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Stampfel Károly Másában Pozsonyban
megjelent és tőle, valamint minden hazai könyvkereskedés utján
megszerezhető :

nyeli
5j j & W y M a magyar
irofialow tanításához.

dr. s í n 1 Aladár,

Az új középiskolai tan terv két évre szabja ki a magyar
nemzeti irodalom tanítását. Ez intézkedés lehetségessé teszi, hogy
az ifjúság mélyrehatóbban ismerkedjék meg nemzetünk szellemi
életével; hogy czélszerűen megválogatott olvasmányok révén is
beléhatoljon irodalmunk kiváló termékeinek elemzésébe. A jelen
vállalat ezélja, hogy oly füzeteket adjon az ifjúság kezébe, melyekből
főkép szemelvények utján tiszta képet alkothasson magának az illető
korról vagy műről. A szemelvények megválogatásánál az a törekvés
érvényesül, hogy lehetőleg kerek egészet nyújtsunk, ne egyes ki
szakított részeket; a szemelvényeket fölvilágosító jegyzetek és —
szükség szerint — nagyobb vagy kisebb terjedelmű bevezetés kisérik.
De nemcsak a középiskola, hanem bármely magasabb fokú
tanintézet növendékei is haszonnal forgathatják e füzeteket, melyek
észrevétlenül vezetik be a tanulót irodalmunk eszmeköreibe. Az
egyes füzetek külön-külön is teljes egészet adnak, s nagy olcsóságuk
még a szegényebb sorsúaknak is módot nyújt arra, hogy meg
erőltetés nélkül megszerezze őket. A 4— 7 íves füzetek csinos ki
állításban egyenként 50 fillér, a 10. füzet pedig 60 fillérbe kerül.
A vállalatból eddig a következő füzetek jelentek meg :
1. A magyarok eredete. Irta dr. Bán Aladár.
2. A magyarnyelvű történ etírás 1820-ig. Szemelvényekkel.
Összeállította és jegyzetekkel ellátta : dr. Nógrádi László.
3. Gróf Zrínyi Miklós prózai m unkái. Összeállította és jegy
zetekkel ellátta : dr. Nógrádi László.
4. Magyar egyházi énekek a keresztény középkorból. Szer
kesztette és bevezetéssel ellátta : dr. Bartha József.
5.Balassi B álint élete és költészete. Szemelvényekkel. Össze
állította: dr. Bán Aladár.
6.Szemelvények Balassi B. követőinek verseiből. (Rimai,
Beniczki, Koháry.) Összeállította: dr. Bán Aladár.
7.Pázmány P éter bárom prédikáczlója. Bevezetéssel és jegy
zetekkel ellátta : dr. Madarász Flóris.
8. Márssal társalkodó M urányi Venus. Regényes historiés ének.
Irta Gyöngyösi István. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta :
dr. Bán Aladár.
9. Magyar egyházi énekek a vallási harczok korából. Szer
kesztette és bevezetéssel ellátta : dr. Bartha József.
10. E telka K arjelben. Szomorkás Történet. Kiadta és bevezetés
sel ellátta: Dr. Prónai Antal
11. Szemelvények Verseghy nyelvtudományi műveiből. Össze
állította Dr. Császár Elemér.
12. Virág Benedek élete és költészete. Egybeállította s magya
rázatokkal és jegyzetekkel ellátta : Dr. Bán Aladár.
13. Révai Miklós élete és nyelvészeti törekvései. Szemel
vényekkel. Irta és jegyzetekkel ellátta : Dr. Rubinyi Mózes.
14. Kazinczy és a nyelvújítás. Szemelvények Kazinczy Ferencz
prózai műveiből. Összeállít.és bevezetéssel ellátta: D r Balassa J.
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E d d ig e lé a k ö v e tk e z ő fü z e te k je l e n t e k m eg:
1. Földrajzi és statisztikai tabellák. 2. kiad.Ö sszeállította ’
H ickmann A. éa Péter J.
2. Számtani példatár. 2. kiadás. Irta Dr. Lévay Kde.
3. Kis latin nyelvtan. 2. kiad. Irta Dr. Schmidt Márton.
4. Magyar irodalomtörténet. 2. kiadás. Ir ta GaalM.
6. Görög nyelvtan. Ir ta Dr. Schmidt Mállón.
6. Franczia nyelvtan. Irta Dr. Pröhie Vilmos.
7. Angol nyelvtan. Irta Dr. Pöhle Vilmos.
8. Római Jog. I. Institntiók. Ir ta Dr. Bozóky A.
9. Római jog. n . fandekták. Irta Dr. Bozóky A.
10. Egyház jog. (Kathol.) Irta Dr. Bozóky Alajos.
11. Magyar nyelvtan. Irta Gaal Mózes.
12. Magyar stilisztika. Irta Gaal Mózes.
13. Magyar rhetorika. Irta Gaal Mózes.
14. A sík trigonometriája. Irta Dr. Lévay Ede.
16. Római régiségek. 2. kiad. Irta Dr. Schmidt M.
16. Magyarország oknyomozó története. 2. kiadás,
irta Cseh L.
17. Kereskedelem története. Irta Dr. Stirling S.
18—20. Egyetemes irodalom történet. Irta Hamvas J.
21. Nemzetközi jog. Ir ta Dr. G ratz G usztáv.
22. Magyar poétika. Irta Gaal Mózes.
23. Planimetria példatárral. Irta Dr. Lévay Kde.
24. A római nemzet irodalom története. Irta Márton J.
25. Német nyelvtan. 2. kiad. Irta A lbrecht János.
26. Oszmán-török nyelvtan. Irta Dr. Pröhie Vilmos.
27—30. Áruisme-lexikon. l i l a Dr. Koós Gábor
31—84. Magyar magánjog. Irta Dr. K atona Mór.
35. Számtan. Irta Dr. Lévay Kde.
36. Logarithmustáblák. Összeállította Polikeit K.
37—38. Magyarország őskora. Ir ta D arnay Kálmán.
39—40. Magyar büntetőjog, l i l a Dr. Atzél Béla.
41—42. Bűnvádi perrendtartás. Ir ta Dr. A tzél Béla.
43. Kis növénygyűjtő. Összeállította Dr. Cserey A.
44. Algebra. 2. kiadás. Irta Dr. Lévay Ede.
45. A magyar helyesírás törvényei. Irta Gaal Mózes.
46. Ábrázolástan. I. füzet Irta Kolbaí Arnold
47. Ábrázolástan. Il.füz. Rajzok az ábrázolástanhoz.
48—49. Növényhatározó. Irta Dr. Cserey Adolf.
60. Stereometria. Irta Dr. Lévay Ede.
61. Világtörténet. I. rész. Irta Cseh Lajos.
62—68. Stilisme. Irta Boros Rudolf.
64. Levelező gyorsírás. Irta Bódogh János65. Magyar közigazgatási jog. Irta Dr. Falcsik D.
66. Alkotmányi politika. Irta Dr. G ratz Gusztáv
67/67a. Magyar pénzügyi jog vázlata. Irta Dr. B artha B.
58. Általános földrajz. I r ta Hegedűs István.
69. Ethika. Irta Dr. Somló Bódog.
eo. Ásványhatározó... Ir ta Dr. Cserey Adolf.
61. Zenemüszótár. Összeállította Goli János.
62. A görög irodalom története. Irta M árton Jenő.
83—64. A zománcz. Irta Mihalil; József.
66. Vita-gyorsírás. Irta Bódogh János.
66. A magyar váltójog. Ir ta Dr. Berényi Pál.
67. Világtörténelem. II. rész. Irta Cseh Lajos.
68—69. A rajzolás vezérfonala. Irta és rajzolta Boros R.
Folytatás e boríték 3. oldalán. BMT
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i.
A népek életébe vágó nevezetesebb eseményeket
-eleinte minden nép körében a népköltészet örökítette
meg. A történetírás sokkal későbbi eredetű, mint a
népeposzok és népballadák. Az érzelem és képzelet
világában élő népiélek évszázadokon át szőtte és
alakította az emlékezet által megőrzött nemzeti
eseményeket s megalkotta a legcsodásabb mondák
és regék körét, míg végre a krónikás naiv józan
ságával elválasztván a valónak látszót a csodástól,
előkészítette a történetíró oknyomozó munkáját.
Ezt a folyamatot látjuk a magyar történelmi
tárgyú elbeszélő költészet fejlődésében is.
Az ős idők hagyományai a hún- és magyar
mondakörödén vannak megörökítve, melyek Arany
János sejtelme szerint egy a kereszténység felvétele
alkalmával vallásos célzatból eltüntetett, alakulás
ban levő naiv eposz maradványai. A keresztény
papság féltékeny gondossággal igyekszik a pogány
ságra emlékeztető regéket és énekeket kiszorítani
a nép emlékezetéből s fellépnek a józan krónikások
versben és prózában írott, keresztény felfogású el
beszéléseikkel. Az „Ének Pannónia megvételéről" című
fenmaradt költői emlékben még világosan kivehetők
ama részletek, melyek a régi költői felfogású és
művészibb alakú éneknek maradványai és könnyen
elválaszthatók a tudós poéta józan felfogású és
mesterkéltebb alkotásától. Béla király névtelen
krónikása pedig egyenesen ellentétbe helyezkedik
e régi csodás regék költőivel, midőn előszavában
leszólja a hegedősök „üres csácsogását“.
1*
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A hegedősök éneke azonban az erőszakos mel
lőzés mellett sem némult el, hanem igaz nemzeti
érzéstől és természetes költői ihlettől áthatva, zengték
mind ama fontosabb eseményeket, melyek az egész
nemzetet érdekelték. Megénekelték István király
kalandját az orgyilkossal, Béla herceg párbaját a
pomerániai óriással, Endre és Béla várkonyi esetét,
Szt. László harcait, Salamon tragédiáját, az aradi
véres gyűlést, Borics trónkereső vállalatát, szóval
a magyar történelem mindazon részleteit, melyek
a mai olvasó előtt mondai színezetüeknek látszanak.
Hogy a pogánykori és a kereszténység első
századaiból való ily tárgyú költemények miért
vesztek el nyomtalanul, azt már fennebb megemlí
tettük. A mely legrégibb historiás énekeink fenmaradtak, azok már nem a naiv felfogású népies
énekmondóknak, hanem a tudákos és száraz előadású lantosoknak művei. Ilyenek: Szabács viadalja
1476-ból s a fennebb érintett „Ének Pannónia meg
vételéről" a 16. század elejéről. A népies hegedősök
vagy igricek énekeiről csak egyes feljegyzések
alapján van tudomásunk. Hogy azonban az ének
mondók rendje valósággal megvolt és virágzott az
Arpádházbeli királyok alatt, arról — Béla király
névtelen jegyzőjének fennebb idézett nyilatkozatán
kívül — egyéb biztos adataink is vannak. Királyi
oklevelek tanúsága, szerint fejedelmeink földet ado
mányoztak nekik. Arpádkori okleveleink több helyen
említenek Igrici, Igrictelek, Regtelők nevű helyeket,
sőt ilyenek még ma is vannak. 1219-ből pedig egy
Regős nevű tekintélyes udvari emberről találunk
említést.
Zavartalanul fejlődött tovább — bár most már
csak a nép körében — az énekmondók költészete
a vegyes házbeli királyok korában is, amidőn Zách
Klára, Kis Károly meggyilkolását („Vágd fiam, vágd
Forgách, tied leszen G-imes és Grács“)> Kont és tár
sainak kivégzését, Tar Lőrinc pokolban jártát s
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számtalan más történeti tárgyat énekeltek magyaros
rhytmusban az u. n. ,.igrickészség“ hangjai mellett.
Mindez énekeknek azonban nem akadván feljegyzőjük,
örökre elvesztek s csak tárgyukról van több hiteles
adat alapján fogyatékos tudomásunk.
A 16. századtól kezdve azonban, amidőn a
könyvirodalom fellép, nagy számmal vannak oly
emlékeink, melyek a nemzeti történelem kiválóbb
eseményeiről szólanak. Csakhogy ezek is kizárólag
a tudós lantosok művei, kik között Tinódi Sebestyén
a legismertebb és legtermékenyebb. E historiás
énekeknek alig van valami költői becsük, a puszta
tényt jegyzik fel krónikaírói hűséggel és történet
írói szárazsággal, az érzelemre és képzeletre alig,
csakis az értelemre hatnak. Történelmi kútfőknek
rendkívül becsesek, az esztétikus és irodalomtörténet
író azonban alig tulajdoníthat nekik jelentőséget.
Tinódi csaknem minden nevezetesebb a török ellen
vívott harcot, a melyek némelyikében maga is részt
vett, híven megénekelt s korában az újságot pótolta.
lldsvai a „híres nevezetes Toldi Miklós“ történetét
mondja el, a mint azt hallotta a nép száján, döcögős,
terjengős versekben. Csak a Szilágyi és Hajmási
históriája, mely egy szendrői névtelen írónak műve
1571-ből, mutat feldolgozásban és verselésben vala
melyes költőiséget és műgondot, úgy, hogy ezt
mondhatjuk történeti tárgyú költeményeink közt
az első fenmaradt költői terméknek.
A 17. században már a történeti tárgyú nagyobb
elbeszélő költészet is fellép irodalmunkban Zrínyinek
kiváló eposzával a Szigeti veszedelemmel és Gyöngyösi
Istvánnak verses regényeivel. Amabban azonban a
nyelv és verselés, emezekben a szerkezet és jellemzés
fogyatékossága volt az az érezhető hiány, amely a
magyar elbeszélő irodalom föllendülésének gátot
vetett. Zrinyit nem olvasták s nem is követték,
Gyöngyösinek pedig csak tetszetős nyelvezetét és
csengő verselését utánozták egész Aranyig. Egy
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harmadik e korbeli epos : Liszti László Magyar Marsar
mely a mohácsi veszedelmet énekli meg 1653-ból,
száraz és terjengős előadása következtében teljesen
hatástalan maradt.
'Ezalatt a népies énekmondók sem hallgattak el.
Hol a tábor esti tüzénél, hol a mezei munka utáni
pihenés közben, hol meg a fonóban és a tengeri
hántás közben hallatták majd lelkesítő majd szomorú
hazafias énekeiket, melyeknek nem akadt följ egyzőjük vagy ha akadt is, az idők mostohasága és a
kedvezőtlen véletlen folytán teljesen nyomuk veszett.
Csak egynéhányat kiméit meg az enyészettől
gondos kutatók buzgalma s ezek sem a jobbakból
valók. Ilyeneket találunk Thaly Kálmánnak „Légi
magyar vitézi énekek“ című gyűjteménye első köte
tében feljegyezve: Thury György éneke 1548-ból,.
Szegedi veszedelem 1552-ből, Hegedősének a kenyér
mezei diadalról 1569-ből, Régi magyar vitéz Kádárról
emlékezet 1660-ből, Gyászének Zrinyi Miklós haláláról
1664-ből stb. Legbecsesebb valamennyi között egy
balladaszerű vitézi ének a 17. század közepéről,
melynek címe : Oláh Géci nótája. (L. az 1. számú
szemelvényt.)
II.
A 17. század vége felé egy nagy fontosságú
nemzeti mozgalom járta át a magyar nemzet egész
valóját, amely oly erős hatással volt az egész nem
zeti életre, hogy szokatlanul gazdag költői működést
hozott létre, oly gazdagot, hogy ennek termékeiből
már aránylag sok jutott reánk s ez emlékekből már
meglehetős hű képet alkothatunk a 17. század végé
nek és a 18. század elejének történeti tárgyú el
beszélő költészetéről.
Ez a nagy fontosságú nemzeti mozgalom a
kuruc-labanc küzdelmek és az ezek nyomában hatal
masan fellendülő nemzeti érzés, eredménye pedig az
u. n. kurucköltészet.
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Mig a régebbi magyar énekek a királyok és
hősök dicsőítését, majd pedig a török ellen vívott
harcok kalandos részleteit énekelték meg, addig a
kuruc énekek a szabadságnak és alkotmánynak a
német elnyomás ellen élethalálharc árán való hősies
védelmét zengik.
A 17. század vége felé ugyanis a török uralom
már hanyatlóban volt s a bécsi udvar elérkezettnek
látta az időt arra, hogy a magyar nemzetet önálló
ságától megfossza s az országot az összbirodalomba
bekebelezze. I. Lipót tanácsadói mind ellenségei
voltak a magyarnak s kiadták a jelszót: „Magyarországot előbb koldussá, azután katolikussá, végül
rabbá kell tenni. “ Az első cél elérésére elárasztották
az országot idegen zsoldos sereggel, amely szabadon
garázdálkodott és dúlta, pusztította a lakosságot, leg
képtelenebb adóval zsarolván a népet s még az életés vagyonbiztonságot is veszélyeztetve. A második
célt a protestánsok hallatlan üldözésével törekedtek
elérni : templomaikat elszedték, lelkészeiket, taní
tóikat gályarabságra hurcolták s vérbíróságokat
állítottak fel, melyek egyenesen az eretnekek ki
irtását tűzték ki feladatukul. Végül a harmadik
kitűzött célt, a szabadság elnyomását azzal akarták
elérni, hogy a nemzet vezetőit eltették láb alól, a
szabadabb mozgalmat pedig csirájában fojtották el.
Nádasdy, Zrínyi Péter és Frangepán, kik a nemzet
megmentésén fáradoztak, vérpadon hullottak el, má
sokat, mint Wesselényi Ferencet és Zrínyi Miklóst,
kik elkerülték a hatalom sújtó kezét, a kérlelhetlen
halál ragadta el. Képzelhető, mily magas fokra
hágott ily viszonyok között az elégületlenség és
elkeseredés az egész nemzet körében. Csak erélyes
vezetőre volt szükség, hogy a lappangó tűz egy
szerre lobot vessen és lángba borítsa az egész
országot.
Végre 1678-ban, mikor az elkeseredés már tető
pontra hágott, jelentkezett a várva várt vezér Thököly
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Imre személyében, ki az akkor még független Erdély
ben, a magyar nemzetiség menedékvárában, talált
oltalmat. Az ő felhívására 20,000-nél többen esküdtek
fel a felkelés zászlajára. A bécsi udvar megijedt,
rögtön összehívatta az országgyűlést, betöltette a
nádori méltóságot s engedményekkel igyekezett a
felkelést elfojtani, de hiába ! már minden késón volt.
Egész Felsó'-Magyarország Thököly pártjára áll,
fejedelmévé választja s a török is segítséget ígér.
Ennek a hírnek oly nagy lett a hatása, hogy az
egész Dunántúl is meghódolt Thökölynek. Az egész
ország lakossága két pártra szakadt: a szabadság
szerető kurucokra és a király párti labancokra.
Amazokhoz az egész köznemesség, jobbágyság és
az üldözött protestánsok, emezekhez a Bécsben föl
bérelt főnemesek és a félrevezetett papság egy része
csatlakozik. Már-már azt lehetett hinni, hogy az
elkeseredett harc a kurucok diadalával végződik,
amidőn a töröknek kapzsisága az igaz ügy győzel
mének egyszerre kedvezőtlen fordulatot adott. A
szultán segélyserege ugyanis nem annyira a magyar
szabadság védelmét, mint inkább Ausztria elfogla
lását tekintette feladatának. Thökölynek kellett
volna a török sereg egy részét Bécs ellen vezetni,
de ő csak Pozsonyig haladt s onnan visszatért, s
midőn a török sereget Bécs alatt Szobieszky tönkre
verte s Magyarországba hatolva Párkánynál szintén
fényes diadalt aratott, ekkor a törökök Thökölyt
okozták a veszteségért és fogolyként vitték Drinápolyba. A vezér nélkül maradt kurucok egy része
most a királyiakhoz pártolt s azokkal együtt 1686.
Budát is visszafoglalta a töröktől.
Ez az esemény, hogy t. i. az ország fővárosa
145 évi iga után felszabadult a töröktől, rövid ideig
örömmel töltötte el a magyar hazafiakat. De az öröm
sem tartott sokáig. Thököly csakhamar kiszabadult
a fogságból és ismét szervezni kezdte a fölkelést.
Ekkor küldte a bécsi udvar a Felvidék lecsillapí
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tására Karaffa tábornokot, ki Eperjesen vér tor vény
széket állított fel, mely még az eddigieknél is hallat
lanabb vérengzést vitt véghez, elitélve és kivégez
tetve mindazokat, kikhez a gyanúnak csak árnyéka
is férhetett. Csak a nádor könyörgésére és politikai
számításból függesztette fel végre a király a vér
törvényszéket, csak azért, hogy ezzel és más kisebb
engedményekkel rávegye a főurakat arra, hogy egy
Pozsonyba 1687. összehívott országgyűlésen a Habsburgház fiágon való örökös uralkodói jogát törvénybe
iktassák és az arany bullának záradékát eltörüljék.
Thököly vállalkozása ettől kezdve mind szeren
csétlenebb lett, míg végre 1697-ben kénytelen volt
bujdosásban keresni menedéket. Száműzetését nejével
a hőslelkű Zrinyi Ilonával, I. Rákóci özvegyével
osztotta meg s csak az a remény vigasztalta, hogy
mostoha fia II. Rákóci Ferenc veszi -fel utána a fel
kelés zászlaját.
A zentai nagy csata után a török 1699-ben
Karlovicban 25 esztendős békét kötött. Ennek folytán
az ország megszabadult ugyan a töröktől, a bécsi
udvar azonban csak most látta igazán elérkezettnek
az időt Magyarországnak leigázására és az összbirodalomba való beolvasztására. Újabb törvénytelen
adókat vetettek ki, zsoldos katonaságot küldtek a
nemzet nyakára, a protestánsokat ismét üldözni
kezdték, úgy, hogy az országban ismét általánossá
vált az elégületlenség és elkeseredés. Csak alkalmas
vezér kellett, hogy a felkelés újra még nagyobb
orŐvel kitörjön. Keresve sem találhattak volna erre
alkalmasabb egyént II. Rákóci Ferencnél.
Rákócit az osztrák udvar már nevelésénél fogva
távol akarta tartani a magyarországi szabadabb
mozgalmaktól. Csehországi jezsuitáknál neveltették,
kik a magyarság gyűlöletét törekedtek beléoltani.
Vére azonban nem tagadta meg magát; csak annál
erősebb mértékben fejlett ki szivében az ellenállás
tüze, minél inkább hallotta kárhoztatni nemzetét s
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már kora ifjúságában élt lelkében a sejtelmes tudat,
hogy ő van hivatva a magyar szabadság kivivására.
Tanulmányai befejeztével nagy európai útat
tett, egy finom lelkületű német hercegnőt vett nőül
s átvette óriási birtokait, összeköttetésbe lépett a
magyar főurakkal, kiknek révén megismerte a ma
gyarországi szomorú állapotokat és a halvány sej
telem lelkében lassanként erős elhatározássá izmo
sodott. Csak az tartotta egy ideig vissza a nyílt
fellépéstől, hogy őseinek : a Zrínyieknek, Rákócinak
és mostoha apjának szomorú sorsa mementoként
állottak előtte.
Végre azonban enged Bercsényi ungi főispán és
társai biztatásának, különösen, midőn a franciák is
alkudozásba lépnek vele, s elhatározza, hogy a fel
kelők élére áll. Egy közbeeső baleset csak megerő
sítő elhatározásában. A francia királyhoz intézett
levele ugyanis az udvar birtokába jut, mire őt fogva
Bécsbe viszik. Innen azonban neje segélyével sikerül
megszöknie és Lengyelországba menekül, ahol Ber
csényi már szintén várja.
1703-ban jő be az országba. Zászlaján már
Szűz Máriának, az ország védasszonyának képe
ragyog s felirata: „Pro liberbate“ jelzi, hogy a
szabadságharc most már nemcsak egyes vallásfele
kezetek elnyomása és jogsérelme miatt, hanem az
egész nemzet jogáért, az ezredéves alkotmányért
folyik. Mindenfelől lelkesen tódulnak zászlója alá.
Rövid idő alatt nemcsak Felső-Magyarország s a
Duna és Tisza köze, hanem az egész Dunántúl le
a Dráváig birtokába kerül, Erdély is fejedelmévé
választja s így egész Magyarország meghódol neki.
Az udvar megrettenve gyors sikereitől, alku
dozást kezd vele, a nemzet azonban azzal felel az
ajánlatokra, hogy a szécsényi országgyűlésen Rákócit
fejedelmévé választja, mire a harc még nagyobb
szenvedéllyel és folytonos sikerrel folyik tovább. Már
Ausztriába is át-átcsapnak a kuruc csapatok s kis
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híja, hogy másodszor is nem nyögte a magyar hadak
ostromát „Bécsnek büszke vára.“
Eközben József lépett a trónra s az udvar ismét
alkudozásokba kezd, nagy engedményeket igér, me
lyeket már-már Rákóci is hajlandó elfogadni, midőn
ismét egy jelentó's esemény útját szegi a békének;
1707-ben ugyanis a rendek nem bízván a mindig hit
szegó' bécsi udvar Ígéreteiben, a Habsburg dinastiát
trónvesztettnek nyilvánítják s ezzel a király és
nemzet között kettévágták a békés egyezkedés hídját.
Sajnos azonban, hogy a most kitörő' újabb
küzdelemben a szerencse elfordult a kuruc fegy
verektől; 1709-től kezdve csatát csata után vesztet
tek, míg végre a szerencsétlen trencséni ütközet elvesztévei, amely után Rákócit legkiválóbb vezérei,
köztük a vitéz Ócskái is elhagyják, a magyar várak
egymásután nyitják meg kapuikat a császári hadak
nak s 1711-ben Károlyi Sándor a majtényi síkon
lerakja a fegyvert.
Rákóci ekkor több hű emberével külföldre
menekül és sikertelen külföldi segélykérés után ki
búj dosik Törökországba. Rodostóban végzi be küz
delmes életét, Magyarország történetében egy dicső
kornak emlékét hagyva hátra.
III.
íme ezek a 17. század végén és a 18. elején
1670-től 1711-ig, mintegy 40 éven át tartó u. n.
kurucvilágnak fontosabb eseményei. Sem azelőtt,
sem azóta nem fordult elő a nemzet történetében
ehhez fogható hatalmas mozgalom, amely annyi
dicső példáját mutatta volna fel ily aránylag rövid
idő alatt az ősi magyar dicsőségnek és szabadság
szeretetnek. Valóságos magyar lovagkor volt ez,
telve daliás hősökkel, csodás kalandokkal, az egész
nemzet lelkét átható, csaknem a fanatismusig foko
zódó szabadságvággyal, hazaszeretettel. Nem cső-
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dálható tehát, hogy e kor eseményei oly melegen
érintették a nép lelkét, hogy a szokottnál is dúsabban termettek a népénekesek és lantosok dalai, a
melyekből több kötetre menő maradt fenn a mai napig.
A kurucköltészetnek javarésze azonban a lírai
költészet körébe tartozik, a fenmaradt emlékeknek
csak mintegy harmadrészét teszik ki történeti el
beszélő költemények : a kuruc epika. Ennek oka
részint a dolog természetében rejlik, amennyiben a
hazafias érzés, mely majd siralmas panaszban, majd
hősi felbuzdulásban nyilvánult meg, legtermészetetesebben a dalban talált kifejezést; részben pedig
külső körülményekben leli magyarázatát ; ugyanis
a dal, melyet a melódia is megőriz, sokkal tovább
marad meg a nép emlékezetében, mint a sokszor
száraz, krónikás és csak ritkábban énekelhető el
beszélés, mely csak a tanultabbak körében talál
hálás közönségre.
Ez az oka annak, hogy Thaly Kálmán, a
Rákócikornak nagyszorgalmú és lelkes buvárlója,
kinek csaknem kizárólagos érdeme, hogy a kuruckorszaknak annyi szép költői emlékével rendelkezünk,
gyűjteményeiben1 túlnyomólag dalokat és csak
kisebb számmal közölhetett elbeszélő költeményeket.
A kétfajta költői emlékek szerzői közt is nagy
a külömbség. Míg a dalok nagy része népies eredetű,
addig az elbeszélő költemények javarésze, miként
sok helyt a versfőkből vagy a költemények vég
soraiból kiderül, tanultabb emberek : papok, tanítók,
kántorok, íródeákok, olykor pedig a harcban részt
1 Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok. I.— II. 1864.
Adalékok a Thököly- és Rákóczikor irodalomtörténetéhez.
L— II. 1872.
Irodalom- és műveltségtörténelmi tanulmányok a Rákóczikorból. 1885.
Ezeken kívül több apró közlemény a Figyelő 1877. és
1879., továbbá a Századok 1871. és 1879. évfolyamában.

