
ADATTÁR 

R. Várkonyi Ágnes 

ISMERETLEN KURUC VERS ÉS POLITIKAI HÁTTERE 

Gondold meg Magyar Nép 

A XVII. század végének és a XVIII. század elejének történeti énekei között viszonylag kevés a 
közvetlen politikai célzattal készült, Rákóczi államán belül ellenzéki hangot megütő vers.1 Éppen 
ezért érdemel különös figyelmet az alább következő eddig ismeretlen alkotás. 
(1.) Gondold (meg)2 Magyar Nép, hogy te mozdulásid, 

Mozdulásid után legyenek tőreid, 
Tőrt, hálót készitnek végre te fejeid. 
Fejed, hited félő, el vesznek fiaid. 

(2.) ó ha magad alat (!) kezded vágni a fát. 
A fán álló kiált örömében pálmát. 
Pálma fára mikor álithattya tagját. 
Tagja a Christusnak lát miatta lármát. 

(3.) Austriai ház a mit meg nem adott, 
Adott, de nem mindent, valamitül tartott. 
Immár a fene vad a mit el nem ért ott. 
Itt horgássza, tsallya, vadásza a hasznot. 

(4.) Szineskedik ugyan, de kettős szivében: 
Szive fordulása volt RÁKÓCZI ellen, 
Ellent mert nem tartott fogságviteliben 
Vitében fogságba inkább volt örömben. 

(5.) Maga az Ínségben teczik meg Atyafi. 
Atyafi szerető jó haza Fiai, 
Fiak, Magyar Fiak, nem Clerus Tagjai, 
Tagjai Christusnak Rákóczi Fiai. 

(6.) Nyomoruságiban kik ez Nemes Vérre, 
Véredet szerető, nyögő Gerliczére, 
Gerlicze módjára bujdosó emberre, 
Emberségek szerint tekintettek erre. 

' Vö. Varga Imrének a kor költészetéből legmélyebben merítő, az utóbbi években feltárt énekeket, 
több eddig kiadatlannal együtt közlő válogatását: A kuruc küzdelmek költészete. II. Rákóczi Ferenc 
születésének 300. évfordulójára. Válogatta és sajtó alá rendezte VARGA Imre. Bp. 1977. 

2OL. Szirmay-levéltár - Másolati könyv, P. 1845. Vegyes Iratok, 8 tétel, Fol. 196. A Másolati 
könyvre PAPP Gáborné, az Országos Levéltár tudományos munkatársa hívta fel a figyelmem. Az 
ének élén a „Ductus a Candido" nótajegyzést nem tudtuk beazonosítani. A vers címét első sorából 
alakítottuk ki. Az eredetileg: „Gondold Magyar Nép" sort metrikai okokból egészítettük ki: Gondold 
[meg] Magyar Nép. 
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(7.) Azért meg fordítom elöl tött szavaim; 
Szavaim, vajhajói esnének nyilaim, 
Nyilaim lövésére vannak mozditóim, 
Mozdító, indító nem kicsiny okaim. 

(8.) Micsoda vér volna RÁKÓCZI Urunkban 
Uraságra fel vött újonnan szült magban, 
Melly mag alig ha nem lőtt volna romlásban, 
Romlott Hazánk osztán nagyobb pusztulásban. 

(9.) Ha el feletkeznék szüves vér Népérül, 
szép sereggel ott Vitézló' rendrül 

Rend Magyar Protestáns mint szemefény érül, 
Fényes nappal éjjel, gondot tart e vérrül, 

(10.) Életéért kinek nyögünk imádkozunk. 
Imádságot Isten Kebelében nyújtunk. 
Nyújtson, adjon áldást néki mi jó Urunk. 
Ur Isten el ne had légyen mi gyámolunk. 

(11.) Meg gondollya kinek fegyvere mellette. 
Mellette forduló hűségesebb híve. 
Hűségéhez kinek bizhatik is végre. 
Végére de menyen, ennek mi a sebe, 

(12.) Tudja hogy a kincs van a Lutheristáknál, 
A fegyver peniglen a Calvinistáknál, 
Tsintalan uraság van a Pápistáknál. 
Arra kettő" többet nyom é Méltóságnál. 

