
A KURUC KÖLTÉSZET HITELESSÉGE. 
(Első közlemény.) 

I. A kuruc köl tészet problémái. 
Thaly Kálmánnak a Rákóczi-kultusz szolgálatában eltöltött 

számos éve közül a leghatásosabb talán az 1872-ik esztendő volt. 
Tizenkét évi fáradságos kutatás után ekkor tette közzé kuruc 
költészeti gyűjteményét,1 új fogalmat ajándékozva ezzel a 
magyar köztudatnak: a kuruc költészetet. Ez a gazdag és 
értékes gyűjtemény, meg az a nagy szeretet és hűség, mely 
egyetlen eszmének, a kuruckor dicsőségének szolgálatába 
állította a fáradhatatlan kutatót, magával ragadta az egész, 
nemzetet. Rákóczi kora Thaly Kálmán politikai és költői 
ideáljainak visszavetített képében a magyarság fénykoraként 
tündökölt az emberek előtt. 

Hogy Thalynak ez a féltő szeretettel megszépített elgon
dolása milyen mélyen belegyökerezett korának és az őt követő 
nemzedéknek a lelkébe, azt semmi sem mutatja jobban, mint az 
az országos felzúdulás, mely akkor keletkezett, amikor Riedl 
Frigyes a kor költészetét,3 Szekfű Gyula pedig annak hősét 
reálisabb szemlélettel kezdte vizsgálni.8 

A magyar irodalomtörténetben ezóta beszélünk a kuruc 
költészet hitelességéről: kénytelenek voltunk tudomásul venni 
egyes versekről, hogy része van bennük Thaly Kálmánnak. 
De a közfelfogásban a «kuruckori költészet» most is valami 
különösen szépnek, nagyszerűnek tűnik fel; különös megnyilat
kozásnak, mely egyedül áll irodalmunk történetében, melyről 
ha írunk, csak hazafias lelkesedéssel szólhatunk. Ezt látjuk 
akkor is, ha azoknak a tanulmányoknak hosszú során tekintünk 
végig, melyek a kuruc költészettel és a vele kapcsolatban fel
merült kérdésekkel immár több mint 60 éve foglalkoznak. 
Nagyon sokan, nagyon szépen és lelkesen írtak már a kuruc 
költészetről, a komoly irodalomtörténésznek azonban ma is 
Erdélyi Pá l szavait kell elismételnie: sokan foglalkoztak vele,. 
«de az irodalom történetébe nem állították bele, a ,kurucz-
költészet' emlékeinek Összefoglaló és megbízható szövegű gyűj
teménye még ma sincs, és ennek következtében a részletező és 
tüzetes vizsgálat is elmaradt. A ,kurucz-költészettel' ma sem 

1 Adalékok a Thököly- és Eákőczi-kor irodalomtörténetéhez, 2 Riedl E'rigyes : A kuruc balladák. Irodalomtörténet, 1913. 417. s k. L 3 Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi. 1913. 
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jutot tunk előbbre, mint ahol a XIX. század hetvenes éveiben 
voltunk.»1 Mert ma is felelet nélkül hallgatnak a kuruc köl
tészet nagy problémái. Császár Elemér egyetemi előadásairól 
kiadott litografált jegyzeten kívül2 évtizedek óta mindezideig 
nem jelent meg a kuruc költészet egészéről összefoglaló tanul
mány, megbízható méltatás. A régibb összefoglaló tanulmányok 
pedig még abból az időből valók, amikor Thaly közléseihez 
semilyen gyanú nem fért, tehát kuruc költészetként tárgyaljak 
azokat a verseket is, melyek hitelessége iránt 1913 óta kétség 
merült fel. Ha pedig a Thaly közölte versek egy része, az ú. n. 
kuruc balladák, csinálmány: nem kell-e arra gondolnunk, hogy 
a többi versek között is vannak hamisítványok, Thaly köl
teményei ? 

Hogy a Thaly által közzétett kuruc költészeti gyűjtemé
nyekben a lirikumok között is lehet olyan vers, mely nem 
egykorú, hanem többé-kevésbbé Thaly szellemi terméke, erre 
Császár Elemér hívta fel a figyelmet 1928-ban, egyetemi elő
adásában. Ebből a szempontból azonban mindeddig senki sem 
vizsgálta Thaly gyűjteményeit. Pedig a nélkül a kritikai dol
gozat nélkül, melyet Pintér Jenő már 1913-ban sürgetett,3 nem 
lehet a kuruc költészetet az irodalom történetébe sem beállítani, 
sem önálló, összetartozó egységként kivéve, tárgyalni; nem lehet 
megrajzolni a kortörténeti hátteret és a versek miliőjét, nem 
lehet foglalkozni technikai fejlődéssel, mert nem lehet megítélni, 
esztétikailag méltatni azt a szellemi termékcsoportot, melynek 
nem ismerjük a tagjait. 

A kérdés tehát 1913 óta máig eldöntésre vár. Probléma vol
tá t és időszerűségét mi sem mutatja jobban, mint a Pázmány Péter 
tudomány-egyetem 1933/34. tanévi magyar irodalmi pályatétele: 
A kuruekori költészet termékeinek hiteles maradványai; vagy 
akár legújabb összefoglaló irodalomtörténetünk : «Az akták még 
nincsenek lezárva. Sok költeményről kimutatták Thaly Kálmán 
szerzőségét, de nem bizonyos, hogy a többit nem Thaly Kálmán 
irta».4 

A Császár Elemértől felvetett probléma megoldása akar 
lenni ez a dolgozat, mely 1934 tavaszán megnyerte az említett 
egyetemi pályatételt. Az egyes versekkel kapcsolatban most nyil
vánosságra kerülő eredmények legnagyobb része tehát már két-
három évvel ezelőtt megfogalmazást nyert. Később tanulmányo
mat átdolgoztam, de az i t t megjelent alakjában eszközölt 
kisebb változtatásokat is már 1934-ben befejeztem. Ezóta Szerb 
Antalnak a Rákóczi-albumhauL rövid tanulmánya jelent meg a 

1 Erdélyi Pál: Kurucz költészet. 1903. 2 A kurucvilág költészete. Legutóbb az 1934/35. iskolai év II. felében. 3 Irodalomtörténet, 1913. 556. 1. 4 Szerb Antal: Magyar irodalomtörtévet. Kolozsvár, 1934. I. k. 172 1. 
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kuruc költészetről (Rákóczi emlékkönyv halálának kétszáz éves 
fordulójára. II. kötet 269: A kuruehori költészet), mely meg 
akarja fejteni írójának az irodalom történetében egy évvel 
előbb érintett és fentebb idézett problémát. Célkitűzésében 
Szerb Antalnak időközben megjelent tanulmánya tékát össze
esik a jelen dolgozatéval. Hogy a kérdéssel mégis tovább fog
lalkoztam, annak az az oka, hogy Szerb Antal tanulmánya 
nem oldotta meg a kitűzött feladatokat. Szerb Antal tanulmánya 
végén a 288—305. lapokon összeállítja «a Thaly Kálmán által 
kiadott kuruc költemények kritikai jegyzékét». De. a helyett, 
hogy Thaly forrásutalásait ellenőrizte volna, igen sokszor 
megelégszik Thaly Kálmán hivatkozásának ismétlésével. í g y 
nem egyszer megtörténik, hogy olyan verseknél, melyeket 
Thaly nem ma is meglévő gyűjteményből te t t közzé, helytelenül 
következtet, tévedésbe esik. Szerb Antal tanulmánya következ
tében dolgozatomban újra eszközöltem néhány változtatást. 
Ügyelve arra, hogy ismétlésekbe lehetőleg ne bocsátkozzam, 
megjegyzésekkel kísérem Szerb Antal téves következtetéseit, 
kiegészítem adatait. 

