
ADATTÁR 

Esze Tamás 

ÚJVÁRY TAMÁS VERSEI 
Katolikus hang a Rákóczi-szabadságharc költészetében 

(Második közlemény) 
Szaímár vára megvételéről 

1. Tizenhét Balassa-strófából álló, sok Balassa-reminiszcenciával ékesített költemény. 
Egy Balassával való egyezésre—a 16. strófában —Thaly figyelmeztette az olvasókat: „Remi-
niscentia Balassá-ból, a kit e vers szerzője általán utánoz." Szerb Antal nem a Balassa-hatás 
miatt kételkedett a vers kuruckori eredetében. „Ez még semmit sem bizonyítana, mert tudjuk, 
Balassa milyen erős hatással volt a következő nemzedékekre." Két érvet hozott fel eredetisége 
ellen. Az egyik az, hogy benne „egyezéseket találunk más kuruckori költeménnyel", de csak 
egy példát idéz erre: 

Zeng Szatmárnak vára, 
Mindenütt utczája 
Az sok jajgatásoktul. 

Ezt a három sort a Cantio Tokai 6. és 7. versszakával hozta összefüggésbe, véleményünk 
szerint egészen alaptalanul: 

Jajszó indíttatik kivül az kapuban: 
Nagy vérontás esek szélijei az városban. 
Jajgatás, óhajtás, szörnyű nagy vérontás 
Általméne rajtunk keserves kárvallás. 

„A legfontosabb érv lenne azonban a költemény modern lendülete, gyorsasága, mely 
Thaly balladáira emlékeztet". Az Újváry-kézirat azonban előkerült, teljesen hiteles egykorú 
kézirat, Szerb Antal észrevétele tehát csak arra figyelmeztet minket, hogy egy értékes verssel 
van dolgunk, érdemes vele foglalkozni. 

Nem a versformája, nem a stílusa, tartalma okoz gondot a magyarázónak: az esemény, 
amelyet megénekel. Megpróbáljuk „tartalmát" elmondani néhány mondatban. A fejedelem 
Forgách generálist Boné kapitánnyal Szatmárhoz rendeli a rácok ellen. A „számtalan sok rác
ság" meg is érkezik a vár alá azzal a szándékkal, hogy élelmet vigyen be az éhségtől szoronga
tott császári őrségnek. A kurucok megütköznek velük, s megverik őket. A rácság „sokszámú 
népét És minden élését Szakmar alatt elveszte". Vereségük megpecsételi Szatmár várának sor
sát: a vár, amely a kurucoktól körültáborolva másfél esztendő változásai között tartani tudta 
magát, kapitulálni kénytelen. Ezért 

Zeng Szakmarnak vára 
Mindenütt utczája 
Az sok jajgatásoktul; 
Elájolt labanczok, 
Ével holt sok ráczok 
Eő orditásoktul: 
Hogy már meg kell válni 
És hogy ki köll menni 
Szakmári uraságbul. 

Mikor történt az ütközet, amely eldöntötte a vár sorsát? Az énekszerző „Ezer fölött 
hétszáz Szintin negyedikben Karácsony hó hetiben" írta a verset. A vár 1704. december 25-én, 
karácsony első napján, csütörtöki napon adta meg magát. Ha a homályos időmeghatározásnak 
értelme az, hogy „karácsony hetében", akkor december 21. és 24. között zajlott le. A szatmári 
vár védői: Glöckelsberg tábornok és Löwenburg ezredes gondos hadműveleti naplót vezettek, 
amelyet Reviczky Imrével, a várba menekült nagyszöllősi harmincadossal latinra fordítottak, 
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meg is maradt korunkra.1 Ez a Diarium kételyt ébreszt bennünk a szatmári versben megéne
kelt eseményekre nézve. 

Mindjárt korrigálhatjuk az énekben előforduló első történeti adatot: 

Gróff Forgács gyenerál 
Boné kapitánnyal 
Szakmarhoz rendeltetik, 
Kegyelmes Urunktul. 
Az fejedelemtől 
Ráczok ellen küldetik. 

Forgách Simon marsallt és Boné András ezereskapitányt Rákóczi nem egy időben küldötte 
Szatmár alá. Boné nevével Szatmár alatt először 1704. július 4-én, a szentmártoni ütközet 
leírásában találkozunk: „Haec fűit prima actio Colonelli Boné, qui expost nos, usque ad arcis 
deditionem, ploquadavit." Feladata tehát a szatmári kuruc ostromzár irányítása volt. For-
gáchot a Diarium csak december 20-án említi: „Generalis Mareschallus Comes Forgács hac 
die ad Csenger parvenít."2 A fejedelem őt bízta meg a szatmári kapituláció lebonyolításával, 
amelyről — úgy látszik — december 4. óta tárgyaltak. A rácok akciójáról nincs szó a hadműve
leti naplóban, ez idő tájt nevük sem fordul elő benne, Szentmártonnál sem. 

Feltehetjük tehát ezt a kérdést: konkrét történeti eseményt énekelt-e meg a szerző, 
midőn verset szerzett „Szatmár vára megvételéről"? Minden jel arra mutat, hogy nem. A vár 
kapitulációjáról nem szól, csak annyit mond, hogy császári őrségének „ki köll menni Szakmári 
uraságbúl", de arról már nem, hogy ki is ment volna. Nem is tudhatott róla, hiszen távol volt 
Szatmártól, mikor versét írta: 

Mikor az labanczság 
És éhvel holt ráczság 
Volna nagy rémölésben, — 
Költenek ez versek 
Sajó vize mellett, 
Karácsony hó hetiben. 

Abban az időben a hírek legfeljebb lóháton jártak, s útközben sok mendemondával keve
redtek, a vereségeket és a győzelmeket egyaránt eltúlozták, olykor még a generálisok jelen
tései is. „Nem is tudom, délibáb vólt-e, vagy ugyan valóság?" — tűnődött maga a fejedelem is 
a hírek olvasása közben. Mikor „jóhírü szelek kezdenek fújdogálni", mindig fellobban az embe
rek fantáziája. Délibáb-é vagy valóság? — ezt kérdezzük most mfis, midőn a szatmári vers 
lelkes sorait olvassuk egy olyan kuruc győzelemről, amelyről mit sem tud történetírásunk. 

2. A szatmári énekben egy strófa a fejedelmet magasztalja, három másik a „Vitéz 
kapitányok, Bátor főhadnagyok, Vajdák és tizedesekéről és a „Táborban tündöklő, Vitéz
séggel finlő, Próbált magyar seregek"-ről szól rendkívüli magasztalással. Boné András derék 
katona volt, értett mesterségéhez, „szokott keménykedés"-ét Rákóczi is dicsérettel említette, 
tehát az a szép hadi rend, amely a szatmári táborban uralkodik, s amelyhez hasonlóval ritkán 
találkozunk a Rákóczi-szabadságharc történetében, Boné érdeme: 

Ordinatióhoz 
És rendes tractához 
Mindent ők disponálnak 
Az őrállásokra 
Fiók-istrázsákra 
Mindent alkalmaztatnak; 
Rí vadast ha halinak: 
Lövésre vigyáznak, 
Ellenséggel harczolnak. 

Egész éjjel s nappal 
Nyughatatlan ságban 
Vannak őrállásokban; 

1 ESZE TAMÁS: Acta Reviczkyana. LK XXV/1954. 152 -169 . 
2 December 12-én még Kassán van, 26-án már Kolozsvárott. „Útközben megostromolta Forgách 

Szatmári '1 — olvassuk Forgách BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ által készített életrajzában (A Hunt —Pázmán nem
zetségben Forgách-család története. Esztergom 1910. 509—558.). — A vár ostromára semmi szükség nem volt 
már. Lásd: THALY KÁLMÁN: A székesi gróf Bercsényi család. 1470 — 1835 . I I I . köt. 1703—1706. Bp. 1892. 
3 1 2 - 3 1 5 . 
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Ráczokra vigyáznak, 
Lovakon nyargalnak, 
Ellenséggel harczolnak; 
Vérek ontásával, 
Éltek fogyásával 
Semmit ők nem gondolnak. 

Nem a 9. strófára, hanem erre a kettőre illik rá Szerb Antal megjegyzése a versben meg
szólaló „dekoratív fegyverzörej"-ről. Aki ezeket írta, nem csak Balassit, hanem a tábori élet 
rendjét is ismerte. Tudta, hogy mi a „fiók-istrázsa", s azt is, hogy mi a „mina". Ha érvet kere
sünk Űjváry Tamás szerzősége ellen, akkor ne azon tűnődjünk, hogy „a korlátolt körű Űjváry" 
nem értesülhetett a vers szereztetési helyétől távol eső szatmári eseményekről, hanem azon, 
hogy a kövesdi „Nagy-Boldogasszony templomának miltatlan magyar kántora" honnan ismer
heti ennyire a tábori életet? Ha valóban ő írta a szatmári éneket —• ez az ének is az ő szerző
sége mellett bizonyít —, gondolhatunk arra is, hogy nem emeritus katona- volt-e, mikor kán
tori szolgálatot vállalt? 

A hadieseményekkel azonban nem sokat törődik: a kurucok megverték az ellenséget, 
ez minden mondanivalója. A vezéreknek is csak a nevét említi, vagy még ezt sem: a szomo-
lányi énekből kimaradt a kuruc generálisok neve, s a szatmári énekben egy jelző sem jellemzi 
Forgách generálist vagy Boné ezereskapitányt, pedig mind a ketten nevezetes személyei a 
Rákóczi-szabadságharcnak. Mindkettőjükkel foglalkozik a kuruc vitézi költészet, Forgáchcsal 
az irodalomtörténet is, hogy csak Zrínyi Afiuma Rákóczinak dedikált kiadását említsük.3 

A kuruc tábornoki karból senki nem foglalkoztatta annyira az emberek fantáziáját, 
mint Forgách. Személye körül még ma is sok a titok és a találgatás. Császári generális, amikor 
átszökik a kurucokhoz, állítólag a trónörökös, I. József megbízásából, hogy egyengesse a béke 
útját az udvar és a felkelő magyarok között, de e titkos megbízatásáról csak Rodostóban 
szólott Rákóczinak. Érdekes, irodalmi szintű, de alig olvasható leveleiben lelkesen bizonygatja 
Rákóczihoz és a kurucokhoz való hűségét, de mégis gyanú kíséri. Némelyek azzal vádolják, 
hogy Koroncónál összejátszott az ellenséggel, ő okozta szándékosan a dunántúli kuruc had
sereg teljes katasztrófáját. Erre a gyanúra utal A szegénylegények énekének* 19. strófája: 

Győr alatt sok szép hada marada 
Akit Forgács pénzen elada, 
Mely pénzt is nagy esküvéssel el is tagada, 
Kit Simonnak 
Barátjának 
Raka vállára. 

