Harcban nem illet senkit kímélet." Anyámhoz című versében, mintegy saját sorsát megsejtve,
a sasokhoz hasonló forradalmároknak állít emléket.19
A Naptár az akkori élő magyar irodalom csaknem valamennyi haladószellemű művelő
jéről tudósít (talán az egy József Attila a kivétel, aminek okát érdemes lenne feltárni),
Lányi Sarolta, Várnai Zseni, Tamási Áron, Madarász Emil, Gergely Sándor, Illés Béla, Komját
Aladár, Karikás Frigyes és még számos más író legalább egy irása fellelhető a naptár lapjain20,
míg a világirodalmat Barbusse, Toller, Vaillant-Couturier, Majakovszkij
és más orosz költők,
az amerikaiakat Michael Gold és Mary Heaton Vorse képviselik.21 E nem teljes felsorolásból
is nyilvánvalónak látszhat, hogy az amerikai emigráció élénk figyelemmel kísérte a magyar
és nemzetközi szocialista irodalom alakulását, s mint a Naptárban megjelent írások bizonyítják,
a haladó magyar irodalom egyik fóruma volt.22
Ez alkalommal nem törekedtünk arra, hogy teljes képet rajzoljunk meg az amerikai
kommunista emigráció irodalmáról. Helyette inkább azt szerettük volna csak elérni, hogy
néhány kérdés felvetésével, felhívjuk a figyelmet az amerikai magyar irodalom jelentőségére,
s felkeltsük az érdeklődést mindazon lehetőségek iránt, melyeket a magyar szocialista iroda
lom hagyományainak kutatásában kínál.
Az amerikai magyar irodalom tanulmányozása, gazdag, mindeddig feltáratlan anyagának
összegyűjtése igen jelentős eredményekkel biztat. A magyar szocialista irodalom története,
úgy érezzük, csak akkor lehet teljes, ha felfedjük mindazon szálakat, melyek nemcsak az
európai emigrációkat kötik össze egymással és a hazai szocialista irodalommal, hanem azokat
is, melyek a tengeren túlra vezetnek.
Keserű Bálint
A „CONSPIRATIO KENDIANA" SZERZŐJE
A XVII. század elején keletkezett történeti énekeink legtöbbjének szerzője nem nevezi
meg magát, sőt nem árul el magáról úgyszólván semmit sem. Valószínűleg összefügg ez a
politikai viszonyok bonyolódásával: társadalmi és nemzeti küzdelmek szinte áttekinthetet
lenné válásával.
Az 1610-i Kendi-féle összeesküvésről írt ének a kivételek közé tartozik: nem tudjuk
ugyan, hogy ki írta, azonban sokat megtudunk a szerzőről magából a szövegből.
Ezzel magya
rázható, hogy szerzősége körül már közel háromnegyed százada folyik a vita. 1
Pettkó Béla 1888-ban a Svájcban őrzött Bongarsius-gyűjteményből közölte latin válto
zatát, Szádeczky Lajos 1899-ben a magyart, az akkor fölfedezett Tatrosy-kódexből. Ők és a
latin szöveget újra kiadó Szilágyi Sándor Szamosközy István munkájának tartották a verset.
Angyal Dávid is ezen a véleményen volt eleinte, és sok helyen használta fel 2 Szamosközy
munkájaként. így Báthory Gábor uralkodása
című 1896-ban megjelent cikkében és a Magyar
nemzet Története VI. kötetében, 1898-ban.3 1902-ben már a „valószínűen helytelenül Szamosközynek tulajdonított Conspiratio Kendiana czimü latin
vers"-ről beszél, mint ami „egyik
legnevezetesebb forrása a Kendi-féle összeesküvésnek".4 (A magyar változat 1899-ben jelent
meg. Világos tehát, hogy Angyalt a magyar változatnak a szerző személyére vonatkozó utalásai
indították arra, hogy elvitassa a verset Szamosközytől.)
19
20