Másrészt a Thaly-féle gyűjtemények kiadása óta a külön
böző folyóiratokban és elszórva majdnem ugyanannyi kuruc 
költészeti termék látott napvilágot, mint amennyit Thaly Kálmán 
évtizedes fáradozása hozott nyilvánosságra. Ezeket a verseket 
a régibb tanulmányok már eleve nem tárgyalhatták. 

Mennyire szűkült, illetőleg bővült így időközben az az anya
gunk, melyből a kuruc költészet fogalmát meghatározhatjuk, arról 
helytálló képet alkothatunk ? Első sorban erre a kérdésre akarunk 
feleletet adni. De egyben szeretnők felhívni a figyelmet arra 
a sok változatra, mely a kuruc költészet egyes darabjaiból 
ránk maradt; ezen keresztül pedig szeretnők felhívni a figyel
met igen gazdag, de ezideig jórészt ismeretlen kéziratos iro
dalmunkra, mely a poios levéltárak mélyén várja a «filológia 
Amundseneit». 

Kéziratos költészetünkből eddig legjobban az 1670—1720-ig 
terjedő rész németellenes színezetű (kuruc költészet) termékeit 
ismerjük. Kevésbbé ismeretes az azt megelőző, még kevésbbé 
a követő idők kéziratos költői anyaga. Tudjuk, hogy a kuruc 
költészet átszármaztatott hagyományok kiteljesedése, de már 
kevésbbé, hogjr milyen mértékben az kifejezési formáiban, 
megnyilatkozásában, részleteiben. Bizonyos, hogy a kuruc köl
tészet egyúttal átmenet is, hogy a kuruckort követő időkben 
a különféle műfajú termékek szorosan kapcsolódnak az előző 
korhoz: a kóborló szegénylegények dal világának, a betyár
költészetnek csirája ebből a hazafiságból ered, ennek szólamait 
használja fel; a bujdosó-versekből szerelmi búcsúztatók lesznek. 
Megrajzolni azonban ezt a folyamatot adatok híján nem tudjuk. 
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Magát a kuruc költészetet sem látták sokáig igazi való
jában. Az irodalomban és a köztudatban szinte magábanálló 
és különélő költészet színében tűnt fel, pedig nem az, hanem 
Császár Elemér megállapítása szerint egy kor költészetének 
sajátságos színezetű fele; az ellenreformáció költészetén belül 
e szétválasztást csak mi csináljuk, bogy ezáltal «megkönnyítsük 
minden irodalomtörténeti munka végső célját: a szintézist.»1 

De ügyelnünk kell arra. bogy e sajátságos színezetű költészetet 
beleállítsuk az irodalmi élet folytonosságába. Nem szabad el
felednünk, amit Erdélyi Pál összesűrített, tömör fogalmazása 
bevezetésében kifejezésre jut tat , bogy a kuruc költészet meg-
nem szakadó kéziratos költészetünk egyik szakaszának, kb. 50 
év költészetének, csak egyik fele, melyet különösképen fel
frissít, új erővel tölt meg ez évek politikai helyzetének szeren
csétlen alakulása. 

Bajza József után2 Riedl Frigyesnél8 jelentkezik határozott 
megfogalmazásban, hogy különbséget kell tennünk a kuruckori 
költészet és a kurue költészet között. «A kuruckorban, azaz abban 
az időben, midőn a kuruc háborúk folytak, persze voltak szel
lemi jelenségek, melyek nem tartoznak a kuruc költészethez» 
—- pl Gyöngyösi költészete, virágénekek, stb. A kuruckor, kuruc-
világ költészetén a magyar szellemnek azokat a költői alakba 
öltöztetett termékeit kell értenünk, melyek a politikai kuruc
korban keletkeztek, bármilyen műfajba tartozzék a vers,bármilyen 
érzés a szülője, bárki a szerzője. Kuruc költészeten viszont a 
kuruckor költészetének bizonyos szempontokból kiválogatott 
termékeit értjük: azokat a verseket, melyek nem magyaráz
hatók a kor speciális lelkülete nélkül, amelyek nem teremhet
tek csak ekkor. 

Általánosan elterjedt vélemény, hogy a kuruc költészet a 
XVII. század 70-es éveinek vallásos üldözéseivel megtalálta 
hangját. Csaknem minden kuruc költészetről szóló tanulmány
ban vagy kiadásban a protestáns panaszdalok szolgálnak a 
kuruc költészet bevezető akkordjául. Nézzük meg, mi van ezek
ben a panaszdalokban abból, ami a kuruc-labanc világ saját
ságos vonása, a kuruckor specifikuma, amit nem lehetett elmon
dani, csak ekkor. 

A nagy fájdalmak Istenbez vezetnek, a veszedelem, mely 
vallási vagy politikai meggyőződésünket fenyegeti, csak el
mélyíti érzésünket, az erőszak alkalmazása csak erősebbé teszi 
hozzá való ragaszkodásunkat. A magyar nemzet a történet 

1 Császár Elemér id. előadása. 
2 A kurucz elbeszélő költészet ismertetése. 1906. s A magyar irodalom története Zrínyi haldiától Bessenyei fellépéséig. 

(Kőnyomatos jegyzet.) 1908. 
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folyamán bőven kivette részét a szenvedésekből. Ez tükröződik 
vissza egész költészetünk vigasztalan, fájdalmas hangjában. 
E mellett állandó Istenre-hagyatkozás teszi jellegzetessé költé
szetünket, a vallási érzésnek a hazafiassal való harmonikus 
összeolvadása. A jó- ós balsorsban egyaránt Istenhez forduló 
szerző sohasem felejtkezik meg arról, hogy a hazájáért is 
könyörögjön. 