1706 őszén az a hír támadt róla, hogy készül visszapártolni. Szinte teljesen bizonyos, hogy 
Rákóczi ezért, s nem engedetlensége miatt fogatta el.5 Pedig ártatlan volt. Hiába kísértette őt 
az udvar megbízottja, Sándor Gáspár: Bécs ajánlatát nemcsak elutasította, hanern még ő 
akarta áthozni Sándor Gáspárt a kurucok táborába. („Én akarám az ördögh lelkűt Kuruczcza 
tennem, hát eő akart mégh Labanczá tenni engem.")6 A „rab Simon" a szabadságharc alkonyán, 
amikor már a fejedelem sem bízott többé, egy projektumot készített a magyar kérdés kompro
misszumos megoldásáról Rákóczy Discursusai címen és ki is nyomatta. Ezt a művet együtt 
kell említeni Bethlen Miklós Noé Galambjával. Rákóczi és Ráday Pál mellett a Rákóczi-sza
badságharc legjelentősebb írója. Alakjára azért irányítottuk rá a figyelmet, mert Űjváry 
Tamás lelki rokona: buzgó, sőt vakbuzgó katolikus, de egyben lelkes kuruc is. Irodalmi hagya
tékának— ha még fellelhető — és leveleinek összegyűjtése és feldolgozása új színnel gazdagítaná 
a szabadságharc irodalmát: á katolikus hang megszólalása lenne a próza területén.7 

Boné András, a bihari református kisnemes, egykor Thököly hadnagya, a népi kurucság 
hőse, a szabadságharcot előkészítő népi megmozdulás Esze Tamás mellett legjelentősebb 
alakja: ő szervezte meg a bihari kuruc felkelést bámulatra méltó ügyességgel és bátorsággal. 

a ESZE TAMÁS: A kolozsvári nyomda II. Rákóczi Ferenc szolgálatában. MKSz LXXI/1955. 281—295" 
1 ESZE TAMÁS: A szegénylegény éneke. Magyar századok. Irodalmi műveltségünk történetéhez. 

Bp. 1948. 1 3 1 - 1 4 1 , — Uő.: A szegénylegények éneke. I tK LVII/1953. 5—28. 
6 Maga is erre gyanakodott : „Mindent békével eltűrnék, de tudom az sok nyelvek mocskát, azt fog

ják hirdetni, hogy árulója vagyok nemzetemnek" — írja mindjárt elfogatása után, 1706. november 22-én 
feleségének. Lásd: BÁRTFAI i. m. 530—531. 

* Lásd Pyber László esztergomi generális vicarius tanúsítványát: Pozsony 1709. május 20. és Eszter-
házy Pál nádorét: 1709. május 18. OL. Családi levéltárak. Batthyány család levéltára. Törzslevéltár. 224. sz. 
köteg. 

' T H A L T KÁLMÁN: Irodalom- és műveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból. Bp. 1885. 211 — 
268. 
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Rákóczi tiszántúli hadjárata az ő eredményeire épült.8 A kuruc vitézi költészet is emlegeti, a 
néphagyomány is megőrizte emlékét, Kölcsey is említi a Nemzeti hagyományokban.9 

Ha a fiiónét emlegető, nehézkesnek tűnő, mert konkrét eseményekre utaló verseket, 
amelyeknek rrjtegértéséhez nemcsak történeti tudás, hanem olykor történeti kutatás is szük
séges, összevetjük a szatmári énekkel, megértjük Szerb Antal aggodalmát: a költemény modern 
lendülete, gyorsasága Thaly balladáira emlékezteti. De lám, volt ilyen „kuruc költészet" is, 
gondoljunk például a Descriptio Fortunáé Inconstantiae lelkes, könnyű és szép strófáira,10 s 
Thalyt az ilyen magyarázatok nélkül is érthető versek inspirálták. Szép és értékes költemények 
ezek, történelmi dokumentumok is:.a rövid életű kuruc lelkesedés- megható irodalmi emlékei, 
de semmi közük a vereségeket sirató, keserű hangú protestáns jeremiádokhoz, vagy a szabad
ságharc társadalmi válságát, belső feszültségét leleplező szegénylegény-énekekhez, vagy a 
velük egy tőből sarjadt históriás versekhez, amelyekben — nehézkesnek és száraznak tűnő 
strófáikban — jól érezhető a szabadságharc első lendülete, majd megtorpanása az első két 
esztendő után, a hangulatok változása és a társadalmi valóság kényszerítő ereje. Az a költő, 
akinek verseit elemeztük, a kezdet énekese. Olyan környezetből, amelyben korábban nem szü
lettek kuruc énekmondók. Katolikus egyházi ember, a közjogi szabadság fikciójában él, lelke
sedik Rákócziért, szívesen látná a nemzeti királyságot és felékesíti a szabadságharcot a kato
likus hagyomány legszebb jelképével, a Mária-szimbolikával, de sejtelme sincs azokról a súlyos 
népi-nemzeti problémákról, amelyek létrehozták, előrelendítették, majd válságba sodorták. 
Naiv lelkesedésével, történetietlen illuzionizmusával másfélszáz esztendővel később Thaly 
Kálmán kuruc balladáiban találkozunk. 

3. A szatmári ének egy olyan ütközet hőseit magasztalja, amelyben a kurucok a rácok 
felett arattak győzelmet. A rácok a reguláris császári hadsereg irreguláris segédcsapatai vol
tak, nemzetiségüket tekintve túlnyomó részben szerbek. Róluk és a szerb vitézi költészet egy 
kuruc tárgyú énekéről is beszélnünk kell még a Szatmár vára megvételéről szóló vers teljesebb 
megértése érdekében. 

Újból megállapíthatjuk: az énekszerző valóságérzéke, történelemszemlélete fogyatékos: 
a rácok vereségét Szatmár alatt olyan eseménynek tekinti, mely felett örvendezni kell mindazok
nak a tájaknak, váraknak, városoknak, ahol rácok pusztítottak, mintha egy rác sereg szét
verése mindjárt megszüntette volna a kuruc szabadságharc legtöbb bajt, gondot és szenvedést 
okozó szerencsétlenségét: a rácok „ellenforradalmát" a szabadságharcát vívó magyarság 
«llen: 

Örülyhetsz, vigadhatsz 
Hir.es Szakmar vára, 
Körös, Marus határa, 
Szent-Jób, Ecsed, Szeged, , 
Beszermény és Kalló, 
Gyula, Szolnok végháza, 
Debreczen és Bihar, 
Szamos tartománya: 
Már ráczság nem rabolja! 

A Rákóczi-szabadságharc rác-problémáját a maga teljességében és jelentőségében még 
senki sem dolgozta fel. Majdnem százesztendős az egyetlen róla szóló monográfia,11 pedig fel
dolgozására, értelmezésére szüksége van az irodalomtörténetnek is, hiszen kuruc históriás 
énekeinkben lépten-nyomon előkerülnek, s két nyomtatásban is megjelent Rákóczi-kori ver
sünk közül az egyik: a Sűrű sirhalmokkal rakott Jaj-halom, Székudvari János kecskeméti refor
mátus rektor terjedelmes, 144 hatsoros strófából álló, kéziratban is elterjedt verse, a rácok leg
rettenetesebb cselekedetét: Kecskemét pusztítását beszéli el.12 A kabai verses krónika arra 
vall, hogy a rác támadások történetét másutt is versbe foglalták az utókor emlékeztetésére.13 

8 E S Z E T A M Á S : Kuruc vitézek folyamodványai. 1703 — 1710. Bp. 1955. 94. és uő.: II . Rákóczi Ferenc 
tiszántúli hadjárata. Bp. 1951. 17 — 19. 

' KÖLCSEY FERENC: Nemzeti hagyományok. 1826. Joó Tibor utószavával. Gyoma 1941. 43.: „Leg
régibb dalaink, mellyekben még nemzeti történet említtetik a kuruczvüágból maradtak reánk; ezekből a 
Tököü, Rákóczi, Bercsényi, Boné nevek zengenek felénk; s ezekben a poetai lelkesedésnek nyilvánságos 
nyomai lát ta tnak, a mit az ujabb pórtörténeti pórdalban híjában fogsz keresni." 

1 0 T H A L Y KÁLMÁN: Irodalom- és mííveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból. Toldalékul: 
Kuruczvilági kiadatlan költemények tára. Bp. 1885. 388—390. — Kézirata megvan Thaly Kálmán Kurucz-
kori Okmánygyűjteményében: OSzK Kézirattára. Fol. Hung. 1389. 

11 HORNYIK JÁNOS: A ráczok ellenforradalma. Száz. 11/1868. 608—632. 
12 RMK I. köt. 1737. - Adalékok. II. köt. 1 5 1 - 1 8 3 . A nyomtatot t kiadást Thaly Kálmán nem vette 

figyelembe. 
13 BONYHAY JÓZSEF: Kába hajdan és most. Debreceni Közlöny 1860. 9. sz. — A verset s annak lelő

helyét'közli: Osváth Pál, Bihar vármegye sárréti járása leírása. Nagyvárad 1875. 513.: „E vers Szondy György 
Jegyzőnek egy 1829-ik évi jelentéséből Íratott ki általam, de nt. Szabó Péter ur közlése szerint e pusztítás 
706-ra van téve." 
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A szatmári ének helynév-jegyzékében előforduló Ecsed és Kalló várának azonban aligha volt 
részük rác exkurziókban, a mindvégig császári kézen levő Szeged és Gyula a rácok fészkei 
voltak, s főként innen és Aradról indultak ki sűrű támadásaikra. 

Wortleyné Montagu Mária, ki 1717-ben utazott Magyarországon, s útleírásában vissza
tekintett Lipót császár uralkodása idejére is, így emlékezik meg a rácokról: „A császárnak van 
néhány rácz ezrede, azonban az igazat megvallva, ezek inkább fosztogatók, mint katonák, 
zsoldjuk nincs, sőt saját maguknak kell gondoskodniuk fegyverről és lóról, inkább hasonlíta
nak kóbor czigányokhoz vagy bátor koldusokhoz, mint rendes csapatokhoz. Nem mulaszthatom 
el, hogy e népről néhány szót ne szóljak. Egész Magyarországon mindenütt találhatók, saját 
patriárkájok van, tényleg görög vallásúak, azonban végtelen tudatlanságuk folytán lelkészeik 
sok új tant csempésznek be. Ezek a nagyszakállú és nagyhajú lelkészek nagyon hasonlítanak az 
indián braminokhoz. Ők a világiak pénzének általános örökösei, ennek fejében pecséttel és alá
írással ellátott formaszerű útlevelet adnak a mennyországba; az özvegyek és gyermekek csupán 
házat és lábas jószágot öröklik. Azonban a görög egyház buzgó hívei."1* Ez a kép felette sötét, 
érződik rajta a nyugati utazó értetlensége is; a rácság katonai erényeit olykor a kurucok is 
elismerték, s az említett szerb vitézi énekben mindjárt mi is találkozni fogunk vele, de lénye
gében hitelét a császári generálisok jelentései is erősítik. A rácság valóban egyházi kormányzás 
alatt élt, s amikor az udvar 1703-ban a kurucok ellen fordította őket, pátriárkájukkal állapodott 
meg.15 A rácsághoz való tartozást gyakori esetben nem a faji származás, hanem a közös vallás 
határozta meg. Igaza van Bunyitay Vincének: „Rácznak nevezték nemcsak a szerbeket, 
hanem azon görögkeleti vallásúakat is, kiknek egyházi nyelvök rácz volt."16 Gyakorta talál
kozunk a történeti forrásokban „Olahbul let Raczok"-kal, s az esztergomi rácság legalább 
felerészben magyar nemzetiségű volt.17 Éppen ezért nem is mindig helyes a „rác" gyűjtőnevet 
szerb-re írni át. 