(13.) E két Magra szállott Atyánktúl örökség, 
Templom, Skola, holmi idejárul szépség 
De Náboth szelejeto3 el vette irigység, 
Lakó helyeinkbe nem régen jött vendég 

(14.) Mert jár, topog, csenget sok helyben Clericus. 
Nyáj nélkül bulláját forgattya Plebánus. 
Ha kit látsz mellette, est hospes passivus.4 

Lengyelbül, Oroszbúi, ki szakadott Hunnus. 

(15.) Pia Légatiók,5 ősi örökségek, 
A vesztegetetnek Fiak keseregnek. 
A fiaknak konczán a Mostohák élnek 
Az örökös sirva, nézi hogy töltőznek. 

3 Szőlőjétől. 
4 Vendég, idegen bujdosó. 
5 Az adott értelmi összefüggésben: kegyes alapítványok. 
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(16.) Maga a Pápizmus a Magyar Hazában. 
Garammá6 viz táján a Nemes Jászságban. 
Egygyütt is, másutt is hol van meg tartásban, 
El veszünk, ha soha fulottunk azokban. 

(17.) Ha útadra Isten kezdet könyekleni, 
A Magyarnak szivét hozzád fordítani. 
Sérelmes feleknek sebét gyógyítani. 
El ne mulasd, légy hü, igazságot tenni. 

(18.) Azért nyitotta meg tömlöczöd ajtaját, 
Vad (? ) oroszlányidnak bezárta a száját 
Mérges Tőrök ellen Hazánk zaboláját 
Kezdé reád bizni, hogy le törd igáját. 

(19.) Ha ez kívánságunk nem lesz orvoslásban 
Orvoslást7 nem látunk a mi dolgainkban 
Dolgod s mozdulásod lészen nagy átokban. 
Átka az Istennek meg fordul Házadban 

(20.) Mert mozdulasidban volt eddig nagy kárunk 
Kárvallásban vannak, Scholánk nagy városunk. 
Városunkban lévő meg éget Templomunk. 
Templomban járó nép öletik s pusztulunk. 

(21.) Wár alatt, mezőben a fegyver melly fénlik. 
Miénk, kik vérekkel a mezőt meg festik. 
Tovább is Magyar Had, hid8 ezekkel telik, 
Isten után fejünk a kikhez bizhatik. 

(22.) Rácz, Német, zákmanyoz ezeket ostromlya 
Ezeket öldekli, hol leli s talállya. 
Lakó helyét, népét, tolja, rontja, vágja. 
Mert ennek fegyvere több ellene tudja. 

(23.) Mellyet még ediglen tűréssel szenyvedtünk 
Szenvedésünk lángját szemre nem vetettünk. 
Vettyük, ha gyógyulást mi tőled nem veszünk; 
De veszünk, ollyan spes9 táplál ma is bennünk 

(24.) Mert meg mozdítottad lábadot e végre. 
Kiadott Pátensid mutatnak ezekre 
Hogy mindennek just mondj, ne néz a személlyre, 
Hazudni szerető Urak elméjére. 

6 Garam. 
'Orvoslást vagyis kívánságaikat nem teljesíti Rákóczi. 
8 Hidd. 
9 Remény. 



(25.) Ne is bocsád Annás1 ° kezére dolgodat, 
Dolgod a nélkül is, hited meg maradhat, 
Meg maradást nem ád megrontva hajódat, 
Hajód merülésén ejt szivébe kaczajt. 

(26.) Mint Pálfi Tamás Pap1 ' néha vig kedvében, 
RÁKÓCZI Ház aránt szóllott ilyenképpen, 
A Jésovitaság taszitya veremben. 
Mert hiti van rajta, nem áll hátra ebben. 

(27.) Ez után mosdatlan, Pető Jésovita.12 

Gyalázatos szókkal ezeket mondotta, 
A barom RÁKÓCZI Jószágát árúllya. 
Gondunk vagyon reá, szentség nékünk adta. 

