus van benne, kevés más versekkel való egyezés. A sáros
pataki tanárok szerint már csak azért sem csinálhatta Thaly, mert dallama 
ismeretes volt 1872 előtt. Amint a nótáját sem Káldy szerezte, hanem meg
volt a kuruckorban, az éneket sem Thaly szerezte, hanem az is megvolt a 
kuruckorban. (A modern szövegnek meglévő, régi dallamra való alkalmazását 
azonban Káldy is elvégezhette.) 

László Zsigmond szerint ez az egyetlen vers, mely a Riedl által kifo
gásolt 10 ballada közül nem mutatja Thaly hangsajátságait. A hangminőség és 
a hangmagasság egyaránt elüt Thalyétól. László határozottan állítja, hogy a 
vers nem lehet Thaly alkotása. 

Ha elfogadjuk László Zsigmond állítását, még mindig csak a szerzőség 
kérdését döntöttük el oly irányban, hogy nem Thaly a szerzője, de nem azt, 
hogy hitelesen kuruckori-e a vers. Hozzá szóhágyomány útján jutott el a 
XIX. század közepén. Más lejegyzésére eddig nem akadtak, így nem ellen-
•őrizhetö. 

46. Kurucoknak kedves földje... (Dunántúli bujdosó kuruczok éneke.) 
Ad. II. 314. 6 négysoros vszk. 

Thaly azt mondja, hogy az Ung megyei pálóczi gr. Barkóczi levéltár 
rendezetlen részében találta, külön ívre írva, egykorúlag; 1710 végi és 1711 
«lejéről való akták közt. Eddig még nem keresték a lelőhelyét. 

Riedl két súlyos reminescenciát talált Kisfaludy Károly költeményéből. 
László Zsigmond viszont az utolsó strófa első soránál (egyezik az Egy 
bujdosó szegénylegény... 11. strófa első sorával) talált eltérést a Thaly 
költeményeire jellemző hangsajátságoktól. 

A vers kirí a kuruc költészetből. Hogy állt-e valamilyen szöveg vagy 
töredék Thaly rendelkezésére nem tudjuk. Szükséges lenne a Barkóczi levél
tár átvizsgálása. 

47. A kölesdi harcon, a kÖlesdi harcon. .. (A kölesdi harczrul.) Ad 
II. 237. 24 sor. 

Thaly a következőket írja róla : «A vörösvári Rákóczi-Aspermont-Erdődy 
levéltárban leltem gr. Eszterházy Antal 1708 végéről való jelentés hátlapjára 
mint vélni lehet tollpróbálgatás gyanánt odavetve..., úgy látszik töredékes 
•ének.» Riedlék nem keresték a forrását. Az Országos Levéltárban letétbe 
helyezeit vörösvari levéltárban ez ideig mi sem akadtunk rá. 

Ferenczi 1880-ban ezt mondja róla: «későbbi, a nép ajkáról való fel
jegyzés nyomait érzem rajta. Thaly jegyzete ellenére is, én egésznek tartom.»1 

Szerb Antal a 72. szám alatt összefoglalja Riedlék érveit. László szerint a 

. * A kuruczvilág énekei. Figyelő III. évf. 
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hangminősége csak a «megégett Rácország» soránál ütközik ki Thaly hang
minőségéből. Hangfokozata ugyanaz, mint a Thaly verseké. A kuruc költe
ményekben elég ritkán előforduló 3—3 tagolású félsorok százalékszáma: 
55.3%. Nem eredeti kuruc költemény. 

Í8. Vitézlő fiaknak... (Újváriak dicséreti.) Ad. II. 277. 8 kilencsoros vszk. 
Thaly állítólag 1863-ban másolta le a vörösvári Rákóczi-levéltárból; 

Riedlék nem keresték a forrását. Ez ideig mi sem akadtunk rá. Thaly 
szerint formai előadás és verselés tekintetében hü követője Balassa Bálint 
költészetének. 