Elítélték a nyugati keresztyénség mindenféle formáját. A katolikusokat azért gyűlöl
ték, mert unióra kényszerítgették őket, de a protestánsokat sem szívelték. Jó példa erre a Vuk 
Karadzsics gyűjtéséből Az aradiak és a komódiak harca című vitézi énekük, amelyet Csuka 
Zoltán fordított magyarra.18 Az ének arról szól, hogy az aradi rácok válogatott vitézei miként 
foglalják el a kurucok sáncát Komádinál, s miként fogják el a bihari kuruc hajdúseregek kapi
tányát, Szunyogh Györgyöt.19 Tekelija rác kapitány borozás közben négy hadnagyával arra 
emeli poharát, aki majd legyőzi a „kálvinistákat": 

Aki majd a kálvinista nyelvét 
Vitéz harcból elhozza mihozzánk, 
Komádiból avagy jó Pispekből, 

» Szamosról, a luteránus sorról. 

A harc így folyt le: 

S rárohantak a kálvinistákra, 
Verekedtek, sokat el is űztek, 
Háromszor is a sáncnak rohantak . . . 

Aztán ismét tovább verekedtek, 
Hátrább nyomták a kálvinistákat. 

A háromszáz jó kálvinistából 
Meg is maradt mindössze vagy harminc. 

MSZAMOTA ISTVÁN: Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. 1054 — 1717. Bp. 1891. 
445—460. (Olcsó Könyvtár 290. és Űj,sorozat 767. sz.) 

18 HUKMUZAKI, E X O D I U D B : Documente privitóre la istoria Romanilor. Suplement I I I . Bucuresci 
1900. 1 8 - 1 9 . 

18 Nagyvárad a török foglalás korában. 1660 — 1692. Bp. 1892. 48. 
17 „Olahbul let Raczok vadnak ket szazán". Redmeczi János levele Nyúzó Mihálynak: Kékes 1708. 

június Il-én. Károlyi levéltár, 1708. Juni . Fase. 1. A. 46. — Az esztergomi rácoknak a budai kamarai admi
nisztrációhoz, 1703-ban benyújtott folyamodványát a következők irták alá: „Nicolaus Szappanos, Lazarus 
Szappanos, Simon Racz, Gabriel Racz, Georgius Szabó, Thomas Szubotisia, Joannes Csonka, Nicolaus Racz, 
Joannes Szabó, Georgius Csizmazia, Lazarus Szűcs, Stanislaus Juhász". OL Kamarai levéltár. Budai kamarai 
adminisztráció. Memoralien und Anbringen. Nro. S. 340. 1703. — Cserei még szászokból lett rácokat is említ. 
Cserei Mihály Históriája. Kiadta TOLDY FBEENC. Pest 1862. 371. (Ujabb Nemzeti Könyvtár. I.) 

18 Délszláv népballadák. Vuk Karadzsics eredeti népdalgyűjtéséből fordította CSUKA ZOLTÁN. Bp, 
1946. 2 8 - 3 1 . 

"Szunyogh Györgyre nézve lásd: ESZE TAMÁS, Kuruc vitézek folyamodványai. 1703 — 1710. 1955. 
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A magyar szatmári ének éppoly lelkesen ujjong a rácok veszedelmén, mint a szerb* 
vitézi ének a „kálvinisták"-én. Nyilvánvaló: vallási ellentét, sőt vallási agitáció is táplálta a 
két nép harcát. Rákóczi mindvégig azon igyekezett, hogy megnyerje a rácokat, de hiába 
fáradt, s végül erre a keserű megállapításra jutott: a rácság ,,a magyarnak természetes ellen
sége". A költészet emlékei arra vallanak, hogy a közeledést nem csupán Bécs akadályozta,. -
olyan okai is voltak, amelyeket akkor még semmi módon nem lehetett volna kiegyenlíteni.20 

A Mária-kultusz 
Szatmár meghódításáért, a rácokon aratott győzelemért Máriát magasztalja a költő„ 

azután rátér István király dicséretére: 

Tehát miltó azért 
Uly nagy jóvoltodért 

. Szent Szűz, tiged dicsirnünk, 
Rigi Patronánknak 
Mint Nagy-Asszonyunknak 
Tiszta szívből vallanunk, — 
Hogy szent könyörgésed 
És érdemed által 
Tőled megsegéttettünk. 

Tisztelet, dicsiret 
Szent-István királynak, 
Országunk szent atyjának, 
Rigi Magyarország 
Fő-Patronussának, 
Szentséges királyának, 
Kit az Isten ada, 
Magyaroknak hagya — 
Lenne gubernátora. 

Ez a két strófa oly híven fejezi ki a kor Mária- és István király-kultuszát, hogy beillenék 
egykorú katolikus egyházi énekbe, melyet a hívek Űjváry Tamás-vezetésével a kövesdi templom
ban vagy a körmenetek alkalmával énekeltek. A Szűz Mária—Szent István-párhuzam meg
van a szomolányi énekben is. Ritsehan generális az elkövetett bűnökért a németek nevében. 
Máriától kér bocsánatot: 

Nem tagadjuk s megvalljuk: vitettünk ellened 
Győzhetetlen asszonyság, lettünk ellenséged, 
Midőn Szent-István királtól hagyott országodot 
Pusztítottuk s rablottuk saját öröködöt. 

Aubé, aubé, tu maigott, her Jesus, Maria! 
Ki vagy az Magyarországnak édes Patronája, 
Nagy asszonyság, ne hagyj el, bűnösök oltalma, 
Nem leszünk már ezután országod, ront ója 1 

Ez a hasonlóság a két vers között megint arra figyelmeztet minket, hogy mind a kettő-
egy szerző munkája. 

A századforduló intenzív Mária-kultuszának kíformálói és ápolói a jezsuiták voltak. 
Bercsényi és Rákóczi Mária-tisztelete is jezsuita eredetű. Bercsényi végigzarándokolta az 
országban levő szenthelyeket es egészen lenyűgözte Zell látványos Mária-kultusza.21 Rabja 
lett Máriának: nagyszombati házának kapuját Mária képével díszítette, s a Boldogasszonyt 
égő lámpással és litániával „böcsüli és tiszteli" minden szombat este. Dicsérték is érte az atyák.22 

" C S E R PALKOVITS ISTVÁN: Pécs városa és jezsuitáinak múltjából. Jezsuita Történeti Évkönyv. 
1940. 173 — 182. — A pécsi katolikusokon elkövetett atrocitásokat vö. a kecskeméti reformátusokon elkövetett 
kegyetlenkedésekkel. Lásd Székudvari János énekét: Sűrű siralmakkal rakott Jaj-halom. 

21 A protestánsok véleményét Zellről lásd: HERMÁNYI D I E S E S JÓZSEF, Nagyenyedi Demokritos. Bp. 
i960. 228. sz. anekdota. 

22 GULYÁS ISTVÁN: A XVII. század katolikus aszkétikus irodalma. Bp. 1939. 53—55. Palaestra Cala-
sanctiana. — A ferences Mária-kultuszra lásd: TAKÁCS INCE: Magyar ferences aszketikus élet és -aszketikus 
kiadványok, különös tekintettel a XVII . és XVIII . századra. Bp. 1942. (Szent István Akadémia. I. III/7.) 
Figyelemre méltó Kiss Fábián 1703-ban megjelent könyve, amelynek címe Üjváry verses-füzetének címét, 
idézi az olvasó emlékezetébe: Betegek / Gyógyítója, / az az / Sümegi Pater Franciscanusok Templo / m á b a n . 

35a 



Rákóczi tisztelete Mária iránt a neuhausi jezsuita gimnáziumban alakult ki. Irodalmi dokumen
tuma is maradt: az a hosszú latin versezet, amelyet Guttwirt Menyhért jezsuita páter az ő 
tiszteletére szerzett Mária szeretetéről, s amelyet a tizenötödik esztendejébe lépő fejedelem 
arcképével díszítve adott ki.23 1697 nyarán, midőn a hegyaljai felkelők elől Bécsbe menekül, 
beírja nevét a kistapolcsányi kastélyban nagynénje,24 Rákóczi Erzsébet Karmel-hegyi Mária
társulatának tagjai közé.24 Beniczky Gáspár Diariumából tudjuk: buzgón ülte meg országlása 
idején is a Mária-ünnepeket.25 A szabadságharc kezdetén azt tervezte, hogy Mária-sereget szer
vez a kuruc hadsereg kötelékében. 1703. augusztus 5-én ezt írta egykori nevelőjének, a buzgó 
katolikus Kőrösy Györgynek: „Hazánknak lévén szüksége egy sereg Boldog Asszony hadára, 
fogadását Kegyelmedre szántuk, annak Kegyelmedet kapitányává tevén."26 

Rákóczi Mária-kultuszának alakulására hatással volt az a nevezetes esemény, hogy 
L Lipót 1697-ben megismételte azt a cselekedetet, amelyet a szent hagyomány István királynak 
tulajdonít: ő is felajánlotta Magyarországot Máriának. Az ötlet Marco d'Avianótól származott: 
1696. december 27-én azt javasolta az ő sajátságos szuggesztív modorában az uralkodónak, 
hogy festesse meg a „Segítő Szűz Mária" képét oltárképnek, s pompás körmenettel vitesse 
át az udvari kápolnából a Szent István Dómba. Az ünnepséget a Mária mennybemenetelét 
követő vasárnapon tartották meg úgy, ahogyan azt a barát kívánta: A császár letette az általa 
javasolt fogadalmat: „Mindenható örök I s t e n . . . bemutatom Neked hálámat azért, hogy 
. . . a fölséges magyar királyságot, melyet egykor Szent István a Te boldogságos Szűz Anyád
nak felajánlott, az izlám rabságából kiragadtad és nekem adtad. . . . Ezt a Te hatalmad által 
visszaadott királyságot, Neked és a Szentséges Szüzanyának, ég és föld királynéjának, a magya
rok Nagyasszonyának ismételten felajánlom... "27 Ez a híres fogadalom is igazolja azt a 
megfigyelést, hogy „az állami búcsújárások a »szent utakon«, Szűz Mária, Szent József és a 
Szentek tisztelete az akkori államéletnek fontos alkotórésze".28 Midőn Buda a keresztyének 
kezébe került, Marco Mária szobrával vonult be a várba, hogy ezzel is demonstrálja: Buda fel
szabadulása a Boldogságos Szűz közbenjárására történt.29 

A fejedelem osztozott a kor katolikusainak abban a meggyőződésében, hogy Magyar
ország Máriáé, a magyar nép Mária népe, s a Boldogasszonyt fogadása kötelezi arra, hogy 
népét oltalmazza, ellenségeit rontsa. A szabadságharcot vezérlő Rákóczi a Habsburg-uralom 
Mária-tiszteletétől eltérő Mária-kultuszának fontos dokumentuma az az ütközet előtt mondott 
beszéde, illetve imádsága, mely Forián Mihály másolatában maradt fenn korunkra, mert utal 
benne Lipót király fogadalmára. Ezt mondja: „Tégedet pedig jó, és legh nagyobb Istenünk, 
Teremptője és megh tartó Istene Magyar Országnak, alázatossággal tisztelünk, és könyörgünk, 
hogy légy kegyelmes megh fogyatkozott nyomorult magyar Nemzetnek, és ne adgyad Szülő 
Szentséges Anyád nemzetségét az veszedelemben, mellyett azon Szülő Anyád keze közüli 
Leopold Császár hatalmassan, és Igasságtalanul ki vont és saroltt." A fejedelem egy magyar 
szemléletű, nemzeti tendenciájú Mária-kultusz kialakítására törekedett. Pénzein és lobogóin 
Mária képe nem csupán egy régi hagyomány sablonos folytatása, nem is a jezsuiták vagy Marco 
d Aviano Mária-kultuszának átplántálása kuruc környezetbe. Az ősi vallásos-nemzeti tradíciót 
akarta feleleveníteni, melyet a Habsburg-uralom kisajátított és a maga uralmának erősítésére 
használt fel. Azon a zászlón, amelyet az Ányos-cslád őrzött, Magyarország Patronájának képe 
alatt ez a Jelirat állott: „Matre monstrante viam Deo duce pro patria et libertate vincere aut 
móri."30 Újváry Tamás énekfüzetének két magyar verse az új, a kuruc Mária-szemlélet hangja a 
kurucvilág költészetében. 