vett előkelőbb katonák művei, ámbár népies eredetű
is akad köztük elég.
Műfaj tekintetében a kurucköltészet epikája
általában két csoportra osztható, u. m. a krónikákra,
melyek a Tinódiéhoz hasonló száraz stílusban, kevés
költőiséggel, de legtöbbször nagy hazafias lelkese
déssel adnak elő valamely várostromot, egy-egy
kuruc hős vagy mártír hőstetteit vagy szenvedéseit,
— továbbá költői elbeszélésekre, amelyek több költoíséggel, ügyesebb szerkesztéssel s változatos vers
formában beszélnek el valamely érdekesebb vár
vívást, egyes hősök életének nevezetesebb mozza
natát, kalandjait vagy egész életét.
Az első csoportba tartozókban több az epikai
elem, melyet azonban sűrűn váltanak fel hosszabb
beszédek, különösen a panaszos tárgyúakban ; a
második csoportbeliekben drámai szerkezet is előfordul,
különösen a balladákban. Valamennyi azonban sok
lyrái részletet tartalmaz, úgy hogy egyiket-másikat
inkább tárgyánál fogva lehet elbeszélő költemény
nek mondani.
Időrend szerint a kuruc epikát három szakaszra
oszthatjuk.
Az első korszakba tartoznak azon főleg vallásos
tárgyú kesergő énekek, melyek még a Thököly fel
lépte előtti időből származnak. Az üldözött protestáns
prédikátorok jeremiádszerű panaszaival vannak e
krónikás modorban írt költemények telve. Szerzőik
nagyrészt protestáns papok vagy tanítók. A leg
régibb, melynek címe: „Papvilág Magyarországon
1671-ből való, kíméletlenül ostorozza a katholikus
papokat, nekik tulajdonítván az ország minden baját.
A költemény harminckét 4-soros versszakból áll,
költői értéke nincs, csakis kortörténeti szempontból
érdekes.
E gy másik hasonló irányú, de több költőiséggel
megírt költemény a „Ceglédi István haláláról szóló
ének“ (1. a 2. sz. szemelvényt), melynek amellett,
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hogy korfestő részletezéssel világos képét tárja fel
ama szomorú idő felekezeti üldözésének, már költői
értéke is van, amennyiben meghatóan rajzolja a kor
e legkiválóbb protestáns lelkészének hitéért és hazá
jáért keresztény megadással tűrt szenvedéseit és
híven jellemzi benne a lelkes prédikátorok típusát.
Több hasonló tárgyú ének is maradt ránk e
korból, melyek legnagyobb része a régi jeremiádok
hangján panaszolja el a protestánsok szenvedéseit.
Ilyen: „Az üldözött protestánsok éneke“ 1672-ből,
melynek költője a sok szenvedés közepette Istentől
vár vigaszt, mert
„Nem az gazdagokért, hanem megtérőkért
Jött alá mi Urunk, az választottakért,
Pusztában elmaradt szegény juhaiért :
Tömlöc fenekében nyomorgó rabokért/4