Riedl ezen felül öt olyan archaizmust mutat ki, mely Gyöngyösi 
Kemény Jánosának II. és III. részében van benne. Hangra, stílusra, archaizáló 
eljárásra édes párja Thaly: Kurucvilág 27. darabjának, Petröczi István 
Bujdosó énekének. 

A költemény nem eredeti kuruc vers. 

49. Mikor virrad megérd... Ad. H. ÍM. 39 sor. 
Szőhagyomány után közölve. Állílólag Ráth Károly jegyezte le Koronczón 

egy öreg ember ajkáról, aki már nem tudta a teljes verset. (Az Adalékok 
megjelenésekor Ráth Károly már nem élt, 1868-ban halt meg.) 

Ferenczi Zoltán már 1880-ban ezt mondta az énekről: «Rímei népies 
énekhez mesterkéltnek látszanak, különben a nép szellemének átalakító 
hatása érzik rajta, főleg a negyedik strófában. Ez utóbbi sorában más éneknek 
az idejátszása is érezhető s a vers eleje nem épen egyezik meg hangulatra 
nézve a végével. Meglehet, hogy két ének olvadt össze benne.»1 Lóosz István 
szerint is «azt a benyomást teszi az emberre, mintha több énekből volna 
összeállítva.»2 

Ezzel szemben Riedl nem vette gyanúba a verset. Ha az éneket 
az amúgy is túlsúlyban lévő tizenkettes sorok szerint rendezzük négy ötsoros 
és ef>y négysoros strófát kapunk. Mint a Riedl által gyanúbavett tíz ballada 
közül öt, ez is Zrínyi strófákat ad tehát. A 3—3 tagolású félsorok százalék-, 
száma : 64'6°/0. Megtaláljuk az alliterációk nagy változatosságát (mikor virrad 
megént; Aires Bottyán Airét; egekig emelő; soproni sáncokat mikoron meg
vettük) és gazdagságát. Középrímek az összes gyanús versek közül talán itt 
fordulnak elő a legbővebben. Refrénszerii ismétlések teszik rendkívül üte
messé a verset. Mind olyan sajátság, amely a hamisnak bizonyult versek 
jellemző vonása. 

Bottyánnal, Bezerédyvel, Balogh Adámmal szemben Hajszter, Storumberk 
áll; a német itt is falkástól szalad, a kurucok Bécs alját, Stiriát nyargalják. 
Az erdők épúgy testekkel rakottak, mint Bezerédy nőtájában. A lovával 
beszélgető vitéz motívuma értékesítve van itt is. A v£gén meg sok jó napot 
kivan a kurucoknak, saskeselyüknek, égimadaraknak,, erdei vadaknak. 
Hány ének motívuma van itt értékesítve! 

Ha Thalynak állt is rendelkezésére valamilyen régi szöveg vagy 
töredék, azon igen alapos átdolgozást kellett végeznie. 

1 Id. helyen. 
2 Szemelvények a kuruczvilág költészetéből. 1903. 
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50. Német sas vert fészket... Ad. II. 268. 8 hétsoros vszk. 
Állítólag Simonytornyán, Beszédes nevezetű mérnöknél másolta le 

Thaly valamely «régi föliegyzésről.» 
Riedlék szerint a ballada költői visszhangja Bercsényi Miklós 1709. szept 

23—24.-én kelt levelének. Az egykorú est menyeknek ilyen széleskörű-
áttekintése, mint itt van, csak hadvezértől vagy történetírótól telik ki. Az egész 
versben Thaly költészetére jellemző hangmagassági és hangminőségi saját
ságokat találunk. Zavart csak az utolsó versszakasznak a V. É. I. 223. lapjáról 
átkölcsönzött sora okoz. A 3—3 tagolású felsőink százalékszáma: 53-l°/<> 

Thaly nem ad pontos forrásmegjelölést, hivatkozása már eleve nem 
ellenőrizhető. Rajta kívül a költeményt má* nem látta, változata vagy akár 
töredéke nem maradt ránk. A verset törülnük kell az eredeti kuruc 
költemények sorából. 

