
VITÉZ KÁDÁR ISTVÁN ÉNEKE. 
(Rákóczy György 1657-iki lengyel hadjáratából.) 

1. 

Népköltészetünk gyűjteményei a népköltészet egy faját: az 
üdvözlő, köszöntő és búcsúztató énekeket, mintha csak mellőznék, 
szórványosan ismertetik. Az itt-ott megjelent ilyen nemű versek 
nem is kelthettek ' több fegyelmet, mint a tréfás szójátékok, gyer
mekversek, tánczszók, szólásmódok s közmondások. Ami megjelent 
is, inkább a lakodalmi, köszöntő, búcsúztató versek. (L. Erdélyi J. 
Népdalok I—II. Arany-Gyulai II. s az Ethnographiában. 

De a lakodalmi köszöntőknél is igen gyakran elhagyják a 
búcsúztató részt s így búcsúztató énekeink, különösen a régebbi 
korból valók, ismeretlenek. Pedig mondhatjuk, hogy ezek az éne
kek fontos, részint népköltészeti, részint irodalomtörténeti adatokat 
őriznek. Hogy csak egyet említsek, ősi verselésünk formáira is 
találunk ez énekekben példákat. Utalva Arany-Gyulai Népk. Gyűjt. 
I. 544. 1. Arany prózai dolgozatai 7., 8. 1., állításom bizonyítására 
a következő versformákat hozom föl: 

I. Az én galambomnak 
Dombon van a háza, 
A fenyvesre nyílik 
Üveges ablaka. 
Üveges ablakának 
Mázas kemenczéje, 
Tükörös tűzhelye. 
Tiikörös tűzhelynek, 
Gyémántos padlója. 
Gyémántos padlónak 
Gyónt áros asztala. 
Bibor takarója, 

Bibor takarónak 
Üveges ablaka. 
Nézz ki babám, nézz ki . . . 

s így tovább. 
Arany-Gyulai Népk. Gyűjt. I. 273. 

(Kalotaszeg). 

II. Mikor visznek Olmütz felé, 
Nyíljon az ég ezer felé, 
Nyíljon az ég ezer felé, 
Boruljon be minden felé, 
Boruljon be minden felé. 
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III. Három csillag van az égen 
[egy sorba, 

Három szeretőm van nekem 
[egyforma, 

Három között azt az árvát 
[szeretem; 

Édes anyja árván hagyta énne-
[kem. 

Három dinye van egy száron, 
[mind sárga, 

Három szeretőm van mostan, 
[mind árva, 

Három közül a legszebbik halo
vány ;̂  

Arra illik az én csókom igazán. 
Tápió-Szele. 

Arany-Gyulai Népk. I. 261. 

Arany János ismerteti a gondolatrythmust, ellentétes és ösz-
szerakó versformákat, Gyulai pedig főleg a balladák ismétlő sor-
rythmusát fejtegeti, Szabó S. (Koszom 1863) összehasonlításokat 
közöl a balladák ismétlő rímeiről s kiterjeszkedik a finn költészetre 
is. Népballadáink bőven tartottak fönn ily ismétléseket. 

I. Anyám, édes anyám ! 
Bizony csak meghalok 
Görög Ilonáér'. 
Bizony csak meghalok 
Karcsú derekáér', 
Karcsú derekáér', 
Piros orczájáér', 
Piros orczájáér', 
Dombos ajakáér', 
Dombos ajakáér', 
Gömbölyű faráér'. 
A lenvirág szemű 
Görög Ilonáér. 

Görög Ilona. 

Készülj édes fecském! 
Vidd el levelecském: 
Se nem olyan közel, 
Se nem olyan messze, 
Csak túl a tengeren 
Harmincz mérfődnyire. 
Ahol nevekedik 
Egy kerek dombocska, 
Egy kerek dombocska, 
Egy kicsi falucska, 
Tudom megismered 
Az én rózsám házit 

A Rab legény. 

Arany-Gyulai Népk. III. k. 32., 33. I. 

II. Neked adom, neked, irott palo-
[támot, 

Neked adom, neked, gyontáros-
[hintómat, 

Neked adom, neked, hat szép 
[paripámat. 

Kisgergö Islvánné. 

Kelj fel fiam, kelj fel Pálbeli 
[szép Antal! 

Kiért te megholtat, kapád előtt 
[sétál. 

Kelj fel fiam, kelj fel Pálbeli 
[szép Antal! 

Kiért te megholtat, udvarodon 
[sétál. 

Kelj fel fiam, kelj fel Pálbeli 
[szép Antal! 

Kiért te megholtat, most a 
[lábadnál áll. 

Pálbeli szép Antal. 

Mind menyen, mind menyen 
Három tolvaj legény, 
Mind menyen, mind menyen 
Rengeteg erdőkön, 
Rengeteg erdőkön 
Görögöt érének • 
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Görögöt megölék; 
Szekerét fölverek. 

Három tolvaj legény. 
L. Remekírók 55. k. Népballadáink. 

Mikor anyám szültél, szültél volna 
[követ, 

Mikor feresztettél gyenge meleg 
[vízbe; 

Feresstettél volna forró buzgó 
[vízbe, 

Mikor takargattál gyenge gyolcs 
[ruhába, 

Takargattál volna forró pará-
[zsába. 

Szabó S. (Koszorú 1863.) 

Nemcsak a magyar népköltészetben, de más népköltészetben 
is gyakori a refrain, sorismétlés, minthogy ez a népromantika 
elbeszélő formája legtöbb népköltészetben. Példákat idézhetnénk a 
szomszéd román és bolgár költészetből. S az eredeti ősköltészeti 
vonást e versformákból a búcsúztató énekeink is föntartották. Er re 
példák a Példák könyvéből vett hymnus, s az 1739-ből való »Halott 
búcsúztató« ének. Ezek szerint leggyakoribb a bevezető sor ismét
lése, ami úgy hangzik, mint az alliteratio az ütemeknél, a kezdő 
sor refrainje a versszakokban. A kezdő verssor visszatérése a vers 
menetét nem monotonná, hanem változatossá teszi. A kezdő sorok 
ismétlődése nemcsak a versszakok elején, hanem a végén is gya
kori lehetett. Amit tehát népdalaink és népballadáink megőriztek, 
azok a rythmikai adatok a kezdő sorok rythmusából s záró sorok 
refrainjéből maradtak fönn. Ami az alábbi példából látható: 

Hymnus. Példák könyvéből 1510. 
Elmegyek meghalni, Elmegyek meghalni, 

Mert az halál bizonyos, 
De az halálnak órájánál 
Semmi bizonytalanabb. 
Jóllehet bizonytalan (legyen). 
Azért elmegyek meghalni! 

Egyebeket követvén 
Még utánnam (es) többen jönnek, 
Mert sem első, sem utolsó 
Én nem vagyok. 
Azért elmegyek meghalni. 

Elmegyek meghalni 
Én ki mostan 
Az elmultakhoz 
Hasonlatos leszek, 
Ha el nem mentem is. 
Azért elmegyek meghalni, 

Elmegyek meghalni 
Király vagyok 
De micsoda az tisztesség 
(Micsoda) Ez világi dicseködés, 
Mert az embernek 
Király ura az halál. 
Azért elmegyek meghalni stb.1 

»Halott-búcsúztató« ének. 
(Kézirat 1739). 

Bizony szép az ember, de igen Porból sárból, egy darab agyag-
[romlandó, [ból, 

Oltván (?) adójához mendenben Első atyánk vétetett a porból, 
[hasonló, 

1 A latin eredetit lásd: X évf. 112. köv. lapjain. Szerk. 
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2. Bizony szép az ember, de igen 
[mulandó, 

Mint az gyenge kristály élete 
[oly romló, 

Szépen fénylik s valaminek lát-
[szik, 

De hirtelen izzé porrá válik. 

3. Bizony szép az ember, de igen 
[halandó, 

Szépsége mint virág, oly hirte
len múló, 

Kedves reggel tündöklő szép 
[fénynyel, 

Meg sem tudhadd estig hova 
[lesz el. 

4. Bizony szép az ember, de rövid 
[élete, 

Egy szempillantásni minden esz
tendeje, 

Mint kora nyiló Pünkösdi rózsa, 
Szeder között elfonnyad bim-

[bója. 

5. Bizony szép az ember, de igen 
[nyomorú, 

Siralmas élete sok buhtól sava-
[nyú, 

Kevés mézet, mérget s epét 
[többet, 

Oszt e világ bővebben keservet. 

6. Bizony szép az ember, de mely 
[boldogtalan, 

Félelemben bubán vajuszik, un
talan 

Phoenix módra föl s alá buk-
[dosva, 

Jut véletlen az halál horgára. 

7. Bizony szép az ember, de igen 
[nyavalás, 

Edgyik fájdalmára legott érkezik 
[más, 

Nincs épsége, betegségek fészke, 
Sok szenvedés az embernek élte. 
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8. Bizony szép az ember, de vál-
[tozó sorsa, 

Mint szegfű virágnak olyan 
[állapottya, 

Hogy megrágja mérges állat 
[szája, 

Szinét 'szagját lassan mind 
[elhordja. 

9. Bizony szép az ember, de dolga 
[félelmes, 

Életének uttya igen veszedelmes, 
Utász, horgász, amaz nagy 

[madarász, 
Kelepczéje, kinek ezer meg s 

[száz. 

10. Bizony szép az ember, de oly 
[hamar múlik, 

Mint a gyenge pára, mely 
[kevéssé látszik, 

Ha ma fennáll, szólíttya az. 
[Halál, 

Koporsóba holnap véletlen száll. 

11. Bizony szép az ember, de jaj 
[mely erőtlen, 

Élte oltalmára épen elégtelen, 
Nem nyújthattya szempillan-

[tásnyira, 
Ez világtól csak meg kell 

[válnia. 

12. Bizony szép az ember, de Halál 
[prédája, 

Sok fáradtságinak koporsó 
[jutalma. 

Iffjak, Vének, eöregek, gyer-
[mekek, 

Erre jutnak mendenféle rendek. 

13. lm hol szemünk előtt a szo-
[morú példa, 

Kisded Manser Mihály, gyá
szos koporsója, 

Édes anyja egyetlen egy raja, 
Mint két szemét,kit úgy őriz vala. 
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14. Megvált az világtól, elment Nincs félelme, örvend, szíve, 
[nyugalmára, [lelke, 

Menyekbe érkezett édes haza- Kedveseihez ez végső beszéde, 
[jára, 

Ilyen rythmikai adatokat őriznek ez énekek, s mondanom 
sem kell, hogy ép így ki lehetne mutatni, hogy régebbi korok 
irodalmának, nyelvének ismertetői, divatos költői iskolák műveihez 
szolgáltatnak jellemző adatokat; történelmi emlékeket tartanak fönn. 
De különösen hangsúlyozom, hogy a különböző korok irodalmá
nak jellemző vonásait sehol sem találjuk meg jobban, mint ezek
ben az énekekben. S minthogy népköltési adat van bennök, a régi 
idők népköltési maradványait ezek segélyével fölkutathatjuk, s a 
gyűjtemények népköltési termékeinek idejére útmutatóul szolgálnak. 
Ezek alapján a népköltési gyűjtemények igen sok adatáról meg
állapíthatjuk, hogy mely időkből valók. Egy ilyen a kort feltün
tető népköltési gyűjteménj' az irodalomtörténetre igen fontos volna. 