KOVÁCS PETEK : A vész után (N 1926 : 36). Ugyanitt jelent meg Két fa c. verse.
A Naptárban megjelent írások felsorolása helyett inkább néhány adalékot kívánunk közölni, hogy
milyen magyar művek voltak vásárolhatók a harm ncas évek elején : Gergely Sándor:: Valami készül, Ember
vásár, Szu, Munkás kultúra ; Illés Béla: Nem mese Ég a Tisza; K a n k á s Fiigyes: Mindenféle emberek;
Nagy Lajos: Bérház; Román J á n o s : Egy négerrel kevesebb, Élet vagy h a l á l ; Zalka M á t é : Hadjárat vége,
Nem olyan könnyű, prózai írások; Gábor Andor: Az én hazám; Hidas A n t a l : Folyik a pör, Sűrű csillagos,
Ellenforradalom földjén; Komját A l a d á r : Mindent akarunk, versek.
21
A műfordítók közül elsőként Acél Pál érdemel említést. Egyforma könnyedséggel fordított magyar
és angol nyelvre. Ő fordította, többek között, Majakovszkij: Ifjukommunísta Lenin-dal című versét (N
1930 : 66—67).
22
Itt kívánjuk még megemlíteni Gyetvai Jánost, aki az amerikai emigráció jelentős alakja, hosszú
évekig az Új Előre, majd az azt követő Magyar Jövő egyik szerkesztője volt. A Na tárban jelent meg a Vigyáz
zatok a tűzre! (1929 : 155) című, a kuruc ballada hangulatát idéző verse és a A kinai forradalom című (1931:
23—27) cikke.
1
A verset a Régi Magyar Költők Tára XVII. sz-i sorozatának első kötetében (Budapest. 1959.) közöl
ték először kritikai kiadásban, a hiányzó részeket kiegészítve és alapos jegyzetapparátussal. A szerzőséggel
kapcsolatos eddigi véleményeket is összefoglalja e kötetben (629—33) a vers sajtó alá rendezője, STOLL BÉLA.
A versidézetek is e kötetből valók. A szövegben zárójelbe t e t t törtszámok első része a lapszámot, másik része
a verssor számát jelzi.
2
Száz. 1896 29—35.
3
78—82.
4
Enchiridion Fontium Históriáé Hungarorum, Bp., 1902. 467.
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Angyal Dávid megjegyzése jelentette a fordulópontot a szerzőség vitájában. Az ő
nyomán indult el Szekfű Gyula is. Meggyőzően bizonyította be a magyar szöveg elsőbbségét
és azt, hogy a latin verzió Szenczi Molnár Albert fordítása. A magyar változat — szóval az
eredeti — szerzőségével kapcsolatban Szekfű nem foglalt határozottan állást, csak gyaní
totta Laskai János, vagy Miskolczi Csulyak István szerzőségét. Ezután kézikönyveink Szekfű
nyomán mutatták be a verset és semmi lényeges újat nem hoztak. A vers új kiadása során
Stoll Béla összefoglalta a fenti véleményeket (Angyalé kivételével) s részletesen, alapos érvekkel
bizonyította be, hogy Laskai vagy Miskolczi szerzőségéről szó sem lehet. A szerzőség kérdését
a kötet nyitva hagyja.5
A szerzőség vitájában részt vevők sok szempontot figyelembe vettek, csak egyet
nem: azt az utalást, melyből félreérthetetlenül kitűnik, hogy a szerzőnek nem ez az első,
nem ez az egyetlen verse, hanem egész sor hasonló típusú verset szerzett már. Az ének intoná
cióját többen idézték:
Immár sok üdő, hogy semmit nem írtunk,
Az mit írtunk is, mindent ben tartottunk. (399/5-6.),
de ebből azt következtették, hogy Szamosközy, vagy az ismeretlen szerző e vers mellett
történeti munkát is írt a korról.6 Elszakították az idézett két sort a versszak második felétől:
Talán ideje, Múzsák, hogy vigadjunk,
Az szép tavasz is arra int, hogy szóljunk. (399/7-8.)
Az egész versszakból véleményem
szerint nemcsak az következik, hogy a históriás énekszerző
aligha lehetett „kezdő ember" 7 , hanem az is, hogy verseket s majdnem bizonyos, hogy magyar
nyelvű verseket írt már korábban is. E versek közül egyeseket ki is adtak, kinyomtattak
(ha nem így lenne, nem lenne értelme a,,ben tartottunk" kifejezésnek). Aztán jött „sok üdő",
mikor keveset írt és azt a keveset se adta ki.
A legfontosabb következtetés mindebből az, hogy a szerzőt az 1600-as évek elejének
versszerzői közt kell keresni. Egy másik versszak ahhoz is támpontot nyújt, hogy milyen
típusú versek szerzői közt kereshetjük költőnket.
Imrefy Jánost az hűséghez tartjuk,
Urunknak szolgált Ecsedben is, tudjuk
Az mint ezt másutt bővebben megírjuk. (399/43-5.)
Ezek a sorok valószínűleg nem közvetlenül a Báthori Gábor trónlalépését megelőző események
re vonatkoznak, hanem arra az akcióra, amit mindjárt Bocskai halála után - sőt véleményem
szerint még betegsége idején — indítottak Ecseden az ifjú Báthori Gábor fejedelemmé tétele
érdekében.8
A lényeg az, hogy a Kendi-ének szerzője által emlegetett korábbi - valószínűleg
verses — munka lehetett akár egyidejű is a Bocskai-siratókkal, tükrözhette akár ugyanazt a
helyzetet is. Az 1610-es ének szerzőjét tehát alighanem azok közt a verselők közt kell keresni,
akik Bocskai idején és közvetlenül halála után énekeikkel is részt vettek a bonyolult küzdel
mekben
A Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozatának megindulásáig nehéz lett volna
összeállítani ezeket a versszerzőket. Tulajdonképpen csak az veheti figyelembe komolyan ezt
a szempontot, aki már kezében tartja a sorozat első kötetét.