51. Nagy Bercsényi Miklós... Ad. II. 206. 16 kétsoros vszk. 
Thaly szerint Konkoly Dezső küldte fel neki Ógyalláról azt a «valamely 

könyvből kiszakadt oktáv levelet», melyen a vers olvasható. Konkoly már 
1867-ben meghalt. Riedl Thaly és Konkoly levelezésében említést sem 
talált az énekről. 

Riedl több Gyöngyösiből vett archaizmust sorol fel. A költeményben 
igen sok olyan gondolat, kifejezés fordul elő, mellet vajjy kuruckori éi*< klen, 
vagy hamisnak bizonyult versben megtalálunk. Nagy Bercsényi vezeti á 
kurucokat, Morvát, Bécs-alját nyargalják, Stóremberg, Ricsány generált, 
kergetik, az álnok németet, kóborló rácot halomba vágják, Isten segítségét 
győzedelmet kér a szerző a kurucokra. 

Loósz 1903-ban helyesen mondta: «a költemény lelkes hangja és 
folyamatos előadása gyakorlott kézre vall.» Igen, Thalyéra. A vers kirí a 
kuruc költészet hiteles darabjai közül. Kézirata nincs meg, változatát nem 
ismerjük, Thalyn kívül más nem látta az éneket. A vers felépítése, szelleme 
egészen reá vall. 

52. Sárvár alatt sűrű berek a csere... (Bezerédi nótája.) Ad. II. 184-
15 négysoros vszk. 

Thaly állítólag «egész levelezést folytatott ezért az énekért, míg végre 
Szikszay Lajos úr, egy Kemenes-allyi Kardoss nevű öreg nemesnél levő 
múlt századi följegyzésről lemásolván Pápáról bekütdé.» Riedl hiába kereste,. 
a Szikszay-Thaly levelezésben említve sincs. (V. ö. Szerb Antalnak a 65. 
számú éneknél adott összefoglalását.) 

A vers kirí a kuruckorból. László Zsigmond szerint hangmagassága 
és hangminősége egyezik Thaly hangmagasságával és hangminőségével, 
még a Thaly állal említett két sornyi népdal töredék sem ütközik ki belőle. 
Kézirata nincs meg, az éneknek semilyen feljegyzését nem ismerjük a Thaly 
közlésén kívül. A verset Thaly csinálmányának kell tartanunk. 

53. Sebes viz az Garam, siet az Dunába... (Esztergom megvételéről.) 
Ad. II. 117. 26 kétsoros vszk. 
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Állítólag Esztergomban írta ki egy 1706. évi nagyszombati kalendárium 
leveléről. Riedl megbízásából Obermüller Ferenc tűvé tette érte az esztergomi 
városi levéltárat, ahová Thaly utal, de a kalendáriumnak a nyomát sem 
találta. 

Ferenezi 1880-ban így szól az énekről: «más helyei olyan szépek, 
hogy ma sem lehetne szebben és jobban megírni Őket. Vannak sorai, melyek 
Arany Jánosnál is feltalálhatók, . . .nem népies.» Badics meg azt mondja 
irodalomtörténetében: «A szerkezet és versforma hasonlósága az Oeskay 
Lászlóról való énekkel, azt sejteti, hogy szerzőjük is ugyanaz.» 

Az Összes gyanús versek közül ezzel a költeménnyel foglalkoztak 
-a legrészletesebben. A számos bizonyíték mellett a legsúlyosabb a versben 
lévő történeti falsum (Esztergom kapitulált!) és a lelőhely fiktív volta. 
A balladát Thaly Kálmán írta. 