A „Rab prédikátorok éneke“ 1674-ből meghatott
sággal mondja el a börtönben sínylődök keserű
sorsát és elhagyott családjaik nyomorát.
Legtöbb epikai részlet van a „Gályarabságra
hurcolt prédikátorok énekes-ben (1. a 3. sz. szemelvényt),
mely a győri, pápai és veszprémi prédikátorok búcsú
zását adja elő, kik atriesti börtönben sínylődtek és hírét
vették, hogy másnap a tengerbe fogják őket fojtani.
A második korszakból, mely a Thököly féle föl
kelés és az annak leveretése után bekövetkezett
bujdosás idejét foglalja magában, csak kevés elbeszélő
emlék maradt fenn. Ezek már nem vallási üldözésről,
hanem várvivásról és a némettel folytatott alkudo
zásokról szólanak.
Ide tartozik a kor egyik legterjedelmesebb
krónikás verse: a „Thököly haditanácsa^ 1680-ból
(1. a 4. sz. szemelvényt), melyben el van mondva,
hogy miként terjeszti Thököly haditanácsa elé
a király békefeltételeit, melyeket természetesen,
2-nek kivételével valamennyien elfogadhatatlanoknak Ítélnek.
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Ugyané csoportba tartozik „Az ki régen fegyvert
fogott hazájáért" című verses regény is 1683-ból,
melyet Gyöngyösinek tulajdonítanak s amelynek
tárgya Thököly Imre és Zrínyi Hona házassága.
Thököly 1682-iki téli hadjáratának befejezésével
indul meg a költemény cselekvénye. Az ifjú felkelő
vezér előtt, midőn sátrában a dicsőségről ábrándozik,
megjelenik Venus és azzal kecsegteti, hogy vállal
kozását csak az esetben koronázza siker, ha egyik
nagy elődjének, I. Rákóci Ferencnek özvegyével
frigyre lép. Elmondja, hogy megelőzőleg a csodá
latos szépségű özvegyet már megnyerte részére.
Thököly enged a csábításnak s megszakítván a
hadviselést, örömmel siet Munkács felé, hol Zrinyi
Hona tárt karokkal fogadja s egybe is kel vele. De
nem sokáig élvezhetik boldogságukat. Megérkezik a
török segédcsapat s Thökölynek ismét harcba kell
vonulnia, hol fényes diadalt arat. Tél beálltával
ismét fegyverszünetet köt s újra örömmel siet új
otthonába, hol szerető nejének elbeszéli harci élmé
nyeit. Majd újabb álomlátása van, ismét Venus
jelenik meg neki, ki további harcra tüzeli s azt
javallja, hogy új török segítséget kérjen. Thököly
elfogadja a tanácsot s országgyűlést hí össze Kassára,
amelyen az új segélykérést határozattá emelteti.
Végre a hon nemtője jelenik meg a házaspárnak,
háláját fejezi ki a hon nevében áldozataikért és
további kitartásra buzdítja őket.
Ezzel végződik a Gyöngyösi módjára szép leíró
és lyrai részletekkel telt költemény, mely — úgy
látszik — azt a gondolatot akarja kifejezésre juttatni,
mely szerint Thököly sikereit nagyrészt annak is
köszönhette, hogy egyesült azon férfiú özvegyével,
kinek emléke össze volt forrva a szabadságért való
küzdelem eszméjével.
Végül a Thökölykorszak epikai emlékeinek sorát
egy várvívás elbeszélése fejezi be, melynek címe:
„Tokaji veszedelem" és 1697-ből való (1. az 5. sz.
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szemelvényt). Ez időben ugyan Thököly már ki
bujdosott Törökországba, de hívei még egyre tüzelték
a népet, abban a reményben, hogy a felkelés ügye
még jóra fordulhat. E buzgó párthívek közül való
volt Tokaji Ferenc és Szalontai György, kik a
Hegyalja népét szólították a felkelés zászlaja alá.
Eleinte sikerrel harcolnak, de végre Buttler, egri
várparancsnok széjjelveri őket, 1697-ben Tokajt is
beveszi s a lakosság nagy részét lemészároltatja.
Ezt a gyászos eseményt panaszolja el az ismeretlen
szerzőtől származó, elég jó verselésű költemény, mely
elbeszélés ugyan, de telve van lyrai részletekkel.
A harmadik legtöbb és legbecsesebb emlékeket
felmutató korszak a Rákócifelkelés kora. Az e kor
szakból fennmaradt költemények részint krónikás
hangú vitézi énekek, részint balladák. Amazoknak
történeti, ezeknek költői értékük nagyobb, sőt ez
utóbbiak közül némelyik nemcsak a kurucköltészetnek, hanem az egész magyar népköltészetnek is
legkiválóbb remekei közé sorolható.
Első a sorozatban a „Rakód felkelése^ cimű
1703-ből (1. a 6. sz. szemelvényt), mely gyarló
verseléssel, de sok természetességgel beszéli el a
Rákócifelkelés kitörését. Népies eredetű, Rákóci
valamely katonájának műve lehet.
Kisebb jelentőségű a „Gyászének a holdvilád és
feketehalmi harcokról" 1704-ből, mely két szerencsétlen
kimenetelű erdélyi harcnak történetét beszéli el,
meghatóan festve az elesettek hátramaradottjainak
keserű sorsát s Istenhez fohászkodva vigasztalásért.
De nemcsak a szerencsétlen kimenetelű harcok
nak akadtak megéneklői, bár természetes dolog
hogy a fájdalom és panasz sokkal sűrűbben szólal
tatja meg a költőket, mint az öröm és megelégedés.
A győzelem mámorában énekelte meg Ujváry Tamás
nyitra-kövesdi kántor „A szomolányi diadal emléké"-Ï
(1707.), amely diadal egyike volt a kuruc hadak
legdicsőségesebb fegyvertényeinek. Itt tette ugyanis
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semmivé Károlyi és Ócskái Ritschau generális seregét,
úgy hogy maga a vezér is csak nagynehezen tudott
elmenekülni. A vers előadási formája magánbeszéd
és Ritschau ezredes ajkára van adva, ki átkozza a
bécsi udvart azért a nagy kegyetlenségért és igaz
ságtalanságért, melyet a magyarokkal szemben el
követ s aminek ő lett egyik áldozata. Költői értéke
csekély, de híven festi a kor szellemét.
Ugyanez évből való Miszlai András verse, mely
ismét szomorú tárgyú s címe: „Siralmas ének a
szömörei haverul" (1. a 7. sz. szemelvényt). Egy
kuruc katona kesergi el benne azt a nagy vereséget,
mely et Forgách Simon gr. serege Szemere ésKoroncó
között Heisler császári hadától szenvedett. Több
költői értéke van, mint az előbbinek, de verselése
ennek is gyenge.
Végül egy latin című vers: „Claudiaca musa
valde dolorosa" zárja be a krónikás versek sorozatát
1706-ból, mely Kolozsvár városának Pekry Lőrinc
kurucaitól szenvedett ostromát mondja el folyékony
verseléssel és szép költői részleletekkel festvén az
ostromlottak szenvedéseit. Tudományos képzettségű
ember, valószínűleg Vinczy György torockói iskolamester müve.
S ezzel elérkeztünk a kuruc epika legbecsesebb
darabjaihoz, melyek véletlenül mind a 18. század
első évtizedéből származnak. Ezek ama balladaszerű
kisebb elbeszélő költemények, melyek tárgyukat
vagy egyes várvívások eseményeiből vagy kiválóbb
kuruchősök életéből merítik. Legnagyobb költői
becsű az első (Esztergom megvétele) és az utolsó
(Bujdosó Rákóci). Közös jellemvonásuk a balladák
nak : a drámaiság, a tábori élet eleven rajza, a német
gyűlölet és a vezérek iránti meleg ragaszkodás.
Valamennyi népies eredetű.
Első a sorozatban az 1706-ból származó „Esztergom
megvétele" című ballada, melyben különösen megragadóan van festve az a rajongó szeretet, mellyel
E n d r e i : S zem elvények a k u ru c k ö lté sz e t e p ik á já b ó l.
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Kákócit vitézei körülövezték. Drámai szerkezete,
eleven leírásai és verselése egyaránt a legjobb
magyar népballadák sorába helyezik. (L. a 8. sz.
szemelvényt.)
Következik egy ó-székely népballada ugyancsak
1706-ból, mely maiglan fenmaradt a nép ajkán:
„Kerekes Izsák“ (1. a 9. sz. szemelvényt). Ebben a
kuruc hősök csodálatos hősiessége, családi életüknek
megkapó rajza és a meseszövésnek népies naivitása
érdemel különös figyelmet.
A harmadik: „Bezerédi nótája" 1707-ből való.
Ebben már sok a lírai elem és inkább románc,
mint ballada. Nyelv és verselés dolgában még az
„Esztergom m egvételéit is felülmúlja. (L. a 10. sz.
szemelvényt.)
Ebhez hasonló tárgyú az 1708-ból származó
„A kölesdi harcról" című románc, melyben legerő
sebben jut kifejezésre a németgyülölet. (L. a 11. sz.
szemelvényt.)
A balladákhoz sorolhatjuk a „Német sas vert
fészket . .
kezdetű dalt is 1709-ből, melynek egyes
részeiben a krónikás vers hatása érzik, de túlnyomó
benne a költői felfogás és különösen a befejezése
oly művészi, hogy műkölteménynek is dicséretére
válnék. (L. a 12. sz. szemelvényt.) E ballada nyitja
meg egyszersmind a gyászos hangú elbeszélő köl
temények sorát, melyek az eddigiekkel ellentétben
a kurucok küzdelmének nem dicsőségét, hanem
tragicumát festik.
Az „Ócskái Lászlórul való ének" (1. a 13. sz.
szemelvényt), mely az árulóvá lett kuruc vezér
halála után, 1710-ben Íratott, keserű hangon és
boszúérzettől áthatva beszéli el az áruló vitéz
gyászos végét.
S végül mint egy hangulatot keltő remek
akkord zárja be a fenmaradt balladák sorozatát
a „Bujdosó Rakód" című ballada, mely magában
egyesíti a kuruc epika csaknem valamennyi költői
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sajátságát s ennek tulajdonítható, hogy máig fenmaradt a nép ajkán, mint a kuruc harcok tárogató
jának egy a távol messzeségbe tévedt hangja. (L. a
14. sz. szemelvényt.) Méltó befejezése e ballada a
kuruc epika változatos hangú és tárgyú emlékeinek.
Végsorai:
„Szülőföldem, bölcsőm,
Te bús Magyarország !
Immár Isten hozzád !
Immár Isten hozzád^

a dicsőséges kuruc-labonc harcoknak megható vég
sóhaja.
*
*
Áttekintettük futólag a kuruc epika minden
nevezetesebb fönmaradt emlékét. Önkéntelen az a
vágy tolul fel lelkűnkben, vajha fenmaradt volna
még több, sokkal több költői terméke e hősi kor
szaknak, amely méltán nevezhető a magyar szabad
ság virágkorának. Hősi erények, haza- és szabadság
szeretet, nemzeti lelkesedés és költői felbuzdulás oly
dús vegyületét és egymásra hatását látjuk a kuruckorban, a melyhez hasonlót más nemzetek történelme
is keveset képes felmutatni. Nem csoda tehát, hogy
a kuruc epika későbbi idők költőit is Gyöngyösi
től Endrődiig megihlette s csaknem minden újabb
magyar elbeszélő költő művei között találunk egy
két kuruc tárgyú darabot (Arany, Petőfi, Tompa,
Lévay, Ábrányi stb.), amellett, hogy dráma- és
regényíróink közül is többen (Szigligeti, Jókai,
Herceg Eerenc) szeretettel fordultak e kor felé,
nem is szólva líránkról, amelyre legtöbb hatással
volt a kurucköltészet varázsa.
Rendszeresen különösen egy legújabbkori köl
tőnk : Endr'odi Sándor próbálkozott meg egy egész
kötetben 1 a kuruc daloknak tárgyban, hangban és
1 Kuruc nóták 1898.

2*
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verselésben való utánzásával. Összehasonlítás ked
véért szemelvényeink között az ő gyűjteményéből
is közlünk egyet (1. a 15. számút), hogy lássuk
mily igazán és hiven fejezték ki e kuruc dalok a
magyar nemzet érzelmét, amely most századok
múltán is megtartotta ugyanazt az alaphangot!
És most lássuk sorra a kuruc epika nevezetesebb
darabjait részletesen !

SZEMELVÉNYEK.
1. Oláh G e c i1 nótája.
(1660 körül.)
1. Oh gyönyörű tavaszidő Î
Szerencsétlen új esztendő Î
Az kit akarsz, megújítasz —
Engem penig szomorítasz.
2. Gyerünk alá jó barátok,
Az Alföldre Kecskemétre,
Ott próbáljunk jó szerencsét —
Talán Isten jobban adja !
3. Mennek vala az Alföldre;
Oláh Geci vitéz legény,
Talál elől egy nagy őzet,
Mindjárt mondja fakó lónak :
4. „Édes lovam, fakó lovam
Érjük el amaz nagy őzet !“
Az fakó ló csak eléri,
Oláh Geci csak ellövi.
5. Mindjárt mondja az urának :
„Uram, uram, Oláh Geci —
Ne kergess én rajtam őzet,
Ha törököt nem fogsz, nem vágsz !“
1Geci kicsinyítése Gergelynek v. ö. Márton-Márci, Gyula
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6. Paripája mindaddig fut,
Amig ura ahhoz nem ju t;
Habos tajték róla szakad,
Elesvén egy árkon akad.
7. „Vigy ki innét jó lovacskám
Szépen nevelt jó mackókám ! 2
Hidd el, bizony meghizlallak,
Óz után már nem nyargallak !u
8. „Mondám, rajtam bátor szívvel
Pogányt vághatsz erős kézzel :
De te kétélő tőröddel8
Özet űztél fegyvereddel.14
9. „Hozz ki mégegyszer jó lovam,
Meglásd : törökre lesz utam ;
Bor, pecsenye lesz abrakod —
Nem lészen többé panaszod.
10. Hordozd bátran bús szívemet,
Keresd fel régi kedvemet;
Hidd el, majd az pogány oszol,
Oláh Geci az hol harcol44
11. „Ülj fel hát, ne félj töröktűi:
En is hízom pogány vértül;
Terjeszd tovább nagy híredet —
Keményítsd meg fegyveredet !
12. Látod, hazád rontására,
Népednek elrablására
Miként pogányság készülne —
Hogy bennetek elvesztene.
13. „Éltem nem szánom hazámért,
Kivályom maradásáért ;
Hírem, nevem lesz nyereség,
Nem prédái már több ellenség.
1 becéző kifejezés. — 2 hosszú, egyenes, kétélű kard, a
16. és 17. században a magyar lovasság kedvelt fegyvere.
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14. Pórteleki 1 hazánk fénye,
Buga Jakab nagy reménye,
Jászberényi is népestől,
Majd hozzánk jön seregestől.
15. Ellenségünket töressük
Mérges nyíllal sértegessük ;
Majd sok török test lesz eves —
Kiknek nem kell kávéleves.12*
16. Minden vitéz józan légyen,
Híjában zsoldot ne végyen ;
Szerezzen jó hírt népünknek —
Ez volt tárgya 8 fegyverünknek.

Magyarázat. E költemény még a kuruc harcok
előtti időben, 1660 körül keletkezhetett s egyik leg
szebb darabja azon mintegy 40 versből álló vitézi
énekgyűjteménynek, melyet Thaly Kálmán „Vitézi
énekek és elegyes dalok“ című művének első köteté
ben közöl. Ebben még nyoma sincs a németgyülöletnek, csak a török ellen való harcvágytól van
áthatva. A költemény töredékesen Erdélyi népdal
gyűjteményében is megvan.
Oláh Gergely, úgyszintén a 14. versszakban
említett Pórteleki, Buga Jakab és Jászberényi nagy
hírű végbeli vitézek voltak, kik a török elleni küz
delemben tüntették ki magukat. Később Thököly,
majd Rákóci fölkelésében is részt vettek, a felkelés
leverése után pedig szegénylegények lettek. Oláh
Gergely valószínűleg azonos azzal az Oláh Gergelylyel, kiről a gr. Károlyiak levéltárában Béri Balogh
Ádám, híres kuruc dandárparancsnok Szabadszállásán
1705. aug. 7-ikén Károlyi Sándorhoz írt levelében ez
1 Pórteleki és az alább említett Buga Jakab és Jász
berényi valószínűleg Oláh Gecihez hasonló végbeli vitézek
lehettek, kik később szintén szegénylegények lettek. —
2 gúny olása a törököknek, kik ekkor már kedvelték a fekete
kávét, v. ö. hátra van még a fekete leves. — 8 célja.
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olvasható: „Oláh Gergöly nevő, Hellepront (kuruc
ezredes) uram hadnagya stb.“ — Főszépsége a köl
teménynek a párbeszéd a ló és gazdája között, mely
a népmesék táltos lovainak szerepére emlékeztet.
Sok magyar népmesében ugyanis (A hűséges szolga,
A sárkány) a mese hó'se lovának köszönheti boldo
gulását, a mely tanáccsal gyámolítja. Igen költői
továbbá a ballada kezdete, a hol néhány jellemző
vonással bevezeti a költő az olvasót a cselekvény
főmozzanatába. — Versmértéke ősi nyolcas.
2. Ceglédi István haláláról.1
1671.
1. Jaj néked Istennek hű ekklézsiája, —
Mert az Anti-Krisztus lelked várát víjja,
Hogy elpusztíthasson, bizony azt akarja,
Hogy soha ne légy nép, óh Istennek nyája !
2. lm értettünk immár a külső 2 urakrűl,
S azoknak hallatlan mártír omságokrúl ;
Jere, értsünk most már egy lelkipásztorról,
Es annak keserves históriájáról !
3. Kassa városának hű prédikátora,
Hű Ceglédi uram, Krisztusnak szolgája,
Szentírásnak útja, Isten trombitája,
Lelkeknek dajkája s titkoknak sáfára.
4. Ezek a szép nevek mind reá illenek —
Mint császár nyakában az aranyláncszemek.
Mássa volt időnkben Thesbites Illésnek,
Mert nála volt lelke a könyörgéseknek.
1 Teljes címe : A Jézus Krisztus hű tanúbizonyságának
nagyhírű s nevű Ceglédi Istvánnak a kassai kér. helv. ekklé■zsiának hűséges lelkipásztorának életbeli sok szenvedéseiről,
árestáiásáról, Pozsonyba citálásáról és útjában nagyszombati
bózavetések között lett boldog kimúlásáról és Pozsonyba tett
tisztességes temetéséről Íratott siralmas versek. — 2 világi urak :
Zrínyi Péter és társai.
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5. E szegény hazánkban bocsátott munkákat,
Nem henyélt híjában, sőt tudományokat
Eresztett, Rómával állott sok harcokat,1
Mert lelki vitéz volt s a törésen 2 állott.
6.—10. Hitéért sok üldözést és gyalázatot kellett szen
vednie, de ő mindent bölcsen eltűrt s ellenségeire még csak
nem is haragudott.
11. Látják vallásában, hogy meg nem győzhetni,
Ha Rómából jött is, ellene csak semmi ! . . .
Nem tudták mimódon földről elveszteni :
Rebellisnek kezdték ártatlant mondani.3
12. Egy estve a német házára rohanva,
Bétörvén az ajtót Krisztus szolgájára ;
Eleget protestált a szent ekklézsia :
De oroszlán ellen semmi egy bárányka !
13. Midőn már kötözve vitetnék az utcán,
Előtte s utána hallgatói sírván,
Magának is könnye lecsorog orcáján,
Szép nyájához fordul s beszélle ily formán :
14. .,Uram, áldott Jézus ! dicsértessék neved,
Ki méltóvá tettél, hogy szenvednék érted !
Ezt kívánta, Uram, a lelkem tetőled,
Hogy még e világon őtet megfrisseljed.4
15. Miben dicsekedjem, Úr Jézus, egyébben,
Ha nem te keserves, nehéz keresztedben ?
Nem a fábúl, rézbűi álló aranyképben! . . .
Sőt gyalázatodban, sok szén védési dben.
16. Ha rám mérted, Uram, a Szent-Pál vesszéjét
Avagy Szent Istvánnak agyonverő kövét,
Vagy Sidrák-Múzsáknak égő kemencéjét,
Vagy Ezsaiásnak mérges fafűvénét;
1 célzás vitairataira. — 2 lőtt résen, legjobban fenyegetett
(exponált) helyen. — 3 ráfogták, hogy hadi segélyt kérni járt
1670-ben Apafiinál. — 4 fölvidítsad, üdvözítsd.