C Ezek után a búcsúztató énekekről emlékezem meg: t. i. ezek 
ismerete alapján állítottam helyre »Kádár István« énekének szövegét. 

Népszokás, hogy ünnepnap-, névnap-, születésnapon, temetés
nél, a ki vezérszerepet játszik (násznagy, gazda, kikérő, búcsúztató 
stb.) legalább egy bibliai mondással, köszöntő verssel áll elő. Ez 
a népszokás az ilyen versek egész sorozatát teremtette meg s hozta 
forgalomba. Gyakran pezsdül föl ezekben a néphumor kifogyhatat
lan forrása tréfás, enyelgő, naiv hangja, de igen sokszor megható 
jeleneteket, drámai fordulatokat jellemeznek. Sokszor összehalmoz
nak tudásuk feltüntetésére össze nem tartozó dolgokat ilyenkor 
tudákosak; jól- rosszul hallott nevekkel ékeskednek azért, hogy 
fölülemelkedjenek a tömegen, de a tisztán népies verseket a népdal 
minden sajátossága jellemzi, egyszerű, komoly s ünnepies. 

Azok a költői alkotások, melyek egy nevezetes történetet 
örökítenek meg, kiváló személyt dicsőítenek, vagy siratnak, faluról 
falura vándorolnak, mint a szerelmi népdalok. — Vannak köszöntő
versek és búcsúztató énekek, melyek századokon át nemzedékről 
nemzedékre öröklődtek s igen sok változáson mentek át. Csak 
kevés van, mely vándorlása közben eredetiségét megőrizte. 

Díszesebb névnap, lakodalom vagy haláleset alkalmával ének
mondás régi szokás. Az ilyén köszöntők és búcsúztatók helyi költő, lit-
teratus ember tollából kerülnek elő, s a nép eltanulja s átszövi saját 
költészeti vonásaival. Ezek a félig irodalmi, félig népies költemények. 

Igen sok búcsúztató ének, minthogy leggyakrabban ők is 
használják, a pap vagy a kántor műve. Saját maguk készítik, a 
legkomolyabb actusnál sokszor vidám hangulatra keltenek. íme 

Legelsőbben is te szép erős ház Déva 
Siránkozz kiáltsd fel nagy keservvel ejha! 
Mért hogy megevéd az almát anyánk Éva! 

írod. tört. közi. 1. 135. 
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Gyakran jelesebb írók munkáiból idéznek, költőkből vesznek 
ki részleteket. 

Ünnepélyesebb helyek és alkalmak pedig költői alkotásokat 
várnak. Ilyenkor valamely jelesebb költeményt mondanak el beveze
tésül, vagy több helyről válogatják össze a szép költői dictiót. Ez 
eljárásuk az irodalomtörténetre értékes, mert némely búcsúztató a 
kor kiválóbb költői alkotásait ismerteti meg. 

A búcsúénekek úgy a népköltészetben, mint az irodalomban 
nagy számmal vannak, melyek tárgyukat és hangjukat tekintve 
rokon fajaik a búcsúztató énekeknek, de ezek a dalköltészet körébe 
tartoznak. 

Ritkán terjed tartalmuk bővebb körre az ünnepnap magasz-
talásánál, a nap hősének dicsőítésénél, érdemei emlegetésénél. Czél-
juk sem más, mint az ünneplő közönség előtt felkelteni a nap 
fontosságát, elősorolni az események személyének rövid élettörté
netét, a szereplésének jelesebb mozzanatait. Hasonlatokkal, költői 
frázisokkal ékesítik mondókájukat. Majd a bibliából, görög-római 
irodalomból idézetekkel igyekeznek emelni beszédeik színvonalát. 
Emelkedettebb köszöntők és búcsúztatók költői munkák. Az ilye
neket nagy becsben tartják, örömmel másolgatják s fogékony
ságukról tesz tanúságot, hogy egészen vagy részletekben meg is 
tanulják és előadják a szerző említése nélkül. 

Műszerkezetről csak a búcsúztató énekeknél beszélhetünk. 

I. Bevezetés. Hangulatkeltés. 
II. Elbeszélés. Események, életrajzi mozzanatok ismertetése. 

III. Búcsúztató. 
A búcsúztató részei: 

I. Segélyül hívás. 
II. A búcsú ilyen sorrendben: 1. szülők, 2. testvérek, 3. roko

nok, 4. ismerősök, barátai, társai, 5. elöljárók, jótevők, 
6. nevezetes személyek, 7. ünneplő közönség. 

Ettől a sorrendtől nem térnek el. 
III. Hymnus és áldás. — 
A halott-búcsúztatók bevezetésében leginkább a halálról elmél

kednek, a lakodalmi búcsúztatóban pedig a házasság történetével, 
nászünnepély egyéb eseményeivel foglalkoznak. Mindkettőnek czélja : 
az érzelem- és figyelemkeltés. 

A halott-búcsúztató bevezetését a fennebbi. példában föl
mutattuk. 

A palócz lakodalmi búcsúztató a szt. házasság történetét így 
adja elő: 

Hallyunk szaót Uraim! szaóllok igazságot 
Nem beszélek tréfát, hanem valóságot, 
Agygyonak hát nékem e'kkis szabadságot, 
Mig eleő beszéllem a szén' házasságot, 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 20 
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Ádámot az Isten mikaó' teremtette, 
A szén' házasságot még akkaó' szerzetté, 
Egy aódala csontyát Ádámnak kivette 
Melybű' Éva asszon't mellé készítette 
Maga vaót a veőfény az egek királlyá, 
Amint Mójzesnek a szent' istóriaja 
Beőven előadja, bárkiki vizsgállya. 
Ezt minden értelem bámulja, csodállya. 
E szén' rendelési az egek urának 
Teczczett Ádám atyánk sok maradékának, 
Mint: pátriárkának, evangélistáknak, 
Páratlan életet kevesen tartanak. 
A kit az Úristen szeret mega'danyi, 
Mind baódognak lehet azokat mondanyi, 
Baódog, kit így megá'd Isten eő felségi 
Ezt mindegyik higyje. Itt versemnek végi. 

Istvánffy Gyula: Palócz lakodalom. Ethnográphia V. k. 

E gy XIX. évszázban leírt székely lakodalmi búcsúztató így 
vezeti be a búcsúztatást : 

Paris szőllőhegyén én nyugoszom 
[vala, 

Minden munkáimtól már megszü
lnöm vala, 

Azonnal csendes szél éjszaka eljuta, 
Mely első álmomból engem felriaszta. 

Felemelem szemem a magas egekre, 
És az égen levő tizenkét jegyekre, 
Ha megismerhetném és tudhatnám 

[merre ?. .- .• 
Mutatnak mindezek személy szerint 

[s kire! 

Szűzjegy mellett fekszik egy kis 
[csillag, 

Maga sugarával szép fényesen csillog, 
Tündöklő voltával mindeneket elfog, 
Annyira, hogy még a síró is 

[mosolyog. 

Tetszik ez a csillag Juliánná csillaga 
Mely az én nyelvemet szólnia tanítja, 
Nehéz ajkaimot búcsúra fordítja, 
Szívem kívánságát velem kimon

datja. 

Orfeusnak hangja, indulj vigasságra,. 
Venusnak serege kedves mulatságra, 
Kenyeres Juliánná indul búcsúzásra, 
Legyetek csendesen a meghallgatá

sára. 

A pályafutónak e tulajdonsága, 
A midőn futásra vagyon szabadsága, 
Ha verejtékezik is, az ő fárradtsága 
Nem szűnik meg, mert pálmához 

[vagyon kívánsága. 

Én ki e világnak játékos helyében 
Pályafutó voltam szüzek seregében 
Forgottam életnek sok bajos ügyé-

[ben 
Most immár indulok jegyesem ölébe. 

Reám bízta búcsúját Kenyeres 
[Juliánná, 

Ékesség, kegyesség tüköré s példája, 
Szemérmetességnek fénylő szép fák-

[lyája, 
Mert szüzességének zöld volt pálma

ága . 
Kézirat-gyűjteményemből 1822. 
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II. 

Az előttem lévő, külömböző vidékekről közlött »Kádár István 
éneke«-kből, továbbá Majláth Béla és Kanyaró Ferencz kijelentései
ből ítélve, kik mintegy tíz változatát látták a ponyván, s ehhez 
véve azt, hogy Thaly is több ilyenek közül írta le a Nemzeti Múz. 
könyvtárban, mondhatjuk, hogy ez a búcsúztató ének a XVII. és 
XVIII. évszázadban több vidéken széles rétegekben elterjedt ének 
volt.1 Miért volt ennyire népszerű ? Mintha csak népköltészetből való 
ének volna? Pedig nem népköltés. A népköltészet hatása inkább 
stílusának könnyedségében van, mint hasonlataiban, szólásmódjaiban 
vagy kifejezésében. Van benne a népieshez hasonló, mi a költemény 
fő ékessége is, hogy természeteses a búcsúztató énekek főbb kellékeit 
szerencsésen egyesíti magában; hangja, előadása népénekek egyszerű
ségével hat. Ezek a népköltészettel rokon vonások tették kedveltté. 
A mit a népköltészetből vett át költeményébe, mintha sajátja volna, 
egészen beilleszti s az ilyenek észrevétlenül hatnak a hallgatóra: 

S a tatár a nyilat mint pelyvát, úgy szórja, 
Mégis ugyan villog, forgolódik két karja, 
Hétszer a táboron magát általvágja, 
Még az ellenség is dolgait csodálja.2 

Épp oly szerencsésen olvadnak össze benne korának költészeti 
sajátságai és a megelőző évszázak búcsúztató énekeihez illő siral
mas nóták, énekek, hogy úgy fejezzem ki magam, akkordjai. Sok 
históriás éneket hallott vagy olvasott, Tinódi és Zrínyi hatása 
mutatható ki, de a régebbi költői iskola s költők hagyományait 
oly nagy közvetlenséggel adja elő, hogy kifejezése ezekben is új. 
Az első versszak szép költői hasonlata Magyarország romlására 
utal. Ezt a hasonlatot Farkas A. XVI. évszázadból való éneke óta 
Vörömarty: »Zalán futása«-nak kezdő soráig, a költők hagyomány
képen kapják s adják tovább. Ezen sorok Szegedi Kis István 
»Magyarok siralmas éneke-t« ; Tinódi Prini P., Majláth és Terek B. 
fogságáról szóló éneke3 kezdő versszakát juttatják eszünkbe és 
korának panaszos dalaira emlékeztetnek: 

»Szörnyű nagy romlásra készült Pannónia, 
Könyje, mint tengernek megáradott habja. 
Az búnak, bánatnak környül vett nagy árja, 
Mert a -vitézeknek esett most egy híjjá.« 4 

1 Philologiai Közlöny 1893. írod. Tört. Közi. 1893. Thaly: Vitézi É. I. 
2 V. ö. Szilágyi és Hajmási. Arany-Gyulai. Népk. I. Remekírók 55. k. 
3 Régi magyar költők tára. Szilády Á. III. k. 277. 1. V. k. 12. 1. 

4 Sirva vesziköl most szegin Magyarország, 
Mert tőle távozék hangosság, vigasság, 
Belőle kikele sok fénös gazdagság 
És fogságba esek egynéhány uraság. 