54 Kurucok, kurucok, hejh szegény kurucok... (Oeskay Lászlórul 
való ének.) Ad. II. 271. 31 kétsoros vszk. 

A Bercsényi-féle ungvári elkobzott levéltár irományai közt Gsajághy 
János egyik leveléhez mellékelve találta Thaly. Riedl nem találta a levelet, 
De nemcsak hogy a Thaly által említett levél vagy melléklete nincs meg, 
hanem Csajághy ekkor (1710. jan. 12.) nem is írhatott Bercsényihez levelet, 
fogságban lévén. (V. ö. Szerb Antalnak a 81. szám alatt adott összefoglalását.) 
László Zsigmond szerint is mind a hangmagasság, mind a hangminőség 
Thalyra vall. A 3—3 tagolású félsorok százalékszáma: 55.5°/0. 

A lelőhely fiktív, variáns nincs, az énekben történeti falsum van, 
modernsége érezhető. A vers Thaly Kálmán hamisítása, törülnünk kell a 
kuruc költészet sorából. 

55. Bécsi német... (Bécsi magyar tánc.) Ad. II. 395. 1. 12 sor. 
Thaly Kálmán P. Horváth Ádám ötödfélszáz énekéből adta ki. Már 

Thaly megjegyzi: «az sem lehetetlen, hogy az öreg Horváth Ádám javít
gatott rajta itt-ott valamit, mert nagyon dallamos.» 

Az Ötödfélszáz éneknek 237. számozású darabja P. Horváth Ádám 
saját szerzeménye. P. Horváth a maga verseit kereszttel jelölte meg — ezt 
a jelölésmódot ő maga ismertette a Magyar Árionbari — a Bécsi német is 
kereszttel van megjelölve. (Az Ad. II. 100. lapján P. Horváth Ádám gyűjte
ményéből kiadott Telekes bocskor... kezdetű 8 soros versről Galamb Sándor 
az Irodalomtörténet 1912. évfolyamában szintén azt állapította meg, hogy 
P. Horváth szerzeménye.) 

Hamisításnak bizonyult az Ad. I. 6. lapján közzétett 
56. Székelyföld mindig zöld... kezdetű vers is. 16 sor. 
Tolnai Vilmos bizonyította be róla, hogy gr. Kemény János csinálta. 

(EPhK. ly l l . évf. 300.) 
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IV. A T a n u l m á n y o k k u r u c ve r se i . 

A Tanulmányok függelékében Thaly Kálmán 19 éneket 
te t t közzé. Ezek közül egyet, a Tü,z viz között kezdetű hiteles 
kuruckori éneket, már az Adalékokh&n kiadta, erről már szól
tunk. Tíz versnél a radványi könyvtárra hivatkozik mint lelő
helyre. Ezeket a hivatkozásokat ellenőrizte, a verseket filoló
giailag kiadta Baros Gyula az IK. 1904. évfolyamában. Velük 
tehát nem kell foglalkoznunk, csak kettőhöz fűzünk hozzá 
megjegyzést. 

57. Az Ut auceps sólet... (356.1.) című vers, 31 négysoros versszak, 
Jankovich másolata szerint megvan a Hölischer-kódexben is a 46. lapon 
Belleváry Dávidnak Viczmándy Mihály lakodalmában esett sorsának uiab-
ban iób formában irt ritmusok címen. (41 versszak.)1 A Vásárhelyi dalos
könyv 216. L-on 40 strófás változatot találunk. 

58. Visszajár az idő... 14 négysoros versszak (360.1.) kezdetű vers is 
megvan a Hölischer kódexben az 59-ik lapon, Elfordult világ forgása címmel. 
A Századok 1904. 687-en R. Kiss István ennek az éneknek a 8 versszakos 
változatát közli. Új benne a 8. strófa; ez «ha már a német is magyarral 
kiköthet» sorával németellenes tendenciát mutat. 

A többi nyo lc vers részben, de kisebb részben hi te les , a 
több i gyanús , v a g y épen T h a l y műveinek bizonyul . 

59. Abc amelyben magyarok nevei... (Abecedarium Hungarorum suh 
motibus Rakoczianis anno 1706.) 385. lapon. 25 négysoros vszk. 