Szerencsétlenségünkre a mohácsi csatát követő politikai 
megoszlás idején a vallási elválás lassanként politikai elkülö
nülést hoz maga után. Ennek következtében, amikor a közös 
szenvedésben Istenhez fordul katolikus és protestáns egyaránt : 
imádságában mindkettő a saját felfogása^ juttat ja kifejezésre. 
Mindketten a jelent Isten büntetésének tartják, mert a jó nem
zeten van csak Isten áldása. A siker az 0 segítsége, a vereség,, 
csapás az 0 elfordulása. A nyomorban szívesen emlékeznek a 
múltra, a magyarság sorsát párhuzamosnak látják a zsidókéval. 
Nehéz időket él a nemzet, s ha külső erők játékszereként mást 
nem tud csinálni, hát Istenhez folyamodik. Öt kérik, fordítsa 
el tőlünk haragját, szent fiának haláláért könyörüljön rajtank. 
A kesergő, reménykedő énekek: a szenvedők alázatos kérései 
— de a katolikusok a török mellett nem felejtkeznek meg az 
«eretnekekről», az eretnekek meg nem szűnnek Istenhez könyö
rögni, hogy a török dúlással együt t szüntesse meg a pápisták 
üldözését meg a papvilágot, s terjessze el az igaz hitet, 

Ezekben a hazaíias jellegű énekekben kétféle csoportosu
lást vehetünk észre. Egyik részükből hiányzik a felekezeti 
szempontú imádság, pusztán török ellen könyörgő énekek. Meg-
énekíik a török elleni harcokat, de az érzelem bennük inkább 
vallásos mint hazafias; a török elleni összefogásra buzdítanak 
s idővel elhajolnak a vitézi énekek felé. A másik csoportban a 
kétféle állásfoglalás hangja változatlanul megmarad, sőt pro
testáns részről még jobban kiéleződik. Eleinte a török ellen 
szólnak a katolikusokat kárhoztató versek (Csoma-k. énekei.); 
majd mikor azt látják, hogy vallásuknak a bécsiek sokkal 
inkább ellenségei, mint a törökök, a pápisták elleni gyűlölet 
hangja lesz az erősebb. Felhangzik fohászuk: add vissza régi 
szabadságunkat — de a vallási szabadságot most fontosabbnak 
tartják a török alól való felszabadulásnál. E felekezeti állás
foglalás kifejezéseit a pápa, papok, pápisták elleni hangnemet., 
a protestáns feddőköltészet termelte ki. 

Az új vallás elleni üldözések egészen külön műfajt hoznak 
létre: a protestáns panaszdalokat. Ezek átveszik a feddő énekek 
gondolatait, fogásait, felépítését, bibliai példákat stb. 

Azok az énekek, melyek a 70-es években újólag meg
erősödött protestáns ellenes idők termékei, ha pusztán vallási 
sérelmeket, a hithűségért elviselt szenvedéseket, a hitüldözése
ken érzett fájdalmakat fejeznek k i : nem tekinthetők kuruc köl-

trodalomtörténeti Köziem én vek XTiVL N 3 
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tészetnek. Ezek a panaszdalok az üldözéseket nem nemzeti 
sérelmekként hánytorgatják, hanem egyedül vallási elnyomásuk 
miatt érzett fájdalmuknak adnak kifejezést. í rha t ták volna 
•ezeket a panaszverséket jóval előbb is, új tartalommal nem 
bővültek; ugyanígy panaszkodhattak volna máskor is, hiszen 
a katolikusok számos esetben törekedtek az «eretnekség» 
kiirtására. Panaszkodtak is. Az E P h K 1888. 64. lapján a 
Mihály-deák kódexből Erdélyi Pál Midőn Adrianus Sión 
városátul... kezdetű protestáns panaszdalt közöL 

A szerző sok sóhajtással siratja benne nemzete sorsát, mivel gátolják 
a vallás szabad folyását. Sokan fegyvert fogtak ezért, de ezek szétkoncol tattak, 
vagy bujdosni kényszerültek. Ó jó hírű magyarság, ki hajdan Bécset, Tróját 
pusztítottad, most, mint a búza a két malomkő közt, romiasz «kietlen két 
nagy bestia közt». Mennyit elpusztított már a sátán serege ! Nem is törődünk 
már a testünkkel. 

Ha nem volna más előttünk csak az ének modern átírású 
szövege, senki sem mondaná, hogy ez az ének nem a Thököly-
féle remények bukása után keletkezett. Két malom köztiség, 
Bécs ellen stb. kitételek egészen természetesen keltik fel azt 
az érzést, hogy a vallási meggyőződése miatt üldözött, éles 
politikai áttekintéssel rendelkező, most bujdosásba induló szerző 
az első kuruc megmozdulást siratja vissza. De ha tudjuk, hogy 
az ének a Mihály-deák kódexből van kiadva, sőt Harsányi 
szerint (IK. 1918. 72.1.) Edgy kereztény sirattya Jöseph Romlását 
versekben címmel megvan a sárospataki könyvtár XVII. századi 
verseskönyv-töredékében is, mely hívebben őrizte meg a 
szöveget, írásjellege miatt pedig Harsányi 1650-nél korábbra 
keltezi: ezeket a késeinek látszó vonatkozásokat korábbi, már 
az ellenreformációtól kikényszerített erdélyi felkelések vala
melyikével kell magyaráznunk. A vers történeti vonatkozásai 
megengedik ezt: 1526 óta mindig ilyen volt a helyzet; csak 
épen az az érdekes, hogy az ének szelleme és hangneme 
mennyire azonos a kuruckor elei protestáns panaszdalokévaí. 
A vers egyúttal arra is példa lehet, hogy a politikai elem megvolt 
már a jeremiádokban is — ez sem új az 1670-es évek protestáns 
prédikátorainak a verseiben. 

Thaly Kálmán az Adalékok I. k. 54. l.-on a Szencsey-
kódexből közölt Árván maradt magyar Sión leánya kezdetű 
éneket 1674-re datálja. E. megható, szép költemény sem ad 
mást egyéni siránkozásnál, nincs i t t semmi politikum. Harsányi 
István megtalálta a költeményt a sárospataki könyvtár XVII. 
századi verseskönyv-töredékében. A sárospataki szöveg 14. 
strófájának utolsó sora így hangzik: a Pogányoktól pusztítani 
már ne hagy». A Szencsey-k. e versszaka: 

Oh Ur Isten az ki nagy és igaz vagy 
Büntetésre tehetséged igen nagy 
Ellenségim sokak ne hagyj. 
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Harsányi szerint ez azt bizonyítja, hogy a sárospataki 
az eredeti szövegezés, a Szencsey-k. változata pedig csak 
átalakítás abból a szempontból, hogy a jeremiád a maga teljes 
egészében a magyar kereszténynek, pontosabban a protestánsnak, 
azon korbeli siralmas állapotát rajzolja. Mert ha «pogányoktól 
pusztítani» kifejezés szerepel a versben, akkor a vers a magyar 
haza siralmas állapotát tünteti fel. 

