
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Rákóczi fejedelem képe a kuruc szabadságharc egykorú költészetében 

II. Rákóczi Ferenc írja Vallomásaiban, hogy 1697. július 1-én hajnalban, mikor éppen 
már vadászatra volt indulóban, Szerencsen két sebbel-lobbal érkező paraszt kért hozzá be
bocsátást. Meglepődött a szokatlan látogatókon, de még inkább megdöbbentette híradásuk, 
hogy a német katonaságtól őrzött pataki és tokaji váraiba ugyanazon éjszaka két órakor 
falhoz támasztott lajtorjákon törökök, tatárok, Thököly hívei hatoltak be, az őrséget fel
koncolták; nagy tömegben ellepték a környéket, és őt akarják a maguk részére megnyerni.1 

A törökök és tatárok jelenléte nem, de a várfoglalások igazak voltak. A felzendült szegény
legények szándéka, hogy őt nyerjék meg vezérüknek, annyira megrémítette Rákóczit, hogy 
miután a két parasztot becsukatta, nyomban Kassára futott Nigrelli grófhoz, Felső-Magyar
ország német parancsnokához, majd hogy az udvar gyanúsítását elkerülje, továbbsietett 
Bécsbe. 

Emiatt azonban a Rákóczi név fénye nem homályosodott meg a köznép, a szegénylegények 
szemében. A hegyaljai felkelés vérbe fojtása, a megtorlások nem feledtették el I. Rákóczi 
Ferenc és Zrínyi Ilona fiának, Thököly Imre mostohagyermekének, a társadalmi és vagyoni 
helyzeténél fogva nagy tekintélyű Sáros megyei főispánnak a nevét. Az „elnyomott szegények" 
„magok között gondolkoztanak" „szabadulásuk módjáról", s mikor hírül vették, hogy Rákóczi 
valahol Lengyelországban bujdosik, 1703 tavaszán követeket küldtek hozzá. Ezek „Brezova 
nevű kastélyban reá akadván, az egész föld népe nevével köszöntik és kérik", hogy támadjon 
fel mellettük, „készek egy lábig meghalni és mellette felkelni".2 Előadták a nép végső ínségét 
és kétségbeesését, mely bizonyára fegyvert fogat vele, ha csak bárminemű segítséget akarnék 
ígérni nekik, mondák."3 

A bécsújhelyi fogságból való szerencsés szökéssel, a majdnem másfél éves lengyelországi 
bujdosással, a franciákkal és lengyelekkel való tárgyalásokkalj a háta mögött Rákóczi most 
már nem utasította el a kérést. Bercsényi Miklóssal tanácsot tartván, elhatározták, hogy egy 
biztos emberüket küldik Magyarországba, hogy az megtudja, igazat beszéltek-e a követek, 
és milyen valóban a Tiszán túli nép szelleme. Mikor a visszatért követ jelentette, „a szeretet 
és öröm milyen kitöréseivel fogadtatott", hogy a nép egy része „nem bírván nyomorát és 
megunván a segély késedelmezését, már a hegyekbe vonult, hol parancsaimra várakozik",4 

Rákóczi a nála levő követeknek megígérte, hogy segítő haddal jön 'az országba, a katonának 
álló jobbágyokat felszabadítja a földesúri terhektől, a felkelőket a maga hadi népének ismeri 
el, az ügyek intézését pedig beérkezéséig Esze Tamásra és Pap Mihályra bízza.6 1703. május 
6-i kelettel kiadja első kiáltványát, melyet Esze Tamással be is küld Szatmár megyének. 
Néhány nap múlva pedig a kiáltvány újabb példányait és zászlókat küld az országba. 

A breznai kiáltványban Rákóczi felkelésre szólít „minden igaz magyar haza szerető és 
édes országunk régi dicsőséges szabadságát óhajtó egyházi és világi, nemes és nemtelen, 
fegyverviselő és otthol lakos igaz magyart... az Isten és igazság ellen hatalmaskodó és min
den rendet képtelenül sanyargató porcióztató és képtelenül adóztató,... nemesi szabad
ságunkat hatalmasan foglaló és fogyató becsületünköt tapodó, sónkat kenyerünket elvevő, 
életünkön uralkodó és kegyetlenkedő birodalom ellen. . . . magunk is minden késedelem nélkül 
megyünk elég segítő haddal, és édes hazánkért, nemzetünkért s régi szabadságunkért az 
hatalmas Istennek segítsége, az ő hatalmas hadakozó karjainak erejével tökéletes szívvel 
szenteltük vérünköt kiontani, egyedül hazánk s nemzetünk szabadságáért minden privátumra 

1 I I .Rákóczi Ferenc fejedelem önéletírása .Ford. és kiad. DÓMJÁN Elek. Miskolc 1903. 57 — 8. 1 PÁSZTOR Lajos: Károlyi Sándor gróf önéletírásának ismeretlen részlete. MKsz 1945. 
* II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai. Kiad. THALY Kálmán. Pest 1872. 24. 
* Uo. 25. s ESZE Tamás: II. Rákóczi Ferenc breznai kiáltványa. Száz 195. 303. et passim. 



való vágyakozás nélkül készen legyünk, s hisszük is az özvegyek s árvák, megkeseredtek s 
megnyomorodtaknak kiáltását meghallgató irgalmas Istenben s Isten után nemzetünk régi 
dicsőséges s ma is véle született hadakozó bátorságában és hazájához való gerjedezésében 
és ahhoz vélünk megegyezett hadakozó királyoknak s fejedelmeknek seregében, hogy . . .régi 
szabadságát elérjük és helyre állatjuk... azt mind az által előre is parancsoljuk nagy tilalom
mal, hogy Isten áldása rajtunk maradhasson,... senkise külön csoporttal, se sereggel . . . ne 
prédáljon, és szegénységet ne prédálja, ne zaklassa."6 

A jól átgondolt, pátosszal telített, méltósággal hömpölygő mondatok tehát egyformán 
fegyverbe hívtak nemest és jobbágyot a mindenkit egyaránt megnyomorító idegen nemzet 
ellen. Tartalmazta így a kiáltvány a függetlenség kivívásához szükséges nemzeti egység 
kialakításának, de egyben a társadalmi osztályellentétek kirobbanásának a lehetőségét is. 
Az ország függetlenségén túlmenőleg ugyanis a nemesség a kiváltságaiért, a parasztság a 
jobbágyterhektől való szabadulásért akart harcolni.7 A jobbágyokat nem kellett rábeszélni, 
hogy felkeljenek. „Édes uruk" szabadságot ígérő szavaiban vágyaiknak beteljesülését látták, 
nem kis mértékben Rákóczi pátensének a terjesztőktől „szabadon átköltött" magyarázatai 
nyomán.8 Áradásszerűen tódultak a zászlók alá, határt nem ismerő lelkesedéssel, vállalkozó 
kedvvel. „Isten rendelt már oly elöljárót, a micsodást régtül fogva vár tunk . . . " Rákóczit 
„Isten ültette fel a szegénység szabadítására" — mondogatták.9 

A parasztság tömeges csatlakozása megadta a lökést a szabadságharc megindításához, 
és egy rövid ideig tartó megtorpanás után, a parasztfelkelés hadi sikerei biztosították a moz
galom kiszélesedését.10 Csalódást okozott azonban Rákóczinak, hogy csekély kivételtől el
tekintve, nem sikerült vállalkozásához megnyernie a nemeseket. Többségük a megerősített 
helyekre, várakba húzódott a császári katonaság védelme alá, sőt egy részük támadásra 
határozta el magát. A mozgalom kimenetelének bizonytalanságán kívül oka volt ennek az a 
körülmény is, hogy a jobbágyok a falvakon a nemesség javait kutatták, jószágait elhajtották. 
Pedig Rákóczinak mindenképpen meg kellett nyernie a nemességet. Segítségül vették ehhez 
a hírverést,11 az újabb, most már csak a nemességhez szóló (naményi pátens, júl. 18.), a pré
dálók ellen kiadott (gyulai pátens, júl. 18.), kiáltványokat. A szabolcsi nemesség egy része 
hamarosan Rákóczihoz is állt, július 24-én pedig csatlakozott hozzá az első főnemes, Melith 
Pál.12 Jelentős siker volt ez, éppúgy, mint Debrecen (júl. 28.) és Kalló meghódolása (júl. 29.). 

„Szép hazámban lévő vég Kalló várában" ezekben a napokban keletkezett a kuruc költé
szetnek a Rákóczi-szabadságharcból származó első magyar nyelvű terméke, a Rákóczi Ferenc 
buzgó éneke címmel ismert, Rákóczi Ferencnek tulajdonított költemény.13 Jó példája annak 
az agitációnak, mely Rákóczi személyét és szabadságharcát népszerűsítette. Egyaránt jellemző 
a szerzőül feltételezett Rákóczira, személyének a kuruc versek hosszú sorában ettől kezdve 
nyomon követhető kultuszára. Az ének verses imádság formájában megszólaló publicisztikai 
alkotásnak is tekinthető, mely egyben a barokk költészet műfaji keveredését is jól szemlélteti. 
Keretbe foglalt imádság, melyet meg-megszakít az intés, buzdítás, önvallomás, hogy mind
ezzel hitet tegyen Rákóczi Istentől való küldetéséről. Mindjárt a szabadságharc elejéről 
olyan képet kapunk a fejedelemről, mely mélyen belevésődött a köztudatba, és általánossá 
vált az ennek formálásában szintén szerepet játszó költői ábrázolásokban. 