Márki Sándor közölte Thalyval az aradi liceum könyvtarában őrzött 
Vásárhelyi János kéziratgyüjteményéböl. Göbl Alajos tanár úr szíves érte
sítése szerint ma is megvan az aradi áll. liceum könyvtárában, Vásárhelyi 
János kéziratgyüjteményében. 

60. Patyolat a kuruc... 384. 1. 16 sor. 
P. Horváth Ádám gyűjteményének 8 soros feljegyzését (251. számú) 

Thaly már az Adalékok II. 93-ik lapján kiadta. Erdélyi kuruc költészeti 
gyűjteményének 113-ik lapján a Nemzeti Múzeum Oct. hung. 446-ról ad 6 
sornyi versikét. Thaly a Tanulmányokban a Magyar dal album 9. füzetéből 
nyomatta újra a verset. 

* A Hölischer-kódexet Erdélyi Pál ismertette a M. Könyvsz. 1891. év
folyamában. Szerinte is, meg legújabban Jenéi szerint is (A világi irodalmi 
műfajok kéziratos énekeskönyvcinkben. 1929), sőt Szabó T. Attila szerint is 
(Kéziratos énekes könyveink és verses kézirataink a XVI—XIX. században, 
Zilah, 1934) a kódex az eszergomi városi könyvtárban van. Kemény Miklós 
levéltáros úr szíves értesítése szerint a katalógusban XII-B-19 jelzésű kéz
irat ma már nincs meg a könyvtárban. Valószínű, hogy a háborút követő 
forradalmi időkben vitték el. Jankovich Miklós 18í0-ben lemásolta egynéhány 
énekét. Másolata a Nemzeti Múzeumban van, (Qüart. hung. 1258.) s ebben 
még három, a kuruc költészettel kapcsolatban lévő vers olvasható. 
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61. Tekintetes nemes... (Buzdító.) 338.1. 23 kilencsoros vszk. 
«Eredetije egykorú írással, minden aláírás vagy jel nélkül egy ívre 

leírva, gyűjteményemben». A Nemzeti Múzeum Thaly-féle iratgyűjtemény 
I. kötegében valóban megvan. Hogy honnan került hozzá nem mondja meg. 
Annyi kétségtelen, hogy Thalynak semmi köze sincs a vershez. Ha elolvas
suk e verssorokba tördelt prózát, klasszikus példáival eredetinek kell tartanunk. 

62. Egek szélességét... (E?y Istenében reménylett szegény bujdosónak 
alázatos könyörgése.i 362. 1. 20 kilencsoros vszk. 

Thaly a Hubay-kódexre hivatkozik. A kódexről má nincs tudomásunk. 
Thaly forrásutalását nem tudtuk ellenőrizni. A vers nem rí ki a hiteles 
kuruc versek sorából. 

Hasonlóképen nem t a l á l t u k meg eddig T h a l y for rásuta lá-
s á t a következő kö l t eményekné l s e m : 

63. Kiállott Rákóczi a munkácsi sáncra... (Bujdosó Rákóczi.) 407. 
I. 122 sor. 

A Pesti Napló 1881. dec. 21.-i számában mint szóhagyományból lejegy
zett népballada jelent meg. Thalynak a Tanulmányokh^u adott határozatlan 
forrásmegjelölése szerint is két népies változatból van összeolvasztva. A 
sárospataki tanárok is elismerték, hogy «Thaly megtisztította a hozzá nem 
való részektől», mig Kálmány Szeged vépe II. 43. az eredeti lejegyzett alakot 
adja. Thaly a két változatot az udvarhelyszéki Nyikó völgyére, illetve Sze
ged-Makó környékére lokalizálja. Vikár Béla hiába kereste az előbbi helyen. 
Kálmány följegyzése Szajánból való, s azt állítja a közlő, hogy a verset több 
kuruc énekkel együtt 1881 elején elküldte Thalynak. Vértes Sándor szerint 
Thaly ezt a kéziratot használta fel. A vers Ve része élt a nép ajkán, a 
többit Thaly költötte. Riedl e mellett még Halgassátok meg magyarim... 
(Ad. II. 316.), Őszi harmat után...-ból idéz átvételeket, és a tengerpartjára 
utaló anachionizmust is felhozza annak bizonyítására, hogy a verset Thaly 
csinálta. 