A sárospataki változat régibb eredete mellett bizonyít 
az a körülmény is, hogy a versszakok harmadik sora i t t ugyan
annyi szótagból áll, mint a negyedik; míg Thalynál a harmadik 
sor: 4—4. a negyedik pedig 4—4—3 tagolású. A jeremiád 
keletkezésének ideje a Thalytól jelzett évnél korábbra teendő. 
Az ének nem a kuruckorban keletkezett, hanem az írás jelle
géből ítélve a XVII. század első felében. 

A protestánsok üldözését siratja a Thalytól az Adalékok 
,1. k. 72. lapján kiadott: Oh keserves gyászba öltözött szép hazám 
ének is, melyet Thaly 1670—1680 évek közé szorít. A vers 
1—4. versszakát elfogadhatjuk az ekkori vallási elnyomás 
visszhangjául. Az ötödik strófa nagy ügyességgel fordulatot ad 
a versnek és a négy strófát a következő részhez kapcsolja. 
Ebben «a hold megepedett keserűségéről», a «felhőben bujdosó 
síró csillagokról», a «megvidámító nap gyászbaöltözéséről» 
stb. beszél, hogy a 9—17-ig terjedő részben az utolsóítélet 
eljövetelét hirdesse. Ez utolsó rész a Lipcsei-kódex (1623) 
21b—22b lapján lévő (0)h szomorúságai bűnnel tellies idő 
kezdetű ének 6—13 strófájának szószerinti átvétele. Változás 
csak a versformában van. A vers első fele keletkezhetett 
ugyan a 70-es évek protestáns üldözéseinek a hatása alatt, 
de ebben a részben sincs politikum. 

Mért kuruc költemény a Tengeren úszkáló gályák ? Nincs 
semmi kuruckorba utaló vonatkozása, még azt sem tudjuk, 
hogy rab prédikátor írta-e. Ilyesféle nem igen érezhető ki belőle. 
Csak azért kuruc vers, mert az elején «gálya» van? (Kiadva: 
Erdélyi : Kuruc költészet 84. 1.) 

Az Uram Jesus Christus siess már eljönni... (Adalékok 
I. k. 45.) kezdetű ének istenhívása sem árulná el, hogy a vers 
a kuruc-labanc világ kirobbanását megelőző időkben kelet
kezett. (1672). A Botiasz vérszopó... testi-lelki szenvedéseinek 
párhuzamba állításából sem lehet kiérezni valami határozott, 
a kuruckor lelkiségére jellemző vonatkozást. (Kiadva: Erdélyi: 
Kurue költ. 88. \.) Az Oh vajha valaki... (Adalékok I. 58. 
Oh Sión leánya... (u. o. 49.) Panaszolkodhatunk... (u. o. 85.) 
kezdetű énekek szintén hitük miatt bebörtönözött prédikátorok 
kesergéseit tárják elénk. Nem az országot tönkretenni akaró 
elnyomást érzik, nem a megfőjtásra Összeszoruló kezeket, nem 
politikai, nemzeti sérelmeket, hanem hitük miatt való szenve
dést. Mindenben hitük ellen irányuló támadást látnak. Az eccle-

3* 
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siát siratják nem a magyarságot — legfeljebb egy-két célzás 
vonatkozhatik az egész országra, nemcsak rájuk. A «Babiloni 
országát gyámolító tolvaj »-sereg csak azért jön az országba, 
hogy elvigye, börtönbe vesse a prédikátorokat, üldözze az igaz 
hitet. Lehet-e németellenes gyűlöletnek nevezni, hogy mikor 
Istenhez fordulnak, árra kér ik : «ne hagyd pusztulni szent 
ecclesiádat» ? 

Hogy lényegében ez a három vers sem kuruc költői ter
mék, hanem ezek is, mint az előbbiek, a megelőző kor ilynemű 
lírai irányának folytatói, bizonyítja ezt azonos gondolatmenet 
tük, egyező fogásaik, a bibliai példák, a zsidó nép sorsával 
való párhuzamok, (az Árván maradt... 8. strófájának bibliai 
példái egy-egy versszakban, bővebben kifejtve, előfordulnak az 
Oh vajha valaki ... kezdetű énekben) a XVII. század óta keleti 
kezett panaszdalokkal való kifejezésbéli egyezésük. Igen erős 
irodalmi hagyományra támaszkodnak, szerzőik alapos ismerői 
voltak a megelőző kor protestáns szellemű irodalmának, a nagy 
részükben istenes énekeknek épúgy, mint a jeremiádoknak és 
a tömlöcben írt panaszdaloknak. (E protestáns lelkészek panasz
dalai felépítésben teljes azonosságot matatnak Obál Béla Hun
gária Vitebergensia kiadványának második darabjával, ahol a 
váradi tömlöcben sínylődő magyar rabok szomorú sorsával 
ismerkedünk meg.) 

Ezekbe az énekekbe, az előző lírai irány fejlődéseként, 
kétségtelen, hogy új elemek is hatoltak be, p. o. az a nagyfokú 
türelem és elszántság, hogy néma bálványoknak nem fognak 
fejet hajtani. Valami újszerű érezhető már e három utóbbi 
énekben. Ennek az új elemnek erősödése teszi jellegzetessé a 
többi prot. panaszdalainkat. Ezekben már nemcsak hitük üldö
zése miatti kifakadásuknak, papok elleni felzúdulásuknak adnak 
kifejezést, a vallási sérelmeket nemcsak mint egyéni szenve
dések okát tüntetik fel, hanem mint egy nagy közösségét is, az 
egész magyarságét — következményük nem pusztán a börtön
ben sínylődő versszerzőkre nehezedik, hanem az egész országra. 

A panaszra még most is főleg a vallási üldözés szolgál 
okul, de nem pusztán ez, hanem a politikai számításból való 
elnyomás, az idegenek garázdálkodása is. Az üldözésben a papok 
kezét látják, de már az idegen katonaság embertelenségét is 
panaszolják (Bujdosásra juta . .. Erdélyinél a 76. l.-on). A papok 
ellen azért kelnek ki, mert bennük látják az idegenek uralmá
nak az okát. Miattuk hoznak a várakba idegeneket (Pap világ 
Magyarországon. Ad. I. 8.), pedig 

. . . az, kinek nem borja, nem nyalja, 
Német, olasz: magyarnak nem barátja. 