20* 
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Az első versszak után a görög költészetből vett hasonlatát 
említjük meg. Gyöngyösi költeményeiben vannak a görög hitélet, 
mythologia és történetből átvett hasonlatok, példák. Sokszor egész 
részleteket mond el a görög mondavilágból, s ezekben gyakran 
hasonlítja hősét Achilleshez, Hectorhoz, de a mi énekünk hét évvel 
előzte meg »Murányi Vénust«. Inkább Zrínyi, Hector hasonlataiból 
kölcsönözte, mert az egybevetésekből kitűnik, hogy a Zrinyiászt 
ismerte az ének szerzője. 

»Hector is valamíg Trójában lakhaték,1 

Addig a város is épen megtartaték, 
De mihelyest Hectornak nyaka elmetszetek, 
Mindgyárt a város is pogány kézre esek ! 4 

A magyar nemzetnek a zsidó nemzettel való hasonlata külö
nösen a XVI. században volt divatos. Farkas A. egész költeményt 
szentel ez összehasonlításra. Szegedi Kis István : »Magyaroknak siral
mas éneke-ben«. Szegedi: Jeruzsálem pusztulásáról szóló énekében, 
Tinódi vallásos históriáiban 2 megtaláljuk az ének bevezető hasonlatát. 

Elsőbben szent írást kell ezekre hoznom 
Azután az romlott magyar népre szabnom. 

Olvassuk az régi ó-testamentumban,3 

Kevés nép maradott sokszor zsidóságban, 
Mert fogva vitettek Babyloniában, 
Sok zsidó vitézek estek el a harczban.4 

S az Isten ládáját egyszer el is nyerték, 
Hofnit és Fineast mikoron megölték, 

Zrínyi Szigetvár hősét többször Hectorhoz hasonlítja 
V. ö. X. ének 94. v. XV. ének 16. v. 

Kikkel az alföldön sokat sanyargottam 
Sok deret, hideget meleget kóstoltam 

V. ö. Zrinyiász. 
Hogy Zrini ezekkel már sokat szenvedett 
Gonoszt, veszedelmet, hideget s meleget 

Zrínyi 
2 Régi 

85, 153, 179 1. 
3 Farkas A. 
5 Szegedi. 

* Farkas A. 

Leomlott előtte sok tatár sereggel 
Ellenség előtte mint fövény leomlott. 

Magyar költők tára. II. 4 1. 13 1. III. 

VI. ének 43 v. 

köt. 226. 1. v. 12, 

O törvényben stb. 
O törvényben nagyon sok dolgok voltak, 
Melyek tanúságunkra irattanak, stb. 
Nabugodonozor kerál fogságában 
Hatszáz és négyezer sidon esének, 
Édes hazájukból mind fogva vitetének, 
Ők is szolgálnak Babyloniában. 

Ä. M. Költők t. 11. á. I. 
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Mikor Éli papnak a dolgot megvitték, 
Rut halállal megholt: székibül kiesek.1 

Nem így van-e dolga Kis Magyarországnak, 
Ebben nevekedett vitézlő Kádárnak, 
Mássá volt hidjétek Hectornak, Ioábnak; 2 

Ezután Kádár hősi halálának elbeszélése következik. Ebben 
a sorrendet nemcsak az ének szerkezete, de a történet hű előadása 
is annyira megállapítja, hogy nehézség nélkül követhetjük a vers
szakok sorrendjét. Először Kádár megérkezését említi; majd az 
események történeti rendben jönnek. Sokall védelmére küldik; 
Újfalunál találkozik a tatárokkal. A mind sűrűbben érkező tatáro
kat várja le a síkmezőre, hogy velők megütközzék. A seregét 
biztatja: Boros csapata s Újfalu hadnagya is segítségükre jön. Ez 
alatt a vizén is tatárok jönnek, mire nem is gondoltak. Ezek körül
veszik Kádár maroknyi csapatát. Kádár fölismeri a veszedelmes 
helyzetet. Gyorsan halálra szánja el magát, hogy ne veszszen el 
egész csapata. A zászlótartóval élükön csapatát egy közeli úton 
maguk megmentésére szólítja föl. S ő maga, míg ezek túl esnek 
a veszedelmen, az előre nyomuló tatárokkal szembe áll. 

»Kiontom véremet szegény hazámért, 
E helyen meghalok édes nemzetemért, 
Nem szánok ontani bizony érte vért, 
Mert én a Krisztustól veszek jutalombért«. 

A tatárok nyílzápora, Kádár hősies harcza, az elszánt öldök
lés rajzával végződik az események előadása és az ének bevezető 
része. E szerint részei: 1. Bevezető versszak. 2. Magyar zsidó 
nép összehasonlítása. A történeti rész pedig: 3. Kádár megérke
zése. 4. Kiküldetése Sokall védelmére. 5. Újfalunál találkozik a 
tatárokkal. 6. Segítségben bízva, ütközetre készül. 7. Körülveszik. 
8. Csapatait menekülésre segíti. 9. Harcza és elesése. így egybe
vetve az előttünk lévő énekek szövegét, mondhatjuk, hogy épen 
megőrizték a bevezető részt. Egy-egy versszak itt-ott hiányzik, de 
a meglevők megtartják a sorrendet, rend tekintetében nem romlott, 
mint az ének eddigi ismertetői hitték. 

1 Tinódi: Söt Úr barkáját elöttök viselek, 
Viadalban jászok tőlük elnyerek, 
Dagonnak feje barkáért vétetek 
Ott megöletek. 

2 V. ö. Biai és Tinódi Dávid király énekét. 
Régi Magyar Költök tára III. 253 l. 
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III. 

A mennyire ép a bevezető rész, épannyira összevissza van 
forgatva a búcsúztató rész. A mi érthető, mert a közlött énekeknek 
adatai szerint is négy vidéken s ki tudja, hányszor használták. Sőt 
a Princeps szerint elitélt fölött is elmondhatták: 

»Őrködik az tatár előtte zsineggel, 
Azért bucsuzását bízta rám ily renddel«. 

Gyakori használat folytán a versszakok helyeikről elmozdul
tak, részleteket előre vagy hátra toltak, szakaszokat elhagytak 
vagy újakat toldottak be a szerint, a hogy a szükség, a körülmény, 
a helyzet kivánta. Bármennyire kényök-ked vök szerint összekuszál
ták az éneknek ezt a részét, kevés helyen változtatták meg a 
versszakokat. Egészben hagyták el vagy vitték más helyre, úgy 
hogy a szövegekben talált versszakok, melyek egyik-másikba nin
csenek benne, "megbízhatók, mondhatjuk, hogy a négy énekben 
egyetlenegy fölösleges versszakot sem találtunk. A rend helyreállí
tásának csak a búcsúztató énekek (lakodalmi, halotti) részleteikben 
való ismerete szolgálhat alapul. A búcsúztató versek részeit a 
palócz és székely, már említett búcsúztatóból ismertetjük. Ezek
ben az egyes részeknek, melyekben szülőitől, rokonaitól, testvérei
től stb. búcsúzik, legfontosabb elemei: megszólítás, bocsánatkérés 
és az áldás. Sokszor egy vagy két versszakban vannak előadva, 
más helyen három vagy több versszak fordul elő, a szerint, a milyen 
személyekhez és a mennyi mondanivalójuk van. A búcsúztató ének 
három részből áll: 1. segélyülhívás (exclamatio); 2. búcsúzás; 3. a 
megáldás. íme a példák: 

A palócz lakodalmi segélyülhívása. 

Hatalmas Ur Isten, világ teremtője, 
Tekints le méltatlan bűnös gyermekedre! 
Tekints le ezen jó és kedves szülőkre 
S harmatkép áldásod szállítsd le fejőkre ! 
Kik által világra engem helyeztettél, 
És eddig általuk szépen felneveltél, 
Most pedig számomra más utat jelöltél, 
A haza s életre engem segítettél. 
Azért buzgó szívvel hálát adok neked, 

~És áldom örökké szent gondviselésed, 
S buzgó szívvel kérem Isteni felséged, 
Hogy lelkem üdvére add e páros életet. 

Dr. Nyáry A. Vr. Eíhn. melléklet 1906. 
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1678. Halotti búcsúztató segélyhívása : 

Oh szabados, egy úr, mindenek Ura 
Kinek szent kezében élet halál sora 
Általad származunk, mindnyájan világra, 
Általad is megyünk halál kapujára. 

Engemet is midőn nem volnék formáltál, 
Ingyen jóvoltodból ez világra hoztál 
Szent ismeretedre kegyesen juttattál 
Világi jókkal is bőven megáldottál. 

Hatalmas Istenem, megvallom, vétettem, 
Szent szemeid előtt gonoszt cselekedtem, 
Melyért haragod méltán érdemeltem 
Kinek tüze miatt ime el is estem. 

Bárha példa lettem test szerint mindennek, 
Mivel akaratja igy volt felségednek, 
Szerelmes fiadért kegyelmez lelkemnek 
Hadd legyek részese az örök életnek. 

Kéziratgyüjtcményemböl. (1735.) 

Búcsúztatás. 

A segélyhívás nem mindenik búcsúztatóban van benne. 
Gyakran egyenesen a búcsúztatáson kezdik. Előlép a búcsúztató 
és csendet kér. S a mint elnémul a lakodalmi zaj vagy a halott 
fölött egyéb szertartást elvégeztek, mindjárt az anyához és atyá
hoz intéz búcsúztató szavakat. A mint említettük, illő megszólítás 
után a hibákért bocsánatot kér és Istentől áldást s egyéb jókat 
kivan. Némelykor az anyához érzésteljesebb s hosszabb búcsúz
tatást intéznek. így ez a rész gyakran hosszabb, de megtartja a 
búcsúzásnak három főkellékét: a) megszólítást, b) bocsánatkérést, 
c) áldást. 

A palócz lakodalmi búcsúztató így adja elő: 

Atyjától. 

Most hozzád fordulok, kedves édes atyám, 
Nézzed könyveimtu hogy borúi el orcám 
S mielőtt atyai házadtól kilépek 
Tőled térden hulva bocsánatot kérek. 

Bocsánatot kérek, mer' meg bántottalak, 
Jóságodér' sokszor szomorítottalak, 
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Kedves édes apám feledd el ezeket, 
Az Isten is álgyon meg ezer' tégedet. 
Sok bőv áldásaiban részesítse élted, 
Holtod után pedig vigye fel lelkedet 
Az örök életbe s adgyon menyben helyet. 

Anyjától. 

Kedves, édes anyám, tudom mint szerettél, 
Mint gyenge virágot, ápoltál, neveltél. 
Mos' pedig szárnyomra engem erisztettél, 
Azért édes anyám mielőtt indulok, 
Könyező szemekkel kebledre borulok, 
Bocsánatért esdek, drága édes anyám, 
Ha megbántottalak életemnek folytán. 
Az Istenre kérlek, bocsásd meg vétkemet, 
Hogy el ne veszítsem én szegény lelkemet. 
Isten is ezeké' álgyon meg tégedet, 
S fényes országába juttasa lelkedet. 

Dr. Nydry A. Ethn. (melléklet). 1906. 

A búcsúztató ismertetését a székelyföldi búcsúztatóból foly
tatjuk, részint hogy több adatból láthassuk a részleteket, másrészt 
a szebb s néhol emelkedett székely b. éneket bemutassuk. Tudnunk 
kell, hogy a búcsúztatóknak némely része sok idő alatt lévén 
használatban változásokkal van tele. Más része a sok változásban 
nyeri meg a szebb formáját és értékesebb kifejezéseit. 

Testvérétől. 