László Zsigmond szerint az összes gyanús versek közül ennek a hang
elemzése a legbonyolultabb. A 2. 7. 10. versszakban lévő idegen elemek igen 
erősen kiütköznek a költemény uralkodó hangképéből, mely különben Thaly 
hangjellegét mutatja. . 

64. Bölcsőm vigasztalóm... (Rákóczi búcsúja.) 409. 1. 3 tizenegy
soros vszk. 

A Rozsnyói Hiradóban, ahol először jelent meg a szöveg (1874. évf. 
14. szám), Thaly nem mondja meg, hogy ki küldte be neki «Gy. D. napló
ját » Mikor a Figyelő 1877. 124. 1. újra kiadja, még mindig nem jelöli meg 
a forrást A Tanulmányok jegyzetéből sem tudunk meg többet az énekről. 

Tolnai Vilmos találta gyanúsnak sliláris és nyelvi sajátságai miatt. 
Az első versszak öt sorát meglaláljuk az utolsóban is. A közbeeső strófák 
őszből vett természeti képe nagyon emlóseztet az őszi hárma után...-r&. 
A hiteles kuruc versekben ritkán előforduló 8—3 tagolású félsorok száma: 
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61*7%- A legsúlyosabb ok, ami miatt Thaly szerzőségének a gyanúját fenn 
kell tartanunk az, hogy Thaly nem ad forrásmegjelölést. 

65. Szenvedtem eleget... (Bujdosó éneke. Cantio peregrini.) 412. 1. 
8 hatsoros és. 1 nyolcsoros vszk, 

Thaly, amikor először a Figyelő 1877. 125.1. közzétette, nem hivat
kozott pontosan meghatározott forrásra. A következő versseL együtt «úgy 
adja ki, mint a múlt században összeírt, régi daloskönyvben következnek.» 
A TanulmányolihdiTX azonban már Gyürky-kódexnek nevezi ezt az állítólagos 
forrást. A Gyürky-kódexröl semmit sem tudunk, s Thalynak róla tett meg
jegyzéseit csak gyanút elhárító jegyzetteknek lehet tekintenünk. 

Ferenczi már 1880-ban azt mondja a yersröl: «a kuruc énekek egyik 
legszebbje, némely sorai azonban emlékeztetnek más énekekre is. Itt-ott 
bizonyos müvésziesebb hatáskeresést is találok benne.» Thaly maga így 
nyilatkozik róla: «Balassa strófákhoz közeledő alkata s választékos nyelve
zete némi müköltészeti jártasságot áru] el, bevégzettsége correct.» A vers 
valóban kirí a kuruc bujdosó énekek sorából. Megtaláljuk az alliterációk 
művészi felhasználását, párhuzamos egyértékü mondatok közé helyezett 
állítmányokat. Thaly szerzősége mellett szól a vers művészi szépsége, és 
a lelőhely tiktív volta. 

66. Egy bujdosó szegénylegény... (Alia cantio valde dolorosa.) 410. 1. 
14 négysoros vszk. 

Thaly az előbbi verssel együtt ezt is közzétette már a Figyelő 1877. 
125. 1., nem említve forrást. A Tanulmányokban újra a Gyürky-kódexre 
hivatkozik. 

Az ének olyan művészi, hogy a népköltészetben ilyen aligha terem
hetett. A művészettel alkalmazott alliterációk száma igen nagy. Megtaláljuk 
a magánhangzós, mássalhangzós sorkezdetek alliteráló összecsengését. Fokozó 
ismétléseket találunk az érzelmi fokozatoknak megfelelően. Sok a természeti 
belejátszás, mely az egyedüllétet, elválást drámaian festi. A művészi, lehelet
szerűen finom képek («Levelét fa csak hullatja...» stb.) kirínak a kuruc 
költészetből. Szerb Antal szerint is Thaly «átalakító és továbbképző fan
táziája ebben érte el tetőfokát. Nem eredeti.» 