Az ártatlan embert úgy pusztítják el, hogy rebellisnek 
hirdetik. (Czeglédi István haláláról. U. o. 15.) 
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Ezeken a költeményeken, mintegy állomásokon keresztül 
jutunk el a Zokogó sírással sirhatsz magyar nemzet.., kezdetű 
énekig. Ez is a régi hagyományokra támaszkodik, különösen 
a vége felé, de szépen mutatja, hogy a felekezetijeiéin meny
nyire háttérbe-szorult már. (Kiadva: Ad. I. 287.) Úgy történik 
a költészetben is, mint a történelemben: ami szerep jutott régen 
a vallási küzdelmekben a politikai szabadságnak, az, vagy még. 
kevesebb, ju t e politikai szabadságért folytatott küzdelemben 
a felekezeti gondolatnak. Közvetlenül Rákóczi felkelése előtt 
a politikai sérelmek elfeledtetnek minden vallási természetet, 
a felekezeti érzést a nemzeti gondolat háttérbe szorítja. A 
Könyörgés az ellenségtől megszabadításért pl. visszanyúl a régi 
idők keserűségével a jeremiádok szomorú hangjához, de a múlt
nak felekezeti szemrehányásából semmit sem találunk benne. 
De igenis az alázatos, bűntudatos meghajlást, a régi kérést: 
segíts meg -Urunk, 

Ne dicsekedhessek mi ellenségünk. 
Ne mondják, hogy nincsen nékünk Istenünk. 

Érdekes, hogy a kuruc-labane világból katolikus részről 
alig van felekezetieskedő versünk. Egyetlen visszatetsző kár-
örvendezés csak, a Hölischer-kódex hitehagyott versírójának 
a kirohanása No büdös szagú prédikátorok... kezdettel. (Kiadat
lan.) E felekezetieskedő katolikus énekek épúgy nem jöhetnek 
számításba a karuc költészet körében, mint a fent említett, pusz
tán felekezeti sérelmeket tartalmazó protestáns panaszdalok, 
vagy pl. a Thaly kéziratgyüjteményében (Nemzeti Múzeum 
kézirattár 1390 Fol. hung. í.) lévő katolikusok ellen írt rövid 
paskillus és a rá adott responsum. 

Az. viszont tagadhatatlan, hogy a panaszdalok élő erőként 
hatottak a kuruc költészet további alakulásában. Kivált a 
vereséget megéneklő gyászversek, a «szomorú dalok», kibujdosók 
búcsúdalai merítettek belőlük igen sokat: átvették képeiket, 
kifejezésüket, szellemükből az Isten akaratán való megnyugvást; 
az Istenbe vetett bizalmat stb. 

* 
Fentebb láttuk, hogy a 70-es évek protestáns panaszversei 

a régi jeremiádoknak, a protestáns énekköltészetnek folytatásai. 
De a kuruc-labanc ellentét fejlődésének megfelelően a régi irányú 
költészetbe új elemek hatolnak bele —. és az átmenetek elvezet
nek bennünket a kuruc költészet lényegéhez : a német gyűlölet 
kifejezéséhez. Ennek a német ellenszenvnek fokozatos fejlődését 
megfigyelhetjük az e korban keletkezett verseink egy másik 
csoportjában is, nevezetesen az ország állapotát festő, harcba 
hívó katona-költészetünkben. 

1526-tól kezdve, amikor a Habsburg-törekvés ránk akarja 
terjeszteni uralmát, állandóan él a magyarság szívében az ural-
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kodóház elleni gyűlölet. Okai soha meg nem szűnnek, de foko
zódnak. Nem követhetjük nyomon annak a reakciónak különféle 
fázisait, mellyel «a nemzetségéhez és fajához ragaszkodó magyar
ság állást foglalt idegen uralkodójának nemzetrontó törekvé
seivel szemben» s melyek a maguk földrajzi, társadalmi és 
felekezeti szempontjaikkal természetes előzményül szolgáltak a 
XVII . századvégi nagy kuruc megmozdulásnak.1 I t t bennünket 
elsősorban Zrínyi Miklós politikai és irodalmi működése révén 
felébredt németellenes hangulatnak költői formában történt 
lecsapódása érdekel. 

Ez a németellenes hang nem a protestáns panaszdalokban 
lép fel először. Egészen határozott megfogalmazásban a tulajdon-
képeni kuruc mozgalmak előtt, még Zrinyi életében kifejezésre 
jut a Szakadtságunk rontó... (IK. 1927. 109. 1.) és Madjaroh 
romlását... (IK. 1923. 193. 1.) kezdetű énekekben. Egy 1670. 
június 2. keletű versben (Az szegény megh romlót... IK. 1935. 
78. 1.) csodálatos éleslátással összefoglalva találjuk mindazt a 
megalázást, szenvedést, keserűséget, melyet a németnek köszön
het a magyar már századok óta. 

A németellenes hangulat megnyilatkozásában, kifejezési 
formájában nagyon közel áll a megelőző idők törökdúlást raj
zoló, ellenük izgató, az ország nyomorát festő, végbeli vitézek 
énekköltészetéhez. A törökellenes hagyományok ápolói ver
sekben énekelték meg a harcokat, az elesett vitézek hősies
ségét ; megható vonásokkal festve az ország pusztulását, siralmas 
sorsunkat, nem mulasztják el soha, hogy harcra ne hívjanak 
a pogány ellen. Isten segítségéért könyörögnek, hogy szánjon 
meg bennünket, segítsen rajtunk, pusztítsa el ellenségünket. 
«Ébredj magyar nemzet», «szállj ki hát álmodból», «fogj fegy
vert markodba, szabadulást nyerhetsz», «így jön meg hazánknak 
régi szabadsága»: ez hangzik már másfél század óta. 

Ahogy annak idején Istenhez fohászkodtak a török ellen, 
ugyanúgy fohászkodnak Hozzá a kuruckorban a német, a labanc 
ellen. Felhangzik újra a dorgálás a csata nélküli pusztulás 
mia t t ; újra emlegetik a régi dicsőséget, a jó hírért-névért 
szólítanak fegyverbe, csakhogy a biztatást a német ellen értik 
és ellene írják. A régi elemek között ez új veszély meg
látása jelenti a továbbfejlődést. Nemsokára a német elnyomás, 
sanyargatás oly nagy lesz> a gyűlölet ellenük oly hatalmas, 
hogy mindaz a tettvágy, mely előbb a török ellen buzdította 
a nemzetet, most a német ellen fordul. Amit a másfélszázad 
esetleg szólammá koptatott, most újra megtelik igaz érzéssel, 
tartalommal. A németellenes kifakadásokban az érzés nagy
jából ugyanaz, mint a török ellen volt, ugyanaz a keret is, 
a szerkezet: a magyar jelen siralmas volta, szemben a dicső 

1 Császár Elemér: id. előadás. 
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múlttal, korholás, Isten segítségül hívása. A németellenes köl
tészet sokszor csak a törökellenes kisebbszerű átalakításának 
tűnik fel. Azonos gondolatmenettel és felépítéssel sokszor azt 
az érzést keltik bennünk, hogy csak «labanc», «német» nevet 
tettek a régi vers «pogány», «török» nevek helyébe. 