Csudákkal tündöklő, keserves ke / resztfarul le-tétetett Sz. Fiát ölében tar tó / Makula nélkül való Dücsőséges 
/ Szűz MARIÁNAK / Nyilvánosságos Csuda-tételi. — Jezsuita csodagyüjtemény: A kolosvári könyvező 
Szűznek históriája. í ra t ta to t t az ott lévő JÉSUS Társaságbéli Szerzetesek által, Most pedig Azon Szentséges 
Szűz Tiszteletinek gyarapodására, és Ajtatosinak Lelki vigasztalásokra meg szaporítván újra Nyomattatot t 
Kolosvárt. Benne a Rákóczi-szabadságharc idején történt csodákkal. 

aa A könyvet említi T H A L T KÁLMÁN: I I . Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága. 1676 — 1701. Pozsony 
1881. 109. Címe: Amores Mariani sev Pij Mariam Deiparam Amantium Affectus, Libris tribus concinnati a P. 
Melchiore Guttwir t t Societatis Jesu Sacerdote. Linz 1690. A mű ajánlása: „Illustrissimo Domino Francisco 
Leopoldo Georgio Ragoczy ex Principíbus Ragoczy, Comiti de Fölső-Vadász, etc. etc. Dum in Gymnasio 
Societatis Jesu Novae-Domi fine ter felici Eloquentiae studia coronaret, salutem." 

" T H A L Y KÁLMÁN a Magyar Történelmi Társulat 1871. június 1-én tar tot t választmányi ülésén beszá
mol arról, hogy „a kistapolcsányi plebániaán a Karmel-hegyi bold. Szűz-Mária Társulat tagsági könyvében 
ráakadt II. Rákóczi Ferenc és felesége 1697. júl. 21-i bejegyzésére." Száz. V/1871. 427—432. 

" „Amikor közelgett július 2-ika — amelyre Szűz Mária látogatásának ünnepe esik — elhatároztam, 
hogy ájtatosságom elvégzése végett visszatérek Patakra" . . . . „A reggeli könyörgésre következett a világi 
könyvek olvasása, majd rajzolással és festéssel foglalkozás, ez után rátértem, Uram, a te Szüzanyádat tisztelő 
imádságok mondására" — olvassuk a fejedelem önéletírásában. 

!S OL Rákóczi-szabadságharc-levéltára. V. 3. a/C. 
" Röss i. m. 158-160 . 
M KBLJSNYI i. m. (Regnum. 1/1936.) 183. — N É M E T H LÁSZLÓ: A Regnum Marianum állameszme. 

A Regnum Marianum állameszme kialakulása. Regnum V/1940 —1941. 223—292. 
s t K E L É N Y I i. m. 211. 
3 0 T H A L Y KÁLMÁN: Dunántúli levéltárak ismertetése, különös tekintettel I I . Rákóczi Ferenc korára. 

Pest. 1867. 42. 
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Űjváry Máriát magasztaló verseinek csak egyetlen rokona van a Rákóczi-szabadságharc 
költészetében: az „Oh fölséges Isten, ki lakozol mennyben . . . " kezdetű ének, amely az utó
kortól ezt a címet kapta: Rákóczi Ferenc buzgó éneke.™ Ez a vers nemcsak azért nevezetes, mert 
művészi értéke van és szereztetését a fejedelemnek tulajdonítják, hanem azért is, mert doku
mentuma annak a változásnak, amely Rákóczival következett be a kuruc szabadságharcok 
történetében. Függetlenségi harcaink Bocskaitól kezdve Rákócziig protestáns akciók voltak, 
Thököly felkelésében, s a népi kurucsag megmozdulásaiban pedig — Báthory Zsófia brutális 
ellenreformációja és a gályarab-per hatására — egészen összeötvöződött a politikai és a vallási 
gravamen. Az ének jelzi, hogy a kurucsag a felvidéki és a felsőtiszai protestáns ellenállásból 
nemzeti közüggyé fejlődött, a vallási különbség már nem vont határt a haza szabadságáért küzdő 
magyarok közé, Rákóczival az egész nemzet harcol a felszabadulásért. 

Ha Rákóczi Mária-kultuszát vizsgálva közeledünk az énekhez, nemigen lehet kétel
kedni felfedezőjének, Badics Ferencnek ama feltevésében, hogy maga a fejedelem írta. Annál is 
inkább nem, mert közvetlen szomszédságában két Rákóczitól származó Mária-dokumentumot 
találunk: az egyik Kőrösyhéz intézett levele a Mária-sereg ügyében, a másik a már szintén 
idézett imádsága. Az imádságot is 1703-ban, a szabadságharc első hónapjaiban írta, valószínű
leg akkor, amidőn csapatait Bercsényivel Olaszi ostromára küldte, hiszen Forián-féle másolata 
1704 elején keletkezett. Azt a lelkiállapotot, amelyben ezeket a szövegeket papírra vetette, 
maga örökítette meg az Emlékiratok lapjain: „A klérus legjobb része azt hitte, hogy az ortodox 
vallás megőrzése az osztrák uralomtól függ, s ez ellen fegyvert fogni annyi, mint a katolikusok 
romlására törni és ipso facto átok alá kerülni. Ennélfogva a háború elején saját papjaink 
annyira menekültek tőlem, hogy sokáig lelkipásztor nélkül voltam, mert az eretnekek cinko
sának és mintegy kiközösítettnek tekintettek mindaddig, amíg Olaszi városát hatalmamba 
nem kerítettem és a váradi káptalan prépostját néhány pappal együtt táboromba nem hoz
ták."32 Olaszit a kurucok 1703. július 6-án hajnalban foglalták el, az ének július 28-án, Kalló 
megvétele után keletkezett: 

Gondolám verseim szép Lengyelországban, 
Azután leirám, jutván az határban, 
Szép hazámban lévő vég Kalló várában, 
Ezerhétszáz után jutván harmadikban. 

ő , a buzgó katolikus ember, akinek — mihelyt a határra ért — első gondja az volt, hogy 
papot kerítsen maga mellé, lelki árvaságban élt ezekben a hetekben. A református Esze Tamás 
vállalkozott arra, hogy elhozza neki egykori iskolatársát, P. Sárhegyi Mátyás beregszászi plé
bánost, de az „hátul a kerten kiszökvén, tőlük elszaladott".33 A fejedelem őreá célzott az idé
zett sorokban. Ebben a hivő katolikus ember számára nehezen hordozható magányban írta a 
verset. 

Az ének keretbe foglalt imádság. Imádságnak indul, de 2—8. strófában megszakítja 
egy adhortáció a magyarokhoz. Az imádság a 9—18. versszakra terjed. A 19—20. strófa a feje
delem vallomása önmagáról, a 23. megint fohászkodás. Midőn kiválasztott voltáról, küldeté
séről beszél, Rákóczi a református költészet hangját üti meg: miként egy századdal korábban 
Bocskai, most ő a „magyarok Mózese": 

Nyilván tudom Uram, hogy engem válosztál, 
Édes nemzetemnek mint Mojzest állétál, 
Súlyos fogságombul engem szabaditál, 
Mint Mójzest és Áront, engem oltalmaztál. 

E strófának, de magának a versnek is, van valami református íze, mert „az uralkodó sze
mélyének közvetlen az isteni akarat által való kiválasztása . . . katolikus szempontból nem 
fogadható el".34 Máriához való esdeklése azonban a magyar Mária-kultusz legszebb reve-
lációja, csak a „Boldog-Asszony Anyánk, Régi nagy Patronánk" vetekedhetik vele: 

31 „Gondolatai s kifejezései sok rokonságot mutatnak a Rákóczi Ferenc imádságával, . . . továbbá 
Emlékiratainak első fejezetével és egyéb munkáival. — A ,buzgó ének' mind emelkedett hangulata, mind 
egységes szerkezete és kifejezéseinek szépsége miatt jóval fölötte áll a Szencsey-féle »Rákóczi-ének«-nek s 
egyike a kuruckori költészet legszebb darabjainak. — A költemény fennmaradt egyetlen másolata — néhány 
szó kiejtéséből, illetőleg írásából következtetve — dunántúli ember kézírása lehet", talán éppen Sibrik Mik
lósé. BADICS FERENC: Két kuruckori költemény. ItK XXXVII/1927. 87—90. — (CSÁSZÁR ELEMÉR): II. 
Rákóczi Ferenc egy ismeretlen költeménye. Üj Nemzedék IX/1927. 61. sz. sa Az Emlékiratok idézett kiadása 70. lapjáról. 33 ESZE TAMÁS: A református Esze Tamás. Bp. 1941. Páter Sárhegyi futása c. fejezetben, 9 — 10. 34 KUIÍÉNYI i. m. 183. írja, Steffes jezsuita (ró Mystik und Mysticismus c. lexikális cikkére hivatkozva. 
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Végezd el oh Uram, akaratod bennem, 
Fényes angyalodat bocsássad elüttem, 
Szüzanyád pediglen légyen én mellettem, 
Szép sugár hajával lépesse nemzetem. 

Oh te angyaloknak ragyogó csillaga, 
Édes Jézusomnak szerelmetes anyja, 
Édes nemzetemnek ki vagy pátrónája, 
Hívlak segétségül népem oltalmára ! 

Fogadásod szerint magyar népet ne hadd, 
Minden ellenségtől, kérlek, hogy oltalmazd, 
Oh édes Szűzanyám, ellenségem rontsad, 
Népem szine elütt futomását adjad. 

Már szólottunk arról, hogy a magyar katolikus hagyományban Mária kultusza összefonó
dott Szent István kultuszával, mert István király ajánlotta fel Máriának Magyarországot. Ezt a 
legendát ábrázolja az ősi Fejér vármegye címere. E felajánlás következtében lett Magyaror
szág Regnum Marianum vagy Regnum Mariano-Aposíolicum, Mária öröksége: Hereditas 
Mariae, Mária pedig: Patrona Hungáriáé, az ország megtartója és védelmezője. „Magyarország 
minden boldogsága Mária különös kegyelméből származik" — vallják a Mária-társulatok,, 
amelyek behálózzák az országot az udvartól és az országigazgató főúri köröktől le a falusi 
parochiákig, a katolikus vitézlőrend pedig meg van győződve arról, hogy „a magyarok hadi 
virtusa is Máriától van".35 Rákóczi Mária-hite is ebből a hagyományos szemléletből táplálkozik 
e versben is, annyira, hogy megtaláljuk benne az István királyra való utalást: 

Szent István királynak ékes koronája, 
Benedek pápátul az melyet nyert vala, 
Mi megholt királyink melyet birtak vala, 
Oda van s nem tied, mert idegen birja. 

