
(Radvánszky B. hibás olvasataival). Pedig, 
ha megnézte volna a kéziratot, könnyűszerrel 
megállapíthatta volna, hogy a kéz ugyan 
Ézsaué, de a hang Jákobé. Mert nem két
séges, a versek Madách kezeírását mutatják, 
de ő szokásához híven csak másolta ezeket, 
méghozzá rosszul és hibásan, nem egy helyen 
kiáltó értelemzavaró elírásokkal, amit a saját 
verseivel mégsem követett volna el. Másrészt 
e versek oly jók és a maguk nemében oly 
szépek, hogy Madách ismert énekei a nyo^ 
mukba sem léphetnek. Nem mernénk hatá
rozottan állítani, hogy az inkriminált szerel
mes versek Rimayé lennének, de hogy nem 
Madách szerzeményei, arról bárki könnyen 
meggyőződhet.* 

A szerkesztés e kisebb fogyatékosságain túl
menően nagyobb joggal hiányolhatjuk, hogy 
Jenéi sem bevezetésképpen, sem utószó for
májában nem adott az olvasó számára egy 
rövid elemző áttekintést a kötet anyagáról, 
költőinek írói karakteréről, arról, hogy hol 
a helye ennek a nemesi lírának a XVII. szá
zad költészetében, mit ér ez számunkra, mi 
indokolta megjelentetésüket. Ha a sorozat 
más köteteinél nem is, itt ezt nemcsak 
helyénvaló, de egyenesen kötelező lett volna 
megvilágítani. 

A jegyzetek a legfontosabb tudnivalókban 
eligazítják az olvasót, bár inkább csak élet
rajzi adatok közlésére szorítkoznak. Beniczky 
esetében Kovács Dezső kismonográfiáját fel
tétlenül meg kellett volna említeni (B. P. 
élete és költészete Bp. 1907) nemcsak azért, 
mert adatszerűen is a legteljesebb, de azért 
is, mert mindmáig a legjobb értékelését 
adja Beniczky költészetének. Madách Gáspár
ról kijelenteni, hogy „rokona volt Rimay 
Jánosnak" semmitmondónak tűnik akkor, 
amikor Rimaynál nem tartja szükségesnek 
megjegyezni, hogy anyját Madách Krisztiná
nak hívták. Arra sem ártott volna utalni 
már csak kuriózumképpen sem, hogy Az 
ember tragédiájá-nak szerzője egyenes le
származottja a Nógrád megyei szolgabíró 
költőnek. Ezek kicsinységek, de melyik ol
vasót nem érdeklik? 

Mellőzve az apróbb, inkább technikai 
hiányosságokat, csak örülni tudunk ennek 
a kis antológiának s dicséret illeti szerkesztőt 
és kiadót egyaránt, hogy minden korábbi 
mellőzés és elmarasztaló szűkkeblűség elle
nére — ami az itt megjelent költők egy része 
irányában megnyilvánult — módot találtak 
megjelentetésükre. 

Bóta László 

A KURUCKOR KÖLTÉSZETE 
(Összeállította Dávid Gyula és Tordai Zádor, az előszót Tordai Zádor írta. Áll. Irodalmi 
és Művészeti Kiadó, Bukarest, é. n. I. 327 1. II. 329 1.) 

A régi magyar irodalomnak kevés olyan 
kérdése van, amely annyit foglalkoztatta 
a szakembereket és az olvasókat, mint a 
kuruc költészet. Mióta Thaly Kálmán a múlt 
század második felében a maga Rákóczi
kora képének glorifikálására megajándé
kozta irodalomtörténetünket ezzel a foga
lommal, nem került le a napirendről. Bár 
Thaly közlései után számos tanulmány és a 
kuruc költészet anyagát lényegesen bővítő
kiadás látott napvilágot, a kuruc költészetet 
nem állították bele a fejlődés rendjébe, és 
nem tisztázták a vele kapcsolatban felmerült 
problémákat. A kérdés csak bonyolultabbá 
vált, mikor Tolnai és Riedl kritikai vizsgálódá
saival megindult az ún. kuruc balladák hite
lességének a pöre. Az ellenzékieskedés pózá
ban vagy az őszinte patriotizmus jegyében 
országos vihar keletkezett Thaly és a kuruc 
balladák védelmében, másrészt a Habsburgok 
és a saját érdekei védelmét szem előtt tartó 
uralkodó osztály a port a kuruc hagyomány 

letagadására használta fel, mert kényelmetlen 
volt számára a kuruc költészetben rejlő 
társadalmi igazságot és történelmi tanul
ságot levonni. A pör óta a Thaly és az Er
délyi közölte kuruc költészeti anyag a nem 
hitelesnek vagy nem kuruckorinak bizonyult 
költeményekkel szegényedett, de sokkal jelen
tősebb ennél az azóta felfedezett versek szá
mának egyre növekedő gazdagodása, és még 
inkább magának a kurucságnak, valamint 
költészete fogalmi és tartalmi jegyeinek 
megváltozása. Míg a kuruc költészet szemlé
lési módjának alakulását a tanulmányok 
során végigkísérhetjük, addig az anyagában 
bekövetkezett változást legfeljebb közvetve 
figyelhetjük meg egyetlen kiadványban.1 