(28.) Magyar Protestánsok soha illy gonoszul, 
Nem szóltak felöled illy nagy mosdatlanul, 
Sött szanaszkodással voltak és nem balul, 
Mert ősöd RÁKÓCZI szivekbül ki nem hűl. 

(29.) Jósephet Attyával ki ejtette tőrben 
Mércuriumával hogy hozza veszélyben,13 

Protestánság tudod nem volt ennek ére, 
Mert ennek jó Fó'hez vagyon igaz vére. 

(30.) így Bavarus, Gallus, nem kell az Országban 
A nélkül is lehet frigyed vélek bátran, 
Ki cseresznyét szedi a maga markában 
Tudom kedvet lelne Italus azokban. 

(31.) Ha kedvek keresed életed fottáig 
Veled lesznek együl egyig mind a vérig, 
Meg halnak éretted, harczolnak a végig, 
Melleted hűségek meg marad halálig. 

(32.) A Protestánsoknak ha jó Fejek lészen 
Lészen birodalmad, bátor nem félelmes. 
Protestáns Erdélység te hozzád szives lesz 
E két Magyarsággal sokfelé érkezhetz 

1 "Rákóczi környezetében levó' személy, talán Bercsényi, vagy Telekessy egri püspök. De az is lehet, 
hogy Szécsényi Pál. 

1 ' Pálffy Tamás nyitrai püspök, kancellár. 
1 a Valószínűleg azonos azzal a Pethó' Mihállyal, akit Rákóczi említ Károlyi Sándorhoz írott 

Bodolóról 1706. okt. 15-én kelt levelében: „az jezsoviták dolgába engemet az Statusok az szécsényf 
Conföderátio alkalmatosságával azoknak kiigazítására s nem sarcoltatására eskettek; s valóban is, akkor 
menne füstbe az Confoederatio, az midó'n a feje igéretit meg nem tartaná, - s nem akkor, midőn 
szegény, megijedt, másként is gyermek Pethő Mihály Lengyelországban szalad." II. Rákóczi Ferenc 
válogatott levelei. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: KÖPECZI Béla, Bp. 1958. 120. 

1 3Célzás arra, hogy 1/70l-ben a jezsuitáknak is része lett volna Rákóczi letartóztatásában. Hasonló 
olvasható a Responsio-ban. A kérdés további vizsgálatának szükségét is hangsúlyozva: ESZE Tamás: 
Rákóczi „Responsio"-ja. Irodalom és felvilágosodás. Tanulmányok. Szerkesztette SZAUDER József-
TARNAI Andor Bp. 1974. 38 -39 . 
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(33.) Mert ha a Magyar Nép a Báthoriakkal, 
Betlemmel, és méltó sorsú Batsaival, [Bocskaival] 
Dicsőséggel fénlő György Rákócziakkal 
Népet rontot, ma is nagyra mehetsz azzal. 

(34.) Mátyás király csaknem azon egy üdőben 
Németet, Törököt, Lengyelt meg vert frissen, 
Harczolt ellenséggel nyárban s hideg télben, 
Magyar fegyver jó volt, ma is bors van ebben. 

(35.) Ritkán volt Magyarság Uly nagy indulatú, 
Ellensége ellen felgerjedtt orczájú, 
Mert a német nemzet, ki volt nagy igájú, 
Meg tanitá igen kegyetlen szokású. 

(36.) Lassan lassan szoktasd a disciplinához 
A Magyart, meg látod, tört kopját gyakran hoz, 
Nagy bátorságoson erős viadalhoz 
El mér menni bátran a vad Oroszlányhoz.14 

(37.) Disciplina alá de ezt úgy hajthatod, 
Ha sérelmes sebét néki meg gyógyítod, 
Mikor de tempore1 s lészen, nem halasztód, 
Addig is készséged arra meg mutatod. 

(38.) Mert belső sebének gyógyulása nélkül 
Külső sorsa anyi mint ital bor nélkül, 
Vagy inkább mint cserép finum arany nélkül 
öröme nem lehet igazán a nélkül. 

