
T A N U L M Á N Y O K . 

Az Ocskai-ballada. 
í r ta : K A R D O S L A J O S . 

Az Ocskai Lászlóról szóló ballada is azok közé tartozik, 
amelyektől Riedl Frigyes megtagadta az eredetiséget. E balla-
dát elsősorban éppen Thaly Kálmán egy jegyzete tette Riedl 
előtt nagyon gyanússá, az t. i„ amely a költemény származásá-
ról ad számot. I t t Riedl kimutatta, hogy a ballada eredeti kéz-
i ra ta nemcsak hogy nincsen ott, ahol Thaly megjelölte, de nem 
is lehetne ott, mert aki — Thaly szerint — puszta érdeklődés-
ből leíratta volna a kuruc énekét, akkor nehéz fogságban síny-
lődött. A költemény valódisága ellen ez Riedlnek legnyomósabb 
érve. De magából a költeményből merített , azaz belső bizonyí-
tékokat is szép számmal sorakoztat föl. Megannyi külső pár-
huzam, kifejezésbeli egyezés ez az Ócskáiról szerzett ballada 
és egyéb Thaly által kiadott régi ének, továbbá Thaly saját 
költeményei, történeti művei, főként az ő Ocskai életrajza 
között. Meg kell azonban vallanunk, hogy ezek a nyelvi pár-
huzamok együttvéve al ig nyomnak többet, mint fentebb emlí-
tett főérve.1 Thaly oly történeti munkáival való egyezések, 
melyek a ballada ismereténél későbbi keletűek, magukban sem-
mit sem jelentenek, se jobbra, se balra nem mutatnak s csak 
a többi bizonyíték határozhat ja majd meg, hogy milyen „elő-
jellel" vegyük őket. A Thaly által kiadott régi magyar versek-
kel, Thaly régebbi eredeti költeményeivel való találkozások és 
egyes Thalyas motívumok fellépése viszont (mint p- о. a 
dobolás) m á r sokat mondanak. 

Thaly a Bújdosó Rákócziban két eredeti népkölteményt 
olvasztott össze úgy hogy az egészben lényegileg nincs is más 
egyéb, mint a két népi versben, amelyek csupán díszes, ú j 
ruhába vannak felöltöztetve. A Kölesdi Harcról már egészen a 

1 A bal lada számos kitétele (a tisztek megesküdtek egymás kezére, híres 
Récz Miska, „serény" Jávorka) ugyanazokról a tényekről Thaly tört . munkáiban 
is olvasható. De ezt teljesen meglehetne magyarázni azzal, hogy Thaly szándé-
kosan ragaszkodott az egykorú szép költemény szövegéhez. 
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Thaly kitalálása,2 de azt is szinte olybá vehetjük, mintha egy 
régebbi népdalsor: „Leégett Rácország, megmaradt három ház" 
körül kristályosodott volna ki. Az Ocskai-balladával összevet-
hető régi költemény eddig nem volt ismeretes. Alábbiakban egy 
olyan régi versről fogunk szólani, amely az egész költemény-
nek min tá já ra lehetett s amelynek egy-két nagyon is praegnáns 
kifejezését kétségtelenül átvette Thaly az ő Ocskai-balladájába.. 

Ez a régi vers Káta i Mihályról szól, Bocskay Is tván 
kancellárjáról, aki csakúgy, min t Ocskai, a vers szavai szerint: 
„hitit megtagadta, ellenségnek hazájá t s nemzetét eladta", azaz 
(állítólag) a császár s a pápa által megvesztegettetvén, meg-
mérgezte a fejedelmet. Való az, hogy Bocskay halála után el-
keseredett ha jdú i Kátai t Kassa piacán 1607-ben „diribről 
darabra" vagdalták. Ezt a verset igen jól ismerte Thaly. Edciig 
két ízben jelent meg nyomtatásban s mind a kétszer Thaly 
volt a kiadó. Először a Régi magyar vitézi énekek I. kötetében 
(67—69. 1.) „Kátai Mihály s í r fe l i ra ta" címen s 4 versszak ter je-
delemben, a Ráday-levéltár 55. sz. kódexéből. Másodszor a 
Századokban (1871. „Ismeretlen históriás énekek a XVI. és 
XVII I . századból" (323—324. 1.) a Decsy-kódex ismertetése 
során. A Káta i ról szóló vers ugyanis az ú. n. Decsy-kódexben 
is fentmaradt és pedig az elsőnél sokkal teljesebb alakban, 
11 versszak-hosszúságban. A Decsy-kódex felfedezése, első 
ismertetése és részben való közzététele Thaly nevéhez fűző-
dik. A XVII . század elejéről való kéziratos kötetet 1864 decem-
berben mutat ta be egy előadásban, melyet az Akadémiában 
tartott . (Koszorú. 1864. II . félév. Ez előadásnak a kézirata meg-
van a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Thaly iratai közt a 
Másolatok c. kötetben. E kéziratban bővebben foglalkozik a 
verssel, mint hét évvel később a Századok lapjain, hol a kódex 
énekeinek egy részét ki is adta). 