Mária azonban Rákóczi versében nem az idegen, a Habsburg-király pártján van, hanem a 
felkelő magyarok oldalán. A Mária-ének — most először a magyar Mária-kultusz történetében 
— kuruc táborból hangzott fel, egy Habsburg-ellenes népi-nemzeti felkelés katolikus vezérének 
ajkán, aki — a vers szereztetésekor — egy protestáns hadsereget vezet a császár ellen. Ez a 
császár mint Magyarország királya, csak az imént ajánlotta fel országát Máriának, azzal az 
ígérettel, hogy kiirtja belőle az eretnekeket. 

Ebben az ellentmondásokkal telített feszült légkörben nem bontakozhatott ki, nem gyö
kerezhetett meg a katolikus kurucok nemzeti jellegű és nemzeti érdekű Mária-kultusza. Nem
sokára kiderül, hogy Mária, a magyar katolikus lelkiségnek ez a kedves szimbóluma, nem leli 
helyét a kurucok táborában, s el kell hallgatnia annak a költészetnek is, amely kuruc győzel
mekért az ő nevét magasztalta. Vissza kellett térnie az udvarba, ahol Marco d'Aviano olyan 
előkelő helyet jelölt ki számára, a jezsuita kollégiumokba, s azokba a templomokba és tár
sulatokba, ahol a hívek nem a kuruc fegyverek győzelméért imádkoznak, mert Mária nem 
szíveli a protestánsokat, a protestánsok sem Máriát, pedig Rákóczi udvarában sok a protes
táns, hadseregében pedig— így mondja maga a fejedelem — tíz vitéz közül kilenc kálvinista.36-

A magyar Mária-kultusz protestánsellenes, a reformáció óta elvesztette egyetemes nem
zeti jellegét, s hatásos, talán leghatásosabb eszköze lett a katolikus restaurációnak. Éppen 
ezért kihívta maga ellen a protestánsok tiltakozását, sőt gyűlöletét. A magyar protestantizmus 
két egyháza, az evangélikus és a református azzal az igénnyel csatlakozott a szabadságharchoz,, 
hogy sérelmei orvosoltassanak. Magyarország a Rákóczi-szabadságharc idején még protestáns 
többségű ország, ezt az igényt nem lehetett semmibe venni vagy teljesítését távoli időre halasz
tani. De a szabadságharc katolikus vezetői, akik között nem csupán opportunista nagyurak, 
hanem kiváló katonák és hűséges kurucok is voltak, gondoljunk Bercsényire, Bottyánra vagy 
Béri Balogh Ádámra, el akarták utasítani a protestáns gravameneket, mondván: „Nem a 
religioért fogtunk fegyvert!" 1705 nyarán a protestáns és a katolikus tábor ellentéte annyira 
kiélesedett, hogy a polgárháborútól vagy a szabadságharc összeomlásától kellett tartani. Ezt a 
drámai helyzetet híven tükrözi Bercsényinek a fejedelem jelenlétében mondott beszéde a 

35SZEKFÜ GYULA: A tizennyolcadik század. Magyar Történet. VI. köt. Bp. é. n. 136 — 137. 38 Az Emlékiratok idézett kiadása 71. lapjáról. 
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protestáns nemesurak szécsényi konventikulumán.37 A szécsényi „vallásbéke" a szembenálló 
felekezetek kényszerű kiegyezése volt csupán, a haza érdekében való megbékélés minden jele 
nélkül. 

Midőn a protestáns gyülekezetek vagy visszafoglalták a katolikusoktól templomaikat, 
többnyire a katonaság segítségével, vagy pedig visszakapták a szécsényi határozatok jóvoltá
ból, a Mixta Commissio révén, több helyen durván bántak a képekkel és a szobrokkal. Még a 
fejedelem iránt érzett tiszteletük sem akadályozta őket abban, hogy ne ragadtassák magukat 
tapintatlanságra vagy éppen durvaságra a Mária-képekkel szemben. A protestánsok irtózását a 
Mária-képektől jól érzékelteti egy 1706-ban keletkezett vers, az Örömnek szele, kéziratának 
hátsó lapján ezzel a megjegyzéssel: A Romai Catholicusok ellen Nyitra Vármegyében So por ny a 
faluban találtatott Versek.3* Tehát ez is abban a megyében született, amelyben Űjváry Tamás 
Mária-versei. Negyedik strófája így szól: 

Fölhozta már Isten magyarok csillagát, 
Törleni kezdette Róma birodalmát, 
Mint itt is rontotta lelkeknek bálványát, 
Hamar vigyétek ki innen a Máriát. 

Érdemes említeni az eperjesi esetet is, mert jó alkalom a csoda-hit és a legenda-képződés 
megfigyelésére. Egy P. István nevű ember írja Pozsonyból, szintén 1706-ban, ErdŐdy Györgynek 
Varasdra: „Irtózásra valló dologh, kit irnak Eperiesrül, hogy az P. Jesuvita Uraméktul errővel 
ell vévén a Templomot, az Oltáron lévő Boldoghságos Szűz képét ki veszősztették vén Asszo
nyok által, mondván: eregy ki Marinka, már elégh üdeigh itten laktál, S. V. Gané közé ásták, 
de más nap ugyan csak az oltáron találtak, az honnan egy Mocsáros rut mélly vizben vetették, 
de ismégh az Oltáron más nap találkozót, kezében lévén nagy Vesző, mellyel az Csuda tévő Kép 
fenyegette az be járó Kálvinista Eretnekséget, kik is meg iedvén visza adák a' Templomot."39 

Még egy példát a protestánsok Mária-ellenességére: Zsolnán az evangélikusok megégették a 
Mária-képet, amikor a templomot visszanyerték.40 

A Rákóczi-szabadságharc éveiben gyakran találkozunk síró vagy vérző Mária-képekkel, 
de egyik sem a kurucokat siratja, mert ezek rebellisek és eretnekek, nmcs mit sírni rajtuk, 
hanem a császáriakat. Ocskayt is megsiratta egy Mária-kép, amikor Üjvárott árulásáért a 
kurucok kivégezték.41 

Ezek a szenvedő Máriák a történetíró számára annak a pszichológiai hadviselésnek 
dokumentumai, amelyet Szécsény után a katolikus papság folytatott a Habsburg-uralom szol
gálatában a kuruc érzületű nép befolyásolása érdekében. Ez a propaganda, melyről Rákóczi 
és Bercsényi időnként kemény szavakat mondottak, kiterjedt még a fejedelem személyére és a 
Senatus tagjaira is. Egy jezsuita feljegyzésben ezt olvassuk a Rozsnyón 1706-ban, karácsony 
első napján „Löt főbb csudá"-rul: „Levén a Boldog Asszony képe az oltár közepén, s két felöl az 
oltár szélén Szent László s Szent István király, Szent István király képe az helyirül le szállá, s 

í 7 „Mialatt a fejedelem, Bercsényi, s egyéb catholicusok a misén ajtatoskodtak, az evangeiicusok kint 
külön gyűlést tar tván, Radvánszkyt választék a gyűlés elnökéül, ki az első széket valóban el is fogiaiá; a mint 
az a fejedelemnek tudtára esett, azonnal közéjök ment, Bercsényivel egészen alant foglala helyet, s vallás 
iránt tanácskozásaikat hallgatta. Ekkor fölkelt Bercsényi, s jó szerkezetű beszéddel külön gyülöngésök ellen 
kikelt, szemökre hányván, hogy jól tudják, miképen ezen országos gyűlés, és fegyverhez nyúlás egyedül a 
szabadság visszanyerhetéseért létesült, s nem az a czélja az összejövetelnek, hogy vallásos tárgyakat vitassa
nak; mert jól tudni úgymond, hogy ha kérelmeiknek hely adatnék, tán a fejedelmet királynak is kikiáltanák, 
mire azonban épen nem vágyakodik. Azt is tudni , igy folytatá — hogy ellenkező esetre, a mint nyilatkoztak, 
ha nekik kedvezni nem akar.a fejedelem, készek ellene fegyvert ragadni. Gondolják meg (inté őket), hogy a 
catholicusoknak is erős fegyveres hatalmok, s bizonyosak lehetnek benne, hogy ha nem eléggé erősek is, de 
készebbek a császárral egyesülni, s akkor a protestánsokat az országból végképen kiűzni." KACSKOVICS LAJOS: 
Pótlékok az 1703 —7-ki magyar történetekhez. Zweig naplójából. Tudománytár VI/1835. 174. 

ss LAMPÉRTH GÉZA: Egy kuruczkorbeli verses pasquillus. I tK XVIII/1908. 479—480. — Keresszegi 
Hermán István tiszántúli superintendens Az keresztyéni hitnek ágazatiról való prédikációknak tárháza 
<RMK I. köt. 644.) c. prédikációgyüjteményében így fejezi ki a magyar reformátusok hosszú időre érvényes 
véleményét a katolikusok Mária-kultuszáról: „A pápisták nem szégyenlik Máriát Magyar Ország Patronájának 
nevezni, mint a Magyar pénzen ezt meg-láthatod, hogy ezzel meg-mutatnák a Christus tselekedeti szerént 
Matth. 22. v. 20. 21. mivel tartoznak a Máriának a Magyar bálvány-imádók." 

M A levél kelte: 22. Febr. 1706. OSzK Kézirattára. Fol. Hung. 1389. V. 470—471. 
40 Bercsényi írja a fejedelemnek 1705. december 9-én. Nagyszombatból: „Eset t értésemre zsolnai 

templomnak rendetlen elfoglalása alkalmatosságával egyéb képtelen cselekedeteknek, de főképpen Boldog-
Asszony képének megigitesinek elkövetise is." Archívum Rákóczianum. VIII . 20—21. — Lásd még: Kazinczy 
Gábor gyűjteményében levő jezsuita napló másolatának az 1705. december 4-i bejegyzését. MTA Kézirattára. 
3 . doboz. 593. 