Melyek ennek a Rákóczi-képnek a költészetben, a közgondolkodásban tükröződő jegyei, 
vonásai? 

Előre kell bocsátanunk* hogy a XVIII. század elejének embere a vallás gondolatvilágában 
él, a kor társadalma még át van itatva istenhittel, vallásos eszmékkel. Otthonos a biblia 
világában, annak képeiben gondolkodik. Nem meglepő tehát, hogy a Rákóczi-kultuszban 

• U o . 3 1 4 - 5 . 
7 KÖPECZI Béla: A Rákóczi hagyomány értelemzése. A Rákóczi-kori kutatások újabb eredményei. 

Pécs 1974. 1 1 - 1 2 . 
8 ESZE Tamás: II . Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárata. Bp. 1951. 22. 
• U o . 9. 

10 Erről szól Esze Tamásnak a 8. sz. jegyzetben idézett könyve. 
11 Már a breznai kiáltvány is beszél arról, hogy Rákóczi elég „segítő haddal jön." A hírverés királyokkal, 

fejedelmekkel való szövetkezésről, nagyszabású idegen katonaságról, 40 ezer svédről, lengyelről szólt. Ber
csényi Miklós 1703. júl. 8-án kelt levelében azt írja Kende Mihálynak: „üres kízzel és nagy fundamentum 
nélkül felbolondítani az országot nem kívánjuk. . . . Pénzünk, hadunk, királyokkal kötésink, minden készüle-
tink megvannak." (Vö. Esze Tamás 8. sz. jegyzetben id. munkájában 11, 13. lappal.) A hírverés behatol a 
költészetbe is, pl. Dalnoki Veres Qerzson így ír krónikájában: „Újabb híred is érkezik // Mert Rákóczi beérkezik 
/ / J ö n sokszámú lovas haddal // Gyaloggal annyi számúval // Lengyellel, svéccel." (Ad. I I . 332 — 71. a 66. 

strófa.) 
" ESZE ibid. 26. 
13 Az éneket már első kiadója, Badics Ferenc II . Rákóczi Ferencnek tulajdonította, mivel gondolatai 

és kifejezései rokonságot muta tnak Rákóczi imádságaival, Emlékirata első fejezetével. ( I t K 1927. 87—90.) 
A Rákóczitól való származtatást újabb érvekkel erősítette meg ESZE Tamás: Újváry Tamás versei. I t K 
1965. 355. 
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olyan jelentős részt kap az Istentől kiválasztott, tőle különös gonddal védelmezett vezér, 
aki az ő segítségében bízva és ezért könyörögve folytatja a harcot.14 

Nyilván tudom, Uram, hogy engem választál, 
Édes nemzetemnek, mint Mojzest állétál, 
Súlyos fogságombúi engem szabadítál, 
Mint Mojzest és Áront engem oltalmaztál. 
Nem volt életemnek semmi bizodalma, 
Hogy még valamikor lennék szabadulva 
Édes országomra, hogy szemem láthotja, 
Sok szép váraimnak hogy lennék lakója. (/. Rákóczi Ferenc buzgó éneke)1* 
De az Istennek volt reá nagy gondja, 
Mint Józsefet az tömlöcben nem hagyta, 
Csodálatosképpen szabadította; 

megcsúfolván irigyeit: 
Az sok szegény kérését meghallgatta, 
Hazájában ismétlen visszahozta. (Emlékezem szegény Magyarországtól...); 
Tulajdon szemével megtekintő Isten, 
Siralmas panaszink vévé eleiben, 
Könyörgésünk látván, néze ránk kegyesen, 
Elbocsáta Isten, minket szerencsésen. (Cantio de Francisco Rákóczi) 

A kuruc vitézek halotti búcsúzójukban szintén úgy köszönnek el tőle, mint „Istentől 
adatott^ nagy fejedelmüktől.16" |„Áz Űristen csudálatosképpen német kézből kihozá" 
énekli Űjváry Tamás az 1705. január 1-én kapituláló Szatmár váráról szóló versében.17 

Ez a szemlélet olvasható az idegen nyelvű költészetben is. Egy latin vers szerzője, aki 
Rákóczit Cyrushoz hasonlítja, mondja: 

Mortem intendebat caesaris aula tibi, 
Attamen, ut Cyro, mire pius adfuit Aether, 
Sic te de mortis faucibus eripuit. 18 

•• 

Egy ez ideig kiadatlan szlovák énekben olvashatjuk: 
• 

Pan Boh vsemohucy, nemohol trpeti 
Ten narod nemecky v naáej milej vlasti, 
Ale raíil zbudit' pana Rakoczyho, 
Aby zase vihnál Nemca ukrutheno.19 

Rákóczi elhivatott vezérségéről nemcsak a szabadságharc kezdetén szól így a költészet. 
Tolvay Ferenc 1706-ban, visszatekintve Zólyom elfoglalására, szintén Isten jóságának tudja 
be, hogy a halál torkából megmenekült, hazájába visszatért: 

Tömlőének s őrzőnek szemét homály tölte, 
Mint Assziriusnak Dotánt hogy keresné... 
Bujdosó más fővel majd juttatád szemben, 
Azután téríted vissza ő földében.20 

14 Rákóczi Istenen, Krisztuson kívül segítségül hívja Máriát mint Magyarország patrónáját, Szent Istvánt 
is. A kuruc szellemű Mária-tiszteletről több költői emlékünk is van. Vö. Esze Tamásnak az előző jegyzetben 
említett dolgozatával a 353—9. lapokon. 15 Az idézett énekek kiadására csak akkor hivatkozunk, ha azok nincsenek benne az ESZE Tamás — KISS 
József — KLANICZAY Tibor: Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig. Bp. 1953. kiadványban. 

" Lásd Nagy György, Pataki Péter kiadatlan búcsúztatóját a Lepsényi IstvárHiPoesisLudens kéziratos 
gyűjteményben (73b —75b, 77a leveleken): „Kegyelmes urunknak, Rákóczi Ferencnek // Istentűi mutatott 
nagy fejedelemnek // Oroszlány vermébűl kijütt Dánielnek // Legyen erőssége, jobb karja Istennek." 

" Kritikai kiadását és Újváryról szóló tanulmányt 1. ESZE Tamás: Újváry Tamás versei. ItK 1965. 2 1 7 -
35, 348-63. 

" A császári udvar halálodra törekedett, de amint Cyrus mellett csodálatosan ott termett a kegyes istenség, 
úgy téged is kiragadott a halál torkából. — 1704-ből való vers az OL Radvánszky-lt.-ban. IV. oszt. XV. cs. 
Kiadarlan. 

" A mindenható Isten nem szenvedhette kedves hazánkban a német nemzetet; felkeltette Rákóczi urat, 
hogy a kegyetlen németet kikergesse. — Pisen o vyttezstvy uherskem. Kiadatlan. OSzK Kt. Quart, hung. 175. í0THALY Kálmán: Irodalom- és müveltségtörténeti tanulmányok s Rákóczi-korból. Bp. 1885. 381-



Az 1706 végén, Forgách Simon letartóztatása után keletkezett, az urakat kemény hangon 
bíráló vers szerzője Rákóczira így emlékezik: 

Az Úristen most újonnan hogy állította, 
E kegyelmes fejedelmet úgy megtartotta, 
Ama sasnak körmeitől megoltalmazta, 
Dolgait, hogy ennyire vihette, csuda.21 

De Kecskemétnek 1707. április 3-án történt rác feldúlásáról énekelve Székudvari János 
hasonlóan idézi fel a múltat: 

Nem régen egy dicső fejedelmi személyt, 
Fogságos ínségben hogy ne látna veszélyt, 
Ne érne célt, rút halálos fortélyt, 
Hozott Isten, adván menedékhelyt. 
Az Űrnak nevében ki is ám felkele, 
Jó hazai vérrel buzgó szívvel tele, 
Reménytelen, fegyvert is emele, 
Kihez méné úr, pórrend, sokféle.22 

A nemzet élére Istentől állított, Istentől védelmezett vezérnek hivatása nem közön
séges, hanem prófétához illő, mózesi feladat. Neki kell elfordítania a hazáról a sok nyomo
rúságot, megadni a nemzetnek a szabadságot, az idegenektől, a nyomorúságtól megszabadítani 
az országot. (Rákóczi Ferenc buzgó éneke). Azért kötötte fel kardját, mert látta a nemzet 
sok siralmát, hogy ellenségei meg akarják emészteni, el akarják törölni a földről; rajtuk 
kell erőt venni (Cantio de Francisco Rákóczi). Az özvegyek, árvák nyomorult baját vette 
fel, hogy a sok ínség után nyugalmuk légyen, összetörvén a rajtuk uralkodó nehéz vasigát 
(Gubás György: Győzhetetlen király...).23 

Hogy hivatásának megfeleljen az Isten rendeléséből választott fejedelem, aki az Űr dicső
ségére és a magyar nemzetet megnyomorító idegenek kiűzésére, a magyar nemzet eltiport 
szabadságának helyreállítására fogott fegyvert, mint ahogyan Mózes tette, ismételten könyö
rög népéért, harcának sikeréért. 