*
A Bocskai-korban működött versszerzőket nem nehéz társadalmi helyzetük, műveltségi
színvonaluk szerint csoportosítani. Nézzük e csoportokat a Kendi-ének szerzősége szempont
jából.
5
Nem lehet egyetérteni azzal, hogy „még maga Imrefi is szóba jöhet mint szerző". RMKT XVII/I.
632. A szerző alacsonyabb sorból való embernek látszik, mint Imrefi, aki Erdélyben akkoriban a fejedelem
után a második embernek számított.
«7 Vö. SZÁDECZKY : Száz., 1899, 311.
Vö. .SZEKFŰ GYTJIA : Adatok Szamosközy István történeti munkáinak kritikájához. Bp., 1904. 84.
8
A 17 éves Báthori Gábor már 1607. január 2-án (négy nappal Bocskay halála után !) követet és levelet
küld a fővezérhez és nyíltan kéri „törekedjék azon, ő hatalmassága adja nekem az erdélyi vajdaságot".
(Török-magyarkori államokmánytár I. 58—9.) Természetes, hogy ebben az akcióban Báthori tanácsadóinak
Imrefynek és Bethlen Gábornak lehetett döntő szerepe, akik minderre már Bocskay halála előtt készülhettek.
Vö. VERESS ENDRE : Bethlen Gábor ifjúsága és ifjúkori levelei. Erd. Muz. 1914.
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Nem lehet szó a kor főúri és nemesi énekszerzőiről: többségük a későreneszánsz újsztoikus
eszményeket hirdette; Klaniczay meggyőzően mutatta ki, hogy mennyire törvényszerű
volt a
béke-párthoz tartozásuk Bocskai, majd nyílt ellenzékiségük Báthori Gábor idején.9 A főúri
versszerzők közül Illésházy és Homonnay egy évvel a Kendi-ének szereztetése előtt már meg
haltak. A nemességhez tartozó költők magatartása szembetűnően rezignált volt: Petki János
épp ez évben adta ki a Virtus és Voluptas-t, s ez a vers épp az erdélyi
viszonyokból való kiáb
rándulását, az. ifjú fejedelemmel való szembeszállását tükrözi. 10 Rimaynak a közelmúltban
került elő egy levele, mely világosan megmutatja, az ő és nemes társai ez időbeli hangulatát. 11
— De nem lehet szó főúri, nemesi, vagy akár gazdag, városi polgári énekszerzőről azért sem,
mert a Kendi-féle ének szerzője — mint alább látni fogjuk — alacsonyabb sorba tartozhatott.
Már inkább gondolhatnánk a prédikátor-rendhez tartozó költőkre és verselőkre, hiszen
énekünk tele van elfogultan protestáns álláspontra valló kitételekkel. EgySzenczi Molnár Albert
által fordított versről egyébként is föl lehetne tételezni, hogy valamely erdélyi református pap
szerezte. A Bocskay-korban működött prédikátor-énekszerzők sorában azonban senkit se
találunk, akinek a szerzőségére — a versbeli személyesvonatkozású utalások alapján — gyana
kodni lehetne. Általában a prédikátor verselők nemigen vonzódnak az ilyen fajta konkrét
történelmi témák gyors megverseléséhez, az „újságoló" típusú históriás énekhez.
A szerző minden valószínűség szerint a világi értelmiség körébe tartozott. A név szerint
ismert ilyen versszerzők közül — véleményem szerint, verseik, más írásaik és életrajzi adataik
alapján — csak kettőre gondolhatunk.
Az egyik: Sárosi Márton deák, a Bocskay-szabadságharcot őszinte lelkesedéssel köszöntő
Rákóczi-familiáris. Egy udvarló, szerelmes verses-levelébe sző bele egy szép, sokat idézett
versszakot - annál őszintébbnek, spontánul a tollára kívánkozottnak tűnnek érzései:
Magyarországnak csillagát
Láthassad szabadulását
Kassának szép újulását
Ellenségünknek romlását (360/37-40).
Egy eddig közöletlen levelében érdekesen nyilatkozik a Bocskai halála utáni helyzetről.
A levél urának, Rákóczi 12Zsigmondnak szól, s a Bocskai és a hajdúk által kivívott eredmények
őszinte féltését tükrözi. Pártállása, a Bocskai-szabadságharc alatti és utáni eseményekre
való reagálása, társadalmi helyzete alapján szóba jöhet tehát Sárosi Márton szerzősége.
Vannak azonban ellene szóló érvek is. Más vidéken működött, mint a Kendi-ének szer
zője. És ami lényegesebb, helyzeténél fogva nem dicsőíthette Imrefy 1607-es ecsedi tetteit,
mint ahogy azt a Kendi-ének szerzője tette a fent idézett versszak szerint.
Imrefi tevékenysége ez időben éppen Sárosi Márton ura, az öreg Rákóczi Zsigmond
ellen irányult. A Szamosközyre építő Bethlen Farkastól Szilágyiig és Angyalig a történetírók
mind egyetértenek abban, hogy Imrefynek döntő szerepe volt Rákóczi Zsigmond Erdélyből
való „kiszínlésében", a fejedelemségről való lemondatásában. Világos, hogy ezt nem magasztal
hatta Rákóczi íródeákja.
A másik világi értelmiségi, aki szóba jöhet: Debreczeni S. János, a 15 éves háború,
Bocskai és Báthori korának egyik legmarkánsabb versszerző egyénisége.13
A kor verselői közül talán egy sincs, akire a Kendi-ének szerzőjének személyes vonatko
zású kiszólásai közül több is vonatkozna. Debreczenire szinte mindegyik illik. Lássuk most
már sorra a Kendi-éneknek ezeket az utalásait — amiket részben már Szádeczky, Szekfű és
Stoll is összeállított - s mellettük a Debreczenire vonatkozó adatokat.
A Kendi-ének szerzője Bihar megyei, hangsúlyozza is odatartozását. 1610-ig keveset
járhatott a szűkebb értelembe vett Erdélyben. A Bihar megyeiek gyűléséből indult az ország
gyűlésre, utána haza is ment Biharba és ott verselte meg az összesküvés történetét. Mindenütt
ahol csak teheti, feltűnő elfogultsággal dicséri a bihariakat, sőt elvontan „Bihar vármegyét"