Kedves atyámnak bimbózott, szép ága, 
Elterjedt házoknak kedves, szép virága, 
Pálmafa módjára jövő sarjadása, 
Már e szavak tőled nyelvem búcsúzása. 

Amely esztendőben én teveled nőttem, 
Sok hevet, hideget teveled szenvettem, 
Ez időben neked, a miket vétettem, 
Arról engedelmet adj, tőled szépen kérem, 

Terjedjen szép hired s neved messze földre, 
Hogy élhess sokaknak gyönyörűségére, 
Találjon lelked is kivánt, víg kedvére, 
Jövendőben pedig boldog örömére. 

Megragadó képek, szép hasonlatok vezetik be a leánykoszorú
tól való búcsúzást. Ilyenkor a virág, a drágakő s a népköltészet-
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egyéb, virulást, ifjúságot kifejező symbolumai önként jönnek a 
búcsúztató ajkára. Ezért van, hogy a búcsúztatónak ez a része sok
szor költőibb, ünnepélyesebb és szebb mint a többi. 

Leánytársaitól. 

Pegasus kertének ragyogó virági, 
Jáirus leányának, jó leány baráti, 
Rubint módra fénylő szüzeknek seregi, 
Parnassus hegyének kinyílt szép rózsái. 

Ha társatok mostan párjára akada, 
Kivánt örömének napja felvirrada, 
Hibái ne legyen nálatok számlálva, 
Szüzek seregétől vagyon elvállása. 

Szálljon áldás mennyből éltetek rendjére, 
Mint égnek harmatja Hermonnak hegyére, 
Zendítse fületek a jó hírnek szele, 
A farsang forduljon szivetek kedvére. 

Mily megható az anya búcsúja a gyermekeitől. Azt hiszem,, 
ezt a megrázó jelenetet nincs ének, mely ki tudná fejezni. Ilyen
kor az egyszerű szavakkal előadott búcsúszavak is megindítanak. 
Mondhatjuk, hogy minden beszédnél itt élénkebben hat a hallga
tókra az árvák sorsa, s az anya utolsó szava. 

Leányaihoz. 

Két szép piros rózsám, szerelmes leányim, 
Ilonám s Borbárám, édes két angyalim, 
Jaj hogy hagylak el, két síró galambim, 
Értem siránkozó két kedves magzatim. ' 

Felettébb engemet bár ne sirassátok, 
Könyvel orczátokat el ne áraszszátok, 
Mert még előttetek szerelmes atyátok, 
A ki Isten után gondot visel- reátok. 

1678. Haloit-búcsúztatőból. 

Némelykor a rokonság vagy ismerősök olyan széles körberk 
élnek s annyira elterjedtek, hogy csak előszámlálni is sok időt 
kivan. Ilyenkor röviden búcsúztatják s egy versszakban vagy egy
két sorban mondanak Istenhozzádot az egyeseknek. így énekünk hőse 
Kádár István az egész seregtől búcsúzik, katonatársaitól, egyrang-
ban lévő barátaitól egészen a fejedelméig. Ilyenkori eloszámlalashoz 
példát találunk: »Bizony szép az ember« czímű halotti búcsúztatóban.. 
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Rokonaitól. 

Nemes törzsünknek szép zöld ciprusai, 
Néhai atyánknak olajfa vesszői, 
Pálmaágak, noha terhek nyomnak 
Tereh alatt felmagasztaltatnak. 

Mauser Ferencz úr, kisded atyámfia, 
Kedves bátyám tőlem megváltál ma, 
Hogy megtartson Isten s haza hozzon ; 
Szent atyámot kéri szívem azon. 

Mauser Gábor úr, igaz atyámfia, 
Kinek hideg testét szemem nem láthatja, 
Jóvoltodért, sok szolgálatodért, 
Végy irgalmat mennyben hűségedért. 

Mauser István úr megváltam tőled is, 
Isten kedvére bíz kis öcséd téged is, 
Élted jóval, mint merő virággal, 
Bővölködjék minden áldásokkal. 

Mauser József úr téged is elhagylak, 
Ez órától fogva Istennek ajánlak, 
Megmaradást az életben áldást, 
Adjon Isten mennyben boldogulást. 

Nézzen kegyes szemmel Isten reátok, 
Szerelmes bátyáim fejenkint, kik vagytok, 
Az égh fejeteket koszorúzza, 
Élteteket Isten soká nyújtsa. 

A szomszédoktól, ismerősöktől, gyülekezettől, lakodalmas 
néptől is ilyen módon csak egy-egy sorban vagy versszakban 
búcsúzik. Székely lakodalmi búcsúztató szerint. 

Szomszédaitól. 

Közel s távol lévő szomszédim, rokonim, 
Jelenlétetekkel én megtisztelőim, 
Mind megbocsássatok énnekem hibáim, 
Áldjon meg az Isten kedves tisztelőim ! 

Az egész gyülekezettől. 

E helyben egybegyűlt lakodalmi pompa, 
Fényljék életetek, mint napnak sugara, 
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Békesség, szeretet lakjék házatokban, 
Kívánja tünektek, jó atyátok fia. 

A befejező rész hálaadás, ima vagy áldás szokott lenni, 
Kádár István éneke így végződik, a mely példa lehet : 

Dicséret, dicsőség legyen az Istennek, 
Fogja pártját immár szegény nemzetünknek, 
Adjon vitézeket jó fejedelmünknek, 
Miért dicséretet mondjunk szent nevének. 

IV. 

Az ének helyreállítását verssorok vizsgálatával kell kezde
nünk. Összehasonlításokat tett Erdélyi Pál Phil. Közi. 1893. s kimu
tatta az Erdélyi, Thaly K. és a princeps editio között előforduló 
eltéréseket. Lényegtelen szócseréket, bővüléseket, másolási hibákat 
lát bennük s a költeményt torzuknak tartja, mert a versfők nem 
adják a szerzőt, holott az utolsóelőtti versszak jelzi, hogy a 
szerző nevét a versekben kell keresni. Azt állítja, hogy vagy a 
szerzőre vonatkozó versszak betoldás, vagy az ének szövege 
romlott. 

Thaly kiadásában kijelenti, hogy az ő éneke az Erdélyi 
Jánosétól mindenben eltér. Az 1678-iki székely másolatot, melyet 
Erdélyi Pál közöl és ismertet, a legrégibb éneknek mondja s észre
veszi, hogy ez a szöveg se lehet az eredetinek a hű másolata; 
sejti, hogy több eredeti adatot őrzött meg mint a későbbi varián
sok. Az (1735-ből való másolat, kiegészíti a princeps hiányos 
töredékeit. A mint említettük, az 1678. és 1735-iki versek egy 
forrásból valók. Mindkettő ugyanis székelyföldi másolat. Az 1735-iki 
ének mellett van egy másik búcsúztató ének, amely 1678-ból 
való. A két ének összehasonlításánál az 1735-iki a mindkettőben 
meglevő versszakokat tekintve a princepshez hasonló, de bővebb 
és az amannál hiányzó búcsúztató részt egészen közli s több 
versszakot ment meg, a mi a princepsben nincs benne. 

Épp ennyire hasonlók a Thaly és az Erdélyi szövege is. Egész 
versszakok ugyanazok; mindkettő egy egész éneket őriz, legfen-
nebb a verssorokban, befejezésekben, történeti és irodalmi nevek 
használatában, az ének sorrendjének némely kérdésében térnek el 
egymástól. 

Ha most a négy éneket összehasonlítjuk s ez összehasonlí
tás alapján az eredeti ének szövegét helyreállítjuk, meggyőző
dünk, hogy valamennyi kiadásban van értékes adat. Erdélyi egybe
vetéseit, Kanyaró fejtegetéseit itt nem ismétlem, hanem kiegészítve 
az újabb ének adataival az eredeti ének sorait ilyenformán 
állapítom meg: 
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Thaly: Hússzor a táboron magát általvágja, 
Néz az ellenség is, dolgait csudálja. 

Erdélyi I.: Hétszer a táboron magát általvágja, 
Néz az ellenség is, dolgait csudálja. 

Deák : Hétszer a táboron magát általvágja, 
Még az ellenség is dolgait csudálja. 

Princeps: Kétszer [tollhiba: hétszer] a táboron magát általvágja, 
Még a pogányság is dolgait csudálja, 

így lesz: 1. Hétszer a táboron magát által vágja, 
2. Még az ellenség is dolgait csodálja. 

/. E. D. 2. D. Pr. 

Az egész összehasonlítást, bármennyire érdekes, nem közlöm. 
Egy pár példával megvilágítom a helyreállítás körül követett 
módot. S beigazolom, hogy vizsgálódásomban szigorúan az éne
kek adataihoz ragaszkodtam. 

Thaly: Messze volt, higyjétek, hire e Hectornak, 
Oltalmazója volt Kádár az országnak. 

Erdélyi I.: Mássá volt, higyjétek Hectornak, Joábnak, 
Oltalmazója volt Kádár ez országnak. 

Deák: Mássá volt higyjétek Hectornak, Joábnak, 
Oltalma [v]volt Kádár nyilván ez országnak. 

Princeps: Mássá volt higyjétek Hectornak Achábnak 
Oltalma volt Kádár, higyjed, országunknak. 

így lesz: 1. Mássá volt higyjétek Hectornak Joábnak 
2. Oltalmazója volt Kádár ez országnak. 

1. E. D. 2. Th. E. 

Némely sornál, sőt versszaknál is mind a négy egyezik, 
máskor csak egyetlen egy szövegben kapjuk meg a történethez, 
verseléshez és az ének szerkezetéhez kellő adatot: 

Thaly: Az isten ládáját egyszer el is nyerték 
Hofviszt és Fiveászt mikoron megölték. 

Erdélyi I.: S az isten ládáját egyszer el is nyerték 
Hofnist és Eineászt mikoron megölték. 

Deák: Az isten ládáját mikoron elnyerek 
Ábelt és Phineast mikoron megölték. 

Princeps: [hiányzik]. 
így lesz: 1. S az isten ládáját egykor el is nyerték, 

2. Hofnit és Fineást mikoron megölték. 
1. E. Th. 2. E. Th. D. 

így az éneken végig menve s minden sort összehasonlítva 
megtaláljuk az eredeti ének sorait. A mint említettem, a bevezető 
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rész sorrendjét is megőrizték az énekek s így a búcsúztató rész 
helyreállításánál követett eljárásunkat kell még egynéhány példá
ban bemutatnunk. A sorrendet az énekek ilyen módon tartották 
fenn: 1. rokonai, szülőföldi kortársai, 3. katona barátai, kikkel 
együtt szolgált, hozzáértve a kapitányokat is, 4. várkapitánya, 
5. kapitány barátai, 6. a mezei hadak főelőljárói és II. Rákóczy 
mellett lévő főurak és ezek hadai, 7. a fejedelem, 8. az egész sereg. 
Meg kell említenünk, hogy a búcsúztató után barátját, Szabó Pált, 
felkéri, hogy temesse el és elbúcsúzik tőle. S így 9. barátjától. 
A. végén pedig a búcsúztató énekekben szokásos hivatkozás: Kr. 
országára, szent gyűrűkre, utolsó Ítéletre s más ilyen szentírási téte
lek foglalnak helyet. A befejezése a már említett hálaadás. 

így 1 - 3 : 
Elsőbben végbeli szíves akaróim, 
Füleki, putnoki, szerencsi rokonim, 
Nógrádi, palánki, gyarmati társaim, 
Diósgyőri, ónodi, szendrői barátaim. 