Erdélyi Pál Kuruc Költészete óta Erdély
ben látott nem régen napvilágot az első, 
valamennyire teljességre törekvő modern 
kuruc költészeti antológia a Magyar Nép
köztársaság és ,a Román Népköztársaság 
közös könyvkiadási egyezménye keretében 

* Kívánatos, hogy a recenzens a Madách-Rimay kódex szerelmes verseire vonatkozó nézetét külön 
cikkben, részletesen is kifejtse és bizonyítékait közre adja. (Szerk.) 

1 ESZE TAMÁS—Kiss JÓZSEF—KLANICZAY TIBOR : Magyar Költészet Bocskaytól Rákócziig, Bp. 1953. 
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a „Haladó hagyományaink" 20. és 21. 
kötetenként. Pedig a kuruc szabadságharc 
költői termékei haladó hagyományaink leg
becsesebb emlékei közé tartoznak és eszmei 
mondanivalójuk öntudatosító erejénél fogva 
kiadásuk igen nagy szerepet játszhat az 
olvasó tömegek nevelésében. Egész népünk 
és különösen az erdélyi magyarság szempont
jából ezért nagyjelentőségű ez a gyűjtemény, 
és elismeréssel kell adóznunk a kötetek 
szerkesztőinek. 

A kiadvány összeállítóinak azonban, ha 
egyszer „a kötet előszava elsősorban a kuruc 
költészet problémáit vizsgálja" (II. k. 266. 
1.), a maguk részéről hozzá kellett volna 
járulniok a kurucság, a kuruc költészet, a 
kuruckor stb. fogalmak elvi tisztázásához. 
A cím ugyan arra mutat, hogy elfogadták 
Klaniczay Tibor meggyőző érvekkel alá
támasztott véleményét,2 hogy el kell vetnünk 
a kuruc költészet fogalmát és helyette a 
történeti kuruckor (1672—1711) egész költé
szetéről kell beszélnünk; bár irodalom
történetileg tágítanunk kell a határokat, 
vissza kell mennünk Zrínyi életének utolsó 
szakaszáig, s előre nyúlva a szatmári fegyver
letételt követő évtizedek költői termékét is 
itt kell számba vennünk. A szerkesztők azon
ban ennél jóval nagyobb időközt ölelnek fel, 
visszanyúlnak Bocskay koráig. Minden bi
zonnyal a MKBR kiadvány ösztönözte őket 
erre, hogy „megvillantsák" a kuruc szabad
ságharcok előzményeit ilyen távoli múltra 
visszamenőleg. Ha a kuruckor kritériumait 
a török és németellenes függetlenségi harcok 
és a feudalizmussal folytatott küzdelmek 
jegyeiben keressük, akkor könnyen vissza
mehetünk — a kuruc szó etimológiájából 
kiindulva — Dózsa parasztjainak kétség
telenül antifeudális megmozdulásáig, sbizony-
talan lesz a kuruckor záró határköve, mivel 
a XVIII., sőt a XIX. századi költészetünk
ben is szép számmal találhatók függetlenségi 
és antifeudális törekvések. 

Mivel mindezekről a kérdésekről a be
vezetőben nem esik szó, a kiadvány nem 
segíti elő a kuruc költészet körül össze
bonyolódott fogalmak és problémák tisztá
zását. 

Tordai Zádor bevezető tanulmányában 
először a kuruc költészet sorsáról beszél 
„felfedezésétől" napjainkig. A kuruc köl
tészet legfőbb értékét helyesen abban látja, 
hogy benne egybeolvad a habsburgellenes 
szabadságharc az antifeudális törekvések 
forradalmi árjával. A kuruc költészet „akkor 
keletkezett, amikor a törökellenes szabadság
küzdelmek a habsburgellenes nemzeti moz
galommal kapcsolódtak egybe", olyan kor
szakban, „amikor a feudális Erdélyben és 

a KLANICZAY TIBOR : Eredmények és feladatok 
és Irodalomtudományi Oszt. Közleményei, II . kötet, 

Felső Magyarországon egyaránt új társadalmi 
erő volt kialakulóban, a feudális iga le
rázására vagy legalábbis lazítására". 