(404/231, 407/317).
Debreczeni névvel jelzett verseiben ugyanezt látjuk. 1598-as szép siralmas panaszában
szinte megszemélyesíti „Várad vidékjét," szűkebb „hazájának" pusztulásán keseregve (253/16
• KLANICZAY TIBOR : Reneszánsz és barokk, Bp., 1961. 316, 321—3.
RMKT XVII/I, 601. és KLANICZAY i. m. 322.
J E N É I FERENC közlése ItK, 1960, 689. Ez Rimay leglényegesebb nyilatkozata ezekből az évekből.
1612-ben írja : , , . . .mindenüt sebb, mindenüt faidalom, mindenüt rothadaas wagion szegheny hazánk olda
lain. S az az weszedelmes, hogi az oruossagokes irekis az kiuel keötözik faidálmat, nagiobb faidalmara es
weszedelmere
wadnak, nem enihed, de eped inkab teölök mind naponkint.','
12
OL Rákóczi-család levéltára.
13
RMKT XVII/I, 253—8, 581—7.
10
11
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—17.). Bocskait üdvözlő énekének már a címe is „Bihar vármegye katonai szerencsekívánata";
bihari lokálpatriotizmusát bizonyítják ezek a Bocskairól szóló sorai:
Nem kel irigykedni, Farkas szemmel nézni, Senkinek ez dologra:
Bihar vármegyéből, Hogy te ez kis helyből, Származtál oltalmunkra.
(259/49-50.).
S ezután hazáját, Bihar megyét, „kis Názáret"-hez hasonlítja, ahonnan Krisztus is „jött világ
váltságára".
Egyébként Debreczeni S. János a Bihar megyei káptalan rekvizitora volt, életének és
működésének minden adata ehhez a vidékhez kapcsolja.
A hely mellett az idő is egyezik. „A Kendi-ének megjegyzései arra mutatnak, hogy
1607 — 1610 között bizonyosan ezen a vidéken (Ecsed, Várad, Diószeg) működött a szerző.
Ez Debreczeni tevékenységének épp a közepébe illik — s mellesleg azt az időszakot tölti ki,
amelyről eddig nem tudtunk semmit: az 1604 (Bocskai-vers) és 1613 (Hodászi-sirató) közti
éveket.
A Kendi-ének szerzője — az utalások egész sorából következően — Imrefy János
familiárisa volt. Fent már kimutattuk, hogy Báthori Gábor14trónrajutása előtt, de valószínűleg
már Bocskai halála idején Imrefyék szolgálatában állott.
Debreczeni S. Jánosról könnyen elképzelhető ugyanez. Ő is és Imrefy is viszonylag
igen korán állottak Bocskai mellé, még 1604 novemberében. Várad a szabadságharc idejének
jelentős részében német kézen volt. A Bocskait támogató protestáns váradi polgárok és velük
együtt a káptalanbeliek — rövid ellenállás után15 — kénytelenek voltak elhagyni a várost, s
Kerekibe,Telegdre és más helységekbe költöztek. Valószínűleg ekkor jött ki Váradról Debre
czeni is. Adatunk
van arra, hogy ;606-ban már, Bocskai megbízásából, Várad környékén tevé
kenykedik.16 Ugyanebben az évben Imrefy Bocskai
személyes megbízottjaként tárgyal a váradi
vár átadása ügyében a német őrség vezetőivel.17 (Imrefy birtokainak központja a Váradhoz
igen közel eső Bihardiószeg volt.) Könnyen elképzelhető tehát, hogy Debreczeni S. János
kapcsolatban volt Imrefyvel már a szabadságharc idején, s lehet, hogy már ez időben szolgá
latában is állott.
A Kendi-ének szerzője alacsonyabb rendből szármázd világi értelmiséginek látszik.
A vers hangneme, stílusa, véleményem szerint még a választott műfaj is ezt bizonyítja, a
Szádeczky és Szekfű által idézett személyesvonatkozású versszakokon kívül (pl:403/170 —184).
Túlságosan alacsony sorban azonban nem lehetett18, hiszen Kornis Boldizsár vallomásáról
oly jólértesülten nyilatkozik, hogy valószínűleg személyesen részt vett az országgyűlésen,
sőt elképzelésem szerint Kornis korábbi, Imrefy szállásán történt vallatásában, „előkészítésé
ben" 19 is valamilyen tisztségből következően.
Mindez megegyezik azzal a társadalmi helyzettel, amiben Debreczeni János váradi
káptalani levéltáros lehetett.
Mindenesetre bizonyos, hogy sem a Kendi-ének szerzője, sem Debreczeni nem tartozott
a főurak és a nemesek közé, s a prédikátorrendhez sem.
Feltűnő a Kendi-ének szerzőjének egyértelmű és határozott politikai állásfoglalása,
antikatolicizmusa és Habsburg-ellenessége. Elfogultsága olyan mértékű,
hogy a távol és közel
múlt eseményeit propagandisztikus érdekből tudatosan meghamisítja.20 Már idéztük a koráb
ban írt, de visszatartott munkáira való utalást. Valami kedvetlenség érződik ezekből a sorokból
a múltra vonatkozóan, valami olyasmi, hogy eddig nem volt értelme írni vagy legalábbis
kinyomtatni ilyen típusú munkákat: csak most jött el ennek az ideje, mikor a „Báthori-ágnak
tündöklő csillaga" végre el kezd „forgódni házi kígyói ellen" (399/10 —11). Ez annak az ember
nek a hangulata, akit a katolikus Kendi-párttal szembeni harc kiéleződése, az összeesküvés
14
Imrefy e kor rendkívül érdekes figurája volt. Sok levele maradt fent, de ezek alapján még senki
sem kísérelte meg életrajzát megírni. Az ő személye irodalomtörténeti szempontból csak azért érdekes, mert
mindvégig ő jelentette a kapcsolatot a fejedelem és a bihari hajdúk között, s ezért az ő és környezete egész
beállítottságának ismerete hozzásegítene a történeti énekek egy egész csoportjának a megértéséhez.
15
NAGY LÁSZLÓ : A Bocskay-szabadságharc katonai története. Bp., 1961. 81.
16
ROZVANY GYÖRGY : Nagy-Szalonta mezőváros történelme, tekintettel a derecskéi uradalomhoz
tartozó egykori hajdúközségek viszonyaira. Gyula, 1870. 29—33.