Továbbá Kikkel az alföldön sokat sanyargottam [katona társai] 

Végeken lakozó fő-főkapitányok stb. 

Ha addig a midőn köztötök lakhattam, 
»Számtalan csatákban veletek forgottam, 
Hogyha személyteket miben megbántottam, 
Megbocsássatok, mert én is gyarló voltam. 

4. Várkapitányától Széky Pétertől így búcsúzik: 
Széki Péter, a ki buzgó szeretettel, 
Ugy voltál én hozzám, mint test a lélekkel, 
Megbocsáss az egész szendrői sereggel, 
Ha voltam hozzátok valami vétséggel. 

Mint atya magzatit, engem úgy szerettél, 
Hibás dolgaimról gyakran megfeddettél, 
Sok jó akarattal voltál, mint fizettél, 
Isten boldogítson, engem megbecsültél. 

5. Kapitány társaitól Pap János, továbbá Diós-Győr és Ónod 
kapitányát említi, de valószínű itt Ónodi kapitányról van szó és 
ezen rész szerint Kádár I. mint kapitány esett el: 

Pap János Diósgyőr s Ónod kapitánya, 
Kik én életemnek voltatok hasznára, 
Látjátok halálnak akadtam horgára, 
Titeket is hívlak lelkem oldására. 
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Vitéz jó barátim, ha néktek vétettem, 
Nem akaratból is, ha kit megsértettem. 
Ellenségnek földén veletek, hogy tűrtem, 
Megengedjetek, ha tinektek kárt tettem. 

6. A mezei hadak vezéreitől és a főuraktól: 
Mezei hadaknak fő elöljárói, 
Urunk mellett holtig forgódó urai, 
Hajdú városok kapitány s hadnagyi 
Mind megbocsássatok urunk sok hadai. 

7. A fejedelemtől: 

Nagyságos, nemzetes, édes fejedelmem, 
Kinek hó pénzével keveset élhettem, 
Megvált Nagyságod is bizonnyal éntőlem, 
Immár nagyságod is megbocsásson nékem. 

8. Az egész seregtől: 
Ha én az országért nem vitézkedhettem, 
Arról mind az egész sereget követem, 
A hatalmas istent lelkem szerint kérem, 
Vitézeket adjon jobbakat helyettem. 

Ezután még egyszer istenhozzádot mond a katonáknak, 
kéri, hogy tartsák meg az ő reguláját; ne legyen a magyar soha 
ellenségük. Dicsekedve említi, hogy az ő regulája; soha senkitől 
semmit el nem vett, özvegyeket, árvákat, szegényeket nem rontotta, 
végűi felkéri barátját, a kit hadnagyságra emelt, hogy a testét 
sírba tegye s az említett elmélkedéssel végzi igy : 

Nem lehet teveled tovább maradásom, 
Mert Krisztussal leszen menyben én lakásom. 

Ezzel is én bizony méltán kérkedhetem, 
Hogy az Krisztustól drága hópénzt vettem, 
Melynél soha többet nem várhat én lelkem, 
Minden hóról-hóra nem vesz el én tőlem. 

lm a szent gyűrűket ujjaimra vonták, 
És a szent koronát a fejembe nyomták, 
Lelkemet a Krisztus székihez állíták, 
Szent! szent! kiáltással nevemet beírták. 

Ez a rész a legkülömbözőbb helyekre került. Majd a köze
pén, majd a búcsúztató bevégzése után adták elő. Most pedig a 
végére tettük, minthogy Krisztus országa s a szent gyűrűk stb. 
búcsúztatók végén szoktak állani; minthogy összefügg a Szabó 
Pálhoz intézett »búcsúszavakkal, a hol azok végződnek, értemileg 
is odafűződnek ezen elmélkedések. A végén levő többi versszako-
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kat az énekek szövegei épen föntartották, sorrendjüket tekintve 
egyeznek. 

A versszakok helyreállításánál a verssorok és versszakokban 
semmi önkényes változtatást nem tettem. Az így összeállított ének
ben egyetlen egy kezdőbetű veszett el. Egy S betű. Valószínű, 
hogy »Az tatár a nyilat mint pelyvát úgy szórja« verssornak az 
elejéről. Egy más helyen »Ihol a szent gyűrűket újaimra vonták« 
kezdőszavának I betűje elkopott. Egy V betű, mely Erdélyi I. 
énekében meg van Vigh János bekezdésben a helyreállításnál 
elmaradt, habár a versfő olvasásánál szükséges. 

Nagyobb zavar a bibliai neveknél van. Hoffnit és Fineást1 

valamennyi hibásan közli. Joáb helyén Achábot említi egyik szö
veg. A bibliai helyekkel összehasonlítva kitűnik, hogy itt Hoffni 
és Fineasról van szó, Jóábról és nem Achábról.2 

Úgyszintén a végvárak fölsorolásánál is változatok vannak,, 
ezek azért vannak, mert II. Rákóczi Ferencz idejében is előadták 
a búcsúztató részt, a mint Erdélyi János szövege mutatja. Mily 
végvárakat említhetett meg, biztosan nem is állapíthatjuk megr 
mert a Rákócziak korában ezek a végvárak átöröklés útján 
mindenik R. idejében szerepelnek. Biztos adatot csak Diósgyőr 
Ónod és Szendrő végvárakról szolgáltat. Az ének szerint Diós
győrnek Pap János Szendrőnek Széki György volt a várkapitánya. 
Az egyik énekben Ónod helyén Ónodi van s ilyen nevű emberről 
II. Rákóczy Gy. is megemlékezik levelezéseiben. 

/%. firtosváraljai másoló a kezdő betűket kedvvel rajzolgatja, 
így a zászlótartónak így irja: A Zászlótartónak. Ebből első tekin
tetre a betűk még nem értett sorrendje miatt Fazaks-t, majd 
Fazekast olvastunk, de csakhamar feltűnt, hogy a betűk nincsenek 
természetes sorrendben. Tüzetesebb vizsgálat után a versfő titkát 
megtaláltam. E szerint a szavak kezdő betűje közbül van s ettől 
jobbra és balra vannak elhelyezve a betűk pl. FAR így AFR, FARKAS 
így SKAFRA most megfordította ARFAKS, és ezt irta be a versfőbe. 

Ha most ennek a megtalálása után a kezdőbetűket elren
dezzük nyitjára jövünk, hogy milyen nevet rejt a versfő. Az első 
szó így alakul NOS=ONS megfordítva SNO. A hoszszabb szavaknál 
a jobbra és balra való elhelyezés után hármas betűcsoportokat 
csinált a NOS mintájára szintén megfordítva rejtette el a versfőben. 
Johannesből lesz: EAOJHNS, az HNS-ből lesz: NHS; az JOA-ból lesz: 
OJA, az Eoj-ből OEJ ; e hármas betűcsoportokat helyükre téve lesz: 
OEJANHS, megfordítva SHNAJEO. így kapjuk KHEUDUS-ból SUHKEU 
megfordítva DEKHUS. HiMNUs-ból SNIHMU hármas betűcsoport átté-

1 I. Sám. IV. r. 7 v. És elnyerek az isten ládáját is és az Éli papnak fia 
is meghala; Hofni és FineaS : 

U. o. IV. r. 17 v. A te két fiad is megholt, Hofni és Fineas, az isten 
ládáját is elnyerték. 

2 I. Kir. 16 r. És cselekedék Achab, Ombrinak fia gonoszabbul az úrnak 
szemei előtt mindazoknál, kik előtte voltak. 
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teleivel lesz: SINMHU megfordítva UHMNIS továbbá (M)NENIAE vagy 
MNAENiE-ből lesz: EINNMAE betüáttétellel ENIAENM, megfordítva lesz, 
<M)NEAINE. ha most valamennyi szónak a betűrendjét összeállítjuk 
a következő sorrendet kapjuk: 

SNO SHNAJEO ARFAKS DEKHUS UHMNIS MNEAINE, ezt k i b o n t v a 
így olvassuk a versfőt: 

Nos Johanes Farkas Kheudus Himnus (M)neniae. 
[Mi] Kődi Farkas János gyász- (v. emlék-)himnus. 

V. 

Az ének szerzője Kődi Farkas János. Életéről Nagy Iván 
több adatot közöl.1 A Középszolnoki és Dobokai Farkas család 
Zemplén megyéből származott és Erdélyben Bethlen idejében tele
pedett le. Elődjük, mint szolga szerepel a fejedelem környezetében. 
A Középszolnoki ág részint a Rákóczy-háborúk miatt, részint 
birtokfelosztás következtében elszegényedett. II. Rákóczy György 
politikai küldetésekkel bizza meg őket. így említhetjük Farkas 
Ferencz 1644 és 1657-ben küldöttségét a török hódoltságba.2 

Az okmányok nem irják a Farkasok előnevét így a II. Rákóczy 
György korában szereplő Farkasok, István, György stb. nem Írhatjuk 
biztosan, hogy Farkas János vérrokonai, minthogy a fejedelmi 
birtokon Zemplénben, Erdélyben és Székelyföldön elterjedt Farkas 
családok voltak. De elég, ha a Kődi Farkas családról Nagy Iván 
után és Rákóczyak levelezéseiből tudjuk, hogy az erdélyi fejedelem 
körében szolgálatokat, megbízásokat teljesítenek. 

így valószínű Kődi az a Farkas János is, ki II. Rákóczy 
György alatt Moldvában, Havaselvén tatár-kozák csapatoknál titkos 
politikai missiót végzett. Két levelét ismerjük, melyben küldetéséről 
számol be. Egyik 1654 aug. 4 Jassiból. Pekri Istvánt értesíti, hog}^ 
a tatárok forrongnak s a kozákok közt Moldvában és az Oláh 
vajdáknál II. Rákóczy Györgynek jó híre-neve van,3 a másik 1656 
rnárcz. 15-iki, melyben azt irja, hogy a tatárok nem jó szemmel 
nézik II. Rákóczy vajdáit.4 Mindkettő titkos megbízásáról ad bizony
ságot s úgy látszik, hogy II. Rákóczy Györgynek híveket szerzett. 
Egyike így II. Rákóczy György politikai ágenseinek, kik nagyra-
törő vágyaiban, a lengyel királyság elnyerésében segédkeztek. 

A lengyel háború kitörésekor 1657 január havában, a mint 
II. Rákóczy György lengyel földre lépett, 20,000 kozák csatlakozott 
hozzá. A mennyiben épen ezen küldetése a fenti levelekből kitűnik, 
£L II. Rákóczy Györgjrtiöz csatlakozó idegen csapatok közt van 
Farkas János is. A táborban már ismerős. Itthon sokat forgott II. 