26
17. Ha édes Megváltóm, magad elszenvedted,
Az ecetes mérget epével bévetted :
Tudom, hogy poharad akkor rám köszönted . . .
Megiszom jó szívvel, csakhogy gyengén töltsed !
18.—19. Sok bajjal kell e földön megküzdenünk, míg a
mennyországra érdemessé leszünk.
20. Kassai édes nyájam, én elsó'szülöttem !
Krisztus szent serege, akit legeltettem ;
Meg ne ütközzetek szerelmesím bennem, —
Rossz éltemért mert ezt, tudod, nem szenvedem.
21. Ez az igaz vallás, amelyen ti vagytok,
Ezt javallom néktek, ebben maradjatok,
Ez út viszen mennyben, amelyen én állok, —
Jertek, én is néktek bizony, útat irtok !
22. No már ellenségeim, csak hozzám lássatok,
Mert a Krisztusnak én ért búzája vagyok,
Megértem és immár csak megarassatok,1 —
Megadják a bért is, csak várakozzatok !w
23. Hallván ellenségi, — tömlöcbe béűzik ;
Sok fő rabi sereg8 örömmel bételik,
Hogy ily tudós ember közikbe érkezik,
Prédikál, könyörög, köztük munkálkodik.
24. Gonosz ellenségi azt is megírigylék,
Parancsolá amint, hogy őtet fel vinnék,
Egy nagy búzásboltban, jaj ! különrekeszték,
Muskatérosokkal8 igen őriztették.
1 Ezek Ceglédi saját szavai. Eletirója Köleséri szerint
szóról szóra ezeket mondta: „En az én Istenemnek megért
búzája vagyok, kész vagyok learattatni s a mennyei csűrbe
bétakartatni. — 2 A kassai börtönben sínlődtek ez időben
Bocskay István zempléni főispán neje több más nőkkel, Szuhay
Gáspár, Bónis Ferenc, Fáy László s több más előkelő úr. —
8 testőrökkel.
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25. Minthogy gyenge ember,
Nagy betegséggel ott, jaj
Szörnyű betegséggel meg
Csak meg sem fordúlhat,

egéssége bomlik,
! elnehezedik,
is emésztődik,
de mások segéllik.

26. Ott ekklézsiábúl kezes lőnek érte1:
Ügy enyhült meg osztán a generál2 szíve,
Kivevék ; hát éppen megváltozott szine,
Házánál volt soká nehéz betegségbe’.
27. A szép pünköst hava 8 mikoron feltetszék,
Jaj ! új parancsolat félj ül leérkezék ;
Ceglédi törvényre hamar citáltaték, —
Hogy halálos beteg,-azt ingyen sem4 vélék.
28. Feltevék mint holtat szegényt a kocsiban,
Háza előtt állván, aztán az utcában
A szent ekklézsia, vagyon siralomban,
Hogy lelkipásztora szenved nagy méltatlan.
29. Prédikátor társa egyfelől kesergi,
Az egész oskola kész keserven 5 sírni,
Az sok míves ifjú sereggel könyvezni, —
Könyhullatás nélkül nincs mellette senki.
30. Jó hitestársa is felüle ővélle,
Nem nézé, hogy háza préda lesz mindene.
Vagy nem gondol azzal, hogy kell olyan földre
Menni, hol idegen a nemzetnek nyelve ? 6
31. Nagy-Szombat határát végre hogy elérék,
A gabonák között, hogy megállapodék,
A nagy messze úton inkább eltünődék,
S édes hitveséhez ily beszédet hallék :
32. „Kedves atyámfia, édes hitestársom !
Élnék érettetek, mert dolgotok szánom;
Krisztushoz is volna lelki kivánságom,
S e kettő közt vagyon nagy szorongatásom.
1 tízezer forintig. — 2 Csáky Ferenc gr. kassai tábornok.
— 81671-ben. — 4 korántsem. — 6keserűen. — 6 Pozsonyban.
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33. Kelj fel és öntözd meg elepedt nyelvemet,
Tedd feljebb megbágyadt hideg kezeimet ;
Nem soká hurcolod gyötrelmes testemet, —
Mert elküldte Isten mennyből követemet.
34. Fizesse meg Isten jó dajkaságodat,
Hogy nem szántad értem sok munkásságodat,
Ilyen messze útra törvén tagaidat, —
Ritkán láttam értem jó nyugodalmadat.
35.—37. Nagy jutalmad lesz jóságodért a mennyben, már
most is angyalok serge környez, ezelőtt Noéminak hívtak, de
mától fogva Mára 1 (keserűség leánya) a neved.
38. Kisérj el a célig engemet végiglen, —
Nem kötnek tebeléd, légy jó reménységben
Takarj el kezeddel (ha hagynak) a fölben,
Hazaviszen az Ur, — légy jó reménységben !
39. Mondd meg ágyékodból származott rajodnak,
Tokaj várossának egyik angyalának,
Hogy viselje gondját Ceglédi Pálomnak, —
Ott hagyom atyjának, s téged meg anyjának.
40. Soká ne hagyjátok Kassán a gyermeket :
V ajki2 sokan ottan, tudod, lesik őtet;
Főként ha meghallják az én holt híremet, —
Jaj! csak el ne lopnák egy féltő kincsemet!
41. Vigyék túl a vizen, Páthmos szigetébe —
Hol hűvösön csorog a Jézus beszéde,’
Mert még alkalmatos a mennyei téjre,
Mivel nevedékeny,4 még az harchoz gyenge.
42. Mondd meg az országnak lelkipásztorinak :
Az hitről, az hitről, mostan tanítsanak!
A gyenge nyáj körül most forgolódjanak.
Mert már a nyáj körül mások is 6 forgódnak.
1 L. Ruth könyve I. 20. — 2 vajmi. — 3 túl a Tiszán
Erdély értendő, hol a protestantismus szabadon virágzott. —
4 növendék, zsenge. — 6 a jezsuiták értendők.
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43.—46. Most buzgólkodjanak az Úr szolgái s ügyeljenek
híveikre. Nehéz idők következnek, Erdélybe kell menekülniük,
de nem messze az idő, mikor a sátán uralma véget ér.1
47. Nem nyújtom már tovább hosszú búcsúzásom ;
Az angyali tábort nem várakoztatom.
Krisztusom, telkemet markodban ajánlom, —
Eddig rendelted volt én pályafutásom?4
48. Hogy e szókat mondá, nagyot fohászkodék,
Testéből a lelke csendesen kimúlék,
Ellenségi közül sokan azt beszéllék :
Ez igaz emberrel kár, hogy ezt mívelék !
49. Béérének azért Pozsony hóstátjában,2
Szállás mutattaték kívül egy majorban,
Megtudták, hogy eljött Ceglédi: de holtan . . .
Ugyan megbúsultak főrendek magokban.
50. Színesképen 3 főrend 4 magyaroknak mondja :
„Protestálunk bizony, mert nem vagyunk oka !
Nem küldöttünk papért ; nem tudom ki dolga . . .
Ki hozott ily szégyent urunknak házára !
51. Parancsolom azért néktek magyar rabok :
Koporsót testének mindgyárást hozzatok,
Úgy temessétek el amint ti tudjátok,
Azt ne költsék reánk, hogy üldözök vagyunk !“
52. Nagy sok tiszteletes idegen hercegek,
Vallásunkbéliek, noha más nyelvűek,
A temetésére szomorúan gyűlnek, —
Kit nagy zokogással föld gyomrába tésznek.6
53. A mely sírba tevék Bonis Ferenc testét :
Ellenben fektették Ceglédi tetemét;
Ott várják mindketten Krisztus eljövését,
Ama Babilonnak megitéltetését.
54.—69. Siralmas elpanaszlása a szomorú üldözésnek és
segélykérés Istentől.
1 Vonatkozás János Mennyei jelenésére. — 2 külvárosá
ban. — 3 színleg, tettetéssel. — 4 Majláth Miklós kir. közvádló.
— 6 1671. junius 7-én.
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Magyarázat. E költemény eredetije a nemzeti
muzeum könyvtárában lévő Jankó vies Miklósféle
gyűjtemény, az u. n. Jankóvieskodeksz egyik darabja.
Ceglédi István e kor leghíresebb református lelkésze
volt, nagy tudós, kitűnő szónok és jellemes, hitét
rajongással szerető pap. Lorántffy Zsuzsánna párt
fogásából mindjárt tanulmányai végeztével a bereg
szászi eklézsiához jutott, a honnan később a nagyobb
javadalmazású kassai egyházba hívták meg. Itt
működött aztán élete végéig, a mig — miként e
költemény körülményesen elmondja — törvény elé
nem idézték. Erősen védte hitét a katholicismussal
szemben s ezért sok megaláztatást és gúnyt kellett
szenvednie. Elnevezték „Isten trombitájáénak,
„lelkek dajkájáénak, „titkok sáfárjáénak s más
sértőbb gúnynevekkel is ellátták ; ökörnek, bihalnak,
Básám bömbölő bikájának nevezték, de ő a gúnyra
is szeliden és áhítattal felelt s igy nem sikerült őt
ingerkedéssel tőrbe csalni. Végre, midőn már ilymódon semmire sem mentek, árulással vádolták.
Ráfogták, hogy hadi segélyt kérni járt 1670-ben
Erdélyben Apafiinál, a kit régóta ismert s irodalmi
ügyben (egy munkájának kinyomatása végett) csak
ugyan járt is nála. Ez az utazása volt az ürügy
elfogatására. Midőn ugyanis I. Rákóczi hadainak
eloszlása után a felkelők fejei, köztük Thököly Imre
is, Erdélybe menekültek : gróf Csáky Ferenc, kassai
tábornok elfogatta a honnmaradtakat s megtölté
velők a kassai és eperjesi börtönöket. így sínlődtek
a kassai tömlöcben : Bocskay Istvánné, Szuhay
Gáspár, Bonis Ferenc, Fáy László és több előkelő
úr és nemesasszony.
Szeptember 18-ikán Ceglédinél is megjelenik
egy német tiszt katonákkal és azon ürügy alatt,
hogy a rabokat Isten igéjével vigasztalja, börtönbe
viszi. Ott nehány napig imádkozik és vigasztalja
őket, de 28-ikán imádság közben poroszlói leütik
és egy búzásboltba zárják, hol két hétig sanyar-
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gattatván, annyira elgyöngült, hogy midőn a követ
kező 167Í-ik év május havában Pozsonyba, a vér
törvényszék elé idézték, már félholtan téteté magát
szekérre s hívei keserves zokogása közben, hű nejétől
kisérve, útnak indult. De Nagy-Szombat határában
június 5-ikén elhunyván, már csak holt testét vitték
megdöbbent bírái elé. Pozsonyban aztán az össze
gyűlt protestánsok mélyen megilletődve temették
el a martírt.
A kevés költői cicomával, de annál nagyobb
bensőséggel írt költemény teljes címe a következő:
„A Jézus Krisztus
hü tanúbizonyságának
nagyhírű s nevű
Ceglédi Istvánnak, a kassai keresztyén helvetica
ecclesiának hűséges lelkipásztorának életbeli sok
szenvedéséről, árestálásáról, Pozsonyba citálásáról
és útjában nagy-szombati búzavetések között lett
boldog kimúlásáról és Pozsonyba tett tisztességes
temetéséről íratott
Siralmas Versek44.
A költemény főszépsége tartalmában keresendő ;
a hitében ingathatatlan jellem, a hazáját féltő honfi
s a vezéréért lelkesülő hívősereg erős indulata van
benne hatásosan kifejezve. Részletei közül a búcsú
jelenet a legsikerültebb. — Versmértéke alexandrin.
3. Gályarabságra hurcolt prédikátorok éneke.
(Trient 1675.)
1. Panaszolkodhatunk, bizony méltán sírunk
Most utolsó válét 1 nemzetünknek írunk :
Mert oly sententiát * kértek miellenünk,
Mely ellen már tovább nem vitézkedhetünk.
1 Isten hozzádot. — 2 Ítéletet.
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2. Édes nemzetségünk vallásunknak rendi,
Kik között úgy fémlink, mint égnek csillagi,
Sok ekklezsiának hűséges pásztori
Valánk, de most látjuk, vagyunk söpredéki.
3. Tápláltuk még eddig egymást reménységgel :
Hosszú rabság után valaha, idővel
Ekklézsiáinkat édes cselédinkkel,
Megörvendeztetjük magunk személyével.
4. Reánk olly hertelen jőve sententia —
Mint égen villámás láttatik gyakorta ;
Mert császár levele nékünk azt mutatja,
Melyet egyen-egyen olvasunk oly sirva :
5. „Úgy nyisd föl szemedet Kollonics 8 fiscussal,
Hogy engem azután ne öljenek búval;
Megmentem én magam cancellariussal —
Mert az Erdély ország fenyeget nagy haddal.
6. Csak titkon egy éjjel, hogy senki ne tudja
Mikor megéhezik Trigyintum 4 városa,
— Hiszen közel vala már a nagy Ádria —
Hányjátok mind bele, — pápa parancsolja !u
7. A parancsolatot nagy könyhullatással
Várjuk minden órán szomorú orcával.
Sír, kesereg lölkünk, beszéllünk egymással,
Hogy sok árvát hagyunk gyászban az anyjokkal.
8. Mi, magunkra nézve, eddig is halálra
Bizony hiszen voltunk az martyromságra,
Noha jut eszünkben cselédünk 1 zokogva,
Nem tehetünk róla, — Isten decretuma !
-----------#
1 Kollonics Lipót győri püspök, a pozsonyi bíróság egyik
tagja s a protestáns lelkészek legembertelenebb sanyargatója.
— 2 Tridentum = Trient. — 3 cseléd = gyermek.
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9. Már régen kezünket az eke szarvára
Vetettük, nem lehet hogy mi nézzünk hátra :
Mert ligy alkalmatos Isten országára
Nem lehetnénk méltók elröjtött mannára.
10. Rövid idő múlván ama nemes harcot,
Elvégezzük immár pályafutásunkot,
Nem gyötrik sokáig bádgyadt tagainkat, —
Azért renddel kezdjük el búcsúzásinkat.
11. Pápa városának hűséges angyala,
Az Krisztus nyájának fő lölkipásztora,1
Ugyazonoknak valék alumnusa 2
Isten igéjének hangos trombitája.
12. Nemesek, vitézek, közönséges rendek:
Én, Séllyei István, megváltam tűletek ;
Azt hagyom tinéktek, hogy Istent féljitek —
Az megismért hütben erősek legyetek.
13. Néked is peniglen, édes szolgatársam
Vörösmarty Mihály, ki valál barátom :
Többé én már neked az igát nem vonom,
Az Krisztus nyájára jól vigyázz, azt hagyom.
14. Régen árván maradt édes feleségem
Sokszor keservesen ki sírtál érettem :
Tudom, ha lehetne, meghalnál érettem,
Többé ez világon nem beszélsz énvélem.
15. Azt hagyom tenéked, hogy ne gyötörd magad ;
Jól tudod, hogy mennyben vagyon az te Urad.
Csak Isten igéjét igen gyakoroljad,
Szegény árváidat scholában jártassad.
16. Téged is édesem, ha sok idő múlván
Megszán az Ur-Isten, az árva-táborban
Nem hágy sok ideig az keserves gyászban —
Vélem együtt vigadsz 3 Isten országában !
1 dunántúli ev. ref. superintendens. — 2 gondozója. —
megpihensz.
E n d r e i : S zem elvények a k u ru c k ö ltészet e p ik á já b ó l.
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17.—32. Hasonló módon búcsúzik el ekklézsiájától Komá
romi István győri és Bátorkeszi István veszprémi prédikátor.
Majd így végződik a szomorú hangú búcsúzó vers :
33. Negyvenhét rab közül mi hárman versekben
Trigyentum várának nagy mély tömlöcében
Esztendő szám szerint hetvenötödikben —
Adja Isten, egymást láthassuk mennyégben !