Jól tudod, Uram, szándékát szívemnek, 
Ez buzgó énekem nyújtom fölségednek... 
Fordíts el áltolam hazámnak ostorát, 
Sok időktől fogvást sok nyomorúságát, 
Fordítsd már örömre nagy szomorúságát, 
Választott népednek add meg szabadságát. (Rákóczi Ferenc buzgó éneke) 
Az én szándékomat, hiszem, hogy jól tudod, 
És kívánságomat énnékem megadod. 
Kisded seregünket vezérd szent lölköddel, 
Kicsin táborinkat, kérünk, ne veszejtsd el. 
De sőt inkább, Uram, őket erősítsed, 
Ő ellenségeket tülök megrettentsed. (Cantio de Francisco Rákóczi) 

Ahogyan Rákóczi a breznai kiáltványban kifejezte, „egyedül hazánk és nemzetünk szabad
ságáért minden privátumra való vágyakozás nélkül" állt a szabadságharc élére. Imádságaiban 
sem magáért könyörög: 

"E hazának ő anyjának veszélyt fia t e t t . . . kezdetű csonka ének. Kiad. KLANICZAY Tibor: Beszámoló 
román Népköztársaságban végzett kutatásaimról. MTA I. OK V/l—4. 383 — 4. s 

"Az 1707-ben nyomtatásban megjelent éneket (RMK I, 1737.) kiad. Hornyik János: Kecskemét váró 
története. Kecskemét 1866. IV. 397 — 414 — Általában Rákóczi szerepel a versekben a magyar nemzet szá
mára Istentől választott, vezéréül. Néha azonban ilyenként említik mellette Bercsényi Miklóst is. így pl-
a Magyar nemzetnek az Úristenhez való könyörgésein olvashatjuk: „Kik ellen mivelhogy támasztál vezérül // 
Bátorszévü két nagy urat nemzetünkbűi // Kiválasztván őket sok százezerekbül,//S rendelvén népednek erős 
kőoszlopul." 23 Buzgó könyörgisekkel Es alázatos vallás titellel tellyes Szomorú versek, Mellyek ez Magyar hazának súlyos 
és elviselhetetlen igája alól való felszabadulásáért, a' annak vtgben vitelire Isteniül elő állíttatott Kegyelmes és 
Méltóságos Fejedelmünkért, és utánna valóföfö rendekért s Vitézlökért egy igyü formában szereztettek... [Lőcse] 
1704. Két éneket tartalmaz, az első a végén, a második az elején csonka. Kiadatlan. 
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özvegyek, árváknak halld meg kiáltását, 
Véneknek s ifjaknak sűrő könyvhullását. (Rákóczi Ferenc buzgó éneke) 

Hogy Rákóczi nem a privátumért küzdött, a kor költészetének tanúskodása szerint el 
volt terjedve a köztudatban. Ahogyan a versek mutatják, Isten a sok szegény kérésének meg
hallgatásaként hozta vissza az országba, s mikor nem maga a fejedelem imádkozik, hanem 
mások könyörögnek érte, akkor is a közjóért, a népért folyó harc tudata nyer kifejezést: 

Boldogítsad az ő jó szándíkát, 
Ez elalélt népnek folytathassa dolgát, 
özvegynek, árvának, nyomorultnak baját, 
Ez szegény hazának foghassa fel pártját. (Gubás György: Győzhetetlen király...) 

Erőt s bátorságot adj, Uram, őnekik, 
Hogy fölvállalt munkát vihessék úgy végig; 
Amint elkezdették, szerencsésen érjék 
Közjóra célozó munkájoknak végét. (Magyar nemzetnek az Úristenhez való 

könyörgése) 

Gubás György másik énekében sajátos módon azért imádkozik, hogy az Isten hallgassa 
meg a fejedelem kérését: 

Az ő imádságit, Uram, hallgasd meg, 
Esedezésire, kérünk, felelj meg. . . (...Porzsol bennünket haragjának lángja kezdetű 

csonka éneke,). 

Rákóczinak a haláltól való megmenekedése, a hazába való visszatérése eszerint már magá
ban az imádság, a szegény nép könyörgésének meghallgatását bizonyítja, ha viszont Rákóczi 
kérését teljesíti az Isten, teljesedik a nép vágya. 

Az imádság célja és tárgya, akár maga Rákóczi fohászkodik, akár mások esdenék érte, 
nem a fejedelem személye, hanem a felvállalt ügy. Természetes, hogy áldást kérnek Rákóczira: 

Tűled emeltetett fejedelmünket 
Áldd meg, ó nagy Isten, mint te híveidet, 
Adjad őnéki az te szent lelkedet, 
Ki minden jóban erősítse őtet. 

?^ekláf; .Aft.4qPq& l e , k l t 

Add néki, Úristen, Sámson erejit, 
Bölcs Salamonnak minden bölcsessígit, 
David királynak az o kegyessigit. 
Mint Mózes, Jozsue járjon előtted, 
Az ő ékessíge légyen törvínyed, 
Ő árnyikában hogy te szegíny níped, 
Vegyen pihenést elfáradt seredeg. (Gubás György: . . . Porzsol bennünket...) 

A segítségkérés végső célja a nemzet, a nép, ahogyan a Rákóczi szájába adott ének is 
kifejezi: 

• . . • . • 

Az magyar nemzetnek sok siralmát látom, 
Segílj meg, Úrjézus, kiért fohászkodom. (Cantio de Francisco Rákóczi) 

A segítség a nemzeten elhatalmasodott idegenek minden szabadságunkból kiforgató bánás
módja, javaink prédálása, az országot sarcoltató executiók, birhatatlan adók, a porciónak 
országunkból való kivetése és még számos más baj orvoslásáért szükséges. Annyira kifogytunk 
javainkból, „Hogy csak koldulásra teljességgel juttunk"; „majdan sós kenyeret ti ennyi 
nem tudtok", „Testeteken nincsen semmi ruházattok". A nincstelenség, az idegen katonaság 
dúlása, az adók miatt legtöbbet a szegény nép szenvedett. A kuruc versekben felhozott sérel
mek között azonban nagy számmal szerepelnek a nemesi nemzetet sújtok: „Oda van és meg
holt szép privilégiumod", „Nemesi rendeket mind semmivé tettél", „Sok szép gróf urak 
te megemészettél", a nemzet „vitéz módra termett nagy híres voltát", hatalmát eltapodták. 
A sérelmek felsorolása egyes versekben célzatosan összpontosult a nemesi rendre, hogy rá
vegye a nemességet a Rákóczi mellé állásra: 
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Tűled emeltetett fejedelmünket 
Áldd meg, ó nagy Isten, mint te híveidet, 
Adjad őnéki az te szent lelkedet, 
Ki minden jóban erősítse őtet. 

Ezékiás,Asa Jozafát lelkit 
Add néki, Úristen, Sámson erejit, 
Bölcs Salamonnak minden bölcsessígit, 
David királynak az o kegyessigit. 
Mint Mózes, Jozsue járjon előtted, 
Az ő ékessíge légyen törvínyed, 
ő árnyikában hogy te szegíny níped, 
Vegyen pihenést elfáradt seredeg. (Gubás György: . . . Porzsol bennünket...) 



Ha ti javatokra Istentűi küldettünk, 
Fejetek meghajtván, várjatok jót tőlünk. 
Megsegít bennünket, csakhogy egyet értsünk, 
Rebellisek többül mi vissza ne legyünk. (Cardio de Francisco Rákóczi) 
Magyar nemzet, kérlek téged az Istenért, 
Hogy magyar magyarnak nem szomj úzza vérét, 
És senki ellenem ne fogja fegyverét... (Rákóczi Ferenc buzgó éneke) 

Nem köll magyarnak magyarra támodnyi, 
De egy szívvel-lélekkel összefognyi... 
Adjon Isten mindnyájunknak egy szívet, 
Az uraknak is olyan egyességet, 
Vethessünk ki rúlunk az nagy ínséget. (Emlékezem szegény Magyarországrul...) 