"
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19
20

NAGY LÁSZLÓ i.

m.

„Mindjárt megmondám magam szolgáinak..."
RMKT XVII/I, 403/169.
SZILÁGYI SÁNDOR : Báthori Gábor fejedelem története. Pest, 1867. 83.
Szekfű szerint tájékozatlanságból erednek az 1594-i események előadása közben tapasztalható
tévedések. Stoll is ezen a véleményen van (RMKT XVII/I, 630), pedig pl. a Szalánczy testvérek szerepének
meghamisítása nyilvánvalóan nem tévedés, hanem olyan tudatos hamisítás, ami már az egykorú históriás
énekben is előfordul. Vö. ASZTALOS MIKLÓS : Szerdahelyi Mihály históriás éneknek vélt politikai éneke.
Pécs, 1925. 19.
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leleplezése valósággal felszabadított, visszaadta politizáló és versszerző kedvét. Valóban:
Báthori Gábor zűrzavaros politikai orientációja után, a Habsburgokkal és a felső-magyarországi
katolikus urakkal való tárgyalgatása után, a Kendi-féle összeesküvés kegyetlen leverése
jelentette az erdélyi és partiumi protestáns párt számára az ő szempontjukból egyértelmű
és következetes politikai vonalvezetés rövid időszakának kezdetét. (Ehhez az időszakhoz
tartozott még az. 161 l-es esztendő, amikor Forgách hadjárata ellen igyekeztek Erdélyben
minden erőt összefogni. Nem véletlen, hogy a katolikus-ellenes Báthori-énekek mind ebből
a két évből valók.)
Egy társadalmi feszítőerőkkel is keveredő, sajátos hazafiság és nemzettudat talán
sehol sem jelentkezik e kor verstermésében oly harmonikusan egybefonódva az antikatoli
cizmussal, Habsburg-ellenességgel, mint a Kendi-énekben, a többi Báthori-énekben — és
Debreczeni S. János Militaris Congratulatio-jában.
A Kendi-ének szerzőjének célja nem lehetett más, mint a meggyőzés: a Báthori Gábor
ellen fellázadt urak Habsburg —katolikus kapcsolatainak leleplezése. Kendiék bűne azzal
kezdődött, hogy „ . . .részük lőn Prága tanácsában", hogy a „misét.. . pápistaságot be hozni
akarják ... J'; végét akarják vetni a „Lutterek nagy örömének". (399/31, 400/55, 59, 64)
Debreczeni is (néhol hasonló szavakkal) határozottan kiállott a „kemény harc", „az
újulás", „a magyari szabadulás" mellett, „a sok szent szerzet, husvesztő péntek . . . a mise",
a jezsuiták, a papok ellen. (258/23-26, 259/61-62)
S mindkettő figyelemre méltó módon korán, gyorsan foglal állást: 1604. decemberében,
azokban a hetekben, amikor a nemesség túlnyomó többsége még a hajdúktól reszketett és
birtokain bujkált; illetve 1610 tavaszán, mikor még a „közvélemény" a hírtelen változástól
elképedve, tanácstalanul állt — Báthori közvetlen környezete, a legtudatosabb, legharcosabb
prédikátorok, és világi értelmiségiek, meg a hajdúk kivételével.
Ezzel elérkeztünk a harcosan protestáns állásfoglalás egy sajátos színéhez, ami azokban
az években egyáltalán nem volt általános. Ez: a hajdúkkal való határozott együttérzés. Nem
a nemesi-főúri politikusok bölcsebbjeinek arról a fölismeréséről van itt szó, hogy nem kell
megvetni ezt a népséget, nem kell őket pusztítani, mert bizonyos helyzetben szükség lehet
rájuk stb. (Illésházy, Nyáry Pál és mások írnak ilyesmit néha leveleikben). Debreczeni Bocskait
üdvözlő versében és a Kendi-énekben néhol már egészen más hangnemmel találkozunk, olyan
részletekkel, amik szinte a hajdúk vágyainak, törekvéseinek bizonyos értelemben belülről
való, őszinte átéléséről tanúskodnak.
Stoll hívta fel a figyelmet először arra, hogy a Kendi-ének 5 7 - 6 3 . versszaka egy
viszonylag hosszabb, az eseményekkel nem közvetlenül összefüggő epizódja a bihari hajdú
vitézek henczidai gyűlését eleveníti meg, s hézagpótló jelentőségű, mert erről a gyűlésről
semmilyen forrás nem tudósít.
Ahhoz képest, hogy mégiscsak históriás ének szerű versről van szó, együttérzést,
élményszerűséget figyelhetünk meg ennek az epizódnak egyes soraiban:
Henczida vala gyűléseknek helye,
Kapitány, hadnagy, tizedes begyüle,
Sibognak igen az szokatlan hírre,
Azelőtt őket nem hittak gyűlésre.
Némely azt mondja, talán mind megfognak,
Némelyik pedig: talán hadba hinak,
az volna pedig jó szegény hajdúnak. (405/237 - 244)
Megint — mint fent a harcos antikatolicizmussal kapcsolatban - világos utalás van itt a
közelmúlthoz képest most beálló változásra. Valami felszabadulást érezhet az ember ezekből
a sorokból, valamilyen kedvetlen tétlenségnek a megszűnését, remények és aggodalmak
vitájában valamilyen — talán a szerző által is jogosnak tartott — bizalmatlanság fokozatos
föloldódását. És ennek az epizódnak a beiktatásával, közvetve, a bihari hajdúságnak valami
olyan serkentését, biztatását, amit korábban Debreczeni János versében találunk: a régóta
várt, érdemes harcra való ösztönzést. Ilyen motívumok Debreczeni Militaris congratülatiojában: „Ideje vagdalkoznunk", „Lám egy szívvel laknak az jó hajdú katonák . . . Óh szegény
katonák, szeret már az ország" (257/15, 18, 258/19) stb. Tehát Debreczeninél és a Kendi-ének
szerzőjénél egyaránt a bihari hajdúk éppen ébredezni kezdő és határozott — Habsburg- és
pápistaellenes — irányt vevő harci kedvének együttérző tükrözését és serkentését látjuk.
S itt valami újabb életrajzi hasonlóságot is észrevehetünk. A fent idézett részlet alapján majd
nem biztosnak tekinthetjük, hogy a Kendi-ének szerzője részt is vett az említett gyűlésen,
s valószínűleg megbizatása volt Báthoritól vagy Imrefytől, vagy a megyétől a biharmegyei
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hajdúk ügyében.21 Debreczeni S. Jánosnak ugyancsak volt ilyen megbízatása. 1606-ban
Bocskaytól vagy Imrefytől, Bocskai akkori, éppen Dél-Biharban működő fizetési biztosától22 kaphatta. Debreczenit
ekkor Kölesérre küldik a bihari hajdúk egyik első csoportjának le
telepítése ügyében.23 De már 1604 decemberében is megbízatásból írhatta a Bocskait üdvözlő,
hajdúkat bátorító verset (ami nem jelenti azt, hogy ez a szép ének nem őszinte érzéseket tük
röz).
A hajdúsággal kapcsolatos álláspontnak ez az azonossága azért is feltűnő, mert
elég ritkán fordul elő azokban az években. Ilyen álláspontot az írástudó emberek közül csak
Fogtüi Máté szikszói prédikátorról és néhány társáról tételezhetünk fel: „. . . bezzeg Máthé
pap rosszul tanítja volt az hajdúkat az urak nemesek 24ellen, parasztság s őfelsége ellen" írja Rákóczi Zsigmond Thurzónak 1608. május 11-én. A „szegény hajdúság" gondjainak,
bajainak ilyen határozottan a praktikáló urakkal szembeni megszólaltatásával az itt bemuta
tott versekben sem találkozunk. A kor egész énekanyagából talán csak egy versben, a „Mely
álomba merült.. ." kezdetű Bocskai-siratóban találkozunk ezzel a hanggal. És a sok névtelen
Bocskai-sirató közül éppen ezt a RMKT szerkesztői Debreczeni Jánosnak tulajdonítják.
Nem véletlen, hogy ezzel kapcsolatban25föltételezik, hogy Debreczeni talán „valamelyik hajdú
ezredben viselt prédikátori tisztséget" Véleményem szerint nincs szükség ennek a föltétele
zésére. A Kendi-ének, Debreczeni Bocskait üdvözlő verse és a neki tulajdonított siratóének
világi értelmiségi munkája lehetett. De kétségtelenül olyané, akinek álláspontja a hajdú
prédikátorokéhoz hasonlíthatott. Ez az álláspont természetesen nem volt mindig egyértelmű.
A hajdúkkal szoros kapcsolatban állott értelmiség helyzete általában rendkívül bonyo
lult lehetett. Egyszer a hajdútömegek elkeseredett panaszait, föllobbanó harci kedvét szólal
tatják meg, sőt a főurakkal szembeni követeléseiket is. Máskor viszont éppen e tömegek lesze
relésére, elhallgattatására használják fel őket a legügyesebb főúri csoportok. A hajdúk soraiból
kiemelkedett katonai vezetőkkel együtt ezek az értelmiségiek is sokat fáradozhattak a hajdú
tömegek és a feudális vezetőréteg sajátos kényszerházasságának megszilárdításán. így a máso
dik hajdúfelkelés idején, 1608-ban a fejedelemségre törő Báthori Gábor csoportjának — első
sorban valószínűleg éppen Imrefynek — sikerült leválasztani 26a hajdúmozgalom vezetőit, köz
tük a szikszói prédikátort is, hatalmas birtokadományokkal.
Végül megállapítható, hogy a Kendi-ének szerzője és Debreczeni S. János egyaránt vers
szerző volt és pedig nem az egyszeri-alkalmi verselők közül való, hanem félig-meddig hivatásos
deák énekszerző, „poéta"! (Debreczeni: „Hazájának az poéta sok jó szerencsét kíván" —
266/147; a Kendi-ének: „Mondják, hogy semmit nem szolgál az író és az Poéta csak hiában
való" - 399/14.) „Mindketten" a múzsákat, a szép tavaszt idézik mindjárt az intonáció után.
Az ilyesmi persze közhely; mégis épp a kor kifejezetten aktuális történeti énekeiben nem álta
lános. „Mindketten" magyar nyelvű és nagyon hasonló típusú verseket szereztek (Debreczeni
1598-ban és 1604-ben, majd 1613-ban; a Kendi-ének szerzője 1607-ben és 1610-ben), a versek
nek ezt a két csoportját szinte összekapcsolja a szép Bocskai-sirató.