A Vitézi énekek I. k. 196. l.-on kiadott Keserv Zrínyi 
Miklós halálán lényegében török ellen izgató vers. Zrínyiben 
a török elleni védelmezőnket siratja, a fájdalmat Zrínyi török 
csatáinak emléke csaknem elfedi. Az Adalékok I I . k. 53. l.-on 
kiadott Koronczói harezról való gyászének viszont a német pusz
tí tást festi. A két vers elgondolása ugyanaz. A Zrínyit sirató 
vers egyes strófái a maguk egészében átkerültek a másikba. 
A Zrínyit sirató versben a 22. versszak p. o. így hangzik . 

Örül, vígan lakik az török Újvárban 
Nem volt visszavonás köztük akaratban 
De ha magyarok közt négy vagyon egy nyomban 
Tíz is találtatik ott az elrontásban. 

A Koronczói gyászénekben a strófa (7.) így alakult á t : 

Örült, vigan lakott német táborában, 
Nem volt visszavonyás köztük akaratban; 
De ha az magyarban négy vagyon egy nyomban, 
Tiz is találkozik ott az elbontásban! 

Másrészt a török háborúk folyamán idővel, a XVI. század 
közepétől kezdve, elég kalandos színezetű vitézi élet fejlődik 
ki a végeken, és ez a török végleges kiűzéséig fenntartja 
magát. Ez a vitézi élet Balassa Bálintban találja meg költőjét. 
Indítékai, törökellenes hagyománya, kifejező művészete, vers
technikája irodalmi hagyományként nyomja rá bélyegét a követ
kező idők költőire, névtelenekre, fŐrangúakra egyaránt. 

A török ellen harcoló végbeliek közül a bécsi kormány 
8000 embert bocsát el a szolgálatból, kielégítés nélkül — e kóbor 
szegény katonákból lesznek a kuruc mozgalmak szereplői. Nem 
csoda, hogy az a sajátságos költészet, melyet a végek vitézi 
életének változatossága táplált, átkerül, illetőleg folytatódik 
az új eszmékért harcba menő katonák között is. A török világ 
e vitézi énekeinek hangját főleg a diadalénekekben, tábori 
dalokban találjuk meg. Pl. a Szaimár vár megvételéről szóló 
vers (Ad. I I . k. 73 1.) 4 , 5., 6., 13. és különösen a 16. vers
szakában találunk feltűnő Balassa-reminescentiákat. A kuruc-
korban a vitézi énekekből igazi katona-költészet fejlődik. 

Epen a kuruc mozgalmak kezdetén újrafellobog a török-
harcok tüze. Az új csaták ismét tárgyat szolgáltatnak a meg-
éneklésre. Szép ének Tunyogi Sámuelről (Tört. Tár 1879. 
372. 1.) és Siralmas croniea Tesla Mihályról (u. o. 378. 1.) című 
versekben «Isten nevében kötnek kardot», Öt kérik, hogy 
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«igazgassa fegyverüket», ne hagyja el «égő hazánk, k i j u t o t t 
nagy romlásra». E vitézek is, mint a «hírrel-névvel fénylő 
sok szép hadnagyok,» «Magyarország vitézkedő fiai,» a «szabad
ságnak nagy szép keresői» voltak, és ráróként űzték az ellen
séget. Mennyi van e sorokban a múlt időkből és egyúttal 
a kuruc költészetből! 1689—1692-ben írták, de mivel pusztán 
a török harcok ihlették ezeket a verseket, a többi hozzájuk 
hasonlóval együtt, nem tárgyalhatjuk a kuruc költészetben. 

* 
ÉL tiszta kuruc költészet szempontjából ilyen fokozatokat 

állapíthatunk meg a Zrínyit sirató versekben is. 
Amelyik vers csak általánosságban siratja benne a magyar 

haza védelmezőjét, török ellen biztosító Hectorunkat, elmondván 
háborúit, szerencsétlen halálát: az nem kuruc költészet. (Oh kék 
égen járó . . . V . E. I. k. 189. 1. és Sirgy "könyvéé, eokogiál. . . 
M. Könyvszemle 1891. évf. 131. 1.) Merész doloy; volna a Római 
bölcseknek... (V. E . I . k. 196. 1.) kezdetű verset a kuruc költészet 
körébe uta lni azért mert e két sor alapján : 

Nagy vadon erdőben kit kevés szem látott, 
Csak Isten tudhatja miként lett halálod... 

esetleg gondolhatunk arra, hogy a szerző a bécsi udvar kezét 
látta a halálban. A Hölischer-kódex kiadatlan Zrínyi búcsúzója 
az átmenetek közé sorozható. Keserűen állapítja i t t meg a 
szerző, hogy hazánkat elhagyta szent királyunk, pedig neki 
kellett volna megvédenie, oltalmazójának lennie A Madjarok 
romlását... (IK. 1923. évf. 190. 1.) kezdetű vers a kilátástalan 
hadi helyzet miatt fordul szembe a bécsi udvarral. Támadja a 
hadvezéreket, de nincs még meg az a határozott németellene-! 
hangja, mint a Panaseólkodással... énekeknek. (Thaly, Tanul
mányok, 349. 1.) ' 

Ilyen sirató ének több ismeretes a kuruckort megelőző 
időből is. Végig tekintenek az elhunyt egész életén, sorra 
búcsúztatják hozzátartozóitól; sok nem is annyira családtörté
néti szempontból fontos, mint inkább a korrajz miatt. Termé
szetesen nem minden halottbúcsúztatóban van ilyen korfestés, 
mégha a kuruckorban írták is a verset. Az IK. 1895. évf. 338. 
l.-on Dézsitől közölt Halotti emlékvers Bethlen Elek fölött nem 
tükrözi vissza sem az elmúlt kuruc mozgalmakat, sem nem 
érezteti az elkövetkezendőket, pedig 1697-ből való. Az ilyen 
búcsúztatók nem tartoznak a kuruc költészet körébe. 

Viszont azok a halotti emlékversék, melyek a kuruc moz
galmakban szereplő hősökről íródtak és a kuruc-labanc világ 
korrajzát is adják, a kuruc költészet egyik külön csoportját 
alkothatják. Rendszerint nagy terjedelműek és csak részleteikben 
tartalmaznak kuruc költészeti elemeket. P. o. az IK. 1910. évf. 
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207. lapján Gragger Róbert Keczer Menyhért búcsúztató verséi 
tette közzé 1683-ból. Az általános bevezető rész után a hős 
sorra búcsúzik a fejedelemtől, ismerőseitől, feleségétől, gyerme
keitől. Bár Keczer Menyhért nagy szerepet játszott a Thökoly-
féle mozgalmakban, az énekben azon a három, strófán kívül, 
melyben tőle búcsúzik, alig van e korra vonatkozó megjegyzés. 
Lepsényi Ludus Poeticuskh^n vagy öt ilyen kiadatlan kuruc-
kori vonatkozásokat "m tartalmazó búcsúztató van. A Thaly 
iratgyűjtemény ének I. kötegében olvasható 97 strófás vers, 
Famassy Imre búcsúztatója, szintén csak egyes részeiben tar
talmaz kuruckori vonatkozásokat; a fejedelemtől, Károlyi Sán^ 
dórtól, Palocsai Györgytől, Palkócsi Ferenc főtisztjétől vesz 
örök búcsút. 