" T H A I Y KÁLMÁN: Ocskay László, II . Rákóczi Ferencz fejedelem dandárnoka és a felső-magyaror
szági hadjáratok. 1703—1710. Bp. 1880. 764.: Midőn Mérei Lászlónak megírja a szolgabíró Nyitráról Ocskay 
kivégeztetését, hozzáteszi: „Ujvárbul Surán felé gyüvet az mely kép vagyon, Boldogasszony képe, hogy egy-
nihány nap vérzett ." — A varannai és a rafajnai Mária-kép sírásáról iásd Barkóczy Ferenc generális tudó
sítását Rákóczinak, Taverna, 1708. október 8-án. A levelet Thaly Kálmán másolatából ismerjük. 
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borult az Boldog Asszony képe lábára, s ott könnyez; s actu vagyon látására az Méltóságos 
Fejedelem, mely miatt az conferentia — az Országtanács ülése — is halasztatott pro 17. 
Januarii."42 

Érdekessége a tudósításnak, hogy benne nem a szelíd és érzelmes Mária, az Ég király
néja sír, hanem a vaskezű, keményszívű országalapító király. Űjváry Tamás szatmári énekében 
István király még a régi: Magyarország gubernátora, „Kit az Isten ada, Magyaroknak hagya". 
Talán először ebben a rozsnyói jelenetben mutatkozik úgy, mint később a XVIII. században: 
bágyadtan, erőtlenül, nem erős királyként gubernálva, hanem kegyes atyaként jótékony
kodva.43 

Nem feladatunk most elemezni ezeket a tudósításokat. Azért idéztük csak, hogy érez
tessük azt a légkört, amelyben megszülettek a Rákóczi-szabadságharc utolsó éveinek Mária-
kesergői. A „Boldog-Asszony Anyánk, Régi nagy Patronánk" variánsaira és azokra az éne
kekre gondolunk, amelyeket Szoszna Demeter György kéziratos énekeskönyve őriz a bencés rend 
pannonhalmi könyvtárában.44 A Szoszna-énekeskönyv kötésén az 1710. év áll, s ismertetője: 
Gacs B. Emílián is csak néhány évvel későbbre, 1714—1715-re teszi keletkezését. A Boldog-
Asszony Anyánk szerzését Lancsics Bonifácnak tulajdonítja, ki 1693 és 1737 között volt szer
zetes. Már ezek az évszámok is arra figyelmeztetik a kutatót, hogy lehetnek a gyűjteményben 
olyan versek, amelyeknek, közük van a Rákóczi-szabadságharchoz. A „csak Szosznánál, vagy 
legelőször Szosznánál előforduló énekek" gyűjteményében számunkra a legnevezetesebb a 
„Magyar ország nagy Aszszonya" kezdetű ének, ebből idézünk néhány strófát: 

Tekints az te óltalmodra 
bizott magyar országodra: 
kinek nyargala mezeit Édes-Anyánk, 
Ellenség fogyatya Népét oh Patronánk. 
Te városid uj Tanítók, 
Döglelet es oltárrontók: 
magok egymást párt ütéssel Édes Anyánk, 
erőtlenitik veszéllyel oh Patronánk ! 
Luthert és Calvinüst dicsirík; 
sz. István hitit nevetik: 
szent Lászlónak, szent Imrének Édes Anyánk, 
nincs böcsüllője ezeknek oh Patronánk! 
Méltán szenvedünk sok csapást, 
sok pusztulást és kár vallást: 
ez sólgya az uj vállásnak Édes Anyánk, 
az hit el szakadásának oh Patronánk! 
Az Hitben válogatásnak, 
szabadságra lazodásnak: 
de vagyunk még ok Mária! Édes Anyánk! 
Magyar ország Patronája kegyes dajkánk. 

Azért mutasd kegyelmedet, 
oltalmazd te Híveidet: 
nyerj irgalmat népeidnek Édes Anyánk, 
az te magyar Nemzetednek oh Patronánk 

Egésséges jó napokat, 
mennyei sok áldásokat, 
hogy az ájtatosságot Édes Anyánk, 
és Isteni szolgálatot oh Patronánk 

Országodban plántálhassák, 
az után Christust láthassák; 
nyerj az Anyaszentegyháznak Édes Anyánk 
győzedelmet királyunknak oh Patronánk. 

12 Collectio Hevenesiana. XVI. 288. Egyetemi Könyvtár Kézirattára. 
" CSAPODI CSABA: Kinek tartották Szent Istvánt a 18. században? Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. 

1/1936. 346-355. 
"SZOSZNA i. m. — Lásd még: RUPP KORNÉL, Magyar Mária-himnuszok. 1895. 299—309. 
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A Boldog-Asszony Anyánkról szólva: szövegét, variánsát, eredetét és előfordulását 
vizsgálva a Szoszna-énekeskÖnyv monográfusa erre az eredményre jut: „Hogy igazuk van-e 
irodalomtörténetíróinknak, amikor a Boldogasszony Anyánk-at a XVII. századból származ
tatják, még . . . nem lehet sem teljes bizonyossággal bebizonyítani, sem megcáfolni, de . . . két
ségkívül megállapítható, hogy . . . a XVIII. század legelején, közelebbről 1710—1720 körül 
már megvolt." Nekünk az a véleményünk, hogy lehetett valamivel korábbi alapszövege, s 
helytálló az ének egyik variánsának ez a megjelölése: A' régi Magyarok éneke, de a variánsok
ban felbukkanó történeti utalások a Rákóczi-szabadságharc utolsó éveinek rettenetes nyomo
rúságát tükröztetik, s erről szólanak a vele tartalmilag és hangulatában rokon ének imént idé
zett strófái is. A Rákóczi-szabadságharc agóniájára, az Éhség, Fegyver, Döghalál éveire emlé
keztetnek minket az ilyen sorok: 

Üzd-el az háborút, döghalált, éhséget, 
szerezz Országunkban tsendes békességet... 

Vagy: 

Fordics el Hazánkrul ennyi sok Ínséget, 
mellyben torkig úszunk, s nyerj már békességet. 

Ugy vagyon mi dolgunk, mint ha Aegyptomban, 
Babylonnak Tornyát építnénk Hazánkban.*5 

Az a kép is, amelyet e Mária-kesergők a katolikus egyház helyzetéről adnak, a Rákóczi" 
szabadságharc idejére érvényes. Vonalai, színei azt a katolikusokra nézve rendkívül kedvezőtlen 
állapotot mutatják, amelyet a szécsényi döntés, a protestánsok agresszivitása, a háború során 
elharapódzott vallási és erkölcsi közömbösség idézett elő a katolikusok és a protestánsok viszo
nyában. Az ínség, a forró békevágy, az özvegyek és árvák sírása — mind a szabadságharc 
utolsó idejére utalnak. Ha nem erre az időre, vajon melyik időszakára a magyar történetnek? 

Tudjuk: ezt az állításunkat gondos adatgyűjtő és elemző munkával még alá kell támasz
tanunk, de az a meggyőződésünk, hogy a további kutatás igazolni fogja. 

E Mária-kesergőket egy világ választja el Rákóczi Ferenc buzgó énekétől és Űjváry 
Tamásnak a Mária-kultusz jegyében fogant hazafias énekeitől. Ez a világ annak a nyolc eszten
dőnek a világa, melyben a szabadságharc dicsőségesen kibontakozott és tragikusan összeom
lott. Kibontakozásában része volt annak is, hogy a szabadságharc zászlai alá felekezeti különb
ség nélkül állottak a Habsburg-uralommal elégedetlen magyarok, összeomlását pedig nem utolsó
sorban az idézte elő, hogy kibontakozott és elfajult a felekezetek háborúsága, s ebben a vetél
kedésben sokan megfeledkeztek a Religio miatt a Pátriáról. Tanulmányunk e fejezetében azt a 
változást próbáltuk vázolni, amely e harc folyamán a Mária-kultusz területén ment végbe 
Űjváry Tamás kuruc lelkületű énekeitől a Mária-kesergőkig. Ezek, voltaképpen mind a Boldog-
Asszony Anyánk változatai, az „eretnekség" terjedését és az ország romlását siratják. Tekint
sünk megértéssel e szép énekekre, még ha tendenciájukkal nem is értünk egyet, mert őszinte
fájdalom költői kifejezései. A nép nyomorúságát és a haza romlását gyászoló strófák a valóságot 
tükrözik azzal a fájdalommal, amelyet jól ismerünk a fejedelem utolsó években keletkezett 
írásaiból is. 

A kuruckori Mária-versek világánál megsejtünk valamit a katolikus Rákóczi drámájá
ból. Az ő katolikus hite más úton járt; ő, egy szépséges Mária-ének szerzője, uniós valláspoli
tikát folytatott: „mióta eszét tudja — olvassuk Jablonsky porosz szuperintendenshez intézett 
levelében •—, az aggasztotta legjobban, hogy annyi a szakadás a csak névre, de nem lényegre
nézve különböző keresztyén vallások között". „Midőn — írja — a szabad és egyetértő magyar 
nép ügyét fölkarolta, szívén semmi sem feküdt inkább, mint az, hogy a vallások viszályát, 
melynek magvát a Gonosz vetette el, kiegyenlítse, és hogy közös szeretetre birja azokat, akik az 
igazi keresztyénségről megfeledkezve, egymás iránt határtalan gyűlölettel viseltetnek."áe* 
Ezen az úton a fejedelmet Újváry Tamás bizonyára nem tudta volna követni, nem csodálkoz
nánk azon, ha neve egy Mária-kesergőkkel rokon ének versfőiből kerülne elő. 

Az énekszerző 
Ki volt az Űjváry Tamás énekfüzetébe foglalt két magyar vers szerzője? Thaly a szomo-

lányi ének jegyzetében fel sem veti ezt a kérdést. A szatmári énekről szólva ezeket írja: „A jelen 
46 Ez a könyv Szentiványi Márton könyvének címére utal: Turris Babel Seu Confusio Doctrinae Fidei 
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vers szerzőjének magát a leírót nem tarthatom, mert először a megénekelt esemény színhelye 
sokkal távolabb esik Nyitra-Kövesd hegyétől, "hogysem a részletekről a korlátolt körű Újváry 
értesülhetett volna, — de másodszor, az utolsó stropha e sorai is: „Költenek ez versek — Sajó 
vize mellett' a Nyitrában — hivatalánál fogva — helyhez kötött tartózkodása kántorra épen 
nem illenek." Gagyi Dénes A kurucz idők epikája47 című dolgozatában a szomolányi énekre 
nézve elismeri Űjváry szerzőségét („ írta és Rákóczinak ajánlotta Újváry Tamás, a nyitra-
kövesdi templom „miltatlan magyar kántora"), annál is inkább, mert véleménye szerint ez az 
•ének „darabos, döczögős nyelvű, gyönge verselésű krónika". Nyilván ez volt Thaly véleménye 
is. Ä szatmári énekről szólva Gagyi egyetért Thalyval: „Teljes joggal" vonta kétségbe Űjváry 
szerzőségét, „nem azért ugyan, hogy Nyitra-Kövesd messze van Szatmártól, mert a hír szár
nyon jár s a staféták valamelyikétől könnyen értesülhetett volna a »miltatlan« kántor, hanem 
az utolsó három sor alapján. . . . Űjváry nehezen juthatott abban a zavaros világban az ország 
egyik szélétől a másikig: Nyitráról a Sajó partjára: Ámbár verselési módja némi rokonságot 
árul el a Szomolányi diadal-éval, ez semmit sem bizonyít; változtathatott ugyan rajta, de a mű 
egészében semmi esetre sem az övé." 

A korábbi kutatás nem sokat törődött azzal, hogy milyen történeti környezetben 
keletkeztek az egyes kuruc énekek, s azt sem kereste, hogy mi volt a funkciójuk. Még sok filo
lógiai és históriai vizsgálódásra van szükség, míg egészen megértjük mondanivalójukat; Thaly 
jegyzetei is, amiket a versekhez fűzött, felületesek és tarthatatlanok. Jó példa erre az Űjváry-
versek magyarázata is. Az egyetlen olyan doktori értekezés,48 amelynek az lett volna a feladata, 
hogy a történet oldaláról közelítse meg a-kuruc énekeket, teljesen használhatatlan, pedig tör^ 
téneti tanszéken készült. Az irodalomtörténeti értekezések szerzői sem ismerték eléggé a kor 
viszonyait, ezért olykor furcsa állításokat kockáztattak meg. ílyen állítás az is, hogy a „hely
hez kötött tartózkódású kántor" nem írhat éneket Szatmár vára megvételéről a Sajó vize 
mellett, mert abban a zavaros világban nemigen lehetett utazni. Vizsgáljuk meg tehát, hogy 
milyen helyzete lehetett a kövesdi kántornak Nyitra hosszú időre terjedő ostroma alatt. 