*
Szenczi Molnár Albert naplója és néhány újabb adatközlés segítségével pontosan meg lehet
állapítani a Kendi-ének külföldre jutásának és latinra fordításának „történetét".
1610. március 24-én volt a Kendi-féle összeesküvés27. Egy Bihar megyei, hajdúkkal
szimpatizáló, protestáns Imrefy-familiáris még e tavaszon megverselte magyar nyelven, Kornis
vallomása és személyes élményei alapján.
1610. május 27-én már a következőket írja Miskolczi Pastoris (Csulyak) István, akkor
szerencsi pap Szepsiből Szenczi Molnár Albertnek: „Sok újságról hallunk, de kevés közülük
a biztos. Tudom, hogy a füledbe jutott valami az erdélyi fejedelem elleni tavaszi összeesküvés
ről; ez igaz. . . Egy keveset írtam Pareus úrnak
az erdélyi összeesküvésről. Ha Heidelbergát
fölkeresed, tudom, hogy veled közölni fogja."28 Ugyan ez év nyaráról a következőket találjuk
Szenczi naplójában: „3. Augusti mentem be Heidelbergába salutálni az ott való popularisokat...
21
22
24

,

24
25
26

„Feltételezhető, hogy a meghívót is ő vitte Szebenből Biharba" RMKT XVII/I, 631.
N A G Y LÁSZLÓ i. m.
169.
ROZVÁNY GYÖRGY i. h.

Hadtörténeti Közlemények, 1893, 89.
RMKT XVII/I, 620, 111'. 581.
WITTMAN TIBOR : Az osztrák Habsburg-hatalom válságos éveinek történetéhez (1606—1618).
Acta Univ.
Szegedinensis, Sectio historica, V. 1959. 25.
27
R M K T XVII/I. 629. lapon zavaró sajtóhiba : május 2 4 !
28
DÉZSI LAJOS : Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. Bp., 1898. 343. „Plurima
nos nova habemus, sed parum certa. De conspiratíone vernali adversus principem Transylvaniae scio te aliquid inaudivisse, ita e s t . . . Paucis dominó Pareo scripsi de conspiratione Transylvanica, si Heidelbergam
salutaveris, scio tecum communicaturum."
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írtam Magyarországba, Patakra és egyebüvé. - 25. Augusti verti
Conspirationém Kendianam
Transsylvaniacam, misi eam versionem dominó Brederodio."29 Dézsi gondolt arra is, hogy
Molnár Albert esetleg a korábbi, az 1594-ben, Báthori Zsigmond ellen egy másik Kendi által
szervezett összeesküvés történetét fordította le. Azóta azonban megtalálták Szenczi Molnár
Albert fordításának autográf kéziratát, éspedig annak a Jacobus Bongarsius francia követnek
a hagyatékában, aki30 Lingelsheim útján az egész, pfalzi protestáns, későhumanista európai körrel
kapcsolatban
volt, s aki különösen jó viszonyban volt Petrus Brederodius belga diplomatá
val.31 Világos tehát, hogy a naplóbejegyzés a Kendi-ének latin változatára vonatkozik, Molnár
Albert munkájára, amit Brederodenak, az pedig Bongarsnak küldött el.
Az eredetit, a magyar verset talán éppen Miskoiczi juttatta ki Molnár Albertnek, hiszen
előbb idézett levelében az összeesküvés készülő történetéről is ír.
A vers hírének, majd kéziratának feltűnően gyors külföldre jutása, lefordítása, kül
földiek közti terjesztése, s az a protestáns humanista akció, aminek - feltételezésem szerint eszköze volt, mindez nem mond ellent annak a hipotézisnek, hogy a magyar változat szerzője
Debreczeni S. János lehetett.
Adatunk van arról, hogy Hodászi Lukács tiszántúli püspök 1610. árpilisában Erdélybe
utazott, s valószínűleg találkozott a fejedelemmel is.32 Az adatot közlő Herepei szerint ez a
látogatás talán^ összefüggésben állott Kendi és a többi katolikus főúr összeesküvésének fel
számolásával. Épp ezekben a hetekben folyt az összeesküvők javainak összeírása és elkobzása.
Aligha tévedünk, ha feltételezzük, hogy Hodászi Lukács ez útja során találkozhatott a Kendiének szerzőjével. Elképzelésem szerint Hodászi erdélyi útja azzal volt összefüggésben, hogy
szerette volna a széki összeesküvéssel megindult katolikusellenes fordulatot egyháza számára
maximálisan kihasználni. Ezeknek az érdekeknek megfelel a Kendi-ének egész mondanivalója.
Lehetséges tehát, hogy ő maga is felfigyelt a készülő munkára, biztatta a szerzőt annak befeje
zésére, majd felhívta rá Miskoiczi Csulyak323 s rajta keresztül Pareusék és Szenczi Molnarék
figyelmét.
Mindez csak feltételezés. Mindenesetre, ha a Kendi-ének szerzője Debreczeni volt, akkor
könnyen elképzelhetők a fentiek. Debreczeni S. János ugyanis kapcsolatban állott Hodászi
Lukáccsal, akinek halálára hosszú siratóverset is írt.
A latin fordítás egyébként is „beleillik" a Debreczeni egész tevékenységéről alkotott
képünkbe. Megbízatásai és propaganda célokból írt versei egyszerre szolgálták a Bocskayszabadságharc 33és a későbbi németellenes küzdelmek, valamint a protestáns, jezsuitaellenes
harcok ügyét.

*
Térjünk vissza Miskoiczi Csulyak 1610. május 27-i levelére. Azt írja itt az erdélyi össze
esküvésről a fent már idézett részleteken kívül: „Az
egész ügy töviről-hegyire rövidesen ki
nyomtatásra kerül (. . . prelo brevi exscribetur.)." 34 Ez szerintem félreérthetetlen. Dézsi is
úgy értelmezi a Szenczi Molnár naplókiadáshoz készített mutatójában, hogy „A Kendy-féle
összeesküvés sajtó alatt levő történeté"-ről van szó.35S hogy ez a „történet" versünkkel azonos,
az majdnem biztos. Nem feltétlenül szükséges feltételezni, hogy megvárták a kiadást és á
nyomtatvány egy példányát küldték ki Szenczi Molnárnak. De ha nem a nyomtatvány, akkor
a kéziratnak egy jó másolata lehetett előtte, hiszen furcsa módon épp a latin fordítás őrizte
meg a magyar nótajelzést, a pontos címet stb. Elképzelhető,
hogy a vers a Debrecenben székelő
Hodászi Lukács püspök támogatásával került sajtó alá. 36
A Kendi-ének többször idézett sorai is nyomtatványra utalnak. Amit eddig, a közel
múltban írt „mindent bent tartott" (ti. az asztalfiókban). Ebből arra gondolhatunk, hogy a
szerző már eleve kiadásra szánta munkáját.
28
30
31

32
32a

l m . 52.
TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF : Szenczi Molnár Albert Heidelbergben. Filológiai Közi., 1955.
S Z E K F Ü i. m.

86.