Magyarázat. Míg az előbbi szemelvényben a
protestáns lelkészek üldözéséről és elfogásáról olvas
hatunk jellemző képet, addig ez a költemény a
gályarabságra hurcoltak keserű sorsát tárja elénk.
A vers eredetije az u. n. Szencseycodexben van meg
a nemzeti múzeumban. (Szencsey György dalos
könyve, melyet írója a 17. század utolsó negyedében
írt össze egészen 1704-ig, mintegy anthologiát képez
a 16. század közepétől 1704-ig, magában foglalván
külömböző, részint névtelen, részint a versfőkben
megnevezett szerzők műveit — többet magától
Szencseytől, a codex szorgalmas és költői lelkületű
összeírójától.)
Tartalma tulajdonképen három szakaszra oszlik,
melyek közül itt csak az első részlet van közölve,
a másik két rész csekély külömbséggel hasonló
gondolatokat tartalmaz. Mind a 47 lelkész neve föl
van sorolva Csereinél. Egy részüket Nápolyba
hurcolták, más részük Triestben raboskodásuk alatt
elpusztult. Csak kevesen szabadultak meg a gá
lyákról és börtönükből s 1676-ban a külföldi protes
táns hatalmak u. m. Brandenburg, Szászország és
Hollandia, különösen pedig a nemesszívű Ruyter
belga tengernagy közbenjárására.
A költemény főszépsége azon mély érzésű lírai
részletek, melyek a búcsúzóbeszédekben találhatók.
Versmértéke alexandrin. Verselése ügyesebb, mint
az előbbi szemelvényé.
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T h ö k ö ly

h a d ita n á c s a .

1680.

1. Lincből hogy érkezét jó Sebestyén uram 1
Gyenerálisomnak mit hozott, hallottam ;
Tábor eleiben hogy adta, ott voltam,
Kihez ki mit szólott, ím rendben fölírtam.
Gyenerális Thököly Imre úr voksa.
2. Vitéz kapitányim, hadnagyim, vajdáim,
Szablyával övezett katona barátim,
Jót, gonoszt egyaránt szenvedő társaim,
Hazánk s nemzetünkért vitézlő magyarim !
3. Minket német császár mint hiv hűségére 8
Mit kiván viszontag, hiv mi törvényünkre,3
Kegyelmet mely hiven küldött fegyverünkre :
Jól emlékezhettek vitézek ezekre !
4. Mindennek jószágát kész visszaadatni,
Kész régi hazánkat helybenállítani,
Országos tisztüket kész lész választani,
Országgyűlését is kész még szolgáltatni.
5. Szokatlan, hallatlan contributióját 4
És ennek az fatyját : terhes accisáját,5
Hazánkból kiviszi németök k vártérj át
Kiviszi s kiküldi a gubernátorját.
6. Ecsedön és Szatmárt, Kassán és Patakon,
Diós Győrt, Putnokon, Szendrőn és Onadon
Kivánja, hogy német gyenerál maradjon,
Szükséges : végekre némöt had oszoljon.
1 Sebestyén Endre erdélyi püspök, közbenjáró Thököly
és*Lipót közt. — 8 miként szólít hűségére. — 5 hiven a mi
törvényünkhöz. — 4 hadi sarc. — 5 közvetett adó.
3*
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7. De ezt, a mint írja, csak azért kiVánja:
Töröknek hazánkra több oltalmazója
Lehessen, s ha följül találtatik 1 hada :
Külső országokban kvártélyát osztatja.
8. Vallásban s vitában senkit nem háborgat,
Végbéli szolgáját szabad hitben hagyja,
Székes városokban templomért helyt adat,
Lölki szabadságban több határt nem mutat.
9. Ha penig nem volna mindezeken kívül
Melyek még függhetnek a jó rendeléstül : 12
Csak csendes elmével váljunk fegyverünktül —
Atyai választót ígér kegyelméből.
10. Nékem nem keveset ígért ő felsége, —
Jószágom fölött is jár hozzám elméje.
Most vagyon előttünk fegyvere, kegyelme,
Előttünk vesztünknek s éltünknek ideje.3
11. Engem ajánlással német nem szelídít,
Lépes 4 beszédivei horogra nem kerít ;
Szenvedtem, szenvedek tovább is közjóért,
Véletek vitézek harcolok hazámért !
12. Mostan azért kiki mondja meg tetszését;5
így legyen vagy élet, vagy halál vérünkért,
Nyúljunk bosszúálló fegyverhez hazánkért,
Vagy térjünk hazánkban Ígért javainkért?
Seregek voksa.
13. Mint az égszakadás, halmot, hegyet, völgyet,
Rettentő szélzúgás zavar és hat földet :
Kegyetlen tábor is nem vár semmi rendet,
Minden, ki kiálthat, kiált : fegyvert, fegyvert !
1 s ha több volna, mint a mennyi a védelemre kell. —
2 ha ezenkivül más rendeletet nem kivánunk. — 3 választ
hatunk élet és halál közt. — 4 mézes-mázos. — 5 véleményét.
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14. Fegyverrel, fegyverrel köll bosszút állani,
Magyarnak fegyverrel köll veszni vagy nyerni ;
Hittel csalattatunk : nem köll azért hinni ! . . .
Fegyver fog közöttünk igazságot tenni !
15. Nem kémélli az gróf lágy, kemény szavait,
Kivánja: minden tiszt csendesítse népét, —
Vehesse rendszerint tiszteknek elméjét ; 1
Elsőben Szepesi igy kezdé beszédét :
Szepesi Pál voksa.
16.—55. Csodálja, hogy a német olyat igér, a mit már
egyszer megszegett. Hogyan hihetnénk neki, mikor vérrel
borította el földünket, semmibe vette alkotmányunkat, üldözte
hitünket. Csalárdság minden Ígérete, hadait csak részben
akarja kivinni, minket meg egyszerre le akar fegyverezni ; az
állások betöltését is Ígéri, de bizonyára párthiveikkel. Úgy
látszik, hogy most csak fortéllyal akarja azt kivinni, amire
oddig haddal képtelen volt.
Nincsen a németben barátság s igazság,
Nincs igaz szeretet és állhatatosság;
Minden barátsága csak merő álnokság,
Hiti s parolája : hanyagság s csalárdság.2
Most csak szükségből ajánl békét, mivel külső és belső
zavarok szorongatják. Ne bízzunk benne, még inkább a török
höz álljunk, bár ez is ellenségünk.
Török, német között vagyunk elegyedve :
Egyik házi köröszt, másik merő fene :
Ezzel mint kígyóval van kebelünk telve, —
Másik vérünkszopó telhetetlen medve.
A török legalább megoltalmaz bennünket s jobb a hatal
masabbnak hódolni. Igyekezzünk más külső szövetségeseket is
szerezni, a francia is bíztat bennünket, ha elég pénzünk és hadunk
lesz, menjünk haddal ellenök ; ez az ő véleménye és tanácsa.
1 véleményét, tanácsát. — 2 v. ö. Ne higyj magyar a
németnek stb. stb.
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Kende Gábor uram voksa.
56. Megvallom, miúlta ezeket hallgatom,
Német ajánlását miúlta olvasom,
Élőmben támasztott kérdéseket hallom :
Nincs ilyen országos dolgokban tanácsom.
57. Mert, hogyha a régi barátját megvetni
Embernek az újért nem illik elhagyni ;
Inkább illetlennek látom én azt lenni,
Ha ki fejedelmet akar választani.
58. Kiváltképpen hogyha törvénynek végzését
Megkezdi az király érezni szerelmét :
Miért híjjuk pogány vagy más segítségét —
Ha magunk tehetjük hazánk békességét ?
59. Javallanám azért: ne hirtelenkedjünk, —
Körösztyén világtúl meg ne ítéltessünk ;
Bizonyos választért még egy postát küldjünk
Fejért vagy feketét1 most utolsót kérjünk.
60. Ha most is csak színes szókkal fog tartani
Ha vésszük eszünkbe, hogy csak időt nyerni
Kivan, s azután is akarna megcsalni;
Mérges poharátúl könnyed 2 elállani.
61. így ez körösztyénség nem szólhat meg minket,
Hogyha oltalmunkra látja fegyverünket :
Lássa, támadásból nem tesszük ezeket,
Hanem oltalmazzuk hitünk s törvényünket.
62. így aztán két rossz közt válasszunk kisebbet,
És két hatalmas közt uraljunk erősbet ;
Hamarébb adóznék igy magyarnak német,
Hitszegéssel tovább nem csúfolnák hitét.
1 kedvezőt vagy kedvezőtlent. — 2 könnyű dolog, nem
okozhat lelkiismereti fordulást.
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Kechár Menyhért úr voksa.
63.—70. Ha vizsgáljuk régi históriánkat, azt tapasztaljuk,
hogy első Ferdinándtól Leopoldig mindig csak áltatott ben
nünket a német. Erdély is mindaddig pusztult, amig a német
nek hódolt, mihelyt a törökkel tartott, mindjárt jobbra fordult
dolga. Erről vegyünk mi is példát.
Harsányi György úr voksa.
71. Könyvhistóriákból1 semmit sem szólhatok:
Magamnál hordozom mivel szólni tudok;
Azelőtt törökkel, most némettel vívok,
Hitit hogy megszegte: ellene harcolok.
72. Mert Rákóci Ferenc hogy hadat hirdetett, —
Külde kétszer által a császár levelet:
Közülünk valaki letészi a fegyvert,
Löl nála azonnal királyi kegyelmet.8
73. Maga Rákócinak Ígért jószágokat,
Nekünk, hadainak bizonyos zsoldokat,
Vármegyéknek pedig nagy ajándékokat : 8
Vészi első úttal 4 rendben panaszokat.
74. Valóban, rendben is vévék panaszokat:
Mert mihelt oszlani látták hadainkat —
Fogták, arestálták,® vitték urainkat,
Minket üldöztenek, mint az árulókat . . .
75. Holott hitelünket ha egyszer hadában
Nem vétettük volna, melyet táborunkban
Hozott az császárnak nevével Tokajban :
Egy nap rak vala Köp,® hegyestőr, halomban.
1 célzás Kechár Menyhért beszédjének elejére. — 2 a
levél tartalma. — 8 ígéreteket, engedményeket. — 4 legelső
alkalommal. — 0 bebörtönözték. — 6 Cobb generális, ki Caraffához hasonlóan kegyetlenkedett.
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76. Nem hiszek én azért az ördög fiának :
Hiti-csavarító kutya loboncának ;
Mi haszon, ám higyjünk császár szavainak :
Ezen az hazugság nyelvén szolgáinak !
Petnéházi Dávid voksa.
77.—82. A németben nem lehet bízni, csak fegyverrel
vehetünk rajta erőt. Ha békesség kell nekik, menjenek ki
hazánkból s térítsék meg minden kárunkat, akkor meglesz az
egyesség !
Szűcs János voksa.
83.—86. Vitéz ember előtt csak három cél lebeghet : Isten,
haza és a becsület. Bízzunk Istenben, küzdjünk mindhalálig a
haza szabadságáért és álljuk meg becsülettel helyünket. A ki
pedig egyébként engedne
Magunk magunk között ki-ki megkövezze —
Tudjuk, egymás között kinek mit tart hite !
Farkas Fábián voksa.
87. Hogynem 1 a végében törjük szablyánk élét,
Ha eddig szenvedtünk : várjuk meg a többit ;
Elvégzi az török hamar békességit,
Némettel fölbontja húszesztendős frígyit.
88. Léssz bosszúállásban akkor elég nézőnk,2
Más nemzetségtől is elég segítségünk ;
Szükséges, holdoljon mint Erdély, nemzetünk :
így harcol szívesen a török mellettünk.
89. Elég, hahogy mostan, mikor nem bántanak,
Ellenünk némettel fegyvert ha nem fognak ;
Lássák csak erőnket : tudom, föltámadnak,
Idején töröknek inkább béholdolnak.
90. Aki pedig velünk egyet nem értene :
Vér árulójának tartani kellene,
Maga fegyver által pokolba ám menne —
Kinek jószága is prédára hadd kelne.
1 hogvsem. — 2 társunk, szövetségesünk.
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Ispán Ferenc voksa.
91.—99. Nádasdit, Zrínyit és Frangepánt is rászedték,
hogyan hihetnénk mi a császár szavának. Ne Ígérjenek,
hanem adjanak —
így is hazánkbau bízvást megférhetünk ;
Másként szándékomtúl egy nyommá 3 sem lépünk
Két szék közt a földre valahogy ne essünk.
Vesseléni Pál voksa.
100. Ezekhez, én elmém, mit mondhassunk többet ?
Példát magunk kárán így láttunk eleget.
Ha mind megtéríti a német mit elvett :
így mi fegyverünk is hazánkba megtérhet.
101. Másként, mivel török segítsége nélkül
Erőt nem vehetünk magunk fegyverébűl ;
Mostan el ne váljunk nyújtott kezeitől
Csináljunk magunknak paizst erejéből.
102. Hasznot így szerezzünk igaz országunkra,
Igv bízvást vihetjük hadait hazánkra !
így terjed fegyverünk harmadik országra,
így néz német szeme sírván országunkra.
103. Nékünk halál, élet így lészen hazánkért ;
Fegyverrel köll nyernünk, mért nem szóval ? ezért :
Sanguine fundatum est hoc regnum, sanguine crevit,
Sanguine sucerévit, sanguine finis érit.1