(39.) Éneikül nem lehet tsendesség házában. 
Enélkül meg nem áll a Sors az Országban. 
Enélkül a koczka a Magyar Hazában. 
El fordul, más nóta kerül elő gyorsan. 

(40.) Nemes Fejedelem e Memóriáiét, 
Vedd el, tedd szivedbe valahogy erejét 
Az Instantiak(na)k, non est de temporét16 

Ne mondj mindenkoron, ne szomoritsd szivét. 

(41.) Mert az Atyáknak is az ő jó Fiokat 
Keserítenie nem kell hasznosokat 
Mert félő, Atyai hidegség azokat 
Elvadittya s meg nem tartja zar és lakat. 

1 4 I . Lipót császár, átvitt értelemben a császári hadsereg. 
1 s Mikor itt az ideje. 
1 6Ne mondja, hogy nincs itt az ideje. 



(42.) Adjectiones necessariae.17 

A protestánsokat nem csak üzésében, 
A saskeselyünek meg kergetésében 
(:Továbis mer is:)1 * betsüld galamb melyesztésben. 
A fő helybül adj részt kedvek telik ebben. 

(43.) Ugy ne tégy Magyarral mint bujdosó Imre 
Ki Haza Fiait meg vetette végre 
Magok tüzét fúvó rendeket melléje 
Vött, Vitézlő résznek keserűségére. 

(44.) Mit használt? Udvarát gyászban boritotta 
Lobogó zászlóját földhez csapdoztatta 
Erötelenné let fő Rend Sclavonica'9 

így lesz erőtelen Aula Papistica.2 ° 

[A verset kettős körrajz zárja.] A kör belső szövege: 

A 
Fejedelemnek 

RÁKÓCZI FERENCNEK 
MUTASD be e kis irást, 

Mert nézi sorsát, Bol
dogulását, a Magyar

ság Fejének 

Vége 

A körirat: DEVOLVETUR SORS IN ALIOS Sí OPPUGNABIS REFORMATIONEM!2 ' 

Első áttekintésre nyilvánvaló, hogy a Rákóczi szabadságharc idején keletkezett. Ismeretlen szerzője 
a fejedelem politikai döntését igyekszik befolyásolni, a protestánsok nevében, az új magyar állam 
katolikus csoportjaival szemben, heves, helyenként durván ellenzéki hangon. Sorai között azonban 
nem vallási, hanem társadalmi-politikai ellentétek szikráznak. írója a fegyveres harccal szerzett érdemre 
mutatva szól a katonaság jogairól, és részt követel az államvezetésben a protestánsoknak. Politikai 
program-vers tehát, ami csakis úgy érthető meg a maga történelmi jelentőségében, ha ismerjük 
keletkezésének pontos idejét, és körülményeit. 

Maga a vers tartalma elég jó támpontokat nyújt arra, hogy mikor írhatták. Szerzője a 43. strófában 
,,Bujdosó Imré"-nek mondja Thökölyt, tehát akkor írta versét, amikor a nikodémiai bujdosó még élt, 
vagy legalábbis 1705. szeptember 13-án bekövetkezett halálának híre még nem érkezett el Magyar
országra. 2 2 

1 7 Szükséges hozzáfűzések. 
1 "Értelmezhetetlen szöveg. 
"Thököly Imre. Szentpáli Ferenc latin pasquillusában: „Emericus Schlavus". VARGA Imre 

megállapítása szerint felvidéki származása miatt nevezték így Thökölyt. A kuruc küzdelmek költészete. 
I. m. 334 és 792. lapok. 