Miközben a másfélszáz év verstermékét a 
történeti eseményekkel kapcsolatba elemzi, 
és az egyes verseket az események alakításá
ban legjelentősebb szerepet játszó társadalmi 
osztályhoz vagy réteghez köti (főnemesség, 
közép- és szegénynemesség, jobbágyság; 
szegénylegények) bizonyosmérvű csoporto
sítást is végez, és rámutat a fejlődés szálaira. 
Az eddigi megállapításokat újabb példákkal 
támasztja alá, kiegészíti erdélyi specifikumok
kal. 

Űj szempontú és igen érdekes eredmé
nyekre vezethető kutatásra hívja fel a figyel
met, mikor a Rákóczi- szabadságharcban 
megnyilatkozó népek közti összefogás bizo
nyítékait tárgyalja. Magyar, román, ukrán, 
szlovák jobbágyok egyforma sorsban sínylőd
tek a habsburgi és nemesi elnyomás alatt. 
Az ukrán és szlovák jobbágyoknak a szabad
ságharcban való részvételéről, sőt bizonyos 
mértékben költészetéről hallottunk már eddig 
is. Új azonban az, amit a bevezető Pintye 
Gligorról, a román szegénylegények veze
tőjéről és az ehhez a mozgalomhoz kapcso
lódó román költészetről ír. Az is érthetővé 
válik, miért nincs erről a költészetről egykorú 
vagy közeikorú feljegyzés : a román kurucság 
zömét a jobbágyok alkották, írni-olvasni tudó 
deákok, kisnemesek nem voltak közöttük ; 
legfeljebb egy-egy magyar nótagyűjtő jegy
zett le időnként román énekeket. (Ilyen pl. 
a gyűjtemény 103. számú darabja a Sziveket 
Ujitó Bokrétából.) A román népköltészeten 
belül azonban megmaradt a Rákóczi-harcok 
és a szegénylegények emléke, természetesen 
idők folyamán a népköltészet más elemeivel 
keveredve. De belőlük még ma is kiolvasható 
a szabadságharcban részt vevő román job
bágytömegek szabadságharcának osztály
jellege. Az ilyenirányú kutatás minden 
bizonnyal értékes eredményekre vezet nem
csak román, hanem szlovák, ukrán, sőt talán 
még délszláv vonatkrzásban is. 

A gyűjtemény költészeti anyaga 125 vers. 
Közülük igen kevés a szerelmi tárgyú 
(virágének, búcsúzó vers, házassági ének), 
a többi történeti ének, panaszdal, bujdosó 
vers. Bár a szerelmi és a bujdosó versek loka
lizálása nagyon nehéz feladat, a szerkesztők 
ezeket is igyekszenek az idő rendjébe be
állítani a történeti énekek közé. Az énekek 
forrása a kéziratos énekgyűjtemények és a 
népköltészet. Ismert költők (Rimay, Beniczky, 
Zrínyi, Petrőczi Kata stb.) művei nem szere
pelnek a kiadványban; 

Anyagának több mint felét a MKBR-bó'l 
vette. A kiadás értékét nagyban emeli, hogy 

a régi magyar ir odalom kutatásában. Az MTA Nyelv-
6 0 - 6 5 . 
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4 költemény (8, 30, 38, 112. sz.), 7 változat 
(9, 39, 51, 57, 73, 85, 99.), 10 románnyelvű 
ének magyar fordításban itt jelenik meg 
először nyomtatásban. Ezeken felül az 5, 
40, 88, 91. számú versek is a gyűjtemény
ben váltak szélesebb nyilvánosság számára 
is hozzáférhetővé, bár az újabb kutatások 
eredményeként már előbb napvilágot láttak. 
A kiadvány több része Thaly kiadásaira 
vagy más helyeken elszórva megjelent pub
likálásokra támaszkodik. Közülük néhány 
Kálmány vagy Erdélyi János gyűjtemé
nyére ; de van egészen friss keletű gyűjtés
ből újra nyomtatott is, pl. a 109. számú : 
Hej fúdd el szél.3 Ügy gondoljuk, hogy a 
kiadványnak éppen ez ellen a része ellen 
emelhető kifogás. 