A Rákóczi alvezérei közül talán Ocskai érdekelte legjob-
ban Thalyt; róla 1880-ban — mint tudjuk — egy közel 1000 olda-
las nagy monográf iát is írt. Ocskai regényes egyénisége, t ra-
gikus vége által állandóan foglalkoztatva, olvashatta a Káta i -
verset s ettől nyerhetett ösztönzést, hogy hasonló módon meg-
í r j a Ocskai vétkét és bűnhődését. Ezt hihetőbbnek fogjuk látni, 
ha a két költeménynek egy lényeges megegyezésére rámutatok. 
A Kátai-versnek bizonyos morál is tanító i rányzata van: Szol-

2 Riedl: A Kölesdi Harcrul című ballada. Iredt. 1918. évf. 128-134. 1. 
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gáljon tanulságul a Káta i esete az egész világnak, milyen sors 
vár arra , aki e láru l ja urát : nemcsak hogy gyalázatos halált 
szenved az ilyen, de halála után sincs nyugta, mer t a pokolban 
végnélküli kínzások várják. (A vers különben első személyben 
van tar tva, mintha a pokolban szenvedő Kátai maga beszélne.) 

Ugyanez a gondolata az Ocskai-ballada utolsó részének: 
» 

Már Ocskai László másoknak nagy példa: 
Gonosz árulónak így lészen halála! 
Lelkeket világon szélvészek kergetik, 
Azután pokloknak lángjára vettetik. 

Nem egy gondolatnak, hanem egész gondolatsornak az 
egyezését látni itt világosan: „Az áruló gonosz véget ér s ez 
másoknak is például szolgáljon. Csúfos testi haláluk után sem 
lesz nyugalomban része a leiküknek". 

De szószerinti egyezés is van a két költemény között, ami 
kétségtelenné teszi az átvételt. A Kátairól szóló vers első szavai: 

Én Kátai Mihály, világnak nagy példa, 
Azért mindezt világ ra j tam tapasztalja. 

V. ö.: Már Ocskai László másoknak nagy példa és világ példá-
jára fe je elüttessék. 

A halállal sem szűnő kínoztatásról így panaszkodik 
Káta i : 

Szenvedtem nagy sokat ez árnyékvelágban : 
De többet szenvedek Plútó országában, 
Leiköm mert vitetik az nagy sebős lángban. 

Ocskai-ballada: 

Lelkeket világon szélvészek kergetik, 
Azután pokloknak lángjára vettetik. 

Látjuk, hogy az Ocskai-balladának két, mondhatni leg-
jellemzőbb, legmarkánsabb szólása: „másoknak nagy példa és 
pokolnak lángjára vettetik", lényegtelen elváltozással megvan 
már ebben a Bocskay-kori énekben. 

Ócskáiról olvassuk: 

Ha fejét nagyhamar hóhér el nem csapja, 
Testét vitézlő rend ízekké szaggatja. 

Kátai ról pedig azt í r ja Thaly (Vitézi énekek. I., 98. 1.), 
hogy Bocskay feldühödött ha jdú hadai által a kassai piacon 
ízré-porrá vagdaltatott . 
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Ezeken kívül még egy kifejezést vehetett Thaly ebből az 
énekből: az „elhiszi magát" szólást elbizakodik jelentésben. 
De ezt már nem az Ocskai-balladában használja fel, hanem 
testvérkölteményében, az Esztergom Megvételéről írottban 
(Odafent az tokos csak elhivé magát) és a Riedl á l ta l szintén 
vitássá tett Bezerédi nótájában (bolond ésszel a rác ma-
gát elhivé). Nevezetes, hogy Thaly ezt a kifejezést szokatlannak 
t a r t j a és magyarázza. 

Azt hisszük, hogy a fentebb idézett négy végső sor az, 
ami az egész Ocskai-költemény magva, kristályosodási köz-
pontja . Ez volt az az alapgondolat (az áruló szörnyű halála 
mindenkinek intő példakép álljon, az árulónak büntetése a 
síron túl sem szűnik meg), melyhez íródott az egész költe-
mény. A gondolatot is, az azt kifejező szóbeli anyagot is a 
Bocskay-korabeli énektől vette Thaly. 

K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 

Apokrifák kódexeinkben. 
Az apokrif könyvek — vagyis a Szentírásba föl nem vett bibliai tárgyú 

iratok — régebben a mainál nagyobb szerepet játszottak a keresztény egy-
házban. 

Az apokrifák egyes részletei bejutottak kódexeinkbe is. Horváth Cyrill 
az Irod.-tört. Közi., 1895. évf., 56—62. 1., kimutat ja egy-egy ó- és újszövet-
ségi apokrif iratnak, a Vita Adae et Evae- és az Evangelium Nicodemi-nek 
részleteit kódexeinkben. Az előbbiről szól még részben Katona Lajos érte-
kezése: A Teleki codex legendái. (Bp., 1904, 17—23. és 70—80. 1.) 

Egy harmadik, eddig tudtommal nem közölt apokrif kódexforrásra 
mutathatok i t t rá. A Winkler-kódex 280—5. lapjai (Nyelvemléktár, II. k„ 
177—8. 1.) közlik Abgar edessai király levelét Jézushoz és ennek válaszát. 
Ezt a nevezetes újszövetségi apokrif i ratot — az egyetlen magának Jézus-
nak tulajdonított írásművet — a IV. század első felében élt Eusebius caesa-
reai püspök közli História ecclesiastica c. műve I. könyve, 15. fejezetében. 
Űjra közlik a modern apokrif-gyűjtemények, így Fabricius: Codex apocryphus 
Novi Testamenti, az I. rész 316. lapján. A fordítás eléggé hű; de Eusebius 
nem tartalmazza a kódexünk 283. lapján előadott Krisztuskép-csodát. 

Hajnóczy Iván. 