A Rákóczival megegyezett, mellette levő igaz főrendeket emlegetik Gubás György énekei is. 
Látható, hogy a kuruc költészetben a jobbágyság, a szegény özvegyek és árvák nyomorú

ságán segíteni akaró, a nemesi privilégiumokat visszaállítani szándékozó Rákóczi éles vona
lakkal bontakozik ki a róla alkotott sokszínű képből. Kétségtelen, hogy a sérelmek felsorolása 
a versekben éppenúgy az agitáció eszköze volt, mint a kiáltványokban, a publicisztikai írások
ban. Propaganda az egység megteremtésére: 

Verseim olvassad, mind halálig hív légy, 
Pártos magyarokkal pedig soha ne légy. 
Semmi rebelliót ezután te ne tégy... (Cantio de Francisco Rákóczi) 

Az egy szívvel—lélekkel való összefogás a Rákóczi-szabadságharc egész folyamán, de 
különösen annak kezdeti szakaszában volt a kuruc agitáció fontos célja. Az egyessegre 
intő, a vele megegyezést sürgető Rákóczi azonban — a költészet tanúsága szerint — más 
téren is tanította kortársait. Ostorozta bűneikért, az „éktelen szitkokért", melyek miatt 

Vajki sok ideje, hogy Isten ostorát 
Szenveditek méltán az ő nagy csapását. 

Ő megesküdött, hogy soha nem lesz bántója Isten törvényének. De nemzetét is kérte: 
Kérlek, engeszteljük az Isten haragját, 
Hogy mireánk ontsa az ő bőv áldását. (Rákóczi Ferenc buzgó éneke) 

Rákóczi ebben a tekintetben is példaképül szolgálhatott a kor számos verselőjének. Sok 
versünk van a szabadságharc idejéről, mely az országot ért csapásokat, az idegen nemzet 
kegyetlenkedéseit, a vesztett csatákat Isten méltó büntetéseként bűneinkért ránk bocsátott 
megpróbáltatásának mondja, javulásra int. Nyilvánvaló, hogy ez a felfogás hosszú idők 
óta kialakult, élő hagyomány volt költészetünkben. Mindenképpen érdekes azonban, hogy 
Rákóczi, aki kiáltványaiban is hangoztatta, nem sajnálja vérét ontani a felvállalt ügyért, 
a költészetben is úgy lép elénk, mint aki Isten büntető ostorának elhárítására is vállalkozik: 

Fordítsd el áltolam hazámnak ostorát, 
Sok időktől fogvást sok nyomorúságát... (Rákóczi Ferenc buzgó éneke) 

Az Istentől kiválasztott, tőle csodálatosan megmentett, a közjóért magára vállalt hadakozás 
sikeréért könyörgő, nemzeti egyetértést, megjavulást hirdető Rákóczi mellett a korabeli 
versek bemutatják az ügyes, bátor hadvezért is. A hadakozást nemcsak megindítja, hanem 
okosan irányítja. így történik, hogy néhány hónap alatt a kurucok eljutnak Felső-Magyar
országba. Rákóczi 

Bátor szívvel országáért harcol is, 
megveri a Bihar megyei rácokat. Az ének84 mely a szabadságharc elején keletkezett (1703. 
szept. 16—25-e között), nem azért íródott, hogy az eseményekről hiteles beszámolót nyújtson, 
hanem hogy a mozgalomhoz való csatlakozásra, a német iga lezárására serkentsen. 

u Emlékezem szegény Magyarországról... 
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Tokaj ostromának idején Rákóczinak ottani táborából jön-megy a posta, mellyel a had
műveleteket igazgatja. A szabadításhoz fogott vezér fegyvere „világ csudájára" rettegteti 
az ellenséget.25 Vidám, kötődő hangon, mintha nem is életveszélyben lett volna Rákóczi, 
mondja el egy jobbágyokat toborzó, falvakat járó kuruc agitátor, hogyan menekült ki lélek-
jelenlétének, bátorságának köszönhetőleg Munkácson Montecuccoli vértesezredének záró
gyűrűjéből.26 Űjváry Tamás szerint az ország hű bajnokaként ő irányítja a vállalkozásokat.27 

A szabadságharc első idejében keletkezett kuruc költészet a magyar nemzet megmentésére 
hivatott, Istentől támogatott Rákóczit úgy ábrázolja, mint egyetértésre, a vele való „meg
egyezésre" bíztató, a közjóért életét feláldozni kész vezért, aki bátorságával, okosságával 
képes győzelemre vinni az idegen hatalom politikai, gazdasági, katonai elnyomása alól való 
felszabadítás ügyét. Az egykorú költészet különböző termékeinek kiválasztott elemeiből 
mozaikszerűen összeálló Rákóczikép lényegében megtalálható egyetlen szerzeményben is. 
Ez Tasnádi H. Istvánnak terjedelmes, a barokk poétika szabályai szerint készült cicomás, 
nehézkes stílusban szóló műve: Polydori Virgulta Myrtea címmel, melyet a református prédi
kátor Borsován írt, és a Rákóczihoz 1703 júliusában csatlakozott borsovai nemesúr, Kajdi 
István költségén még 1703-ban Debrecenben kinyomtatott.28 A Rákóczi-szabadságharc 
első irodalmi termékei közt foglal tehát helyett. A Rákóczi-kultusz egyik első költői dokumentu
ma. Egy helyen Rákóczi „féléves gondoskodásáról" tesz említést, tehát 1703 végén írta. 

A szabadságharc első hónapjainak mozgalmas eseményeiről nem beszél Tasnádi, nem 
historikus jellegű munkát írt, hanem aggratulatoriát, dicsőítő költeményt, mely több ízben 
szól Rákóczi küldetéséről, kiválasztottságáról, és érzékelteti azt a lelkesedést, bizalmat, 
hódoló szeretetet, mely a kurucok lelkében élt amiatt az öröm miatt, hogy Rákóczi örökre 
véget vet a Habsburg-uralom szörnyűségeinek. 

A költemény jó metrikával pergő alkotás, nyelvezete azonban messze van a klasszikus 
latintól, helyenként alig értelmezhető. Komplikálttá teszi nyelvét az a körülmény is, hogy 
sajátos módon, Tasnádi igen gyakran belső rímeléssel él, a sorok vége összecseng nála a második 
vagy harmadik szó végével. A rímelésre való törekvéstől indukált szóösszeválogatás, a tömör, 
szabálytalanul szerkesztett mondatok túlságosan bonyolulttá teszik előadását. Telítve van 
Tasnádi műve mitológiai parádéval is. Ezek bibliai elemekkel keverednek, és a kettőből 
előálló szimbólumok, allegorikus vonatkozások értelmezése, az adott történelmi helyzetre, 
személyekre, eseménymozzanatokra való alkalmazása nem mindig egyöntetűen megnyugtató. 

A négy részből álló költeményhez logikusan hozzátartozik az összefoglaló jellegű Clausula. 
Ezt követi egy Rákóczi Ferenc nevéből csinált Anagrammában a korra jellemző költői játsza
dozás a szavakkal s végül Ad extremum címmel a Rákóczihoz intézett apoteózis. 

Az első részben Cyclops (a költő — talán mert a Rákóczi mellett agitáló művével ő is fegy
vert kovácsol a harchoz) Árgushoz, a száz szemű őrhöz fordul azzal a kéréssel, tárja fel előtte, 
mért a természetnek ez a nagy öröme, az istenek zsibongása; mért visszhangzanak az ország 
várai a tapsoktól, s készülődnek táborba. A nagy szomorúságok után mért táncolnak a hazában, 
mire való az ég angyalainak szokatlan éneke? 

Saltus adest patriae de tristibus ad melos unde, 
Sicque poli Seraphim non sueta melódia? Fate! 

Argus kész megfelelni a költőnek, akit a „talányos Szfinx módjára vereselőnek" nevez 
(„Eruditae Sphingis licet arte poemata fingis"). A németek által kifosztott országért fegyvert 
fogott a nép az alvilág ellen, mert van már, aki bosszút áll: dicső ősök sarja, a haza dísze, 
akit a kegyetlen király el akart veszteni. Az igaz bíró azonban nem engedte az ártatlan Ábel 
megölését: felnyitja az áthatolhatatlannak vélt zárakat, a pokol kapuit. Az Isten tette azt 
a csodát, hogy mikor már az életre sem volt reménye, megmentette, szerencsével boldogította, 
felfegyverezte. Az erőtlen nemzetet pedig erőssé tette, hogy diadalmaskodjék hajdani győzőin. 