Ha még elf jgadjuk is a kuruckori költészet 
határának a kiterjesztését az 1750-es évekig, 
akkor is felmerül a kérdés, van-e jogunk a 
kuruckor költészeteként, vagy kuruc vers
ként adni a szájhagyomány alapján lejegy
zett, soksz.r vitás hitelességű verseket, 
illetőleg töredékeket, különösen, ha lejegy
zésük ideje a XIX. század vége, vagy éppen 
a XX. század. Legfeljebb a kuruc költészet
nek népköltészeti visszhangjai ezek, a kuruc 
versek utóéletére példák, a folklorizálódás 
más-más fokát mutató változatok, de néha 
bizony csak a kuruc divat, a XIX. század 
második felében keletkezett rímes históriák 

maradványai, ahogy erre a kiadvány for
rása maga is világosan utal.4 Kurucos jel
legű, Rákóczit, a Rákóczi-szabadságharc 
hőseit emlegető versek keletkeztek a 48-as 
szabadságharc folyamán is, sőt később is, 
de ezeket sem kuruckori versként, sem kuruc 
költészetként nem tárgyalhatjuk. Ez vonat
kozik a gyűjtemény szlovák és román 
nyelvű darabjaira is, melyek kevés kivétellel 
múlt századvégi, vagy XX. századi száj
hagyományból való feljegyzések. 

Függelékben a szerkesztők a 10 román 
és a 4 szlovák darab eredetijét adják román 
ill. szlovák nyelven. 

Bőséges magyarázó jegyzet segíti a versek 
megértését. A szerkesztők azonban nem 
egyszer kellő súlyú bizonyítékok hiányában 
is kategorikusan fogalmazzák meg véle
ményüket. Felhasználják a legújabb ered
ményeket, legtöbb esetben elfogadják a 
MKBR megállapításait. Néhány hiányos-
ság, tévedés akad a jegyzetekben. Két bántó1 

sajtóhiba is maradt a jegyzetanyagban, a 19. 
számú éneknél a kassai gyűlés éve 1870 
helyett 1670, a 17. számúnál a keletkezési év 
1600 helyett 1660. 

Kár, hogy a névmutatót és a tartalom
jegyzéket nem követi a kezdősorok szerinti 
betűrendes mutató. 

Varga Imre 

ŐSZI HARMAT UTÁN. . . 
Szemelvények két ismeretlen XVIII. századbeli énekeskönyvből. Bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta : Kocziány László, Bukarest, é. n. Állami irodalmi és művészeti kiadó 

A „Haladó hagyományaink" c. sorozat 
22. köteteként két 1947-ben felfedezett 
kéziratos énekesgyűjtemény anyagát ismer
teti és részben közzéteszi Kocziány László.* 
A kiadvány egyszerre óhajt eleget tenni a 
népszerűsítés és a tudományos kutatás köve
telményének : meg akarja ismertetni az olva
sókat az eddig rejtekben maradt régi magyar 
kéziratos költészet alkotásaival, illetőleg 
gyarapítani kívánja az irodalomtörténeti 
kutatás eddigi eredményeit. Az elsőért a kia
dás elhagyja a jelentéktelen vagy már más
honnan ismert, többnyire egyházi énekeket, 
javítja vagy kiegészíti a romlott, hiányos 
részeket, modern helyesírással adja a szöve
geket ; a második cél érdekében minden 
filológiailag értékes anyag feltüntetésével, 
pontos ismertetést ad az énekeskönyvek 
anyagáról, jelzi a szövegváltoztatásokat, 
és lapalji jegyzetben betű szerint is feltün

teti a kiegészítéseket. A kiadványnak így 
sikerült megvalósítania mind a két célkitű
zést. Növelni lehetett volna azonban a ki
adott anyagot olyan versek közlésével, 
melyek általában a kor költészetére vagy az 
összeír ókra, illetőleg a deáki rendre jellem
zők, mint pl. Baíhó-ék 19., 35., 36., 91., 93. 
vagy a Czombó-ék 27., 4L, 55., 68. számú 
darabjai. A kiadvány a Bathó-ék 121 versé
ből 45-öt, a Czombó-ék 69 darabjából pedig 
39-et közöl. 

A bevezető tanulmány az összeírok szemé
lyével, az énekkönyvek anyagával, az egyes 
versekkel kapcsolatosan megállapítható szer
zőkkel és a két gyűjteménynek más kéziratos 
énekkönyvekhez való viszonyulásával fog
lalkozik. 

Mindkét énekeskönyv összeírója szegény 
származású unitárius deák, akik a kollégium
ban hozzászokhattak a verselgetéshez és a 

3 LAJTHA LÁSZLÓ: Röpülj páva, röpülj c. balladagyűjteménye, Bp. 1954. 225. 
4 KÁLMÁNY LAJOS: népköltési hagyatéka I. Történeti Énekek és Katona Dalok, Bp. 1952. 190 — 191. 

a gyűjt. 60. számú darabjával kapcsolatosan. 
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