2 ° A katolikusokból álló udvar, vagyis államvezetői testület. 
2 1 Másoknak kedvez a szerencse, ha a reformációnak ellene állsz. 
22Thököly Imre fejedelem 1705. szeptember 13-án halt meg Nikodémiában. A szécsényi 

országgyűlés végén október 2-án a törvények felolvasása idején még nem tudtak haláláról, de köz
vetlenül az országgyűlés szétoszlása előtt érkezett meg a hírrel a konstantinápolyi francia követ Ferriol 
futára. Csécsi János naplója a szécsényi országgyűlésről. Rákóczi Tükör. Naplók, jelentések, emlék
iratok a Rákóczi szabadságharcról, összegyűjtötte és szerkesztette: KÖPECZI Béla-R. VÁRKONYI 
Ágnes Bp. 1973. II. köt. és THALY Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család III. köt. Bp. 1892. 430. 
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A másik nem kevésbé fontos támpont a 40. strófa első sora: „Nemes Fejedelem e Memóriáiét, 
/Vedd e l . . .". Vagyis a vers írásával egyidejűleg a protestánsok emlékiratot nyújtottak be a feje

delemnek. Ez azonban Thököly halála eló'tti időben nem egyszer történt. Mégis valószínű, hogy az 
1705. szeptember 12-én megnyíló szécsényi országgyűlésen, Csécsi János naplója szerint szeptember 
28-án beadott Memóriáiéról lehet szó.23 Igaz, hogy a versben felölelt témák javarésze nem csupán a 
szécsényi országgyűlésen robbantott vitát. A protestánsok a háború kezdetétől fogva követelték vissza 
templomaikat és iskoláikat, miközben növekvő ellenérzéssel nézték, hogy Rákóczi államhatalma alá 
került területeken is a jezsuiták védelemben részesülnek és tevékenykedhetnek.24 Ugyanakkor a 
hadsereg regularizálása a külföldi segédcsapatok és a francia szövetség kérdéseivel együtt 1704 ősze óta 
egyre hevesebben foglalkoztatta a magyar állam különböző társadalmi csoportjait és politikai pártjait. 
A kormányzótestület, az 1704 eleje óta működő Udvari Tanács azonban protestáns köznemesekből 
állt, református és evangélikus vállalkozók, zömmel köznemesek tartották kezükben a gazdasági élet 
kulcspozícióit is.2 5 1705 szeptembere előtt tehát a források egybevágó tanúsága szerint nem a 
protestánsok, hanem a katolikusok, mégpedig nevükben nem kisebb személyiség mint Bercsényi 
követel részt a kormányzásban. Csakis az új államvezetői testület, a Senatus megalakulása körül 
kirobbanó viták világítják meg a vers egyik kulcsmondatának értelmét: ,,a fő helyből adj részt . . . " A 
katonaság ügyében ugyancsak a szécsényi országgyűlésen csaptak össze a különböző álláspontok.26 

Vajon kapcsolatba hozható azonban ez a vers a szécsényi országgyűlésre az interregnum 
kimondását, királyválasztást, az állandó hadsereg törvénybe iktatását tervező protestáns köznemesi 
csoport politikájával? A vers több eleme egybevág az országgyűlést előkészítő munkálatok és propa
ganda írások számos vezérgondolatával. De ugyanakkor a vers némely részletében megütött hangnem 
aligha jellemző az udvari Tanács vezérkarára. Sőt a 14. és a 30. strófában ugyan elég homályosan, de 
mégis szűkkeblű, elfogult gondolatokat sugallva mintha Rákóczi politikájának egyik alapelvét venné 
célba az író. Ismeretes, hogy a Fejedelem nem nézett az országbeli hovatartozásra. Idegeneket is 
szívesen látott maga mellett, ha az ország érdekét szolgálták. A háborút pedig eredetileg idegen 
segédcsapatokat felfogadva tervezte megindítani. S amikor kiderült, hogy egyedül a magyarországi 
lakosságból toborzott hadseregre számíthat, abban a reményben tört Nyugat felé, hogy paraszt ezredei 
hamarosan Bécs táján egyesülhetnek a Keletre tartó francia és bajor csapatokkal. 

A vers számos eleme a korabeli költészetben megtalálható, néhány motívuma azonban nem, sőt 
néhány kifejezése és gesztusa szinte idegenül hat.27 Mikor, milyen körülmények között keletkezett 
tehát a Gondold meg Magyar Nép c. vers. 