A kuruc költészet külön csoportját alkothatják a paskil-
lusok is. A gúny versek rendeltetésüknél fogva egyéni versek. 
Szerzőjüket egyéni sérelem tüzeli, rendszerint egy ellenfelüket 
támadják, de néha ugyanabban a versben több ember ellen is 
kirohannak. I t t is három csoportot különböztethetünk meg. 
Egyesekben semmi kort jellemző megjegyzést sem találunk, mint 
pl. Tsitseri Ferenc testamentumáb&n (IK. 1904. 85.1.). A Beniczky 
Gáborról szóló, Jósa Mihály-féle gúnyvers (IK 1904. 331. 1.) 
sincs összefüggésben a kuruckorral, azon kívül, hogy hőse sze
repelt a mozgalmakban. Még a róla szóló másik gúny versben 
sincs sok az igazi kuruc költészetből (Tan. 391. 1). 

A gúny versek második csoportjában már van kuruc vonat
kozás, de még. csak egy-két soruk utal a kor eseményeire. 
A Szász Jánosról szóló gúny versben (kiadva: Monumenta Hun
gáriáé historica, XXXVI. írók I. k. 493. 1.) kuruc vonatkozás 
mindössze ennyi: 

Rebellis Thököly udvarában laktál 
S ott venusi nótát mint csalfa dúdoltál, 
Neki keritője, Czintziussa voltál. 

A Teleky Mihályról 1690-ben írt 72 strófás versben csak 
az utolsó öt versszak kuruc vonatkozású. I t t szól arról, hogy 
ő tette Veselényi Pá l t kuruccá, Thökölyt martalóccá; amikor 
meg vereséget szenvedtek az Aquilától, kész volt rögtön tak
t ikát változtatni és német pártra állni. (Kiadva: u. o. 480. 1.) 
Oúnyvers az erdélyiekről (kiadva: u. o. 329. 1.) című énekben 
csak az «Ad Hungaros Advenas» rész kuruc költészet. 

A harmadik csoportot alkothatják azok a versek, melyek 
egészükben beletartóznak a kuruc költészetbe. Ilyenek a Gúny
vers Szepessy Pálról (Ad. I. 38.), Hallottad-é hirét az uj király
nak. . . (u. o. 173. 1.), vagy a Gúny vers az ungmegyei kuruczok-
ról. (IK. 1904. 339. 1.) 

* 
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A búcsúzó-bujdosó énekeink csoportjából már sokkal nehe
zebb kiválasztanunk, hogy milyen verseket sorozzunk a kuruc 
költészetbe. 

Igen kevés azoknak a költeményeknek a száma, melyek
ből világosan kitűnik, hogy szerzőjüknek politikai pártállása 
miatt kellett elhagynia az országot. Csak elvétve lehet meg
állapítani, hogy a «szomorú dalok» épen a kuruc-labanc világ
ban festik az ország állapotát, a német, a labanc embertelen
séget, mely elől menekülni kényszerülnek a kurucok. (Ilyen 
pl. a Dunántúli siralomdal: Ad. II . k. 60. 1.; Hallgassátok meg 
magyarim... : u. o. 316. 1.) 

Ezzel szemben igen sok költeményünk van az 1660—1720-as 
évekből, melyekben nincs olyan vonatkozás, amiről rá lehetne 
ismerni a kuruc-labanc világ örökös bizonytalanságában élő 
bujdosó kuruc lelkületére. Sok versről valószínűleg helyesen 
teszik fel, hogy szerzőjük a Wesselényi-összeesküvés vagy az 
azt követő üldözések miatt menekült Erdélybe, bujdosott az 
erdőkben. í g y akarta elejét venni, hogy irigyeinek feljelen
tése alapján elfogassék. A versekbe beleolvasható ez, de vilá
gosan nincs megmondva. (PL Jaj, ki keservesen... Erdélyi K. K. 
33. 1., Siralmas volt nékem... V. É. I I . 283. 1.) Sok kuruc 
katonát a honfibánat, a rabság, megalázás elől való menekülés 
tett bujdosóvá, de ez az egyes dalokban igen sokszor nem jut 
kifejezésre. Panaszkodnak az irigyek, a titkos ellenség miatt, 
inkább kívánják a halált, semmint jelen állapotukat — de hogy 
az irigyek áskálódásán kívül mi az oka kesergésüknek, nem 
tudjuk megállapítani, sokszor még azt sem, hogy politikai vagy 
szerelmi okot keressünk a siránkozás mögött. Annál kevésbbé, 
mert a búcsúzó-bujdosó dalok rendeltetésükben, felépítésükben, 
kifejezéseikben igen közel állnak a szerelmi búcsúzókhoz, sokszor 
egymással keverednek. Pl. az Eredj menj el tőlem.. . (V. É. I I . k. 
302. 1.) kezdetű vers első strófái egészen a szerelmes búcsúzók 
benyomását keltik, viszont a hatodik versszaktól kezdve egészen 
más hangnemet üt meg. A Panaszim árjával... (Erdélyi K. K. 
136.) a kuruc bujdosó énekek hangnemében festi a bujdosást, pedig 
a fő érzés szerelmi visszavágyódás. Az Elbujdosom országomból,.. 
(u. o. 247.) kezdetű vers szerzőjét szerelmi csalódás bírta bujdo-
sásra, de énekében mégis ugyanazokat a motívumokat találjuk, 
mint a kuruc bujdosódalokban. Az ilyen irigyek elleni kifaka-
dásoknak, szerelmi búcsúzóknak nem sok köze van a kuruc 
költészethez. 

A lemondó, Istenhez fohászkodó, jó hírre-névre féltékeny, 
irigyek nyelvétől szenvedő bujdosók költészete a Baiassa-
hagyományokra megy vissza s rajta keresztül a humanista 
költészetben gyökerezik. Alászálló kulturális termék tehát, egy 
meglehetősen sablonszerű dalforma, melyekben kuruc vonat
kozást nem igen találunk, de annál többet a barokkstíl deko-
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ratív elemeiből, a humanista helyzetdalok motívumaiból, nyelvi 
kifejező sajátságaiból. 