1 Nagy Iván. Magyarország családai IV. 122. 
2 Szilágyi, Két Rákóczy Gy. levelezése, 125, 527, 580 1. 
8 Szilágyi, Erdély és az Éjszakkeleti háború. I. 333 1. 
* Szilágyi, S. II. Rákóczy Gy. és az európai diplomáczia. 329 1. 
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Rákóczy György birtokain küldetésekkel, megbízatásokkal, maga is 
szolgálhatott a végvárak katonasága között A hadjárat után haza
került. Nincsenek adataink 1679-ig, mikor Apaffy Mihály alatt 
nemesi levelet kap, melyet 1681 Sámsondon tartott gyűlésen hir
dettek ki. Miből láthatjuk, hogy Thököly s valószínűleg II. Rákóczy 
Ferencz alatt is szerepel.1 

így Farkas János élete a kuruczköltészet korára esik. A mint 
Kádár István énekéből kimutattuk, műveltsége korának színvonalán 
állott. Nyelvismerete kétségkívül az akkori viszonyokhoz mérten 
többoldalú volt, német, latin s szláv nyelvekben lehetett járatos, 
mert mindez politikai szerepléséhez megkívánt eszköz volt. Ismerte 
Tinódit, Zrínyit, Gyöngyösit, kora vallásos költészetét s a XVI. 
évszáz elbeszélőit stb. Verselése, stílusa könnyed, választékos. Egy 

. nagy hasonlata, költői képe a napfényre került versében hivatott 
irónak s épérzékü verselőnek tünteti föl. Sőt vannak részletek, 
melyekkel a kuruczkori költők természetesség, költői csin és előadásmód 
tekintetében nem versenyezhetnek. Közvetlen és egyszerű éneke arra 
jogosít, hogy a kuruczkori költészetben más versei után is kutassunk. L-' 

Kádár Istvánról biztos adataink nincsenek. Születési helyét 
az énekből nem tudjuk megállapítani. »Füleki, putnoki és szerencsi 
rokonaim« tételéből csak sejtjük Zemplén vagy Gömör megyei 
származását. Szintén az énekből tudjuk meg, hogy a szendrői vár
katonasághoz tartozott, s hogy azon zászlóaljaknál szolgált, melyek 
az alföldön a hajdúvárosokban több ideig tartózkodtak. 

Erről az alföldi portyázó Kádárról, ki a törökkel sokszor 
harczolt és a törököktől zsákmányt és foglyokat hajtott, kiről az 
ének így emlékezik meg: 

Kikkel az alföldön sokat sanyargottam, 
Sok deret, hideget s meleget kóstoltam, 
Sokszor a pogányon szerencsét próbáltam. 19. v. 

A kincsért éntőlem törököt vártatok. (20. v.) ; 

okleveleink is megemlékeznek. II. Rákóczy Gy. említi egy 
Kádár Péter nevű katonáját, a kit a törökök elfogtak. Megparan
csolja, hogy mindenáron váltsák ki és hozzák haza.2 De ez 
Kádár Péter. Istvánról 1657 jun, 5-én ír Haller Gábor Boros
jenőről (II. Rákóczy Gy.-höz). »A Strázsahegynél a gyulai és csanádi 
törökök egy felesleges ménest elhajtottak, kárpótlásul azokért az 
aradi lovakért, a melyeket Kádár Istók emberei a törököktől 
elhajtottak«.3 Ez megerősíti az ének megbízhatóságát s hogy Kádár 
I. az alföldön hosszú időn át katonáskodott. 

'Nagy Iván. Magyarország családai. 122 1. 
3II. Rákóczy György levelezése Székelyhíd. 1651. 
3 Szilágyi Sándor Erdély és az Északkeleti háború II. k. 410 1. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 21 
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Valószínű hogy itt is érte az 1657 január havi toborzás s a 
csapatokkal együtt részt vett II. Rákóczy György lengyel hadjáratá
ban. Kanyaró értekezésében életére nem ad több adatot a versekben 
kapható czélzásoknál. Inkább Mihály Farkas másolatát bírálja s a 
princeps ferdítéseit, hiányait mutatja ki, s a hely és az idő tör
téneti kérdéseivel foglalkozik.1 Egy kissé élesen felel Thalynak 
Szalárdi Siralmas krónikájára támaszkodva s halálának évét, melyet 
Thaly 1660-ra tett, Szalárdi alapján 1658 szept. 13-ra teszi. Mind
annyian Berettyó-Új falut említik Kádár hősies halála helyéül. 

Kanyaró a Siralmas krónikából a tatárok előrenyomulását 
1658 szept. hóban ismerteti. E szerint tatár szárnycsapatok (mert a 
főcsapat Erdélyben van) szept. 2-án Jenőt ostromolják, egy része 
Belényest dúlja föl. Szept. 10-én Meszes hágóit lepik el a tatárok s 
Váradnak tartanak. » Oly vakmerően dúlnak, pusztítanak, hogy hét 
lovasból álló előcsapat sorba veszi a Berettyó-melléki falvakat 
s a jó hajdúvárosokat s tüzet vetve beléjük, porrá teszi.«2 

Most mielőtt Berettyó-Újfalu mellett csak egy tatárcsapatot 
is fölmutatna, Szalárdit idézi a krónika alapján, mintha látta volna, 
állítja, hogy Berettyó-Újfalunál, hol a mai vasút hídja van, esett 
el Kádár 1658 szept. 13-án. Szalárdiból vett idézete így szól: 
»A csaták a Tóczó mellől járton járnak vala; de valamelly felé 
fordulnának, mindenütt hol hiában járnak, hol megveretnek vala. 
Mint Berettyó-Újfalunál is Kádár István híres-neves, az alföldre 
csatázással járó, abban híves-neves legény is a török ellen; ki is a 
fejedelemtől vagy két-század magával csatára bocsájtatván, hogy 
az Berettyónak az újfalvi malomgátnál általjárója volna, az Kádár 
jó alkalmatossággal, de boldogtalan kimenettel megállotta vala. 
Mert azon gátra feles tatárság jönni találkozván, noha a vele levők 
nagyon javallanák; több népet által bocsátani annáL csak a kivel 
birhatának, nem kellene és ellene támadni is, magukat (a lesből) 
kimutatván, míg a szoros gáton ő felölök derekasan meg nem 
felesedének, hogy addig kellene. De ő által takarodásokat addig 
vára, hogy mikor magokat kimutatnák és noha magokat nagy 
emberkedéssel viselnék, bennek sokat el is hullatának; de nekiek 
felesedvén a sok pogányság, hogy a sűrű nyilokat nem állhatnák 
s lövések miatt elhullani sokan is kezdenének, hátat adni kénysze
ríttettek vala. De az sűrű nyilas pogányság úgy rajtok lett vala, 
hogy életben bennek nem sok szabadulhatott vala. Kádár 
Istvánt magát is főben lőtték vala, úgy hogy a csata után el-
takaríttatásakor az agya koponyájából a nyilvasat ki sem von
hatták volna.«3 

Bármennyire megbízható a Siralmas magyar krónika, itt 
nem számol be azzal a tatárcsapattal, mely Kádár csapatát körül-

1 Régi magyar Kádár István éneke. írod. tört. Közi. 1893. 
2U. ott. 287 1. 
8 Szalárdi, Siralmas magyar krónika 397. 1. 
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vette és későbbi értesülés alapján saját magának mond ellen, mikor 
azt mondja, hogy Berettyó-mellékén nem volt több hét lovasnál. 
Ez ugyan Kádárt körül nem vehette. Ellentmondásba keveredése 
szembetűnő, mikor elbeszéli, hogy »ha az Úristennek kegyelme a 
fejedelem tanátsát arra igazgatja vala. . . hadait arra fordítja vala . . . 
megverhette és eloszthatta volna.« E szerint, mint Szalárdi elbeszéli, 
a fejedelem sem a tatár szárnycsapatok betöréseivel nem állott 
szembe, sem a hét lovasból álló előcsapat pusztításainál nem volt 
jelen.1 

De hogy ebben az időben a fejedelem nem járt Berettyó-
Újfalunál, azt nemcsak Szalárdiból, de a fejedelem irataiból is biz
tosan megállapíthatjuk. 1658 szept. 3-án Ugrán van, szept. 6-án 
Váradon, szept. 12-én reggel átszáll a Berettyón Váradtól éjszaki 
irányba. Szept. 15-én Keserői táborból ir, szept. 29 Kalló, szept. 23. 
Dorogh, okt. 7.. Varad. A térképen, ha összekötjük, a fejedelem 
útját, Berettyó-Újfalut nem érinti.2 

De nemcsak a fejedelem, de tatárcsapatok sem voltak Berettyó-
Újfalunál. Szept. 12. levelében irja II. Rákóczy György, hogy 

, »ugyanez órában hoza 120 lovasból álló csapatunk 9 főtörököt, 
kiket Jenőtől nem meszsze fogtak«.3 Jenőnél így török harcz folyt, 
lehet tatár előcsapatok segélyével. Ugyanazok pusztítják el Belényesi. 
A tatár khán Gyula-Fehérváron van. A tatár előhadakról tudjuk, 
hogy szept. hóban Várad környékén csak Szent-Mártont támadták, 
de legfennebb a falu védekezett, II. Rákóczy György csapata még 
szórványosan sem ütközött meg velük.4 

Ha nem volt a fejedelem Berettyó-Újfalunál, nem is adhatott 
engedélyt Kádárnak a csatára. Ha nem volt tatárcsapat, kik 
vették körül Kádárt s csapatát ? Méltán kérdezhetjük most, hol van 
Berettyó-Újfalunál a tábor, a fejedelem, a tatárcsapat, hol vannak 
Kádár társai, kapitányok és az egész sereg, kiktől búcsúzik? 

Ha az éneket helyreállítása után átolvassuk, megtudjuk, hogy 
a táborban mondták el, a hol jelen vannak »Urunk sok hadai, baj
társai kapitány barátai«. Megtudjuk, hogy Kádár az ellenség földén 
esett el: 

»Ellenségnek földén veletek hogy tűrtem« (25. v.) 

Berettyó-Újfalut nem nevezheti az ellenség földének, mert a 
hajdúvárosokkal együtt Rákóczyé volt. Nem is török birtokon 
folyt az a háború, mit az ének szerzője oly szépen leírt, mert 
abban minden szöveg egyezik, hogy Kádár tatár csapatok
kal ütközött meg. Az énekben az is meg van mondva, hogy ha-

1 Szalárdi, Siralmas m. krónika. 398 1. 
2 Szilágyi Két Rákóczy Gy. levelezése 558—567. 1. 
3 U. ott. 561. 1. 
4 Szalárdi. u. ott. 

21* 
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zajától távol halt meg. Midőn Szabó Pált arra kéri, temesse el, 
így szól: 

Nem kérlek, engemet hogy vigy messze földre, 
Ama czifra pompás temető helyekre. (32. v.) 

Kádár ezek szerint távol hazájától az ellenség földén esett 
el. Ha most tovább vizsgáljuk, az Erdélyi szövege egy folyóról 
emlékezik meg: Rába. Ez a folyó nem lehet a dunántúli Rába, 
mert egyrészt a királyi birtokon nem volt ez időben harcz a 
tatárokkal, másrészt semmi vonatkozásba nem tudjuk hozni sem 
az ének szerzőjével, sem II. Rákóczy György birtokaival, küzdel
mével és hadjárataival. Itt belátjuk csakhamar, hogy nem a Rába 
folyóról van szó, hanem Rába vizéről, mely Lengyelországban volt 
és ma is a Visztula jobboldali mellékfolyója. Krakkó alatt nem 
messze ömlik bele a Visztulába. 

Rába vizén mindjárt több tatár érkezek, 
Kádár vitézmódra velük megütközék, 
Hátúi a seregek eszekbe sem vevék, 
Hogy a sok tatárok hátul körül vennék. (12. v.) 

Az éneknek ez'a félreérthetetlen adata a történeti szintért Len
gyelországba teszi át. Csak az a kérdés, hogy Rába környékén 
vagy a közeleső lengyel kerületekben van-e Újfalu? Több ilyen 
helység van, melyet a II. Rákóczy katonái Újfalunak nevezhettek. 
Itt csak egyet említünk Nie-polowice, a Rába és Visztula összetorko-
lásának környékén, Krakkótól nem messze. 