A harmadik részben a haza Rákóczit köszönti, az ország visszatért szülöttét, a várva-várt 
vezért, akinek arcán nyájasság, beszédében kedvesség; aki életünk hosszú során gyászba 

• 

86 Tolvay Ferenc: Isten dolgaidat amidőn szemlélnék... z« Magyarország, Erdély, hallj új hír t . . . Kiad. R. Kiss István, Száz. 1904. 654—87. 57 Rácok veszedelmiről, Szatmár megvételirűl. 28 RMK II, 2152. Vö. ESZE Tamás: Egy fejezet a Rákóczi-szabadságharc könyv- és irodalomtörténetéből. 
A debreceni tipográfia termése, 1703—1705. KvKt 1964. 112—116. Itt olvashatunk Tasnádi életéről, művéről. 
A címlap fordítása Eszénél: „Polydorus mirtuszágacskája, avagy az elszáradt csontok megszólalása, meg
mozdulása és összegyülekezése, amelyeknek éltető levegőt felsővadászi Rákóczi Ferenc, a szent római biroda
lom felséges hercege és Sáros vármegye örökös főispánja adott, aki a könyörülő istenség elrendeléséből el
hivatott, az ég ujjmutatásából kijelöltetett és Isten sok csodája által megerősíttetett védelmezőjévé a haldokló 
magyar haza ősi szabadságának helyreállítására, a jogtalanságok megszűntetésére, aki már régen a leg
nagyobb remény a bosszúállás akadályainak megszűntetésére, s akinek — amidőn a haza határához megér
kezett — a megelevenedett és a világ négy tájáról összegyülekezett csontok tiszteletet adnak, most pedig 
Apollo lantjával, de égi harmóniával versbe foglalta Tasnádi H. István, Krisztus akaratának mindenben 
méltatlan hírnöke az elhagyott beregi Borsován." 



borult állapotunkban boldog változást hoz.29 Ezért veszi körül őt hatalmas sereg. Fényes 
és áldott legyen uralma! Rákóczi a hazához intézett szavaiban a háború megpróbáltatásairól, 
szenvedéseiről szól. Ausztria, a kegyetlen oroszlán barlangjába hurcolta el az ország minden 
javát. A jogos fájdalom, a haza szenvedése nógatja a véres harcra. A nyomorult szerencsét
lenekért áldozatot kell hozni. Isten, aki fegyvert adott, segítse, vezesse is azt / Arma Dei tua 
sunt, ope claudimur, anne quiescis?//Bella Deus rege Tu, qui vota refellere nescis/. 

A negyedik részben a költő Rákóczit magasztalja, a széthúzás ellen emel szót / Patria 
quid discors? pro qua tibi mortis imago // (Semper vive volo) fit fera mixta ioco /. A szabadság
harc gyökereinek keresésében visszanyúl az 1670-es évekre, mikor Sporck császári tábornok 
vezetésével jött hazánkba az ellenség, s véres szívével az oroszlán /Ausztria, a király/ a 
bocsánat látszata alatt bosszúját növelte / . . .hostis adest duce Sporck//Sic leo suppplevit 
corde cruore sitim /. A régóta szenvedő haza méltatlanul bűnhődik. Rákóczit, a haza szabadító
ját kéri, számolja fel a gyötrelmeket; és Istent, villámaival zúzza össze a pokol kapuit. 

A négyrészes költemény zárószava még egyszer felemlíti a haza állapotát, a széthúzás 
ellen emel szót, Rákóczi érdemeit méltatja Isten segítségéért könyörögve.30 

A Tasnádi szerzeményéhez hasonlóan dicsőítő magasztalásokkal még többször találkozunk 
a szabadságharc folyamán. De legtöbbször azért ünneplik a fejedelmet, hogy jutalmat nyer
jenek tőle. Tasnádi költeménye mindjárt a szabadságharc elején a nemzet örömét, közmeg
győződését fejezte ki. Latin nyelven, költői ékítményekkel túlterhelve ugyanazt a képet adta 
a szabadságharc megindítójáról és vezéréről, mint egyszerűbb eszközökkel, nemzeti nyelven 
tette a közköltészet. Tasnádi felsőbb szinten, tudós kellékkel felszerelt kompozícióban adott 
a közhangulatnak kifejezést. 

Bár a nemzeti nyelvű kuruc költészetet az előbb közköltészetnek mondottuk, az elsősorban 
a nemesség számára íródott azzal a céllal, hogy rokonszenvét megnyerjék a szabadságharc, 
Rákóczi személye iránt, rábírják a nemeseket a mozgalomhoz való csatlakozásra, hogy így létre 
jöjjön a nemzeti egység, mely nélkül Rákóczi nem látta lehetségesnek hogy az ország függet
lenségét kivívhassák. A szegénység, a jobbágyok, a parasztsorba süllyedt, „aprólékos" nemesek, 
a mezővárosiak, szegénylegények mindjárt szívükbe zárták Rákóczit, mihelyt hallották, 
hogy az idegen katonaságtól, a porciótól, a földesúri terhektől való megszabadításukat ígérte, 
ha az Isten neki előmenetelt ád, és az országot megbírhatja. Ezért fogtak mindjárt oly nagy 
számban fegyvert, s hogy maguknak a hajdúszabadságot biztosítsák, még erővel, a közösségi 
kényszer parancsával is az egyetemleges fegyverfogásra igyekeztek szorítani falutársaikat.31 

Hogy a köznépben milyen kép élt Rákócziról, hogyan erezett vele szemben, mit jelentett 
neki a várva-várt szabadító elérkezése, hogy milyen lelkesedéssel vállalták a harcot, mind-

• 

**, Pegasus ecce celer boreae ventis generatus 
Qui cursu zephiro praeit ab axe poli; 

In sessore decor, lepor oris, gratia fandi 
Regalis species ludit amica genis. 

Heus is! Cede viam! Salve optime, salve! 
Expectatus ades, nos tua cura premit. 

Pro te quam largo fletu persaepius instans 
In luctu lacrimis spargo madore genas. 

Jubila sunt longe mercata dolore beata 
Apparet Superum nunc mihi tecta gradi. 

Patria mitescit, miserorum costa nitescit. 
80 Ergo discordes rogos patrum temnite ritus, 

Et fidei dignae mjutua signa date. 
Quosque Dei cultus movet et pia cura salutis, 

Hos et amore beet principe digna fides. 
Principis excelsi dulcem congoscite curam, 

Utiliter Patriae consuluisse suae. 
Lucifer in pátriám duce nostram principe venit, 

Praecipuo digna Mártis in arte duce.. . 
Az Anagramma befejező sorai: 

Tuque Deus, patriae fortuna, medela doloris! 
Suscepissé ducem te constat ab ubere matris. 
Ergo főve reprimens discrimina mille furorum 
Huc ades, et rabidos dentes confringe leonum. 
Laeta cohors tandem celebrat te lege regenda 
Justitiamque tuam mediatur pace secunda. 

31 V A R K O N Y I Agnes: Történeti népiesség és kuruc hagyomány. (A Rákóczi-kori kutatások újabb ered
ményei. Pécs 1974. L. főleg a „Viták és eredmények a fegyvert fogott jobbágyok nemzeti tudatáról" és 
„A Csinom Palkó és a népi hazafiság" c. fejezeteket a 39—50. lapokon.) 
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erről a szabadságharc első idejéből alig olvashatunk a kuruc költészet termékeiben. Csak 
a később (1706 őszén) keletkezett Szegénylegény éneke3* ad belőle ízelítőt: 

Igen kedveltük a kurucságot, 
Oly igen kaptuk, mint egy újságot, 
Nyerünk, gondoltuk, oly szabadságot, 
Oltalmazzuk 
S szabadítjuk 
Szegény hazánkot. 

Ezeket az álmokat Rákóczi ígéretei keltették fel a jobbágyokban. Versben azonban csak 
akkor fogalmazták meg, amikor a hajdúszabadságot illető remények kezdtek szertefoszlani, 
illetőleg megszűntek. 

Rákóczinak a jobbágysággal szemben való megváltozását már a Szegénylegény éneke 
keletkezése előtt tapasztalta a nép. Hiszen a fejedelem a hajdúszabadság elnyerésére irányuló 
kéréseiket többször elutasította, tábornokának (Károlyi Sándor) a szegénylegény-kérdés 
megoldására tett javaslatait nem hallgatta meg.33 A fejedelem ígéretéből való kiábrándulásuk 
költői visszhangjaként már a Két szegénylegény egymással való beszélgetésében (1705 őszén— 
1706 telén)34 arról folyik a szó, hogy a szabadságharchoz kénytelenségből csatlakozó nemesek 
elfordították a jobbágyoktól uruk szívét. Kezdetben becsülték a szegénylegényeket, de a 
régi vitézek sorsa a mellőzés, lenézés lett. A sok szép ajánlás ellenére elmaradt a megjutalmazás, 
sőt sokukat az ínség nyomorgatja. 

A szegénylegények panaszukat tisztelettel, szemérmes hangon adják elő. Rákóczit „édes 
uruk"-nak szólítják. Szeretettel figyelmeztetik, vigyázzon a magakelletésükkel, szájukkal 
szolgálatot mutató urakra, mert ilyenek veszítették el Thököly Imrét is.35 A bajokat részben 
a rossz tanácsadóknak tulajdonítják, de azért megjegyzik.: 

Tudni mindeneket a főnek kelletik. 

Még bocsánatot is kérnek: 

Vegye ezt nagyságtok jó névvel mitőlünk, 
Ne tulajdonítsa ezt vétekül minékünk. 