Magyarázat. Ez a teljesen Tinódi módjára írt
versezet, melynek szerzője Thökölynek egyik író
deákja lehetett, inkább mint történeti forrás, mint
költői mű fontos. A költemény keltekor azaz 1686-ban
Sebestyén Endre erdélyi püspököt ugyanis Lipót12
1 egy nyomnyira sem.
2 Vérrel szereztetett e hon s vérrel gyarapodott
Vérrel fog fölvirágozni vagy elveszni.
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császár békealkudozások végett az ifjú Thököly
vezérlete alatt mindinkább elhatalmasodó kurucok
hoz küldi. Sebestyén magával a vezérrel okt. 5-én
Haboson találkozott. Fegyverszünetre léptek, mely
utóbb 1681. junius végéig meghosszabíttatott. Kétség
kívül ez idó'bó'l való e rendkívül korjellemző ének.
Eredetije a nemzeti muzeum kézirattárában levő
„Sebes agynak késő sisak“ című gyűjteményében
foglal helyet.
5. Tokaji veszedelem.
1697.
1. Jaj, végső romlásra jutott Magyarország,
Kiben épség 1 nincsen, hanem csak nyomorúság.
2. Veszedelmünk oka az nagy kegyetlenség —
Egymás ellen való méltatlan irigység.
3. Kegyetlenek vagyunk, mert egymást nem szánjuk,
Kisded csöcsszopókat fegyverre hányatunk.
4. Az fenevadak is nem érnek 2 mivelünk,
Oroszlányoknál is kegyetlenebb szívünk.
5. Sírván az Tokajban, jajgatnak Patakban,
Sok jajszó hallatik minden utcáiban.
6. Jajszó indíttatik kivül az kapuban :
Nagy vérontás esék szélijei3 az városban.
7. Jajgatás, óhajtás,4 szörnyű nagy vérontás
Általméne rajtunk, keserves kárvallás.
8. Mint Jeruzsálemet, úgy elpusztítának,
Mindenestül fogva fegyverre hányának.
9. Kiált Tokajvára, jajgat Patakvára,
Kinek most hallatik rettenetes jaja.
1 egészség, erő. — 2 nem érnek föl velünk, nem múlnak
felül bennünket. — 3 szerteszét, mindenütt. — 4 sóhajtás.
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10. Sok szép lakosinak sűrű könyhullása,
Apró gyermekinek keserves sírása.
11. Ki siratja urát, ki jajgatja társát,
Ki apját, ki anyját, szánja szép magzatját.
12. Kedves lakóhelünk szörnyű pusztaságát,
Tokaj városának utolsó vígságát.1
13. Nem volt tekénteti * ékes személyünknek,
Nem volt foganatja 3 reménkedésünknek.
14. Könyörgő szép szavunk minket meg nem tartott,
Gráciát fejünkre senkisem 4*találunk.
15. Sok asszonyiállat6 gyermekét fölvette,
Véle szép magzatját a Tiszában ölte.
16. Csöcsszopó gyermekek halak ebédjévé —
Kiket megemészte Tiszának mélysége.
17. Sok vér kicsordula Rákóci házában,
Nagy vérontás esék Tokaj városában.
18. Az sok káromkodók átka azt hozta ránk :
Babilóniához mert hasonlók valánk !
19. Vérrel tajtékozék az Tiszának habja,
Rakva volt holttesttel az város útcája.
20. Siralmas órára ez nap értünk vala
Személyválogatás mert köztünk nem vala.
21. Egy fertál óráig nem volt késedelmünk,®
Egy szempillantásig, elfogya életünk 7
1 küzdelmét. — 2 tekintélye. — 3 teljesedése, reményük
nem teljesedett, hogy t. i. megmenekülnek. — 4 egyikünk
sem. — 6 asszonyi lény (régies). — 6 időnk a maradásra. —
7 elvesztünk.
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22. Miként Zsodomának kénköves esővel :
Úgy volt veszedelmünk nagy hirtelenséggel.
23. Jusson eszetekben vérünk kiontása,
Apró gyermekinknek nagy mártíromsága.
24. Gyászban öltözzenek már szomszéd városok, —
Tanuljanak rólunk ártatlan magzatok.
25. Tisza-torok köze1 méltán átkozhatja,
Az egész Hegyalja mind elkárhoztathatja 12
26. Pataki 3 és Kövér Ferenc hamisságát,
Bakos és Tokai gyalog kapitányát.
27. Protestál 4 az igaz és ártatlan vér,
Kegyelmes gráciát az Úr-Istentűl kér.
28. Angyali korona fejükben tétessék,
Nagy hálaadással Isten dicsértessék.
29. Ha mennyi rótok 6 van az egész világon, —
Mind egyetértene ezen az egy dolgon:
30. Szörnyű veszedelmünk ki nem tudnák írnia,
Annak sok romlását előszámlálnia.
31. Szerteszéllel hullott tetemink hol vadnak
Minden föld határán benned nyugodjanak.
32. Megmaradt árváknak keserves gyámola —
Míg az földön élnek : légy irgalmas xAtva !
33. Az ezerhatszázban és kilencvenhétben
Szent-Iván havának harmadik hetében
34. Eger vize mellett irám ez éneket —
Jajgató beszéddel megsiratám őket.
1 Bodrogköz. — 2 elátkozhatja. — 3 Pataki Gergely a
pataki felkelők vezére, Kövér Ferenc egy kisebb felkelő csapat
vezére, Bakos és Tokai Ferenc Tokaj várának kapitányai. —
4 ellenszegül, ellene mond. — 6 rovás (tájszó).
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Magyarázat. Míg a 4. sz. szemelvény a Thökölyféle felkelés fénykorát festi, addig ez a költemény
már abból az időből való, mikor a híres fölkelő vezér
már Törökországba, Nikápoly és Drinápoly tájára
volt szorulva, de hívei még egyre jártak az ország
ban és fölkelésre izgatták a népet. Ezek közül valók
voltak Tokaji Ferenc és Szalontai György is, kik
felhasználták azt a nagy ingerültséget, mely a
Hegy alj a lakossága körében uralkodott s a sátor
alj a-uj helyi vásár alkalmával sikerült is a népet
zendülésre bírni s ez alkalommal a lázadók bősz
haragjukban agyonütötték a sárospataki várparancs
nokot. Ezután kitűzték Thököly zászlaját s a kurucok
segélyével bevették Tokaj és Patak várát. A sikertől
felbuzdulva, Ónodot is be akarták venni, de Buttler
egri várparancsnok szétverte őket, Vaudemont herceg
pedig rövid harc után visszafoglalta Tokaj várát s
bosszújában kardélre hányatta a lakosságot s föl
égette a várost. Ez volt Tokaj városának 1697. évi
szomorú esete, melyről énekünk szól s szerzője el
keseredésében nemcsak a labancok ellen kel ki,
hanem magukat a felkelőket is hibáztatja, hogy
fölidézték ezt a nagy veszedelmet, sőt a költemény
nek egy más változata (1. alább), még Thökölyt is
elitéli e soraiban:
„Nem bízhatunk immár Thököly urunkban,
Országunk — hervasztó pünkösdi királyban/4

A költemény mindjárt a veszedelem után ke
letkezett. Innen az az elkeseredett hang, mely
elejétől végig jellemzi.
Az itt közölt változat egy, a 17. század utolsó
és a 18. század első éveiben készült codexben
maradt fönn, melyet Mészáros Péter nevű mészáros
írt össze Szemerén, Győrmegyében. Egy más hiá
nyosabb változata is fönnmaradt, melyből a fennebbi
két sort idéztük.
Költői értéke még ennek is csekély. Versmértéke
alexandrin.
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6. Rákóci felkelése.
1703.

1. Emlékezem szegény Magyarországrúl,
Abban lévő számkivetett urakról —
Legfőképpen gróf Rákóci Ferencről.
2. Nagy áruitatás esett országunkban,
Es citáltatják urakat Udvarban,
Hogy megtudnák : kitül esett az, jobban ?
3. Hallván ezt Bercsényi Miklós azonban,
Hogy hivatják az urakat Udvarban :
Búcsút vészen az házátúl1 zokogván.
4. Fogva viszik ki Kassárúl Szirmait,
Es Munkácsbúl az ifjú gróf Rákócit, —
Hogy ne kövessék atyjoknak nyomdokit !
5. Az Szirmait viszik Német-Ujhelyben,
Es gróf Rákócit fogva tartják Bécsben, —
Szabadságát óhajtja csak szívében.
6. De az Istennek volt reá nagy gondja:
Mint Józsefet a tömlöcben nem hagyta.
Csudálatosképpen szabadította.
7. Haupmant Leman 2 volt az ő strázsája 3
Idejében rajta szánakodója —
Maga vérével megszabadítója.
8. Haupmant Lemant érte fogva tartaték,
Végre teste Bécsben néggyé vágaték,
Rákóciért vére bőven kiomlék.
9. Nemkülömben volt Rákócinak dolga
Mint Apolloniusnak 4 állapotja,
Antiokhus előtt Ion bujdosása.
1 családjától. — 2 Lehmann százados segélyével sikerült
Rákócit nejének kiszabadítani. — 3 őrzője, strázsája. — 4 Apol
lonius, Tyrus királya, ki Antiochus leányát nőül kéri, de
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10. Antiokhus szólítá Tallariakest,
Tarsist igéré Apoloniusért :
Mint Leopold igéré Rákóciért.
11. De az Isten irigyit megcsúfolta,
Az sok szegény kérésit meghallgatta :
Hazájában ismétlen visszahozta.
12. Idegen tanácsbúi1 hadat indíta,
Alsó-Magyarország felé indúla —
Isten segítségébűl el is járta.
13. Bercsényi Miklóst küldé Liptó felé :
Hogy vigyázna Turóc vármegye felé, —r
És elterjedjen híre mindenfelé.
14. Ócskái Lászlót küldé Léva felé,
Hogy vigyázna Újvár *2 és Nyitra felé, —
Léva várát hirtelenül megvevé.
15. Forgách Simon 3 értvén ez meglőtt dolgot :
Szede hamar lovas, gyalog parasztot —
Kiknél visszaszegezett kasza látszott
16. Nyitra, Pozsony vármegye öszvegyüle,
Nemes, paraszt, Nyitra felé felméne :
Ócskáit várja csak az ütközésre.
17. Hallván rácság Forgáchnak támadását,
Leopoldustól derék szabadságát,4
Ha megveri gróf Rákócinak hadát :
18. Alattomban rácság kezde pártozni,5
Gróf Rákóci hadát kezdé fogyatni6
És hét magyar falukat felrablani.
kosarat kap s ezért később boszút áll. („História Apollonii,
régis Tyri“ című, ismeretlen szerzőtől származó latin regény
alapján.) — 1 a franciát érti. — 2 Érsekújvár. — 3 előbb
cs. és k. tábornok, majd átállott a nemzeti pártra. —
4 Leopoldus szabadságot igér nekik, ha Rákócit megverik. —:
b pártot ütni. — 8 pusztítani.
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19. Megiitközék Rákóci az rácokkal —
Léve ottan szerencséjek azonnal :
Levágata Rákóci hétezret azonnal.
20. Várakodik azonban még tovább is,
Hogy megverje pártütőt még jobban is —
Bátor szívvel országáért harcol is.
21. — Nem köll magyarnak magyarra támadni !
De egy szívvel-lélekkel összefogni,
Az porciót1 országunkból kiverni
22. Adjon Isten mindnyájunknak egy szívet,
Az uraknak és olyan egy ességet :
Vetkezzük le rólunk az nagy ínséget !
23. Ez verseket írám nagy álmélkodván,
Magyar visszavonyásán csodálkozván, —
Nemzetünknek veszedelmét sajnálván.
24. Az ezerhétszázharmad esztendőben,
Mihály havának harmadik hetében . . .
Segélje meg magyarokat az Isten.

Magyarázat. A költemény történelmi alapja a
következő : 1703-ban több magyar főurat, kiket
fogadott kémek elárultak, Bécsbe idéztek. Bercsényi
Miklós megszökött Lengyelországba, Rákócit azon
ban fogva viszik Bécsbe. Az ifjú Rákóci azonban
Lehmann segítségével megmenekül és idegen segít
séggel tör be az országba, hol a nép örömujjongással
fogadja s vezérei: Bercsényi és Ócskái visszafoglalják
a magyar várakat. Ezt tárgyalja e költemény, mely
már határozottan népies eredetű, valószínűleg Rákóci
egyik katonájának műve. Erre mutat az az egyszerű
ség, természetesség és naivság (Rákócit grófnak
nevezi), mely mindvégig áthatja, úgyszintén verse
lésének gyarlósága. Mindamellett nagyjelentőségű e
1 adót, közös ügyet.
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költemény, mivel őszinte kifejezése nyilvánul meg
benne azon lelkesült érzelmeknek, melyekkel a nép az
ifjú szabadsághős merész kezdeményezését felkarolta.
Az itt közölt változat a Szencseycodexből való
(1. a 3. szemelvényhez írt magyarázatot).
7. Siralmas ének az szömörei harcrúl.
1704.
1. Oh felséges Isten, igyünk 1 mire juta ! . . .
Az mi romlásunkat mind ez világ tudja,
És jól látja :
Minémű nyavalya
Esék rajtunk az Isten ostora.
2. Az gróf Forgách Simon 2 mikoron hivata,
Nemest és nemtelent hadba parancsola,
Es meghagyta :
Az ki nem akarna, —
Feje elvész, és minden jószága.
3. Jaj, mely veszedelem esék magyarokon !
Sok jó — élő gazda elvesze az harcon,
Ki ustromon,*8
Nem volt keze kardon,
Nem is hitte, hogy akkor meghaljon.
4. Apolló hogy hallá ezeknek halálát :
Mindjárt ő lantjának mézzel folyó szavát,
Literáját,
Könnyeinek árját
Keservesen igy kezdé el szavát :
5. Óh szomorú eset, óh gonosz szerencse ! 4
Szegény magyaroknak miképen fizete ;
Jót igére:
Méreggel öntöze, —
Kivel megtölt mindeneknek szive.
1 ügyünk. — 2 kuruc tábornok, 1. a magyarázatban. —
8 ostromon. — 4 sors.
E n d r e i : S zem elv én y ek a k u ru c k ö lté sz e t e p ik á já b ó l.
4
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6. Kiknek nem régenten kiáradott kedvek,
0 ellenségekre vala bátor szívek,
Hogy értékek
Megmaradjon fejek 1 . . .
De változék gyászban borúit szivek !
7. Nagy-Győr vármegyében az szentpáli 2 mező
Bizonyság lesz ebben ott közel Szömörő,
Veszélyt szerző,
Halállal fizető —
Nagy — sokaknak Ion fejők — elvesztő.
8. Ezerhétszáz felett negyedik esztendőn
Esék nagy vérontás szömörei mezőn ;
Jakab hóban 8
Az hatodik napon
Béborúla Magyarország gyászban.
9. Szörnyű Apollónak zöngedező lantja !
Szörnyű Orpheusnak gyönyörű nótája ! . . .
Elváltoza
Ékes szép nótája,
Méreggé Ion fülemüle-szava.
10. Hajszternek tábora hogy felénk indula :
Hírünkké nem lévén, készületlen kapa ;
Kinn vígada,4
Készen sok ágyúja —
Rendölt seregével megnyomata.
11. Hull szegény magyarság szörnyű sokságával,6
Rajta az ellenség, lövi az ágyúkkal,
Pallosokkal
Vágják hamarsággal,6
Gyalogságot tipratják az lóval.
1 megmarad vagyonuk és életük. — 2 Szent-Pál, puszta
a győr-pápai országút mellett, Szemerétől félórányira. Forgách
hadának egy része ott állott, mig a németeké ettől éjszak
nyugatra Koroncó mellett. — 3 julius. — 4 készenlétben volt.
— 5 nagy tömegben. — • gyorsan.
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12. Úgy hever az holttest az mezőkön széjjel :
Miként aratáskor kéve sűrű renddel;
Piros vérrel
Festetnek ott széjjel,
Megáradtak, folynak sebességgel.
13. Némelyet közülünk elevenen nyúztak,
Aigyúlövésekkel izenként szaggattak
És kínzottak,
Rútul sanyargattak, —
Az sík mezők vérrel virágoztak.
14. Szaladásra jutott félelmes fejünkre
Tüzet gyútottanak bokrokban testünkre,
Mely ránk égé
Ottan felperzsöle,
Maradásunk nem volt békességre.
15. Égi madaraknak, vadaknak gyomrai,
Megéhült ebeknek mardozó fogai :
Emésztői,
Lőttek temetői,
Számtalan sok férgek megevői.
16. Oh édes anyáknak föltartott1 magzatja
Mint hever az földön szegényeknek tagja ’ . . .
Nincs ki szánja
Vagy földben takarja,
Még olyan sincs, ki összvehordassa.
17. Nem volt sohult2 senki olyan istenfélő,
Ki holttetemeinken lenne könyörülő,
Eltemető,
Az földrűl fölszedő,
Ruháinkat inkább lön elvivő.
18. Oh siralmas anyák, — keseredett atyák,
Bátyáink, öcséink — és kedves húgaink,
Hitvestársink,
Mi édes özvegyink,
Könyvezhettek szerelmes magzatink !
homályos. — 2 sehol.
4*
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19. Béborúlt országunk sok keserű gyásszal,
Bételék nemzetünk sokféle panasszal
Es bánattal,
Sok hírhallásokkal :
Szemeink is bétöltek sírással.
20. Mert egyfelől német rontja országunkat :
Másfelől pogány rác 1 pusztítja hazánkat,
Jószágunkat,
Elhordja marhánkat . . .
Uram, szánd meg ily nagy romlásunkat !
21. Az vig öröm elmúlt, siralom érkezett,
Sok vig hirek helyett szomorú érkezett,
Mert elveszett,
Nincs mivel életét
Táplálhassa nyomorúlt cselédjét.
22. Azért nem hallatnak örvendetes hirek :
Mert vannak még most is rajtunk ellenségek,
Kik kergetnek,
Igen perzsölnek,
Sokat bennünk éhhel12 is megölnek.
23. Azért Uram Jézus, kérünk most avégre :
Tekénts kegyes szemmel szegény nemzetünkre Î
Ne hagyd végre
De adjad kezére 3
Ez országnak, az mit kíván szíve.
24. — Szerzém ez éneket keserűségemben,
Holttetemek között való lételemben,4
Es igy szólván
Magamban gondolván :
Nyugosztaljad őket boldogságban !
1 a 17. század végén a Bácskában letelepített rácok is
a labancok pártjára állottak s kegyetlenségben ezeket is fölül
múlták. — 2 éheztetéssel. — 3 add meg, segíts neki abban. —
4 tehát közvetlenül a harc után.
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25. Dicséret, dicsőség légyen az Atyának,
Véle egyetemben az ő szent Fiának,
Ki hazánknak,
Édes országunknak
Adjon szabadulást magyaroknak !