A nyítrai piaristák naplója folyamatosan tájékoztat minket az eseményekről.49 így 
kezdi a kurucvilágról szóló beszámolóját: „Mi pedig szeptember 14-ike óta folytonos rettegés
ben voltunk itthon; nem tudtuk, menekülnünk kell-e, vagy biztonságban megmaradhatunk-e 
lakásunkban?" Ocskay csapatai november 25-én értek Nyitra alá, december 9-én a kurucok 
már egészen körülzárták a várat. Befészkelték magukat az Alsóvárosba, s a városnak ez a 
része hol a várból kicsapó császáriak, hol a visszaáramló kurucok birtokában volt, egészen a 
kapitulációig. A vár felszabadítását Heister tábornagy Ritschan generálisra bízta 1704 tava
szán, de feladatának nem tudott eleget tenni, mert seregét május 28-én Szomolánynál Bercsényi 
és Károlyi csapatai szétverték. Az említett napló Nyitra 1704. augusztus 25-én bekövetkezett 
megadását Ritschan vereségének tulajdonítja. Helyesen ítélt. 

Hol tartózkodott az ostrom ideje alatt — 1703. szeptember 14-től 1704. augusztus 25-ig 
— Űjváry Tamás? Az egyházi emberek a kurucok hírére a várba menekültek. Köztük lett 
volna Újváry is? Nem valószínű, hiszen ezek valamennyien megátalkodott labancok voltak és 
mélységesen megvetették a vár alatt rendetlenül táborozó, az őrséggel csak kocódó, irreguláris 
kuruc katonaságot. Helyén nem maradhatott. Már mondottuk: a kövesd-hegyi Mária-templom a 
város falain kívül feküdt, közel az alsóvárosi Török-kapuhoz, ki volt téve tehát a kuruc csapa
tok garázdálkodásának. Hogy miképpen bántak a Tisza-vidéki református vitézek a katolikus 
templomokkal, olykor még saját egyházuk templomaival is, erről sok keserű hangú feljegyzés 
olvasható az egykorú jelentésekben és levelekben. Idézzünk egy közeli adatot: „A protestáns 
kurucok Deáky János ónodi lakos vezetése alatt feltörvén a — várnai — plébánia-egyház és a 
sekrestye ajtaját, onnan 3 ezüst kelyhet (a várnai, belai és terchovai templomok tulajdonát), 
6 casulát, 2 vecsernye-palástot, több karinget, oltárterítőt . . . vittek el."50 A tudósításban 
említett Deáky János ónodi lakos Ónodi Pap János deák kuruc ezereskapitány, ő foglalta el 
Borbély Balázs társaságában bravúros támadással Szolnok várát Rákóczi számára. Ott az volta 
panasz ellene, hogy katonái feldúlták a ferences' klastromot, s Rákóczi, midőn megdicsérte a vár 
elfoglalásáért, mindjárt meg is dorgálta, mondván:„Nem az anyaszentegyház ellen harcolunk!"51 

Figyelmeztetése azonban mit sem használt. Semmi kétségünk nem lehet abban, hogy a kuru-
47 Eger 1899. 24—25. — Lásd még: GAGYI D É N E S , A Rákóczi-kor elbeszélő költészete. Bp. 1904. é 

uő.: A kuruc költészet. Rákóczi Album. II . Rákóczi Ferenc és kurucai. A Pesti Napló előfizetőinek készüls 
kiadás. (Bp. é. n.) 8 7 - 1 1 5 . 
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51 Rákóczi levele Szűcs János, Borbély Balázs és János Deák kapitányokhoz: Szatmári tábor, 1703. 
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cok a teljesen védtelen, kényüknek-kedvüknek kiszolgáltatott Mária-templomot sem kímél
ték. Az ostrom miatt is szünetelnie kellett a kultusznak, elmaradtak a litániák, megszűntek a 
búcsújárások. Az sem valószínű, hogy Űjváry a kurucok közé állott volna. Bizonyára elhagyta 
helyét és biztonságosabb vidékre húzódott; miért kellett volna ilyen körülmények között, 
amikor a városban sehol sem lehetett hosszú időn át isteni szolgálatot végezni, Nyitrán marad
nia? A kuruc táborokat sűrűn járták ebben az időben oltalomlevélért instáló egyházi emberek, 
sok exulans katolikus pap bolyongott szerte az országban. Űjváry Tamás tehát nem utazott, 
hanem menekült, s vándorlásának egyik állomásán, a „Sajó vize mellett" szerezte a szatmári 
éneket, Balassa második Szentháromság-énekének (Ad Deum Filium pro impetranda militari 
virtute) dallamára. Az a város a Sajó mellett, ahol az ihlet hatására, vagy talán csak szorongató 
szükségből, éneket írt, alighanem Miskolc. 

Már mondottuk, a latin versről: az aggratulatoria-ról szólva, hogy Űjváry Tamás ének
füzete rendeltetését tekintve instancia. Általa egy megszorult ember fordul a fejedelemhez 
támogatásért, hogy életét legyen mivel „tengetni s táplálni". Semmi kétségünk nem lehet 
abban, hogy Űjváry maga nyújtotta át énekfüzetét. Mikor és hol? — próbáljunk választ 
keresni erre a kérdésre is. 

Két kronogrammja van. Ez egyik mindjárt a kézirat elején, a prózai ajánlósorokban: 

Vovebat et Offerabat 
a Deo paCeM Sorte faVente preCans. 

A másik a szomolányi éneket követő rövid latin versben: 

Nomen nobilitas ut febus fulgiat orbi, 
Rebus in adversis floreat Hungária. 

HIs paVper flneM Deo Lego trilno In personls 
CVI honor et VIrtVs sít pVrls In 

Votls plae parae VIrgInl aVe. 

Mind a kettő az 1705-ös évszámot adja ki, tehát énekfüzetét Újváry 1705-ben nyújtotta 
át a fejedelemnek. Aligha a nagyszombati vereséget követő komor napokban, amikor még, 
egészen február 18-ig a nyugati hadszíntéren tartózkodott, főként a Nyitra vármegyében fekvő 
kistapolcsányi kastélyban (1705. január 8 — február 13.), hanem inkább Egerben, ahol 1705. 
február 28-tól június 20-ig időzött.52 Űjváry versfüzetét Rákóczi nyilván szívesen fogadta, s 
megőrizte: a munkácsi akták között, a titkos levéltárban maradt fenn,53 arról azonban semmit 
sem tudunk, hogy mivel jutalmazta^ meg tisztelőjét. 

El lehet-e azt képzelni, hogy Űjváry a maga verse elé, a szomolányi ének mellé bemásolt 
egy idegen verset? Méghozzá egy olyan verset, amelynek közismert dallama van. Ha idegen 
tollal akart volna ékeskedni, bizonyára nem közszájon forgó verset választott volna. De mi 
szüksége lett volna erre? Ha a szomolányi éneket meg tudta írni,megírhatta a.szatmári verset 
is. Azt az állítást is képtelenségnek tartjuk, hogy Űjváry egy idegen éneket dolgozott át, s 
így jött létre a szatmári ének. Átdolgozásnak nyoma sincs ebben a versben: egységes szerkezetű, 
egységes hangulatú vers, a kor divatos stílusában, Balassi-reminiszcenciákkal ékesített Balassi
strófákban. Ezt a versformát a kor iskolázott embere könnyedén tudta használni, s miért ne 
ezt használta volna Űjváry egy vitézi énekhez? Gagyi téved, mikor azt mondja, hogy a két 
ének verselési módja hasonlít egymáshoz, nem ebben hasonlítanak. Mind a kettőben azonos a 
történetszemlélet, mind a kettőre jellemző a szerző lelkes, szinte lelkendező naivitása, s egészen 
összefűzi őket a bennük felujjongó Mária-kultusz. Ha Űjváry csak a szomolányi ének szerzője, 
hol van rajta kívül még egy olyan katolikus énekszérző, ki szívvel-lélekkel oda állott volna, 
Rákóczit magasztalva a kurucok oldalára? Az énekfüzet részletes elemzése •— azt hisszük 
— mindenkit meggyőzhet arról, hogy az egész kézirat, úgy, amint van, Űjváry Tamás nyitra-
kövesdi katolikus kántor szerzeménye. 

De nem csak a szerzőség kérdésében vagyunk más véleményen, mint az Űjváry-ver sek
kel foglalkozó irodalom, értékelésükben sem értünk egyet. Példaképpen Bajza József vélemé
nyét ismertetjük azért, mert az ő doktori értekezése: A kuruc elbeszélő költészet ismertetése5* 

5 2 I I . Rákóczi Ferenc tartózkodási és táborhelyei. ESZE TAMÁS: Kuruc vitézek folyamodványai. 
5 5 0 - 5 5 6 . 