E kuruckori humanista helyzetdalok mellett Balassa 
Bálint hagyatékának még alacsonyabb körbe való sűlyedésé-
vel kialakul egy sajátos bujdosó daltípus is : a kuruc katona 
bujdosó dala, melyet az élményszerűség különböztet meg az 
előbbi csoporttól. (Mit búsulsz, kenyeres... V. E. I. 218.) 
Általában az ilyen típusú versek között találjuk a kuruc köl
tészet legtöbb, ú. n. népies termékét. Nem is annyira a Balassa 
hagyományokról beszélhetünk itt, mint inkább a népköltészet 
szokástörvényéről, mely a bizonyos rendeltetésre szánt nótá
ban az előre megadott, már kialakult minta szerint teremti 
meg a hangulatának megfelelő verset. 

Mivel minden bujdosóra ugyanaz a jövő várt, érthető 
a versek felépítésében, kifejezéseiben való hasonlóság, és mivel 
a szerelmes búcsúvers rendeltetése ugyancsak a búcsúvétel: 
érthető az a szoros kapcsolat, mely a hazától és a szerelmes
től búcsúzó költemények között fennáll. 

Kétségtelen, hogy a kuruc világ nagyon sok bujdosó 
éneket termelt ki, nélküle koránt sem volna ennyi bujdosó 
dalunk. De ha a kuruc költészet egy koron belül létrejött 
költői termékeknek bizonyos szempontú kiválogatása, akkor 
ezek közül is kuruc költészetnek csak azokat a termékeket 
fogadhatjuk el, melyek kurucos szellemükkel visszatükrözik a 
kuruc-labanc ellentéteket, e szomorú korszak sajátságos, átélt 
lelkiségét. 

Az egyes csoportokon belül, fentebb bizonyítani próbáltuk, 
a kurucviláí; költészetét megalapozza az előző kor költészete, 
s maga valójában továbbfejlődése ennek, kifejezésben, formá
ban, műfajban egyaránt. E szövevényes kapcsolatokat idő
beli korelhatárolással szétválasztani nem lehet. Tiszta kuruc 
költészetként a kurucvilág költői termékei közül azokat a ver
seket emelhetjük ki, melyeket egységbe tömörít sajátságos 
színezetük, azokat a verseket, melyek tárgyukat a kuruc-
labanc mozgalmakból merítik, e mozgalmakban aktíve részt
vett hősről szólnak, az ország pusztulását németnek, kurucnak 
tulajdonítják, egész tendenciájuk német- vagy kurucellenes — 
szóval azokat a verseket tekinthetjük kurucoknak, amelyek
ben határozottan érezhető, hogy a kuruc-labanc ellentét hatása 
a la t t jöttek létre. Csak az így felfogott kuruc költészethez 
fűződő lelkitartalom a specifikusan magyar és korhoz kötött. 
A magyar életbe a kurucvilág egy csomó érzést dobott bele, 
ezek visszatükröződése következtében duzzadt meg annyira 
a magyar költészet kuruckorba eső szakasza. 

Mi történt a magyar költészettel a kuruckor u tán? 
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A kuruc költészet nemcsak átszármaztatott hagyományok 
kiteljesedése, hanem egyúttal átmenet is. De még nem ismerjük 
eléggé, milyen mértékben az. A XVIII . század folyamán, ha 
kevesbedik is kéziratos verses gyűjteményeinknek régi köl
tészetünket megőrző anyaga, ha a századvégi gyors fellendülés 
létrehozói egész más irányból indulnak is ki : kéziratos irodal
munk él ekkor is, tovább is fejlődik. Műköltők hatnak rá, de 
a régi hagyomány is tovább él, A Szádeczky-féle Misceüanea, 
a Sziveket ujitó bokréta, a Vizkeleti-kódex, a Dávidné soltári, a Jan-
kovioh-gyüjtemények hatalmas tömege, Thaly Összegyűjtött 
iratcsomója, meg annyi más XVIII . századi versesgyüjtemény 
mutatja, hogy a kuruc költészet épen e gyűjteményekben él 
tovább. A kuruc költészet történeti énekei a megváltozott viszo
nyok következtében ugyan nem folytatódnak, de a kuruc versek 
belekerülnek a XVIII . századi versesgyüjteményekbe (Miscel-
lanea), a bujdosó, panaszos énekek tovább alakulnak (Sziveket 
ujitó bokréta: IV-; V ; XIX; L V I ; LXXIV; LXXVI; LXXX.), a 
paskillusok új életre kapnak (Thaly iratai I. köteg 106—115); 
tovább él a német-magyar ellentét, úgyszintén a vezérek alakja 
is, s él a versekben a Rákóczi kor emléke példaképen — még 
új kurucos versek is jönnek létre. A Jankovich-gyüjtemények-
ben több ilyen éneket találhatunk. P . o. a 174. (1801-ben írták 
össze) 12. darabja gúnyolja az országba özönlő németet, siratja 
a zsinóros nadrágot, karmazsin csizmát, amit gyűlöl az idegen 
nemzetség; el is búcsúzik tőlük, istenhozzádot mond a magyar 
nemzetnek is. Igen közel áll a kuruc bujdosó énekekhez a 
175. VII I . 3. darabja i s : Hazájától elszakadottnak fohásza, . . 
vagy a 175. I I . 68. számú éneke: Gyászos életemet szánom keser
vesen . . stb. 

Thaly Kálmán az Adalékok bevezetésében felsorol egj pár 
éneket, melyeknek részletei a «lezajlott kurucvilágnak még 
mindig élő utóhatása alatt, ennek szereplőire, vagy eseményeire 
vonatkoznak»; a Rákóczi-kor említése buzdításul ott szerepel 
a Mária Terézia és II . József idejéből való «nemzeti és politikai 
énekek, verses krónikák és országgyűlési pasquillusok között 
is.» Iratgyüjteményében egj csomó ilyen verset találunk. Mintha 
csak kuruckorban hallanók az Egy hiv magyar sóhajtása 1790-ben 

Hej Bocskay, Rákóczi ak, 
Zrínyi, Hunyadi, Báthoriak . . . 
Bennetek volt a magyarnak 
S minden igaz hazafinak 
Hajdanában reménysége 
Segedelme, dicsősége . . . 

A Jer magyar, sirj vélem . . . kezdetű vers is egészen kuruc 
gyűlölettel izgat a német ellen. 

Ahhoz, hogy Rákócziékat emlegető, németellenes, kurucos 
szellemű vers jöjjön létre', elegendő volt, amint láttuk, a hely-
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zetünkkel való elégedetlenség és a kurucvilág emléke. Ebből 
következik, hogy ha egyes versekben ilyenféle utalások talál
hatók, az még nem bizonyítéka annak, hogy az illető vers a 
kuruckorban keletkezett. Fontos ezt előre tudnunk, hogy kr i t i 
kával fogadhassuk Thalynak az érvelését, amikor a Fut az 
oláh... (V. É. 268.), Bécsi német... (Ad. I I . 395.), Musztafa, Ka
raja ... (Ad. II. 189.) stb. verseket egyes kitételeik miatt, a 
kuruckorba osztja. 

VARGA IMRE. 