Magyarázat. A szemerei harc 1704. junius 13.
vívatott Szemere és Koroncó között. A magyar
hadakat gr. Forgách Simon, a labancokat gr. Heister
Sigbert vezette. Forgách hada 14—15 ezer ember
lehetett, de pár ezer jó gyalogoson és 4—5000
lovason kívül, a többi csupa felkelő' nemesség és
néphad („nemes és nemtelen44)? rosszul fegyverezve,
rosszul fegyelmezve. Heister ereje egy-két ezerrel
kevesebb volt, de jól fegyverezett és fegyelmezett
katonák, eró's tüzérséggel. Forgách egy ideig kerülte
az összeütközést, mert Károlyi hadtestét várta, de
midó'n az ellenfél heves puskatűzzel rájok tört, csak
egy óráig tarthatták magukat s erre rendetlen futás
ban kerestek menedéket. A lovasság 100 ember híján
el is menekült, azonban a gyalogságból mintegy
másfélezer ember maradt holtan a csatatéren. Hat
ágyú és 28 zászló is odaveszett.
Ezt a szomorú kimenetelű ütközetet énekli meg
e siralmas hangú versben Miszlai András kuruc
katona. Hogy az ó' műve, azt egy másik fenmaradt
versből (Miszlai András bujdosó éneke) tudjuk,
melynek verselése és nyelve ezzel teljesen egyez
s amelynek versfó'iben a költó' megnevezi magát.
Ez is a Szencsey-codexben maradt fenn.
Miszlai hivatott költő', ügyes verselő' és szer
keszteni is tud, de csekély míveltsége mellett
gyakran tudákosságra hajlik (mythologiai képek
hajhászása, bonyolult mondatszerkesztés) s ez az
oka, hogy remeket nem alkothatott. Verselésének
szabályossága és strophaalkata (4—2—4—2 | 4—2—
4 —2 | 4 | 4 —2 | 4—3 —3 | egy rímmel) arra mutat,
hogy verseit dalolták is.
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A költeménynek egy változatát (1. Thaly
Adalékok I. 57.) még a múlt század végén Koroncó
vidékén a nép énekelte.
8. Esztergom megvétele.
1706.
1. Sebes víz a Garam, siet a Dunába,
Kurucok tábora éppen ott megszálla.
2. Rákóci tábort üt a Garam-torokban,1
Perzsia-szőnyegen bíbor szép sátorban.
3. Perzsia-szőnyegen, fényes tigris bőrön . . .
Sátor előtt állnak palotások 2 bővön.
4. Verik a rézdobot, fújják a trombitát,
A sok nyalka kuruc üli a paripát.
5. Rákóci tábora torpad 3 a síkságon . . .
Rákóci sátora dombon áll magában.
6. Friss kerek dombon áll tegnapi nap olta ;
Nemcsak a sátor, a domb is csak azolta !
7. Jó kuruc vitézek csak tegnap dombolták,
A földjét kezekben 4 süveggel hordották.
8. Urunknak sátora magas helyen legyen ;
Szép tábora fölött végig tekinthessen !
9. Aranyos zászlója lobogjon magasra,
Messzéről mindenki mindjárt megláthassa !
10. Süveggel hordották, a dombot úgy rakták,
Rákóci patyolat-sátorát rávonták.
11. Nagy Rákóci jár az gyönyörű mezőben,
Rettenetes kardja villog a kezében.
12. Kardjával fölmutat Esztergom várára,
Vártornyán lobogó császár zászlójára :
1 Párkánynál. — 2 Rákóci gyalogos testőrezrede. —
8 terjed, húzódik. — 4 kezükben.
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13. Mire a fényes nap háromszor lesütne,
Hejh, magyar lobogó lesz oda feltűzve !
14. Szóljatok álgyúim, szörnyen ropogjatok,
Dunának két partja rengjen alattatok !
15. Hejh ! s megbődülének Rákóci álgyúi,
Hejh ! s megrendülének Esztergom tornyai.
16. Amott az vár alatt törik már a falat ;
Vég-Esztergom vára, jobb lesz, add meg magad!
17. Odafent az tokos 1 csak elhívé magát,2
Nem adja a várat, berdót3 nagyon kajált.
18. Ejten-éjjel egyszer az álgyú hármat szól:
Hát az sok kuruc az várra csak úgy nyomúl.
19. Készíti hiveit, híres vitézeit :
Fodor és Révay hajdú ezereit.4
20. Az palotás-ezret az Esze Tamásét,
Csajági Jánosét, Lóciét sok másét.
21. Ejten-éjjel egyszer az álgyú hármat szól :
Hát az sok kuruc az várra csak úgy nyomúl.
22. Tüzes garanáttúl6 világos az éjjel,
Hajh ! sok anya fia borul ott be vérrel !
23. Hasad a szép hajnal, piros az hegyoldal . . .
Esztergom várában Rákóci felnyargal.
24. Esztergom utcáin szikrát hány patkója,
Esztergom bástyáin lobog az zászlója.
25. Mikor Esztergomban örömet lőttének,
Ez versek kevesség 6 azután költenek.
26. Ha kérded: ki írta? — egy magyar fi,
Igaz örömében, elhigyje akárki.
1 labancok gúnyneve. — 2 elbizakodott. — 3 Wer da ?
tábori jelszó. — 4 ezredeit. — 6 gránáttól. — 6 kissé, kis idő
múlva v. ö. kicsinyég, mindég.
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Magyarázat. Esztergom megvétele 1706. augusz
tus havában történt. Rákóci serege Párkánynál állott
és onnan ágyúzta kurucaival a várat, mely nagy
ellenállást tanúsított. Parancsnoka Kucklánder Ferdinánd volt. Az első felszólításra nem akarta feladni
a küzdelmet, csak midőn már a vár teljesen alá volt
aknázva, úgy, hogy teljes egy hónapig tartott a
vívás.
E balladát, mely nemcsak a kuruc, hanem az
összes magyar népballadák egyik legremekebbike,
Thaly Kálmán egy 1706-iki kalendáriom egyik
mohos lapján találta. Az 5.—10. versszakaszban
említett kis kerek dombot a párkányi mezőn még
ma is mutogatják s a nép ma is azt tartja, hogy
Rákóci katonái süvegükben hordták össze, a mi
nyilvánvalóan csak költői túlzás és igen meghatóan
jellemzi azt a nagy szeretetet, mellyel Rákócit
katonái körülvették.
A ballada főszépsége az a drámai szerkezet,
mely népballadáink jelesebbjeit jellemzi. Az egész
öt képre osztható u. m. 1. a kuruc tábor rövid
drámai rajza (1.—4.), 2. a domb összehordása (5.—10.),
3. Rákóci intézkedése (11.—14.), 4. a várostrom
(15.—22.) és 5. a bevonulás (23.-26.). A művészi
szerkezetet még inkább emeli a költői szépségekben
gazdag népies előadás és a gördülékeny verselés
(alexandrin).
9. Kerekes Izsák.
1707.

1. Hallottad-e hírét a híres Szebennek,
A híres Szebennek s a híres Mohának 1
A Mohában lakó Kerekes Péternek,
S Kerekes Izsáknak, ő felnőtt fiának?
Ez egyszer ittason ment az istállóba,
Ott is feküvék a lovak jászolába.
1 Szeben közelében fekvő község.
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2. Egyszer csak kimene az Ő édes apja
A tornácba s lenéz onnan a határra :
Hát bizony jődögél nagy fekete sereg,
Úgy látszik messzünnen mint a setét felleg ;
Nem tudják miféle, kuruc-e vagy labanc ?
De mégis gondolják : a szebeni rácok.1
3. Ekkor csak lemene Izsák édes apja
A lovak jászlához s ilyen szókkal mondja :
Kelj fel fiam, kelj fel jó Kerekes Izsák !
Mert bizony jődögél nagy fekete sereg.
Úgy látszik messzünnen mint a setét felleg ;
Nem tudjuk miféle, kuruc-e vagy labanc ?
De mégis gondoljuk : a szebeni rácok.
4. Ekkor megfordula az első álmából, —
De mégsem kele fel a lovak jászlából.
5. Másodszor kimene az ő édes anyja,
S ilyen szókkal költi igen hamarjába :
Kelj fel fiam, kelj fel jó Kerekes Izsák !
Mert bizony jődögél nagy fekete sereg.
Úgy látszik messzünnen mint a setét felleg ;
Nem tudjuk miféle, kuruc-e vagy labanc?
De mégis gondoljuk : a szebeni rácok.
6. Ekkor megfordula második álmából,
De még sem kele fel a lovak jászlából.
7. Harmadszor kimene szép gyönyörű mátka
A tornácba s mindjárt lenéz a határra,
Hát jő az ellenség igen hamarjába ;
És leszalada ő a lovak jászlához,
És így kezd beszélni a kedves urához :
Kelj fel, szívem, kelj fel; itt van az ellenség,
Nem tudjuk miféle, kuruc-e vagy labanc?
De mégis gondoljuk : a szebeni rácok.
1 Szebent ez időben 4000 főnyi német és rác őrség tartotta
megszállva; a rácok olykor el-ellátogattak fosztogatni a szom
szédos vidékre. Ilyen fosztogató hadra vonatkozik e kifejezés.
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8. És ekkor felugrik jó Kerekes Izsák,
Igen hamarjába a lovát kihozák,
Felköté a kardját mindjárt oldalára,
S felfordula szépen jó barna lovára,
És visszatekínte s ilyen szókkal beszélt :
Kiontatom vérem apámért, anyámért,
Megöletem magam szép gyűrűs mátkámért,
Meghalok én még ma magyar nemzetemért !
9. E szók után lovát sarkantyúba kapja,
S az ellenség felé nagy bátran ugratja ;
Hát jőnek a rácok, ő meg elüttök van
Kardemelve vágtat igen iszonyúan . . .
„Add meg magad, add meg, jó Kerekes Izsák !“
— A rácok előre neki ezt kiáltják —
„Látjuk, hogy vitéz vagy, de csak egyedül vagy,
A reménység téged most mindgyárást itt hagy,
Akármint mesterkedj, a mi kezünkbe vagy !“
10. „Mit adok rajtatok,1 hogy egyedül vagyok !
Kard nem jár meg engem, akármint vágjatok?*
11. Mond Kerekes Izsák s vagdal jobbra-balra,
Hullatja a rácot a kardja egymásra;
Egy elémentébe gyalog ösvényt vága,
És visszajöttére szekérutat nyita . . .1
2
De ekkor megbotlék a lovának lába,
0 meg a lováról a földre borúla.
12. Jó Kerekes Izsák így járt a lovával;
A rácok pediglen karddal és dárdával
Vágják, ölik őtet s mindaddig göbődik,3
A mig egyet sem rúg s nem is vergölődik.
13. így pusztították el Kerekes Izsákot,
Aki a kardjával le vága sok rácot.
1 nem sokat törődöm veletek.
2 v. ö. Szilágyi és Hajmási históriájából :
Egy elémentében gyalogösvényt vága
Es visszajöttében szekérutat csapa.
3 vonaglik v. ö. meggebed.

59

Magyarázat. Nagy-Szebent a kurucvilágban
kétszer is ostromolták; először 1705-ben, mikor
Forgách Simon gr. oly szorosan körül zárolta, hogy
akkor rác lovasok aligha portyázhattak a vidékén
és másodszor 1707-ben, valamivel lazábban Pekry
Lőrinc. Épen ezért Thaly K. állítása szerint e
ballada ez utóbbi ostrom idejéből való lehet. Elő
ször Kriza János közölte 1864-ben Arany János
„Koszorúil című folyóiratában. A székelyek közt még
ma is ismeretes.
Tárgya egy híres székely vitéznek, kiről az a
hír volt, hogy fegyver nem járja, hősies küzdelme
és halála. Szerkezete egészen balladaszerű és leg
több népies vonás van benne ; ilyenek a hősnek
háromszoros koltögetése, mely, a „Megöltek egy
legényt . . .“ kezdetű és az „Árva fiú“ című nép
balladákban is megvan, továbbá több közös részlet
(így a Szilágyi és Hajmási balladára emlékeztető
rész a l l . versszak 3. és 4 sorában), a sok gondolat
ismétlés. — A hősiesség és a szerelem hatalma van
benne költőileg szemléltetve. Verselése alexandrin.
10. Bezerédi nótája.
1707.

1. Sárvár 1 alatt sűrű berek a Csere : 2
Leskeló'dő labancokkal van tele;
Sűrű berek még sincs annyi levele —
Mint a mennyi lompos labanc bújt bele.
2. Héja madár le-lecsap a fölyhó'bűl . . .
Lovas labanc ki-kicsap az erdőbűi,
Kurucot lát, hertelenűl megpördűl,3
Tőrbe csalni úgy akarná, de nem gyün.
1 vasmegyei község, hajdan híres várral. — 8 ma is
ez a neve egy Sárvár határában levő bereknek. — 3 meg
fordul.
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3. Kurucokat Bezerédi vezeti,
Ki a kardját német hússal eteti
A csajtárját 1 német vérrel festeti,
Tiz-húsz rác ha reágyün, csak neveti . . .
4. Bezerédi táncoltatja a lovát,
Villogtatja rettenetös pallosát,
Dobot veret, fuvatja az trombitát,
Meg is indúl, odacsap, meg hátat ád.2
5. Bolond ésszel a rác magát elhivé ;
Csak úgy árad a berekből kifelé,
Szép térhelyre 3 Bezerédi kivivé,
Ott egyszersmind arcul fordúl s vág belé.
6. Az német is kiözönlik rác után
Gyalog vagyon, a kuruc jó paripán ;
Bezerédi híres, serény kapitány:
Közrekapja, vágja, rontja szaporán.
7. Bezerédi híres vitéz kapitány:
Sar ab olj a -d ar aboij a magyarán.
Az német is neki búsul egynihány,
Rája támad, lüvés esik az lován.
8. Bezerédi elvesztette az lovát,
Bukompanni4 megtalálta a nyomát ;
Odaugrat, rázza hegyes dragonyát . . ?
Bezerédi gyalog is nagy harcot ád.
9. Az sok labanc mikoron rárohana:
Bezerédi csak egyedül ott vala,
Jó kardjával hármat-négyet suhinta —
Németekben tágasságot úgy csapa.
10. Párducbűrét az nyakából levonák,
De az árát életekkel megadák ;
Odamennek egynihány jó katonák —
Dandárját az németnek ott megnyornák.
1lótakaró. — 2 megfordul (v. ö. dat latus). — 3síkságra
4 Buoncompagnie császári tábornok. — 5lándsáját.
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11. Több kuruc is, hogy meglátja ezeket,
Bátorodik, űzi, mint az ebeket . . .
Bezerédi maga űz egy sereget,
Sárvár felé úgy hajtják a németet.
12. A Rábában vértül híznak az halak,
Véres vizben egymásra tátogatnak,
Dícsírgetik Bezerédit magoknak :
Hogy ő volna fundátora 1 javoknak.
13. Német testek buritják az parragot,
Vadmadarak lakodalmat laknak ott;
Dícsírgetik Bezerédit, Baloghot :
Hogy nekik oly rakott asztalt rakatott.
14. Kél a szél, a fákat vígan legyinti :
Kurucokat az jó Isten segíti,
Országunkat még egyszer megépíti,
Német ebtűi valahára megmenti.