A nem könnyű kérdést a vers fennmaradásának körülményeit elemezve próbáljuk megfejteni. 
A Gondold meg Magyar Nép-et megőrző Másolati könyv a Szirmay család különböző tagjainak 

kezén forgott, a bejegyzések tanúsága szerint 1670-től 1714-ig terjedő időből származó magyar és 
nemzetközi eseményekhez fűződő, különböző tárgykörű, főleg azonban az evangélikus vallásügy 
körébe vágó dokumentumokat másoltak bele, általában különböző időrendben. 

A Zemplén és Sáros vármegyében birtokos Szirmayak 1687 előtt még valamennyien protestánsok 
voltak és Thököly mozgalmában különböző katonai, diplomáciai és közigazgatási feladatokat ellátva 
indultak el politikai pályájukon. A következő évek ugyancsak válságos és viszontagságos fordulatokban 
bővelkedő eseményei azután különböző utakra irányították életüket Az egykori zempléni alispán 
Szirmay Péter (f 1669) négy fiának sorsa elég jól jellemzi, hogy amint délre húzódott a török határ, az 
ország társadalmát átható gazdasági, politikai és műveltségbeli változások mennyire megosztották az 
észak-keleti országrész köznemességét is. Szirmay István 1687-ben katolizált, elnyerte a bárói címet, a 

2 3Csécsi napló, Rákóczi Tükör II. köt. 160-162.1. 
14összefoglaló áttekintése irodalommal: ESZE Tamás: Rákóczi „Responsiója". Irodalom és 

felvilágosodás. Tanulmányok. Szerk.: SZAUDER József-TARNAI Andor Bp. 1974. 
2SKÖPECZI Béla-R. VÁRKONYI Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Második átdolgozott és bővített 

kiadás. Bp. 1976. A kérdéssel részletesebben foglalkozom a Magyarország története IV. kötetébe 
készült Szabadságharc az állami önállóságért c. kéziratomban. 

2 6 Az országgyűlés tárgyalási rendjét és pártharcait Rendhagyó országgyűlés Szécsényben c. 
tanulmányunkban próbáltuk tisztázni. Tanulmányok Szécsény múltjából. Szerkesztette 
PRAZNOVSZKY Mihály, Szécsény 1978. 

2 7ESZE Tamás: i. m. (1974.) 52. 54. 
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nádori ítélőmesteri méltóságot és gazdasági viszonyait tekintve is a századot záró évtized egyik 
legmeredekebben emelkedő pályaívén futott. Három öccse Miklós, Péter és András evangélikus maradt, 
s noha 1687-ben különböző okokból, eltérő körülmények között ugyan, de Miklós és András egyaránt 
megjárta a császár börtönét, a 90-es években a vármegyék és a berendezkedő Habsburg-állam 
különböző fórumain viselnek hivatalokat.2 8 

A vaskos, számozatlan oldalain teleírt és üres lapokat három csoportban tartalmazó Másolati könyv 
eredetileg Szirmay Miklósé lehetett. Thököly egykori iskolatársát, a korszak egyik legsokoldalúbb 
személyiségét régen számontartja a tudomány.2 ' 