Az oroszban a Nie ebben a szóban Hiio-^ayH^-^leHB «= 
Neu-fund-land, újat jelent. A pole = mező. Mező és falu jelentés
ben fölváltva fordul elő a szlávban, mint a tótban is: Velko-pole 
nem Nagymező, amit Jelentene, hanem Nagyfalu. így Nie-polowice 
— Új-hely, Ujmező, Újfalu. 

Az 1657-iki lengyel hadjárati levelezések több Újfaluról 
emlékeznek meg. így a havasalföldi csapatok vezére 1657. július 
4. (vagy 14.) tudósítást küld [Stephan vajdához]. Értesíti a magyar, 
svéd és kozák csapatok hollétéről; svéd és magyar sergek egyesü
léséről ; Visztulán való átkelésükről, Varsó feladásáról. Innen 
Rákóczy visszavonulásáról, a Krakkói útvonalról, mert erről német 
csapatok fenyegetik, a tatárokról s elég bőven ír a magyar sereg 
csatározásairól a Bug és Dnyeszter vidékén. Említi II. Rákóczy 
egyezkedéseit is, így folytatja: 

»A török kapitányt, a kit a vajdához küldtek, úgy instruál
ták, hogy mihelyt a Dnyeszteren által megyén (t. i. a küldött), 
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Újfalu felé küldjön egy embert elő s tudósítson Nagyságod felöl 
bennünket, tudhassuk, mint vagyon Nagyságod i«1 

A tudósítás azért sürgős, mert Kemény János előre jelezte (!), 
hogy Moldván mennek haza Hosszúmező felé s arról a hírről 
akarnak valót tudni, hogy a törökök, a kik segélycsapatok küldése 
miatt fenyegették a vajdát, nem rontottak-é be Havasföldére? 
A mi a visszavonulásuknak útját vághatná. 

Hozhatunk fel más bizonyítékot is, hogy Újfalu nem magyar 
területen, hanem Lengyelországban szerepel az 1657. lengyel had
járatban. A moldvai hetman levele 1657. július 11-érői, melyet 
a kir. kamarai levéltárban őriznek, így szól: »Kegyelmed levelét 
vévén, írását megértettem. A híreknek mivoltáról így tudósítha
tom. Az táborról, II. Rákóczy György fejedelemtől két kapitány 
ember jött, kik azt mondják, hogy Őnagysága Újfalunál volna, 
az khán Őnagysága is eleibe indult volna, három napi járóföld 
volna csak egymáshoz az hol vannak és egymáshoz közelgetnek, 
ezen két és három napok alatt megválik. A kozákok nagyobb 
tábora Umanban van, de Zeliczky az umanaiaknak feje mindenütt 
a tatárok nyomán jár és mindenütt ütközik velük, az strázsájo-
kat az tatároknak mindenkor megveri, végre mi leszen belőle, 
csak az egy élő Isten tudhatja.«2 

Isten áldása kegyelmeden. Datum Ilonahid die 11 julii 1657. 
Jóakaró atyafia szolgál 

Vaszilia Hatmann s; k. 
Ha több helység is van a lengyel kerületekben, melyet Újfalu

nak, vagy Újvárosnak mondhatnak magyarul, de az ének adatai 
Rába vize mellé vezetnek, bizonyosnak vesszük, hogy a Hetmanok 
levelében említett Újfaluk nem a szóban levő Újfalu, akkor is 
csak helykérdések merülhetnek föl, de bizonyos, hogy Kádár 
hősies halála az 1657-iki lengyel hadjáratban történt, még pedig 
június 15. és július 4-ike között. 

Ennek bebizonyítása után az időre nézve sem tájékoztat 
kellően a moldvai Hatman levele. Amennyiben említi ugyan, hogy 
július 11-én még egy napi járóföldre van s a tatárok beérik 
II. Rákóczy táborát. 

De mikor ez a csata történik, akkor ostromolják Sokallt, 
ennek a felmentésére küldik Kádárt (az énekek ferdítései Sokak 
= Sokall helyett), ami július 11 -ike előtt történhetett. 

Oh de mely hirtelen esek változása 
Midőn küldék őtet Sokall oltalmára. 

Itt két lengyel városról lehet szó: Sokall és Sokolov. Inkább 
Sokolov védelmére gondolunk, bár az adatok mind Sokallt emlí-

1 Szilágyi S. Erdély és az Éjszakkeleti háború. II. köt. 422—425. 
2 Szilágyi II. Rákóczy Gy. és az európai diplomaczia. 548 1. 
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tik. De mindkettő előbb Rákóczynak meghódol s akkor a tatárok 
ostromolják. De semmi esetre sem a Thaly által olvasott szabolcs
megyei magyar község, Szakoly, mert lehetetlen, hogy Kádár a 
hajdú városokból, a hol II. Rákóczy katonái voltak, majdnem éjszak
keleti irányban Szakoly védelmére menjen s e városoktól délre 
Berettyó-Újfalunál elessék. 

Akkor történt az esemény, mikor szorosabb körbe zárták 
Rákóczy csapatait, a mi végre Rákóczy csapatainak végső veszedelmét, 
elfogatását, megsemmisítését vonta maga után. Azért mondja az 
ének, hogy mind el »ne vesszen Urunk kevés hada«. 

Akkor történt az esemény, mikor II. Rákóczy csapataival 
együtt a romlás és a végső veszedelem szélén állott, ide czéloz az 
ének, mikor azt mondja: 

Elhagyá érettünk a felföldnek partját, 
Hogy hallá ide-le magyarok romlását. (9. v.) 

Kádár egy csapat élén a határszélt védte s onnan vonult a 
táborhoz. Az ide le a folyók völgyeit jelenti. A romlás II. Rákóczy 
veszedelmére vonatkozik; így a Kádár elesése II. Rákóczy György 
és a magyar sereg valóban siralmas, romlásban szörnyű vissza
vonulásakor történt, a mi június végén és július elején történt. 

Ha II. Rákóczy lengyel hadjárati útját: az előrenyomulást, 
a svédekkel való egyesülést, majd a svédek visszavonulása után 
a visszatérést átnézzük, nemcsak hely, de az időre nézve is, tájé
kozást kaphatnak. 

II. Rákóczy György 1657. január 29-én átlépi a határt, 
márc. 28-án Krakkóban van, máj. 25. a svéd csapatokkal egyesül, 
ápr. 11. találkozik a két uralkodó, ápr. 21. átkel a Visztulán, 
máj. 19. Brzestig vonul, máj. 24. Varsó alatt van. Jún. 22. a 
svédek hazamennek Varsó mellől. Jún. 15. körül a tatárok elő
nyomulnak a lengyel földön és Magyarországba ütnek be. Jul. 2. 
visszafelé átkel a magyar sereg a Visztulán, júl. 10-én kozák 
csapatok ütköznek a tatár lengyel csapatokkal, júl. 12—15. napok
ban pedig a fejedelem seregének két ízben kellett a továbbvonul-
hatást fegyverrel kivívni, júl. 26-án a fejedelem hazatér, júl. 31-én 
a tatárok elfogják Kemény Jánost és II. Rákóczy György seregé
nek maradványait.1 

Ha most nemcsak a fejedelem útját, de a csatározásokat is 
átvizsgálnók, úgy biztosan megállapíthatnók Kádár elesésének 
helyét és idejét, mert a lengyel hadjárati csatározásokban esett el. 
Még pedig a meglevő adatok szerint azokban a csatározásokban, 
melyek a fejedelem visszavonulása idején történtek 1657. jún. 15-től 
júl. 26-ig. Összeesik a tatárcsapatok előrenyomulásával, a kik jún. 
15-ike körül árasztják el a lengyel földet és Magyarországot. 

1 Szilágyi Sándor: A Magyar Nemz. Története. VII. k. 40—45 1. 
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Ugyancsak jún. 13-án II. Rákóczy csapatainak vereségéről hírek 
jártak: »jún. 13.1 két új hírt kaptunk, egyik, hogy a litvániai sereg 
a svéd és erdélyi sereg nagy részét legyőzte, s hogy 2000 ellen
ség maradt a csatatéren, a föld 2 mértföldnyi távolságra azzal 
volt borítva«. (Noyers levele jún. 13.)2 Erre a hírre indul Kádár 
csapataival a krakói őrségtől a fejedelemhez, illetve Sokall föl
mentésére küldik, melyet a tatárság ostromol. Ekkor ütközik meg 
az akkor már a határszélen és a krakkói erdőségekben elrejtőzött 
előrenyomuló tatár csapatokkal, amelyek Rába vize mentén Krakkót 
közelítik meg 1657. jún. 15. körül s itt esik el Kádár István 
Krakkótól nem messze a Rába vize mellett. 

Ami a Szalárdi: »Siralmas Magyar Krónikája« Kádár István
ról szóló tudósítását illeti, nem egyéb, mint egy epizód beleszőve 
az 1658-iki tatár pusztításokról szóló történeti eseményekbe. 
Értesülése az ének adataival egyezik, csak a történet helyére és 
a fejedelem engedélyadására nézve tér el. így Szalárdi az esemény 
előadásában annyira hű és megbízható, a mennyire értesülései hűek 
és megbízhatók. 

Amint látjuk, nemcsak a búcsúztatóban elferdített neveket, 
versszakokat, sorokat, kifejezéseket, változatokat kellett átvizsgálni, 
nemcsak a bővüléseket, rövidítéseket, másolási hibákat kellett 
helyreigazítani, de az annyira biztosnak vett történeti esemény 
helyét és idejét is más alapon kellett fölkutatni. Értekezésünk 
adatait így foglaljuk össze: A Kádár Istvánról a XVII. évszázból való 
ének elterjedt búcsúztató vers volt több vidéken és széles körökben. 
Ez onnan van, mert szerencsésen egyesíti magában kora és a 
megelőző korok írói hagyományait s Kádár hősies halála miatt s 
mert a tatár pusztítást írja le, országszerte közfigyelem tárgya 
volt. Kádár István énekét a lengyelországi hadjáratban a katona
ság körében mondták el mint búcsúztatót s így az esemény, 
Kádár hősies halála, nem Magyarországon Berettyó-Újfalunál tör
tént 1660-ban, mint Thaly megállapítja, sem pedig ugyanott 1658. 
szept. 13. körül, mint Kanyaró Szalárdi alapján helyreigazítja, 
hanem 1657. június 15. körül Krakkótól nem messze Rába vize 
mellett történt. 

Szerzője a versfő szerint Ködi Farkas János, a ki a Rákóczy 
udvarában szolgálatokat teljesített, korának műveltségével bírt, 
mint költő is ez ének alapján ismeretes lett. 

Szi lágyi S. II. Rákóczy Gy. lengyel hadjárata 1657. Tanulmányok II. k. 
47—100 1. 

2 Szilágyi S. Ú. ott. Egykorú levelek II. Rákóczy Gy. lengyel hadjára
tából, 39 1. 
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VITÉZ KÁDÁR ISTVÁN ÉNEKE . . . 

Pr.=Princeps editio, E.=Erdélyi, Th.=Thaly, D.=Deák, M.=Mindenik. Négy 
régi énekből 1907-ben készült új szöveg. 