H E R E P E I JÁNOS : Adattár a magyar puritánus küzdelmek történetéhez. Kézirat.
Hodászi kapcsolatban állott Miskolczival, aki — feltehetően épp ez idő tájt — könyvet küldött
neki ajándékba.
Vö. RMKT XVII/II, 338.
33
, Szenczi Molnár Albert ez' időbeli tevékenységére nagyon jellemző, hogy ilyen gyorsan lefordította
ezt a verset. Nyilvánvaló, hogy az európai protestáns, humanista közvélemény figyelmét akarta felhívni
hazájára.
34

35
3

D É Z S I i. m.

343.

l m . 493.
« Nagyon valószínű, hogy a vers Debrecenben jelent meg. így ez Debreczeni S. János harmadik
olyan munkája lenne, amit ugyanez a nyomda adott ki. (1605 : Militaris Congratulatio, 1610 : Conspiratio
Kendiana, 1615 : Christianus Suspirans, — mind magyar nyelvű munkák, kétszavas latin címmel.) — BENDA
KALMAN és IRINYI KAROLY legújabb munkájukban (A négyszáz éves debreceni nyomda. Bp., 1961, 329.)
egy összeállításba felvették a Conspiratio Kendianát, de nem bizonyítják adatokkal hogy debreceni n y o m 
tatvány.
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Végül nyomtatványra utal Kemény József egy feljegyzése is. Régi történelmi emlékeink
e fáradhatatlan gyűjtője sokat levelezett és jegyzeteket készített más gyűjtemények anyagáról
is. Lexicon eruditorum-änak első kötetében a következőket találjuk:
„Debreczeni Joannis edita habetur „Consp. Kendiana. . . 1610" in 4°.
— Unum exemplar hujus libelli, cujus tarnen ultima fólia perierunt, exstabat apud
D(omi)num Sachsenheim Perceptorem Generalem Cibinií.
Habeo et ego in Msto históriám hujus Conjurationis in folio Tomo XIX. — Sed (idem
- kihúzva!) eadem sit cum illa? ignoro." 37
E bejegyzés újabb bizonyítéka, annak, hogy versünket kinyomtatták és szerzője Deb
reczeni S. János volt. Teljesen valószínűtlen, hogy az említett nyomtatvány az összeesküvés
nek egy más — mondjuk egy röpiratszerű, prózai - feldolgozása lett volna. A Kemény által em
lített nyomtatvány és a vers címe azonos. A nyomtatvány szerzője és a költő Debreczeni S.
János azonosságában csak akkor lehetne kételkedni, ha nem jutottunk volna ettől a bejegyzés
től függetlenül is, magának a Kendi-éneknek sok utalása alapján arra a következtetésre, hogy
szerzője Debreczeni lehet.