63 ESZE TAMÁS: Zenetörténeti adatok II . Rákóczi Ferenc szabadságharcának idejéből. (1703 — 1712). 
Bp. 1955. 91. (Különlenyomat a Zenetudományi Tanulmányok IV. kötetéből.) 
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kiemelkedik-a „kuruc költészet" irodalmából. Tanulmányának alapvető hibája az, hogy a 
hiteles kuruc verseket Thaly „balladáihoz" méri, mert eszébe sem jutott kételkedni ezek hite
lességében. Az ő dolgozatán figyelhetjük meg igazán: Thaly „balladáival" mennyire megron
totta az olvasók ízlését, mennyire alkalmatlanná tette a közönséget, de még a régi magyar 
irodalom kutatóit is arra, hogy megértsék ezeket a verseket és felmutassák régies szépségüket. 
A kor valamennyi esztétikusa Thaly csinos, de vérszegény verseiben gyönyörködött, s elma
rasztalt — mondhatnánk azt is, hogy lesajnálta — a későbbi műfaji kategóriákba be nem illet 
igazi kuruc én ekeket., Bajza—s korábban Ferenczi Zoltán55—azt kifogásolta bennük, ami eré
nyük. Bajza így elmélkedik a kuruckorból fennmaradt „históriás énekek"-ről: „A kuruc lyra 
értékesebb az epikánál. Ennek oka valószínűleg az, hogy a zivataros időkben hiányzik a kellő 
tárgyilagosság íróban és olvasóban. S a mennyiben van is elheszélő költészet, megérzik rajta az 
izgalmas idők lyrára hajlása. így a kuruc elbeszélésekben nagyon is előtérbe nyomul az érzelmi 
elem. Nem annyira elmesélik az eseményeket, mint érintik, gyakran csak mintegy magyará
zatául ilyen vagy olyan érzéseik megnyilatkozásának. Határozottan hátrányára van ez a ver
seknek, de annyiban előnyükre is, hogy ezáltal el van kerülve Tinódiék okirátos szárazsága." 
Ezt a szemléletet alkalmazva marasztalja el a szatmári éneket: „A vers 17 Balassa-strófából 
áll, mely nem alkalmas az elbeszélésre s valóban a história túlnyomó része lyrai. A verselés 
fogyatékos s emellett az előadást hosszadalmassá és szétmállóvá teszi. A versszak teljessége 
kedvéért gyakran üres szótölteléket alkalmaz az ismeretlen szerző. Balassa híres katonadalá
nak hatását mutatja." A szomolányi énekről szólva a Gyászének a holdvilági és feketehalmi 
harcról™ című versből indul ki, ezt mondván róla: „Tiszta képet a két ütközet lefolyásáról nem 
nyerünk", s megjegyzi: „Még kevesebb az elbeszélés a Szomolányi diadal emléké-ben." Ilyen 
értetlen magyarázó volt Gagyi Dénes is. Már idéztük, mit mondott a szomolányi énekről: 
„Darabos, döczögös nyelvű, gyönge verselésü krónika, azonban kortörténeti szempontból 
szintén elég érdekes."57 Egyik Űjváry-ének sem krónika. Verseiben, amelyeket a fejedelem 
tiszteletére szerzett, nem a szomolányi győzelemről és a szatmári kapitulációról írt, ilyen szárj-
déka Űjvárynak nem is volt, nem is lett volna értelme, a jelentést ezekről az eseményekről 
Rákóczi megkapta generálisaitól, hanem arról az örömről énekelt, amely elfogta az igaz magya
rok szívét, mikor hírét vették: egy sokszor megátkozott vár, ahonnan kiindulva a császár 
vitézei évtizedeken át rabolták a falvakat és a nemesi kúriákat, meghódolt a kurucoknak, s 
az a császári generális, akinek nevéhez a bibliai Heródes képzete kapcsolódott, amikor emléke
zetükbe idézték a hegyaljai szörnyűségeket, szétvert seregének roncsaival a kurucok fogságába 
került. Ezeket a verseket dallamra írták, azért, hogy énekeljék, s énekszóval lelkesítsék a 
vitézeket harcra, új győzelmekre. Ha Bajza mértékével mérünk: a kuruc szabadságharc értékes 
verse Tolvaj Ferenc verses históriája, mert ez valóban „históriás ének". 

Újváry Tamás nem volt kiváló költő, de nem is az utolsók közül való. Mi, akik már nem a 
kuruc romantika mutatós verseiben, hanem az eredetiekben gyönyörködünk, megilletődve,, 
megbecsüléssel tekintünk az Űjváry-énekekre. Értékes költői emlékei a szabadságharc kezdetén 
fellángolt nemzeti lelkesedésnek, amelyből egy-két esztendőre kibontakozott — nem valósá
gosan, hanem úgy, mint erős, a szabadságharcot az első akadályokon átsegítő illúzió — a nem
zeti összefogás a Habsburg-uralom lerázására. Ezt az illúziót leghívebben az Űjváry-versek 
érzékeltetik. S bennük új hang szólal meg, de csak egy pillanatra: a katolikus hang a Rákóczi
szabadságharc költészetében. 

Az énekek vizsgálata alkalmat adott olyan kérdések megbeszélésére, amelyeket egyéb
ként is meg kellett volna vizsgálnunk azért, hogy tisztábban lássuk a kor történetét és jobban 
megértsük költészetét. További feladatunk még felkutatni az Űjváry Tamás életéről fenn
maradt dokumentumokat, és megkeresni esetleg még lappangó verseit. Erre is igyekeztünk, 
eddig még eredmény nélkül. Már csak véletlen helyekről, a véletlen jóvoltából kerülhetnek elő 
kérdéseinket megválaszoló, feltevéseinket igazoló szövegek. 

Utoljára vessünk még egy pillantást a nyitra—kövesdi Mária-templomra. 1706-ból már 
van adatunk arra, hogy használják a hívek: Csongrády Ferenc, a nyitrai székesegyház főes-
perese július 27-én kelt végrendeletében „a felső-városban bírt házát, a hozzá tartozó szántó
földekkel s egy zobori szőlejét a Boldogasszony kövesd-hegyi templomának hagyományozta, 
oly kikötéssel, hogy ezen ingatlanok évi jövedelméből a templom lelkésze (curator), kántora 
és sekrestyése fizettessenek".58 Az itt említett kántor bizonyára Űjváry Tamás. A kövesdi 

55 A kurucvilág énekei. Tanulmány. Bp. 1880. 
" T H A L Y KÁLMÁN adta ki a Bocskor-énekeskönyvből. Adalékok. II. köt. 31—36. 
s ' Több megértést tanúsí tot t a Szomolányi-ének iránt KOSZTERSZITZ GÉZA (A feddő költészet régi iro

dalmunkban. Bp. 1935. 38.): ,,A vers még ma is hatásos, de hatását inkább szívünkhöz szóló érzéseinek és 
értékes gondolatainak köszöni, mint előadásának — az, bár akad benne egy-két találó képszerű kifejezés, 
nekünk már köznapi és nehézkes." „Igen ügyes fogása az egyszerű kántornak, hogy a német elleni kemény 
feddést az elnyomó hatalmat képviselő vezérrel mondatja el. Véleményünk szerint a szomolányi ének nem 
tartozik a feddő-költészet körébe. 

58 W A G N E R JÓZSEF: Adalékok a nyitrai székes-káptalan történetéhez. Nyitra 1896. 274. 
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Mária-kegy hely tekintélyére vall Szörényi László, 1709. január 1-től nyitrai kanonok, zarán-
doklása is: „A Boldogságos Szűz iránti tiszteletét . . . az által tanúsította, hogy szombaton 
éjjeli 11 és 12 óra között a lakásától fél órányira fekvő kövesd-hegyi templomhoz hű és titok
tartásra kötelezett szolgája kíséretében mezítláb zarándokolt."59 Simonovícs János, aki 1709 
és 1711 között szintén nyitrai kanonok volt, 1721-ben „a kövesd-hegyi Boldog-Asszony temp
lomának sírboltjában temettetett el".60 Az ilyenféle adatok arra vallanak, hogy a kövesdi 
Mária-kultuszt a vár kuruc kézre kerülésétől folyamatosan gyakorolták a hívek, s lehetséges, 
hogy nem szűnt meg Űjváry Tamás kántori szolgálata sem. 

Általában Mária tisztelete a szabadságharc utolsó éveiben megnövekedett, mert a 
visszaszorított s restaurációs igényeiben korlátozott katolikus-egyház az ő segítségét kérte, s a 
hosszú háború viszontagságai között szenvedő, károsodó hívek fogadalmakat tettek neki. 
Fogadalmát váltotta be Hajnovics Ferenc bars-szentkereszti plébános, 1711-től nyitrai kano
nok, aki ,,a Rákóczy-féle mozgalmak idejében a kuruczok által börtönbe vettetett", s midőn 
kiszabadult, a besztercebányai Szkalka nevű dombon kápolnát épített Mária magasztalá
sára.61 A kiterebélyesedő és elmélyülő Mária-kultusz gyümölcsei az említett Mária-kesergők. 
Ezek bizonyára felhangzottak a kövesdi templomban is, s ha ezekben az években valóban 
Újváry volt még a kántora, már másfajta énekeket intonált, mint amilyeneket maga írt haza-
ias felbuzdulásában, Máriát magasztalva, de mégiscsak Rákóczi tiszteletére. 

Juhász Géza 
(Újvidék) 

PAPP DÁNIEL IRODALMI KÍSÉRLETEI 

Az irodalomtörténet eddig úgy tudta, hogy Papp Dániel első cikke 1893-ban jelent meg a 
Pesti Naplóban, s ezzel egy csapásra komoly rangot szerzett újságíró körökben. Molnár Ferenc 
és Székely Sándor szinte szóról szóra egyformán írja le azokat a kissé romantikus körülménye
ket, ahogyan a cikkíró inkognitóját felfedték, mert Papp Dániel egy hordárral küldözgette 
írásait, és a hordár vette fel a szerkesztőségben a tiszteletdíjat is. A lap szerkesztője egyszer 
kocsin szegődött a hordár nyomába, s így jutott Jeszenszky Damó közjegyzői irodájába, ahová 
akkor lépett be, amikor a hordár épp a közjegyzősegéd, Papp Dániel kezébe olvasta le a tisz
teletdíjat. Általános feltűnést keltett, hogy szinte egyszerre lépett a kész író a közönség elé. 
Salgó Ernő így ír erről: „Nála sohasem lehetett belátni a műhelybe: mindig csak az eredmények
kel állt elő. Mint író is nem a nyilvánosság előtt fejlődött, és mikor néhány éve megjelent a 
közönség előtt, egyszerre mint kész író lépett az újságok tárcarovataiba."1 Az irodalomtörté
nész Nagy Miklós természetesen nem a fellépés, a pályakezdés különösségén csodálkozik, 
hanem a zsengék sajnálatos hiányáról, valószínű elkallódásáról beszél, ami lehetetlenné teszi 
„a tárgy növésben, fejlődésben való megfigyelését, leírását". ,,A filológusnak oly kedves zsen
gék — írja a Muzsika az éjszakában bevezetőjében —, amelyeknek naiv dadogásában szív
dobbanva fedezi fel a későbbi jelentős művek első magzatmoccanását a kutató, nem lelhetők 
fel többé."2 Azzal, hogy most bemutatjuk néhány eddig ismeretlen diákkori művét, a Zombor 
és Vidéke c. lapban megjelent első verseket és egy tárcanovellát, még nem tesszük lehetővé az 
életmű „növésben, fejlődésben" való vizsgálatát s nem világítunk be valami mélyen az író 
műhelyébe, hisz az első közlések (1884, 1885) és a folytatás (1893) között még így is hét esztendő 
munkája és fejlődése marad fehér folt, a fejlődés vonala még szaggatott marad, de valamivel 
mégiscsak láthatóbbá válik. 

Annyit már régebben tudunk, hogy a zombori gimnáziumban, ahol írónk az V—VIII. 
osztályokat végezte 1880 és 1885 között, az önképzőkör egyik legtevékenyebb, legtöbb pálya
díjat elnyerő tagja volt. Tanúskodik erről az iskolai évkönyv, de a Zombor és Vidéke c. helyi 
lap is, amely az 1885. július 2-i számban részletes beszámolót közöl a gimnázium évzáró ünne
pélyéről, s teljes egészében közli az „értesítvény referádáját" az önképzőkör munkájáról. „Az 
önképzőkör saját pénztárából a következő pályadíjakat tűzte ki" — kezdődik a „referáda", 
majd pontokba szedve sorolja fel a pályadíjakat és nyerteseket. A 2-es pontban ezt olvashat
juk: „Egy szépirodalmi prózára 2 ezüst forintot. Nyerte Papp Dániel VIII. o. t.", a 4-es pontban 

5« Uo. 2 8 7 - 2 9 1 . 
, 0 Uo. 295. 
" ( IPOLYI ARNOLD): Schematismus Historicus Dioecesis Neosoliensis pro AnnoSaeculari MDCCCLXXVI. 

Besztercebánya (1875.) 3 5 3 - 3 5 4 . 
1 SALGÓ ERNŐ: Papp Dániel UjMSz 1900 aug. 
a Papp Dániel: Muzsika az éjszakában. Szépirodalmi K. Bp. 1957. NAGY MIKLÓS: Bevezetés 16. 
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