Magyarázat. E költemény hőse Bezerédy Imre
egyike volt Rákóci legvitézebb embereinek, ki való
ságos réme volt Stiriának és Alsó-Ausztriáoak, a
hová sokszor becsapott. Testi ereje és bátorsága oly
nagy hírűvé tették, hogy a török szultán is kiváncsi
volt reá és Rákócitól arcképét kérte. Egy ízben
állítólag magát József császárt is kis híja, hogy
foglyul nem ejtette. Heisler sokszor próbálta Rákóci
tól eltéríteni, de sikertelenül, mig végre a szeren
csétlen trencséni csata után Ócskái példájára ő is
megtántorodott, de még idejében elfogták és SárosPatakon kivégezték. Az itt előadott kalandját egy
egykorú levélben is megerősítve találjuk, melyet
Béri Balogh Adám intézett 1707-ben Eszterházy
Antalhoz. (L. Thaly K. Adalékok II. köt. 186. 1.)
E költeményt Thaly K. egy kemenes-alji Kardos
nevű nemes embernél levő 18. századi följegyzés
után közölte.
1 megalapítója, szerzője.
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A ballada gyors drámai menete teljesen a tárgy
hoz illő, népies hangja, a sok alliteratio, ismétlés
meg az ügyes verselés (4—4—3) egyaránt jobb
népkölteményeinek közé helyezik.
11. A kölesdi harcrúl.
1708.
1. A kölesdi harcon, a kölesdi harcon
Hej ! én is ott voltam, elejének vágtam ;
Elejének vágtam, közepét bontottam,
Mint kaszás a füvet, döntöttem, rontottam.
2. Mikor Balogh Ádám 1 a kardját emelte :
Sándor László 1 akkor dandárt reávitte.
3. „Vedd fel, fiam, bátran németnek lövését,
Ne mutasd szivednek semmi röttenését,2
Ne mutasd szivednek semmi röttenését !u
4. Mikor Balogh Ádám a kardját emelte :
Szekerese István 1 is ezreit vezette.
5. „Rajta, rajta ! rontsad rácok sűrű rendét —
Hadd ne dúlja gaz nép édes hazád földét !u
6. Az Sió berkéig Ion nagy sivalkodás,
Fel Simontornyáig, sűrű, nagy roppanás.
Akkor Balogh Ádám indita több hadat :
Német is elveszett, a rác is elszaladt.
7. „Haj, édes ezerem ’. Haj Somogyi Ádám ! . . J
Most immár utánna, mindenütt az hátán !
Most immár utánna, mindenütt az hátán !“
8. Lovassá üldözte, — gyalogja üldözte,
Szegszárdig az mezőt vérével öntözte.
9. Megégett Rácország, megmaradt három ház . . .
Elesett négyezer, megmaradt három száz.
1 kuruc ezredes. — 2 rettenését, ijedelmét.
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Magyarázat. A költeményben elbeszélt t harc
1708. szeptember 2-ikán történt. Béri Balogh Adám,
híres kuruc tábornok Szegszárd és Simontornya
között az egyesült rác és német hadakat teljesen
tönkretette. (L. bővebben Thaly K. Vasárnapi Újság
1864. évf. 30. szám.) Csaknem 4000 ember maradt
a csatatéren, sokan foglyul estek és az összes tábori
felszerelés kuruckézre jutott. Ezt a nagy győzelmet
beszéli el balladánk, mely — iigy látszik — csak
töredék. Thaly Kálmán a vörös vári Rákóci- AspremontErdődy-levéltárban találta; egy 1708. évi hadijelentés
hátlapjára volt feljegyezve.
A balladát főleg a hézagosság, a cselekvény
egyes részleteinek rövid jellemző előadása teszi
hatásossá. Emellett ennek hangja is egészen régies
és legerősebben hatja át a németgyülölet. Verse
lése alexandrin.
12. Német sas vert fészket . . .
1709.
1. Német sas vert fészket már Sümeg várában,
Bordót1 kiáltanak Vég-Simony tornyában.
2. Veszprém vára volt még, álla utójára . . .
Azután szorúltunk sűrű Bakonyságra.2
3. Sárgúl már levele az sűrű Bakonynak —
Hervad szerencséje szegény kurucoknak.
4. A ntal3 úr bújdosdik, Vak-Bottyán haldoklik,
Vitéz Fodor László 4 sebekben kínlódik . . .
5. Jó Fekete István,5 Suka Benedekkel
Magas Veszprém falát festették vérekkel.
1 Wer da ? — 2 a Bakony sűrű erdejébe. — 3 Eszterházy Antal. — 4 Fodor László brigadéros egy kirohanás alkal
mával megsebesült. — 8 Fekete és Suka ezredesek, kiket
Heister Veszprémben lefejeztetett.
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6. Hellepront,1 Palkovics vasakat pöngetnek, —
Kik még megmaradtunk : üldöznek, kergetnek.
7. Meddig áll fönn fejőnk? csak az Isten tudja,
Csak az Isten tudja, — senki sem mondhatja.
8. Mi piros vérünknek, hol lész kiontása?
Fáradt teteminknek földben nyugovása.

Magyarázat. E költemény a Dunántúl 1709-ben
augusztus és szeptember havában történt gyászos
eseményeket rövid, de megható vonásokkal festi.
Eredetijét Thaly K. Simontornyán Beszédes uradalmi
mérnöktől kapta. Az egészet bizonyos borongós han
gulat hatja át, sok benne a lirai részlet, meglátszik
rajta, hogy már a trencséni szerencsétlen csata után
keletkezett.
13. Ócskái Lászlóról való ének.
1710.
1. Kurucok, kurucok, haj, szeginy kurucok —
Beh megsötétedett ti fényes napotok !
2. Oh gonosz szerencse, óh keserves óra ! . . .
Trincséni mezó'nek vérrel boritója.
3. Sok ezren borultak ott önnön vérekben,
Mások tántorodtak régi hívségekben.
4. Labanc már Ócskái : sok vitéz hadnagyi
Atkozva siratják az ő labancságát :
Verje meg az Isten állhatatlanságát !
5. Kemény Beleznai3 seriny Jávorkával,
Ama Bornemissza 3 híres Rác 4 Miskával.
1 Hellepront ezredes és Palkovics főhadi biztos a vár
feladásakor elfogattak. — 2 ekkor még kuruc őrnagy, később
azonban ő is labanccá lett s részt vett a kurucok elleni harc
ban. — 3 Bottyán őrmestere, később főhadnagy. — 4 újvári
hadnagy.
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6. Esküsznek Újvárban egymásnak kezére,
Erős esküvéssel Ócskái vesztére.
7. „Bátor 1 vérontásom — történjék halálom,
Álnok árulónak bosszúját megállóm,
Álnok árulónak bosszúját megállóm !“
8. S nyárnak hévségében, ősz sűrű ködében,
Kergetik Ócskáit nagy kegyetlen télben.
9. Beleznai kétszáz labancát levágja, —
Pilátushoz küldi őket vacsorára.
10. Bornemissza véle gyakran kergetődzik,
Rác Miska éjjel is ott környül leskelődik . . .
11. Jávorka pediglen paraszti ruhában
Egy nihány vitézzel csak bétör házában.
12. „Héj Ócskái László ! a nagy dobzódástúl
Kelj föl immár, — érted elgyöttünk Újvárból ! . . .
13. Vérünk árulója, most add meg magadot!“
— Fölkele Ócskái : de fegyvert ragadott . . .
14. Kiverik kezéből s úgy homlokon vágják, —
Vér elbontotta mind a két orcáját.
15. Viszik már, viszik már, kötve paripára,
Nyargalton-nyargalvást viszik már Újvárba.
16. Hogy vitték a kapun, istrázsa kiáltott :
„Itt hozzák, itt hozzák az Ócskái Lászlót !u
17. Hadi szék bírái ott egybengyülének,
Hiti szegő felett ők széket ülének.
18. írjátok furérok, Írjad sereg diák —
Vérveres téntával a nagy szenten tiát :
19. Világ példájára feje elüttessék,
Várnak bástyájára karóba tűzessék.
20. Hadd lássák mindenek : az bátor mint jára,
Ki megszegvén hitit, támadt hazájára !“
1 bár.
E n d r e i : S zem elv én y ek a k u ru c k ö lté s z e t e p ik á já b ó l.
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21. — Mikor rézdobokat megütték az vártán,
Mikoron az sípot megfújták az bástyán :
22. Akkor az piacon álltak mind fegyverben, —
Kihozák Ócskáit, vasakkal terhelten.
23. Ott felzöndülének vitézek, hogy látták :
„Öld meg az árulót ! Hozzá ! . . .“ azt kiálták.
24. S ha fejét nagy hamar hóhér el nem csapja :
Testét vitézlő rend izekké szaggatja!
25. Feltüzék az fejét a bástya fokára,
A mely néz Nyitrára, — egy nagy árbocfára.
26. Nagy fekete hollók sűrűn szálldosának —
S ott környül kerengvén, ekkép károgának :
27. „Kár, kár, kár, kár vala Ócskái Lászlónak,
Ilyen nagy vitéznek — lenni árulónak !
28. De nem kár, hazáját vérit eladónak
Szemeit ki váj ni fekete hollónak !“
29. — Már Ócskái László másoknak nagy példa:
Gonosz árulónak igy lészen halála !
30. Lelkeket világon szélvészek kergetik, —
Azután pokloknak lángjára vettetik.
31. Ezt szörzék Újvárban, ezerhétszáztizben . . .
Szeginy magyarokat segítse az Isten ! !

Magyarázat. Ócskái egyike volt Rákóci leg
vakmerőbb vitézeinek, de megbízhatatlan és gyenge
jellemű ember volt. Előbb labanc volt, később át
pártolt a kurucokhoz s ekkor nagy sikerrel harcolt
a császáriak ellen s ezért Rákóci őt nagy kitünte
tésben is részesítette. A trencséni csata után azon
ban ismét jónak látta visszapártolni a labancokhoz,
akik azonban nem sokra becsülték. Végre a kurucok
foglyul ejtették és kivégezték. Ez a tárgya az itt
közölt éneknek, melyet Thaly K. talált a magy.
kir. kamara budai archivuraában. Csajághy János
kuruc dandártábornok és érsekújvári várparancsnok
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nak — aki Ócskáit 1710. január 3-ikán lefejeztette
— gr. Bercsényi Miklóshoz intézett leveléhez volt
mellékelve e szavak kíséretében: „P. S. Miinémő
verseket fundáltanak itten Ocskairúl — imé alá
zatosan includáltam (ide zártam) Excellentiádnak,
pro curiositate.“
A ballada drámai rövidséggel és képben adja a
cselekményt és erős gyűlölettel van eltelve az igaz
ügy árulói iránt. Előadása, nyelve, verselése népies
eredetére vallanak.
14. Bujdosó Rákóci.
1711.
1. Kiállott Rákóci
A munkácsi sáncra,
Reátámaszkodék
Pántos pallosára 1
Reátámaszkodék
Pántos pallosára —
Reárivallkodék
Az rézdobosára :
2. Dobosom, dobosom,
Udvari dobosom !
Most néked megmondom :
Ne azt verd, hogy: mars, mars ! . . .
De azt verd, hogy: rajta ! . . .
3. Ördög nyúzza anyádat —
Ne úgy verjed dobodat !
Ne úgy verjed, mint eddig :
Isten tudja, hogy lesz, mint?
Hanem úgy verd : rajta !
Rajta, rajta, rajta!
4. Úgy verd : a föld rengjen,
Eg is visszazengjen,
1 a kuruc költeményekben gyakori kifejezés.
5*
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Aki él, meghallja, —
Sőt azt is, ki halva
Fekszik, felriassza :
Rajta, rajta, rajta !
Én híres vezérim :
Bottyánom, Bercsényim,
Pekrim, Bezerédim,
Kik vagytok vitézim :
Rajta, rajta, rajta —
Utolsó nagy harcra !
5. — Halálos nehéz köd
Mindent búsan béföd ;
Jobb is, ha nem látja :
Mert csak szíve fájna —
Tán meg is szakadna . . .
Dobos már dobolhat,
Rákóci únszolhat :
Rajta, rajta, rajta ! . . .
A tábor, a tábor
Zászlóit lehajtja
A majthényi páston,1
Szegény kuruc tábor . . .
Hajh Károlyi Sándor!
6. „Hajh Károlyi Sándor,
Károlyi Sándorom !
Hová lőtt, hová lőtt
Az én szép táborom ?
Most rejá kérdelek : 2
Felelj meg érette !
Kénszerítlek letött
Hétszeres hitedre ;
Valid bé, ne is tagadd :
Eladtad jó urad 1
7. Úgy lészen még dolgod
Neked, mint Judásnak ;
pázsiton, mezőn, síkon. — 2 számon kérem tőled.
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Bosszút áll, nem hagyja
Igaz maradékja
Hív Esze Tamásnak,
Nagy Boné Andrásnak,
Meglásd csak, meglásd csak !
8. Nem kérem én az országom
Inkább világgá bujdosom.
Úgy is tudom már :
El köll mennem már! . . .
Kovácsom, kovácsom,
Udvari kovácsom !
Fordítsd meg a patkót
Hódos 1 paripámon,
Az elejét hátra,
Ne forduljon vissza !
Úgy sem jövök vissza
Szép Magyarországra !“
9. „Két országom, népem :
Vitéz magyar, székely,
Az Isten megáldjon !
Patak, Isten hozzád, —
Német már a gazdád !
Isten hozzád, Munkács :
Engem többé nem látsz,
Legkedvesebb várom !
En édes hazámot,
Szép Magyarországot
Már többé nem látom, —
Már többé nem látom/4
10. „Eljön még az idő,
Szegény Magyarország,
Megátkozod te még,
E keserves órát ! . . .
Idegen nemzetnek
Be súlyos a járma !
1 homlokán fehér foltos.
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Régi vezérének
— Tulajdon vérének —
Sírva néz utána,
Sírva néz utána . . .
11. „Szeret Magyarország,
Óhajt Erdély ország
S holtig szán, holtig bán, —
Még a gyermekük is
Tudom, visszakíván !
Mikor rég elmentem :
Visszasóhaj tatok !
Mikor rég megholtam ;
Akkor is sirattok.
Haló poromból is
Feltámasztanátok, —
Összeszednétek még
Porhanyó csontimot ! . .
12. „A merre tenger zúg,
A merre a szél jár,
Csillag lehanyatlik, —
Ott nyugszom meg én már?4
13. — Be szomorúan szól a
Rákóci rézdobja,
Nem mondja már: rajta!
Rajta, rajta, rajta ! . . .
Hanem azt dobolja,
Messzéről zokogja :
„Szülőföldem, bölcsőm,
Te bús Magyarország !
Immár istenhozzád.
Immár istenhozzád !“

Magyarázat. E költemény a kurucköltészetnek
Szeged—Makó vidékén még ma is ösmeretes leg
szebb darabja. Thaly Kálmán Tanulmányai 107. lapján
szájhagyomány után közli. Az egész ballada tulajdon
képen 3 képből áll, az első az 1.—3. versszak, mely
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ben llákóci a végső harcra buzdítja embereit, a
második a 4 .-6 . versszak, melyekben a fegyverletétel eseményét kesergi és a harmadik a 7.—11.
versszak, a keserű búcsú hazájától. Bár telve van
lirai elemmel, mégis drámai és pedig erősen tragikai hatással van az olvasóra. Nyelv és verselés
tekintetében pedig határozottan fölülmúlja az összes
kuruc balladákat. Van benne szó- és gondolatismétlés,
középrím, alliteratio, fokozás, ellentét, szóval a nép
költemények minden előadási szépségét bőven meg
találjuk benne. Versmértéke félalexandrin váltakozva
itt-ott ősi nyolcassal. (1. 7. str.)
15. A tárogatós.
Endrődi Sándor.
1. De gyönyörűen,
Odagyűl mellé
De szépen szól a —
Apraja, nagyja,
Gölöncsér Andris
Könnyekre fakad,
Aki csak hallja.
Tárogatója !
Mikor megzendül
4. Tábor ez immár !
Régi siralma :
Forrong a vére :
Mit a császárnak
— Hátha még nincs is
Minden tilalma !
Mindennek vége ! ?
Elő a zászlót !
2. Fájja szomorún,
Fel, a kaszákat !
Fújja kesergőn,
Mint bujdosóban
Aztán neki a
Egykor az erdőn ;
Német plundráknak !
Aztán szilajon
5. De hatalmasan,
Fennyen, harsányon,
Riadón szól a —
Mint a hajdani
Gölöncsér Andris
Dicső csatákban.
Tárogatója !
3. Kecskemét város
Csöndes utcája —
Olyan lesz, mint a
Tenger hulláma

Mikor végsőt zúg,
Mikor elhallgat :
Csak dögé van a
Német vasasnak.
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