Az alázatból, tiszteletből a Szegénylegény énekében semmi sem maradt. Keserű kitörés 
ez a szabadságharcnak nemesi vezetése, a fondorkodó urak kezébe kerülése, az el nem nyert 
hajdúszabadásg miatt. Az annyi hőstettet, próbát tett, a vérük hullatásával szerzett csodákat 
felidézve dacosan kérdik a fejedelemtől: 

Vájjon vagyon-é hírével méltóságodnak, 
Hogy sok vitézek, 
Próbált legények 
Rossz becsben vannak? 

Ez már nem a szeretet, hanem a teljes elidegenedés hangja. 
A szabadságharc megindulásakor, folyamának első éveiben a szegénylegények, a köznép 

lelkébe Rákóczi képe más vonásokkal vésődött bele. A szegény nép kérésére Istentől küldött 
vezéréé, aki megszabadítja őket az idegen és földesúri elnyomástól, megnyomorítástól, aki 
az özvegyekért, árvákért harcol, és a háborúsággal békességet szerez: 

82 Teljes szövegét először kiadta R. KISS István, Száz 1904. 690—7. Thaly Kálmán az éneknek csak töre
dékeit ismerte, ld. Ad. II.XVIII— XIX, 6—7, 329—31. Vö. ESZE Tamás: A szegénylegény éneke. Magyar 
Századok. Bp. 1948. 131-141. Uő.: A Szegénylegények éneke. ItK 1953. 5 -28 . 

«• ESZE Tamás: i. m. Magyar Századok. 138. 
"Vö. ESZE Tamás: Két szegénylegény egymással való beszélgetése. It 1951. 144—74. as A nemességet, a fondorkodó urakat több esetben is bírálat éri a kuruc versekben. A kolozsvári veszede

lemről való histr iában a nemesség részéről a kuruc jobbágykatonákat ért csúfságról énekelnek; a patai ütközet
ben (1704. okt. 8.) a menekülésük útját egy nemesi dandár zárta el. — A holdvilági és feketehalmi harcrül 
szóló ének a „kettősszívű" elöljárót, Gutti Istvánt bírálja, az ütközetről szóló egy másik ének nyíltan árulással 
vádolja és megátkozza. (Kiad. DAVID Gyula—TORDAI Zádor: A kuruckor iköltészete. Bukarest II. 53— 
57.) — A koroncól vereségért (1704. jún. 14.) Forgáchot teszik felelőssé (Siralmas ének a szömőrei harcrül), 
akit emiatt a Szegénylegény éneke is árulással vádol (Győr alatt sok szép hada marada // Akit Forgács pénzen 
elada); az ellenséggel való együttműködés miatt támadja őt az „E hazának ő anyjának veszélyt fia t e t t . . . " 
kezdetű versünk (1706. nov. 22-e utánról), melynek szerzője annak örül, hogy Rákóczi előre meglátta az 
országot emiatt fenyegető szerencsétlenséget és letartóztatta. Kiad. KLANICZAY Tibor, MTA I. OK V/l —4. 
383-4. 



Hazánkban épséget s boldog békességet. (Magyar nemzetnek az Úristenhez való könyör
gése) 

Mindezeknek a kifejezésére azonban részükről nem a vers szolgált, hanem az a sok száz 
folyamodvány, kérvény, melyet a megrokkant, megöregedett kuruc vitézek, a csatákban 
elpusztult vagy fogságba került katonák özvegyei, a családtagok intéztek Rákóczihoz. A 
köznép Rákóczi-képét, Rákóczi-kultuszát a maga valóságában ezek mutatják.36 

Vizsgálatukból az tűnik ki, hogy ez egyezik a költészetben tükröződő ábrázolással. Rákóczit 
az Isten hozta be országunkba, ő nyitotta meg „az ellenség hatalmaskodó keze által be zár
latot édes hazánk szabadulásának ajtaját", „s annak már utolsó veszedelemmel küzködő 
hajójának kormányára állatta, holot (sokaknak csudájára) élettel, egészséggel, bölcsességgel, 
előmenetellel s ellenségein való győzedelemmel áldotta, s minden dolgaiban szerencsésen 
boldogította".37 „Minek utánna Isten Nagyságodat (mint Mojsest az Izraelitáknak) a rajtunk 
könyörülni nem tudott idegen sarczoltató nemzetnek igája alól való fel szabadítására hitta 
s állította, azon minden keresztény lílek örvendhet."38 

A köznép örvendett is; lépten-nyomon olvashatjuk szeretetének tanújeleit. „Nékem 
szegény árvának Kegyelmes nagy jó Uramnak", „Isten után édes nemzetünkben Fő Gyámod
nak, „ez szegény hazának Kegyelmes Ura, árváknak s özvegyeknek kegyes attyá"-nak szólít
gatják. „Isten minden szerencsés testi és lelki jókkal" való áldását kérik rá, „szegény Magyar 
Hazánknak oltalmára s meg maradására" ajánlják, a „Mindenható Istentül kegyelmet, 
salamoni bölcsességet és boldog országlást" kívánnak. Állandóan vissza-visszatérnek az 
„édes hazánk oltalmára szerencsés hoszú életet", „el indult dolgaiban minden happi jó szeren
cséket s kedves egészséget", „hazánk javára", az „idegen nemzettül el nyomottatott nemze
tünknek elő menetelire", „ellenségünkön vet győzedelmet és országunkban való boldog 
országlást" illető jókívánságok.39 

Ezeket a szólamokat nem tekinthetjük egészen csak a folyamodást szerkesztő kancelláriai 
íródeákok, falusi prédikátorok, iskolamesterek és más írástudó emberek találmányának, 
hanem a kérést tollbamondó vitézek, özvegyek, öregek szándékának. Mint ahogyan a költé
szetnek, a folyamodványoknak is megvolt a maga „kötelező" műfaji frazeológiája, kifejezés
készlete, de feltétlenül érvényesült a kérelmező akarata is, mikor érzelmeinek is kifejezést 
kívánt adni. Ha meghűlt is „az első szeretet" melege,40 hinnünk kell pl. annak a tarpai jobbágy
nak, aki a fejedelem anyjától kapott telkének megvédését kérve Rákóczitól, „szívvel kívánja", 
„hogy Isten Felségedet éltesse, fegyverét boldogítsa", még ha 1707. július 10-én járunk is.41 

A „szegény igaviselő jobbágyok" „életük fottáig szolgálni" akarták a fejedelmet és az 
országot, vele „fegyverkedtek", mert „mikor Isten Nagyságodat mi közinkben Magyar 
Országhra ki hozta az szegény magyar nemzetnek igájja alól fel szabadítássára, akkor azt 
fogatta Nagyságod, hogy valaki Nagyságod mellett fegyvert kött, minden féle úr dolgától, 
adózástóll és szerjárástóll immuniáltatnak.42 A parasztság a felkelés véráldozatát ezért 
vállalta magára, azért azonosította magát az idegen uralom elleni harccal, mert a felkelő 
jobbágyoknak Rákóczi megígérte a jobbágyi állapotukból való felszabadításukat.43 Rákóczi 
ígéretéről nem feledkezett meg. A szécsényi gyűlésen a rendekkel való végezések közt a 10. 
pont alatt olvashatjuk: „A vitézkedő nemtelenek szabadítassanak fel a jobbágyság alól, 
s személyeik szabadnak tekintessenek", de ez nem került bele a kinyomtatott szövegbe. 
Végül Rákóczi a sárospataki gyűlésen (1708. dec. 18.) tett nyilatkozatával erősítette meg 
a nagy nyilvánosság előtt, hogy a háború végéig fegyverben maradó jobbágykatonákat 
a földesúri hatalom alól felszabadítja, nekik földet és hajdúvárosi szervezetet ad.44 Ekkorra 
azonban a szabadságharc kezdeti tüze a szegénylegényekben, a jobbágykatonákban már 
lelohadt, Rákóczi alakját nem övezte már körükben a régi bizalom. Ez ugyan a folyamodvá
nyokban nem nyert kifejezést, mint ahogyan az említett két szegénylegény éneken kívül a 
költészetben sem. Annál inkább a csatamezőkön bekövetkező sorozatos vereségekben! 

Azzal a ténnyel, hogy Rákóczi szabadságharcába a nemesség egyre nagyobb tömegben 
kapcsolódott be, magához ragadta a vezetést, osztályérdekből és anyagi okokból akadályozta 

" E S Z E Tamás: Kuruc vitézek folyamodványai 1703—1710. Bp. 1953 
" 1703. dec. 9. Uo. 83., 84. 
38 1704. jan. 16. Uo. 101. Vö. még. 387, 401, 411, 423, 425, 428, 441 stb. 
a» 1704—1705-ből származó folyamodványokban uo. 89, 141, 148, 173, 217, 234 stb. 
40 Vö ESZE bev. tanulmányából 55, 59. 
41 Uo. 446. 
4 11704. febr. 17. 133. — Vö. R. KISS István: I I . Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választása. Bp. 