Végére értünk a kuruc verseket tartalmazó Thaly-íéle 
gyűjteményeknek. Sorba szedtük azoknak darabjait, hogy 
a hiteles versektől elkülönítsük Thaly szellemi termékeit. 
Foglaljuk most össze röviden, hogy milyen eredményre jutot
tunk. 

Nem számítva a helyesírási, központozási, hangszíni vál
toztatást, egy-egy szótagos betoldást, a költemény versszabokra 
való tagolását, Thaly a következőképen jár t el a nem kéziratos 
gyűjteményekből közzétett verseknél: 

1. csak egyrészét adta ki a költeménynek: a 33. sz. versnél, 
2. «rendezte» a versszakokat: a 23. sz. versnél, 
3. változtatott a szövegen: a 24., 34. sz. versnél, 
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4. két vagy több szövegből újat állított össze: az 1., 2., 3., 
6., 17., 36.-nál, 

5. átsimította, megtoldotta a 37., 38. sz. verset, 
6. újraköltötte a 39., 63. sz. verset, 
7. gyanúsnak, vagy épen Thaly művének bizonyultak a 

46., 47., 48-, 49., 50., 51., 52., 53., 54, 64., 65., 66. számú versek, 
8. XIX. századi verset vett kuruc költeménynek: az 55.,, 

56.-nál. 
Nem tudunk többet, mint amennyit Thaly mond a 40., 4L, 

42., 43., 44., 45., 62. számú versekről. Ezeknek hitelességét nem 
dönthettük el, de mint feltevést megkockáztatjuk, hogy 

9. a 40., 4L, 42., 43., 62. régi, kuruckori vers, 
10. a 44. és 45. kétes, valószínűleg újkori, de talán nem 

Thaly műve. 
A többi tárgyalt , de most föl nem sorolt vers eddigi tudo

másunk alapján, Thaly közlése szerint is, hiteles emléke régi 
költészetünknek. 

Ha az egyes gyűjtemények szempontjából nézzük vizsgá
lódásunk eredményét, azt találjuk, hogy a Vitézi énekek két 
kötetében lévő kuruc versek hitelesek; i t t még nincs hamisítás,, 
noha a két szövegből való kontaminálásra már találunk példát: 
1., 2., 3., 6. Az Adalékok két kötetében a fentebb említett el
járások mindegyike képviselve van. Részben adta ki a 33,-at,. 
a strófákat felcserélte a 23.-nál, forrásának a szövegén változ
tatot t a 24., 34-nél, több szövegből újabb változatot készített, 
a 36-nal, átdolgozta a 37.-et. átjavította és kiegészítette a 
38-ot, ő komponálta a 39.-et. Hasonlóképen neki tulajdonítják 
a 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53. számú verseket. 
Az 55., 56. számút Thaly tévesen vette kuruckorinak. A 40., 
41., 42., 43. számú, Thalytól független versek forrására eddig 
nem akadtunk rá. A Tanulmányok kuruc darabjai közül nem 
találtuk meg a 62. számú ének forrását; 6/6 részben Thaly 
költötte a 63. számút; gyanúsak a 64., 6 5 , 66. számú énekek. 

Azt hisszük, a fentiekben sikerült feleletet adni arra a. 
kérdésre, hogy mennyire szűkült Thaly kiadásainak kuruc 
költészeti anyaga. Hogy mennyivel tyővült, bárcsak minél előbb 
feleletet adna erre egy új kuruc költészeti gyűjtemény, mely 
Összefoglalná a kuruc költészetnek Thaly Kálmán és Erdélyi 
Pá l kiadásai óta a különböző folyóiratokban elszórt, továbbá 
mindezideig napvilágot nem látott emlékeit. 

VARGA IMRE. 