1. Szörnyű nagy romlásra készült Pannónia, 
Könyje, mint tengernek megáradott habja, 
Az búnak, bánatnak környűl vett nagy árja, 
Mert az vitézeknek esett most egy hijja. 

1. E. Th. D., 2. Pr., 3. D., 4. Pr. D. 

/ 2. Nem illik ez vitézt nekem elhallgatnom, 
Sőt méltó Kádárról bölcs verseket irnom, 
Elsőbben szent írást kell ezekre hoznom, 
Azután az romlott magyar népre szabnom. 

1. M., 2. Pr., 3. M., 4. Th. E. 

3. Olvassuk az régi ó-testamentumban, 
Kevés nép maradott sokszor zsidóságban, 
Mert fogva vitettek Babyloniában, 
Sok zsidó vitézek estek el a harczban. 

1. Pr. D., 2. M., 3. Th. D., 4. M. 

4. S az Isten ládáját egyszer el is nyerték, 
Hofni-t és Fineast mikoron megölték, 
Mikor Éli papnak a dolgot megvitték, 
Rút halállal megholt: székibül kiesek. 

1. D. Th. E., 2. Th. E., 3. Th. EL, 4. D. 

5. Hector is valamíg Trójában lakhaték, 
Addig a város is épen megtartaték, 
De mihelyest Hectornak nyaka elmetszetek, 
Mindgyárt a város is pogány kézbe esek. 

1. Pr. D., 2. Th. D. 3. D., 4. D. 

6. Nem úgy van-é dolga Kis-Magyarországnak 
S ebben nevekedett vitézlő Kádárnak, 
Mássá volt hidjétek, Hectornak, Joábnak, 
Oltalmazója volt Kádár ez országnak. 

1. E. Pr., 2. E. Th., 3. D., 4. Th. E. 

7. Azt reményli vala felőle már szivünk, 
Isten után hogy ő lesz edgyik védelmünk, 
Bástyánk, erős tornyunk ő leszen minékünk, 
De, jaj, mint csalatánk szerelmes Istenünk! 

1. E. D., 2. E. Th. D., 3. E. Th., 4. Th. D. 
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8. Jeles életének kiséretes volta, 
Mert a szegényeket sohasem rontotta, 

„Ha más rontotta is, Kádár oltalmazta, 
Te lehetsz, oh Felség, ennek bizonysága. 

1. Pr., 2. Th. E. 3. Th. Pr. 4. D. 

9. Elhagyá érettünk felföldnek partját, 
Hogy hallá ide le magyarok romlását, 
Felköté érettünk Kádár István kardját, 
De, jaj, mely kevéssé forgatá szándékát! 

1. Th. D., 2. D., 3. M., 4. E. 

10. Oh de mely hirtelen esek változása, 
Midőn küldik őtet Sokall oltalmára, 
Új-faluhoz juta tatárok tábora, 
Ott leve Kádárnak utolsó csatája. 

1. D , 2. Pr. D., 3. D., 4. Th. 

11. A seregét pedig fenszóval biztatja, 
Mondván: várjuk alá az tatárt a sikra, 
Ezennel Borosnak elérkezik hada, 
Újfalunak is majd megsegít hadnagya. 

• 1. Pr., 2. Pr., 3. Pr., E., 4. Th. 

12. Rába vizén mindjárt több tatár érkezek, 
Kádár vitéz módra velők megütközék, 
Hátul a seregek eszekbe sem vevék 
Hogy a vizén másutt sok tatár érkezek. 

1. E., 2. M., 3. D., 4. Pr. 

13. Fölemelé Kádár szemeit az égre, 
Mondván: Uram Jézus, jöjj segítségemre! 
Nosza vitézkedjünk katonák két kézre, 
Mert nem látunk embert jönni segítségre. 

1. Uí, 2. E. Th., 3. D. Pr., 4. M. 

14. A zászlótartónak fenszóval kiáltja, 
Mondván: vidd el, fiam, a zászlót más útra, 
Hogy mind ne vesszen itt urunk kevés hada, 
Mert Magyarországért meghalok én még ma. 

1. E. Pr. D., 2. Pr., 3. D., 4. Th. D. E. 

15. Kiontom véremet én szegény hazámért, 
E helyen meghalok édes nemzetemért, 
Nem szánok ontani bizony érette vért, 
Mert én az Krisztustól veszek jutalombért. 

1. M., 2. Pr. D., 3. D. Th., 4. Pr. 
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S a tatár a nyilat, mint pelyvát, úgy szórja, 
Mégis ugyan villog, forgódik két karja, 
Hétszer a táboron magát általvágja, 
Még az ellenség is dolgait csodálja. 

1. Pr. D., 2. Pr. D. Th., 3. E. D., 4. D. Th. 

\ 17. De hogy fárasztatott nyilak erejével, 
Mégis mindhalálig öklel hegyes tőrrel, 
Leomlik sok tatár előtte sereggel, 
Azért búcsuzását bizta rám ily renddel: 

1. E., 2. D., 3. E. D., 4. Th. Pr. 

18. Elsőbben végbeli szives akaróim, 
Füleki, putnoki, szerencsi rokonim, 
Nógrádi, palánki, gyarmati társaim, 
Diósgyőri, ónodi, szendrői barátim ! 

1. Pr. D., 2. D. Th. E., 3, Th. Pr., 4. E. Th. Pr. 

19. Kikkel az Alföldön sokat sanyargottam, 
Sok deret, hideget s meleget kóstoltam, 
Sokszor az pogányon szerencsét próbáltam, 
Már Isten hozzátok, tőletek megváltam. 

1. E. Th. Pr., 2. Pr., 3. Pr., 4. Th. 

20. Végekben lakozó fő-fő-kapitányok, 
Kik engemet kincscsel gyakran ruháztatok, 
A kincsért éntőlem törököt vártatok, 
Már elmúlt, éntőlem többet nem várhattok. 

1. Pr. D., 2. E. Pr., 3. D. Th., E., 4. Th. 

Ha addig a midőn köztötök lakhattam, 
Számtalan csatákban veletek forgottam, 
Hogyha személyteket miben megbántottam, 
Megbocsássatok, mert én is gyarló voltam. 

1. Th., 2. Th., 3. Th., 4. Th. 

22/Széki Péter, a ki buzgó szeretettel, 
Úgy voltál énhozzám, mint test a lélekkel, 
Megbocsáss az egész szendrői sereggel, 

. Ha voltam hozzátok valami vétséggel. 
1. D. Th., 2. E. Th. D., 3. Th. D., 4. Th. E. 

23. Mint atya magzatit, engem úgy szerettél, 
Hibás dolgaimról gyakran megfeddettél, 
Sok jó akarattal voltál, mind fizettél, 
Isten boldogítson, engem megbecsültél. 

1. E. Th., 2. E. Th., 3. E. Th., 4. E. Th. 

16. 

21 . 



VITÉZ KÁDÁR ISTVÁN ÉNEKE 331 

2 4 / P a p János Diósgyőr s Ónod kapitánya, 
Kik én életemnek voltatok hasznára, 
Látjátok, halálnak akadtam horgára, 
Titeket is hivlak lelkem oldására. 

1. Th. D., 2. E. Th., 3. Th. E., 4. Th. 

25. Jó vitéz barátim, ha néktek vétettem, 
Nem akaratból is, ha kit megsértettem, 
Ellenségnek földén veletek hogy tűrtem, 
Megengedjetek, ha tinektek kárt tettem. 

L E. Th., 2. E. Th., 3. Th. E., 4. Th. E. 

26» Mezei hadaknak főelőljárói, 
Urunk mellett holtig forgódó Urai, 
Hajdú városoknak kapitány s hadnagyi, 
Mind megbocsássatok Urunk sok hadai. 

1. D. Th., 2. E. Th., 3. D. Th., 4. D. Pr. 

27. Nagyságos, nemzetes, édes fejedelmem, 
Kinek hópénzével keveset élhettem, 
Megvált Nagyságod is bizonynyal éntőlem, 
Immár Nagyságod is megbocsásson nékem. 

1. M., 2. Pr. Th., 3. Pn, 4. Pr. 

28. Ha én az országért nem vitezkedhetem, 
Arról mind az egész sereget követem. 
A hatalmas Istent lelkem szerint kérem: 
Vitézeket adjon jobbakat helyettem! 

1. Pr., 2. D. Pr., 3. D., 4. Th. 

29. Immár jó vitézek az istenre kérlek, 
A miként én éltem, ti is úgy éljetek, 
A szegény árvákon megessék szivetek, 
Ne legyen a magj^ar soha ellenségtek! 

1. E. D., 2. D. E., 3. D., 4. M. 

30. Mert ám, jó katonák, dicsekedik lelkem, 
Valakitől hogyha valamit elvettem, 
Vagy a szegényeken erőszakot töttem, 
Bátor holtom után legyen átok nevem! 

1. D., 2. D. Th., 3. Th. E., 4. Th. E. 

31 . Szabó Pál, szerelmes, édes kenyeresem; 
Kit a hadnagyságra jó szívvel emeltem, 
Tedd a sirba kérlek meghidegült testem, 
Honnan előkéri Krisztus, én elhiszem. 

1. Th. D., 2. D. Th., 3. Th. D. E., 4. Th. D. E 
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32. Nem kérlek, engemet hogy vigy messze földre, 
Ama czifra, pompás temető helyre, 
Hanem hol kicsurgott testem piros vére, 
Ott legyen csak közel eltemető helye. 

1. D. Th., 2. Th., 3. D., 4. Th. D. 

33. Mely nehezen esik tőled megválásom, 
Azt meg nem mondhatom, mert nincsen szólásom, 
Nem lehet teveled tovább maradásom, 
Mert Krisztussal leszen menyben én lakásom. 

1. Th. E., 2. Th. E., 3. Th. E., 4. E. 

34. Ezzel is én bizony méltán kérkedhettem, 
Hogy az Krisztustól drága hópénzt vettem, 
Melynél soha többet nem várhat én lelkem, 
Minden hóról-hóra nem vesz el éntőlem. 

1. Th. D., 2. Th. D., 3. Th. D., 4. D. 

35. Ámbár a vadak is testemet megrágják, 
Hollók és farkasok véremet kiszívják, 
ítélet napjára még előállítják, 
Ama rettenetes székre feltámasztják. 

1. Th., 2. D. Th., 3. D., 4. D. 

36. Ihol a szent gyűrűket ujjaimra vonták, 
És a szent koronát a fejembe nyomták, 
Lelkemet a Krisztus székihez állíták, 
Szent! szent! kiáltással nevemet beírták. 

1. Th. D., 2. D., 3. Th. D., 4. D. 

37. Nem nyújtom már tovább én bucsuzasomat, 
Vitézek, tartsátok meg az én regulámat! 
Kövessétek kérlek az én nyomdokomat, 
Ha akartok venni menyekben jutalmat. 

1. D. E., 2. D., 3. Th. D., 4. D. 

38. Ez éneket a ki rendelé versekben, 
Vitéz Kádár Istvánt kesergé szivében, 
Csak alacsony sorsú gyenge értelemben, 
A nevet keressed néhol a versekben. 

1. D. E., 2. Th. D., 3. Th. D., 4. D. 

39. Dicséret, dicsőség legyen az Istennek, -
Fogja pártját immár szegény nemzetünknek, 
Adjon vitézeket jó fejedelmünknek, 
Miért dicséretet mondjunk szent nevének. 

1. D. Th. E., 2. D., 3. D., 4. D, 
— = — DEÁK FERENCZ. 