1906. 155. — Esze Tamás: i. m. Magyar Századok. 136. 
43 Esze Tamásnak a 8. sz. jegyz.-ben id. könyve 83. et passim. 
44 Csécsi János naplója a szécsényi országgyűlésről. Rákóczi Tükör. Bp. 1973. II; 145. 168. — ESZE Tamás: 

8. sz. alat t id. könyvében 87. 1. 
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a jobbágyok katonáskodását, a rajtuk és családtagjaikon követelt szolgáltatásokkal meg
keserítette életüket, és a jórészt birtokos nemesekből, főurakból álló felsőbb katonai vezetés 
a fejedelem szívét elidegenítette a szegénylegényektől, a hajdúszabadságra áhítozó parasztok
tól; hogy a jobbágykatonák elkedvetlenedése 1705-ben, 1706-ban nyíltan a felszínre tört, 
a Rákóczi-kultusz nem tűnik el a kor költészetéből. A szabadságharc ebben a szakaszában a 
nemesek, a földesurak jogaiért, privilégiumaiért folyt. Minthogy a Rákóczit, a vállalkozását 
propagáló nemesek a szabadságharc kezdetén is jórészt a nemesség megnyeréséért íródtak, 
most hogy azt elfogadták, és a szegénylegények visszaszorítása következtében a vállalkozást 
immár a magukénak érezhették, annak vezérét nagyjából ugyanazon a szemüvegen át látták: 
ő a nemesi nemzet szabadságáért, a Bécstől való függetlenségért, a magát a nemesi házakba 
is beszállásoló, porcióztató idegen katonaságtól sárba taposott régi dicsőség visszaállításáért 
folyó küzdelem vezetője, de ezzel egyidejűleg a dicső ősök, a Rákócziak nagy nemzedékének 
sarja, Magyarország szövetkezett rendjeinek vezére, Erdély fejedelme. Az erről szóló költészet 
azonban csaknem kivétel nélkül latin nyevű. A szegénylegények énekével szinte elhallgat 
a magyar nyelven szóló kuruc verselés. Nemcsak a fejedelem személyével, de a szabadságharc 
eseményeivel sem foglalkoznak 1706 után az anyanyelven verselők.45 

A szabadságharc első éveinek cselekvésre serkentő tüzéből, agitatív lendületéből jutott 
még egy kevés az 1706 nyarán félbeszakadt béketárgyalásokhoz, a harcok újra megindulásához 
fűződő rövid latin versbe.46 Az Ausztria cselszövése folytán szertefoszlott békereményeket 
ismét a fegyverek csörgése váltja fel. Esztergom ostroma folyik, s Rákóczi viseli a Marshoz 
illő munka legnehezebbjét. 

Princeps Rákóczi, supremus foederis hospes 
Hungaricae gentis, fortia castra tenens, 
Summum Mártis opus pro patria suscipit et fért.47 

Erő van az ostrom tömör rajzában, Ausztria ellen mozgósító lendület a békességszegő 
császáriak elleni gyűlöletben.48 

A kuruc költészet eddigi tematikájától eltérőleg ugyan, de új lángra lobban mégis a Rákóczi
kultusz tüze az 1707. évi, erdélyi fejedelemségbe való beiktatás alkalmával. Többen is szereztek 
a marosvásárhelyi beiktatásra üdvözlő verseket, aggratulatoriákat. 

Egyetlen magyar nyelvű, Ráday Pálnak mindössze három versszakos köszöntője, mely 
beleillik a kuruc költészet hagyományos Rákóczi-képébe: hálát ad Istennek, hogy Rákóczit 
keserves ínségéből kimentette, vezérletté, 

Hogy ellenségedet így megszégyeníté, 
Reménységed kívül lábad elé veté, 

és könyörög , hogy minden ellenségét törölje el, marassza meg az árvák és Erdély oszlopá
nak.49 

Az eddig előkerült másik három versszerző latin nyelvű alkotásai túlnyomólag a pompá
zatos barokk költészet körmönfont kifejező eszközeivel megírt, szerkezetileg is mesterkélt 
szerzemények. A mitológiai díszítmények halmozása rontja a versek hatását. A dekoráció 
elfedi az őszinte érzést. 

Almási Benjámin, a dési ref. kollégium iskolamestere két verset is szerzett, melyekkel 
1707. márc. 26-án köszöntötte a fejedelemavató gyűlésre Marosvásárhelyre tartó, Désen 
áthaladó Rákóczit.50 Az első a versírónak a múzsákkal folytatott beszélgetése. A költő kérdé-

45 Az 1708. dec. 18-án Sárospatakon lefejezett Bezerédi Imréről valószínűleg mindjárt a halála után szerez
tek egy az ő nevében szóló búcsúztatót. Címe: Vitézlő Bezerédy éneke, mellyel búcsúzott. 

•*• In declarationem causae recenter rupti inter Hungaros et Austriacos... Kiad. THALY Kálmán, Figy 
1879. VII. 215. 

*' Rákóczi fejedelem, a magyar nép szövetségének legfőbb ura, erős várak birtoklója a hazáért magára 
vállalja és viseli a Marshoz illő munka legnehezebbjét. 

48 Strigonium petitur quassantis moenibus arcis, 
Ignivomo murus rumpitur atque sono. 
Hungarus insultans animose moenia scandit, 
Et fracta ingreditur viribus Herculeis... 
Sanguineis campos Mars purpurat undique rivis 
Austria dum violát pacis habere bonum. 
Non ara atque fides in cordibus Austriacum sunt, 
Quod spondent hodie, cras violare solent... 

49 Először kiad. ItK 1893. 254. — Tévesen Körössy György szerzeményeként. 
50 ESZE Tamás: Almási Benjámin. ItK 1964. 483-9. ., . - ' ; . - • • . . 



sere, hogy mért van ilyen sürgés-forgás az istenek közt, mért visszhangozzák a hegyek a 
Rákóczi-nevet, a múzsák azt felelik, azért mert a nagy ősök sarja Erdélybe jön. A költő maga 
„phosphorus"-nak, hajnalcsillagnak, az öröm nagy fejedelmének nevezi Rákóczit, aki el
felejteti a bánatot, legyőzi a fájdalom felhőit.51 Felhívására, hogy a múzsák hódoló énekkel 
köszöntsék a fejedelmet, sorban előállnak, és jókívánságaikat zengik: Clio hosszú életet, Calli-
ope győzelmeket, Melpomene jószerencsét, Thalia kedvező sorsot, Erato híre-neve növekedését, 
Urania ellenségei megfutamodását, Terpsichore hadi népének mellette való hű kitartását, 
Euterpe dicsőséget, Polyhymnia bőséget, gazdagságot, az istenektől bő jutalmat kíván. 

Almási egy geometrikus költői játékkal is kedveskedett a fejedelemnek, melyben az egy
mást keresztező sorok betűi háromszor adják ki a költő örömkiáltását: Franciscus Racoci 
vivát. A vers egyébként csupa jókívánságokból áll: Isten angyala kormányozza szívét, legyen 
mellette vállalkozásában. Ragyogjon a Rákóczi-név, híre terjedjen kelettől napnyugatig, 
emelkedjék a csillagokig, s az utókor édes énekekben zengje nagy tetteit. Diadallal törje 
össze az ausztriai házat, katonáit, a dánokat és a vad rácokat. 

A marosvásárhelyi beiktatásra Rákóczi tábori orvosa, Lischovini Ferenc András is ki
nyomtatott egy lapidáris stílusban írt köszöntőt Laetitia Transilvaniae címmel.52 Erdélynek 
a fejedelem fogadására való készülődését, örömét rajzolja meg benne, miközben Rákóczit 
dicsőíti és ünnepli. Erdély régóta várja már Magyarország és az ő szabadítóját, azért örül, 
hogy most végre köszöntheti bölcs, kegyes, igazságos fejedelmét, a haza atyját, Mars választott 
katonáját. Benne a természet minden tökéletességet megvalósított, s most a Szerencse is 
ajándékaival kezdi elhalmozni. Erdély népe otthagyja lakóhelyét, az ország határához tódul, 
hogy köszöntsék azt a férfit, aki a nép javát tekinti a legfőbb törvénynek. Utakat készítenek, 
hidakat vernek, dombokat hordanak, sziklákat görgetnek el az útból, mert tudják, hogy 
Rákóczi nem tűri az 'utatlan helyeket',53 a 'félfelé való utakat' és más egyenetlenségeket. 
A főemberek, a polgárok, az ország minden lakója kéri az Istentől, tegye tartóssá Erdély 
új örömét, adjon a fejedelemnek hosszú életet, mind hadvezéri, mind bírói ruházatában 
szerencsés uralkodást, győzelmes sereget és engedelmes népet. 