*
A felsorakoztatott tények ellenére két nehézséggel is számolni kell a Kendi-ének szer
zője és Debreczeni S. János azonosítása során.
Először: a Kendi-ének műfajilag sokkal közelebb áll a XVI. századi históriás énekek
típusához, mint Debreczeni S. János saját neve alatt ránk maradt versei. Művészileg pedig a
Kendi-ének visszaesést jelentene a Bocskait dicsőítő vers szép Balassi-strófái után. Ez azonban
azért nem tekinthető ellentmondásnak, mert Debreczeni S. János „ouvre"-je a Kendi-ének
nélkül is nagyon egyenetlen színvonalat mutat. Legőszintébbnek, leginkább egyéni hangúnak
éppen a legkorábbi, 1598-as verse tűnik. S vajon nem visszaesés-e az élete végén írt, Kölcsey
óta hírhedt „Lukács pap éneke", e valóban sután, parlagian keresett, nyakatekert verselésű
ének az egy évtizeddel korábban keletkezett Miliíaris congratulaíio harmonikus szerkezete és
könnyed verselése után? E cikknek nem feladata Debreczeni S. János munkásságának érté
kelése. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy késői versei kevésbé élményszerűek mint a
koraiak; nagyon sietve megírt alkalmi énekek, melyeknek sokkal nagyobb a forrásértékük
mint művészi jelentőségük. Ha szabad négy vers alapján egy versszerző munkásságának sza
kaszairól beszélni, akkor Debreczeni költészetének „második korszakába" nagyon jól
elhelyezhető a Kendi-ének.
Másodszor: felmerülhetaz az ellenvetés, hogy a Kendi-ének szerzőjét a világi deákértel
miség képviselőjének kell tartanunk; Debreczeni S. Jánosról viszont a RMKT szerkesztői
kimutatják, hogy ő a külföldön tanult, magasabb műveltségű értelmiségiek közé tartozott, s
valószínűleg prédikátor is volt. Erre — a RMKT jegyzeteiből logikusan következő - ellen
vetésre bővebben ki kell térni.
A legkorábbi adat Debreczenire vonatkozóan, az eddigi szakirodalom szerint, 1589-es
wittenbergi tanulása. Ennek alapján tartják költőnket papi embernek. A wittenbergi tanulmá
nyok egyetlen bizonyítéka egy „Propemptica in discessum . . . Dn. Alexandri R. Szamos
közi" c. kiadvány. A megelőző három évben ott tanult Szamosközi R. Sándort hazatérése
alkalmából latin versekkel köszöntik társai. A kötet egyik verse alatt „Iohannes S. Debrecinus"
áll.38
Több adat alapján úgy tűnik, hogy ezt a wittenbergi diákot azonosítani kell a későbbi
magyar nyelvű versszerzővel. így hivatkoznak egy Basilius Smigmatopoeus nevű magyar
hallgatóra, aki még a XVI. sz. derekán tanult Wittenbergben. Feltételezik, hogy rokona, talán
apja volt a magyar verseket szerző Debreczeni Szappanos (Smigmatopoeus) Jánosnak.
Ez a rokonság elképzelhető, az azonban teljesen valószínűtlen, hogy a magyar nyelvű
versek szerzője és a wittenbergi diák azonos lenne. Szinnyei,39 Dézsi,40 Bisztray41 természetes
nek vették ezt. Űgy látszik, nem nézték meg a wittenbergi egyetem magyar diákjainak a név
sorát. Pedig ilyen névsor több is maradt ránk, a sok egykorú változat és a magyar bursa
iratai jól kiegészítik egymást. Annyi anyagunk van, hogy alig akad olyan homályos, bizony
talan név, amit a különböző források összevetése utján fel ne lehetne oldani. — Debreczeni
37
Román Népközt. Tud. Akadémiája Kolozsvári Történeti Levéltára (volt Erdélyi Múzeum Levél
tára). E bejegyzésre Szinnyei is hivatkozik, de hibásan idézi a megfelelő részletet. — A Kemény által emii
t e t t „História Conjurationis" nem azonos a Conspiratio Kendianával : mintegy tíz oldal terjedelmű befeje
zetlen latin prózai kézirat és nem az 1610 tavaszán, hanem az 1611 végén történt eseményekkel foglalkozik.
38
RMKT XVII/I, 582. A szerző a latin versben semmit sem árul el magáról.
34
Magyar irók élete II. köt.
40
Debreceni Szemle, 1928, 411.
41
RMKT XVII/I, 581—2.
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Smigmatopoeus (vagy Szappanos) János neve azonban egyetlen helyen sem fordul elő.42 Ezt
nem lehet figyelmen kívül hagyni, minthogy ebben az időben több Debreczeni János tanult
Wittenbergben, és ezért legtöbbször még azok a források is kiteszik az ilyen nevűek teljes
vezetéknevét, amelyek egyébként (ritkábban előforduló nevek esetében) megelégednek a rövi
dített alakkal.43
Előfordul azonban egy másik név, amelynek rövidített alakja ugyancsak Ioannes S.
Debrecinus: Debreceni Soós János neve. Weszprémi szerint már 1588-ban Wittenbergben
tanult. 1589. május 8-án fordul elő először neve a wittenbergi magyar bursa névsorában.44
Nyilvánvaló tehát, hogy azonos azzal, aki 1589 őszén búcsúztatta Szamosközy R. Sándort.45
Ha ugyanebben az időben, ugyanitt tanult volna Debreczeni Szappanos János, akkor lehetet
len, hogy családnevét csak rövidítéssel jelezte volna a latin búcsúzó vers alatt. Elképzelhetet
len, hogy ne akarta volna magát megkülönböztetni névrokonától. (Egyébként nem helyes a
deák-réteghez való tartozást mereven ahhoz kapcsolni, hogy külföldi egyetemet végzett-e
az
illető vagy sem. Apáczait is nevezték így egy ízben hosszú külföldi tanulmányai után.46)
Debreczeni S. János magyar nyelvű versszerző külföldi tanulmányait tehát nem
támogatja semmi adat. Valószínűleg Debrecenben tanult. 47 Eltérnénk e cikk tárgyától, ha
részletesen sorra vennénk, hogy mi következik ebből az életrajzi korrekcióból. Valószínűleg el
kell vetni azt a feltételezést, hogy a váradi káptalannak két Debreczeni János nevű alkalma
zottja volt s ezeket nem lehet azonosítani; ki kell iktatni a magyar nyelvű versszerző munkái
közül a wittenbergi búcsúzóverset és munkái közé kell venni Otto Casmanus német polihisztor
tudós Christianus suspirans című vallási művének fordítását; stb.
A Conspiratio Kendiana szerzősége szempontjából csak az a lényeges, hogy minden jel
szerint a világi értelmiséghez tartozott Debreczeni
János s nem valószínű, hogy prédikátor lett
volna, mint ahogy újabb kézikönyvek állítják.48
Meg kell azonban jegyezni: nem véletlenek ezek a félreértések. Azzal függenek össze,
hogy ebben az időszakban (vagy csak éppen Debreczeni esetében?) nem lehet a különböző
műveltségi elemeket olyan jól szétválasztani, mint a XVI. sz. derekán. Tinódi még feltűnően
pártatlan volt a vallási mezben jelentkező, belső, társadalmi-politikai küzdelmekben. A Bocskait
üdvözlő vers, vagy a Báthori-ellenes összeesküvést leleplező históriás ének viszont éppen közép
pontba állítja ezeket a harcokat, igyekszik megmutatni hallgatóinak vagy olvasóinak a gyak
ran leplezett valódi érdekeket és célokat a vallási küzdelmek „frontján" is. Éppen ezért
nehezebb már ezekben az években különbséget tenni a prédikátorok és a históriás énekszerzők
frazeológiája és egész felfogása között.
*
A Kendi-ének szerzőségi kérdésének megoldása azért fontos, mert a XVII. sz. elejéről
történelmi tárgyú névtelen énekek egész sora maradt ránk, de ezek közül a Kendi-ének az
egyetlen, amelyben a szerző személyére vonatkozó konkrét utalások vannak. Ebből a szem
pontból ez a művészileg kevésbé értékes vers segíthet a leginkább egy egész verscsoport és egy
énekszerzőtípus jellegének a meghatározásában.
Az eddigi szakirodalom alapján átmeneti, bizonyos értelemben hibridtípusoknak lát
szanak ezek a jelenségek. A XVI. század magyar költészete felől nézve a históriásének-műfaj
elhalása időszakának tartják ezeket az évtizedeket. A későbbi időszak felől tekintve az ún.
„kurucköltészet" előzményeit vélik benne felfedezni.
Más szempontból feltűnik, hogy sok, a századfordulón keletkezett ének a fejedelmek és
főurak egyes lépéseinek konkrét igazolására készült, feltehetően a kancelláriákban. Keletkezési
körülményeiket, céljukat, hitelességüket tekintve a históriás éneknél is régebbi énektípusra
emlékeztetnek: a XV. sz.-ba is visszanyúló deák propaganda-énekre.
A XVII. sz. elején ezt a verstípusát Toldy - jobb terminus híján „történelmi helyzetdal"-nak nevezte. A kutatás lényegében azóta sem jutott sokkal előbbre. Valószínű, hogy ezért
nyúlunk az előző és következő évtizedekből kölcsön vett szempontokhoz és terminológiához, s
csak ennek alapján tűnnek átmeneti jellegűeknek ezek a vers- és énekszerző-típusok.
Pedig talán itt kezdődik a magyar politikai költészet.
42
WESZPRÉMI ISTVÁN : Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. I. Uj kiad. Bp., i960.;
THTJRY E T E L E : Iskolatörténeti adattár II. k. Pápa, 1908.; GÉZA SZABÓ : Geschichte des ungarischen Coetus
an der Universität Wittenberg 1555—1613. Halle (Saale), 1941.
43
Ez természetes is, hiszen pl. k b . egy időben tanult odakint Debreceni Tánczos János és Debreceni
Taraczk János. Világos, hogy zűrzavart eredményezett volna, ha csak rövidítve jelölték volna vezetéknevüket.

Vö. W E S Z P R É M I i. m. 384—6, SZABÓ G É Z A i. m. 142.
44
W E S Z P R É M I i. m. 384, SZABÓ GÉZA i. h.
46
46
47

48

368

Vö. I t K , 1891, 250.
Erre m á r BÁN IMRE is figyelmeztetett a RMKT e kötetének ismertetésében. I t K , i960, 252.
í g y gondolta

BOROVSZKY SAMU. ItK-

1898, 452.

P l . A magyar irodalom története 1849-ig. Bp., 1957. 155.