A mitológiai vonatkozásokkal zsúfolt, sokszor alig érthető aggratulatoria költészet műve
lője volt Csúzi Cseh József is, 1696-ban a pápai ref. kollégium tanára, 1697-től ugyanott prédi
kátor.54 A kudarccal végződött 1704-i nyári dunántúli hadjárat után menekülhetett el Pápáról, 
1705 elején már Rákóczi segélyezi. Bercsényi Miklósnak 1705. dec. 6-ra, nevenapjára írt 
terjedelmes latin nyelvű verséből csak azokat a részeket ismerjük, melyeket az azóta el
kallódott kéziratból Thaly kijegyzett. A dicsőítő vers Bercsényit dicséri mint hadvezért, 
államférfit, szónokot, de közvetve Rákócziról is szól. „Ha Rákóczi a fő, Bercsényi a szem, 
mellyel amaz lát, s Bercsényi a jobbkéz, mellyel a fő cselekszik." Int mindenkit, hogy a két 
férfit „mint vezércsillagot kövessék, — kövessék a két újkori Herculest, akiket Isten szabadí-
tásunkra adott az ő nagy kegyelméből".55 

A jó fejedelem igaz és eleven lerajzolása56 is csak kéziratból ismert, nyomtatásban nem 
jelent meg. 33 szakaszból áll. Mindegyik fejezet egy-egy fejedelmi erényt világít meg képpel, 
versbe foglalt fejtegetéssel, melyet prózai szövegek magyaráznak az irodalomból, történelemből 
vett példákkal. A versbe foglalt decastichonok mindegyike öt-öt distichonból áll, melyeknek 
versfői mindig a FRANCISCUS nevet formálják ki. A kéziratot a delineatio verses össze
foglalása rekeszti be. Ennek versfői a FRANCISCUS RACOCI PRINCEPS OPTIMUS VIVÁT 
értelmet adják. 

Csúzi munkája a fejedelmi tükrök egy fajtája; „az a kép, melyet Csúzi az okos és jó fejede
lemről rajzolt, ráillik Rákóczira. Ő az a bölcs uralkodó, akinek indulatait féken tartja a ratio, 
és akinek cselekedeteit prudentia irányítja és előrelátás jellemzi minden dolgát."57 Csúzi 
műve egyben a Rákóczi-szabadságharc aggratulatoria-irodalmának képviselője. Csúzi azt 

51 Haec tarnen nil sunt, redeunte nostro // Phosphoro, illati nebulas doloris // Oaudii Phoebus veniente 
Magno // Principe vicit. 52 RMK II, 2285. — Lischovini életéről 1. ESZE Tamás: A kolozsvári nyomda II. Rákóczi Ferenc szolgá
latában. MKsz 1955. 293-4. 

" Páriz Pápai Ferenc szótárában így található az ,avia' és a 'devia' magyar megfelelője. A passzus a latin 
szövegben: „scientes // prlncipem suum nulla avia, devia, // et inaequalia toleraturum". 

" ESZE Tamás: Csúzi Cseh József, a Rákóczi-kor ismeretlen írója. ItK 1964 265—87. 
" A névtelenül szerzett Xenolium parnassum-ról Thaly Kálmán több helyen is beszél. Néhány latin vers 

a kurucvilágból. Figy 1879. VII. 213-4. - A költészet és érmészet. TT 1892 171 - 3 . - A székesi gróf Bercsé
nyi család 1470—1835. Bp. 1892. III. 481—2. — Vö. Esze Tamásnak az előző jegyz.-ben idézett dolgozata 
271. lapjával. 

*• „Vera ac viva boni principis delineatio, ex probatissimis autoribus petita, ternis et tricenls regulis succin-
tissimis, figuris vei emblematis, nec non dictis ac exemplis apposltissimis locupletata, ita concinnante Josepho 
Csúzi, nobilis Hungarus, ecclesiaste Papensi jam triennium exulante." 266 lapra terjedő 12-ed rétü színes 
rajzokkal díszített kézirata a kistapolcsányi kastély könyvtárában volt. 

" ESZE Tamás: i. m. ItK 1964. 280. 
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akarja mondani, elérkezett a (férfi), aki valóban méltó a fejedelmi tisztségre. Benne kivirág
zott a ház, mely már három fejedelmet adott Erdélynek. Ő a 'lux Rakocziana', és Erdély 
számára a 'lux rediviva', mert országlásának célja a közjó megvalósítása. Ahogyan a 15. 
embléma tétele mondja: „Ut regno religio, literatura, civium concordia, labor, mechanica, 
agricultura, mercatura, armatúra floreant ac vigeant, studiosissime curato." A 15. decas-
tichon ugyanezt így magyarázza: 

Floreat imperio regio sic subdita vestro: 
Religio pure numina vera colat, 
Aeterno sacrata Deo plebs templa frequentet, 
Negligat haud doctas pulchra juventa scholas. 
Conjugat peramica probos concordia cives. 
Insulent operis artificesque suis. 
Sedula diversas tractent commercia merces. 
Cultus ab agricolis sit cerealis ager. 
Vires perpetuis regni serventur in armis, 
Sic tacito quamvis publica Marté quies.58 

Csúzi Cseh József művének az adott aktualitást, hogy néhány hónappal azután készült, 
hogy Marosvásárhelyt Rákóczit az erdélyi fejedelmi székbe ünnepélyesen beiktatták. Munkáját 
az új fejedelem tiszteletére szerezte 1707. aug. és szept. hónapjaiban Zólyomban. A címlapot 
Erdély fejedelmi címere díszíti. Az ajánlásban Rákóczit a haza atyjának, a szabadság helyre
állítójának, a nemzet reményének nevezi: „Heros inclytissime, Patriae Pater benignissime, 
legum et libertatis vindex acerrime, spes magna gentis afflectissimae" — ahogyan az erdélyi 
rendek is a haza atyjának nyilvánították őt.59 

Mivel az volt csupán a célunk, hogy II. Rákóczi Ferenc képét a szabadságharc idején 
keletkezett költészetből rajzoljuk meg, és eleve lemondtunk róla, hogy a szabadságharc utáni 
Rákóczi-hagyománnyal foglalkozzunk, egyetlen bizonyságtételről kell még megemlékeznünk. 
Rákóczi festett képéről szóló, mindössze tíz soros latin vers ez Ad pictam Francisci Rákóczi 
faciem címmel, 1708-ból.80 Ragyogó lélek, jeles elme, néltóság ül arcán, ellenségeit megreszket
tető bátorság, lélekjelenlét lobog szemében. Festő színekkel le nem rajzolhatja, ha Apelles 
kívánná e hős alakját megfesteni, Mars és Apollo formálja együtt az arcot: 

Sed cupis integrum heroem hunc si pingere Apelles, 
Bini tibi facies Mars et Apollo dabunt. 

Varga Imre 

A „sziciliana" Magyarországon 1584-ben 

A magyar nyelvű reneszánsz irodalom legnagyobb költője, Balassi Bálint (1554—1594) 
egyik versének dallamjelzése „Egy siciliana nótájára". Balassi vagy hét-nyolc nyelven olvasott, 
köztük olaszul is. Említett verse (Kiben az szeretője háládatlansága és keménysége felől panasz
kodik) is külföldi példákat követ. Már a múlt századi magyar filológia észrevette, hogy három 
neolatin költő, Marullüs, Angerianus és Joannes Secundus egy közös gyűjteménye, az 1582-ben 
Párizsban megjelent Poetae trés elegantissimi, emendati et aucti: Michael Marullüs, Hieronymus 
Angerianus, Ioannes Secundus című könyv forgott kezében. Balassi életrajzi adatai alapján, 
valamint figyelembe véve azt, hogy egy Párizsban kiadott könyv csak egy idő múltán juthatott 
el Magyarországra, a versét 1583-ból, esetleg 1584-ből valónak tarthatjuk. A vers legrégibb 

58 A 15. embléma magyarul: Hogy az országban a vallás, az irodalom, a polgárok egyetértése, a munka, 
a kézmívesség, a földművelés, a kereskedés, a had előremenjen és virágozzék. A decastichon: Virágozzék a 
fenséges uradalmadnak így alávetett vallás, s igaz módon tisztelje a nagy isteséget. Az örök Istennek szentelt 
templomokat hadd látogassa a nép; a jeles iskolákat el ne hanyagolja a kiváló fiatalság. A derék polgárokat 
fűzze egybe az egyetértés barátsága; a mesteremberek izzadjanak munkáikban. A serény kereskedelem szállítsa 
csak a különböző portékákat, a földmívesek műveljék a gabonaföldeket. Állandó hadi készültségben legyen 
az ország ereje, jóllehet köznyugalom légyen is, hallgatván Mars. 

•»Vö. VIZKJELETY András: Bartha Andrásnak I I . Rákóczi Ferenc fejedelmi beiktatásán elhangzott beszédje. 
I t K i960. 5 7 8 - 8 1 . 

«° Kiadatlan. Lelőhelye OSzK Kt Fol. hung. 1390. I I . 40a. 
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