Témánk összefüggésében csupán az új magyar állam keretei között kialakult pártviszonyokban 
elfoglalt helyét vázoljuk. Valószínűleg egészen korán csatlakozott Rákóczihoz. 1704. január 9-én a 
tokaji vár megvételének napján haladéktalanul táborba rendeli őt a fejedelem. Fel kell kutatnia és össze 
kell gyűjtenie Bártfán a portörő malom készítéshez értő mesterembereket. Majd a gazdasági irányítás 
egyik neuralgikus gócába kerül, az állami monopóliumnak nyilvánított sókereskedelem fő-
komisszáriusa lesz. (1704. mára 11.) Súlyos nehézségekkel kellett megküzdenie, mintegy két malomkő 
között őrlődött, mert az állami sómonopóüum a legkülönbözőbb társadalmi rétegek körében heves 
ellenkezést váltott ki. Mennyiben volt felelős valóban mindazért, amit egyfelől az akadozó só-
szállításokkal elégedetlen Fejedelem, másfelől a szabad sókereskedelemben érdekelt nemesek, katonák, 
parasztok olvastak a fejére. Majd a következő kutatások tisztázzák.30 Bizonyos azonban, hogy 
1704-ben a sómonopólium körül zajló viharok középpontjában széles körű áttekintéseket szerezhetett 
a magyar államépítés gyakorlati nehézségeiről. Rákóczi sokra tarthatta, mert ugyancsak 1704 tavaszán 
az egyik legkényesebb politikai feladattal is megbízta. Buday Zsigmonddal együtt neki kell kivizsgálnia 
Darvay István máramarosi szolgabíró ügyét. A máramarosi szolgabíró a szabadságharc kirobbanása 
idején idézhetetlenül drasztikus szavakkal illette Rákóczit, de nem ezért került börtönbe, hanem, mert 
járásában hatalmaskodott a falvak lakóival és maga egyéni hasznára vetett rájuk terheket. A fejedelem 
instrukciója szerint számba kellett venni, mennyi kárt okozott, mennyit „húzott vont" a jobbágyokon 
Darvay. Ha kész a kárt összegszerűen megtéríteni és vállalja, hogy „azért a szeginységen semmi injuriát 
nem fog tenni", szabadon bocsáthatják.31 Ilyen feladattal 1704 tavaszán csakis az új magyar állam 
korszerű jobbágypolitikáját megértő s mi több, azt vállaló nemest bízhatott meg Rákóczi. Szirmay 
Miklós közvetlenül a szécsényi országgyűlés előtt 1705 nyarán Melczel Mihállyal az evangélikus 
főkonzisztórium megbízásából, Rákóczi tudtával és hallgatólagos támogatásával Lengyelországban jár 
XII. Károly svéd király rawiczi főhadiszállásán, hogy a király anyagi és politikai támogatását az 
evangélikusok számára kieszközölje. Itt találkozott Ráday Pállal. Művelt, könyveket szerető, könyvtárt 
gyűjtő ember volt, szívén feküdt az eperjesi kollégium és általában a oktatás színvonalával is sokat 
törődött, ö volt kezdeményezője és mecénása Ács Mihály: Magyar teologiia (1709.) c. könyvének.32 

Különben a rózsahegyi zsinaton kirobbant vitában Krmann Dániel püspök mellett a pietisták ellen 

2'Szirmay István életrajzát eddig ismeretlen levéltári források alapján összeállította: IVÁNYI 
Emma. Kézirat. 

I9THALY: Bercsényi család i. m. II. köt. 231-241., ZSILINSZKY Mihály: Egy forradalmi zsinat 
története 1707-1715. Bp. 1898. 98-100., ZSILINSZKY Mihály: Kermann Dániel evangélikus püspök 
élete és művei 1663-1740. Bp. 1899. 65., PAYR Sándor: Magyar pietisták a XVIII. században. Bp. 
1898. 98-100-, Egyházpolitikai oktatási diplomáciai tevékenységéről: MAJLÁTH Béla: Egy magyar 
követség Svédországban 1705-ben Száz, 1880. BRÜCKNER Győző: A magyarhoni evangélikus 
zsinatok. ProtSzle 1935. Újabb levéltári anyagot tárt fel BENDA Kálmán: Ráday Pál iratai. Szerkesz
tették: BENDA Kálmán-ESZE Tamás-MAKSAY Ferenc-PAPP László I. köt. 1969., Gazdasági 
tevékenységéről: TAKÁCS János: Közteherviselés II. Rákóczi Ferenc korában. Zalaegerszeg 1941. 
67-68., Újabban BÁNKÚTI Imre: A sójövedelem Rákóczi pénzügyi politikájában a szabadságharc 
elején, 1703-1704. Bp. 1975. Fólia Historica 3. Separatum. 

3"Rákóczi Szirmay Miklósnak Tokaji tábor 1704. jan. 9. idézi: HECKENAST Gusztáv: Fegyver- és 
lőszergyártás a Rákóczi-szabadságharcban. Bp. 1959. 53., Továbbá: TAKÁCS: i. m. 67-68., 
BÁNKUTII.: i. m. 35., Inquisitio Szirmay Miklós ellen OL. Rákóczi Szabadságharc levéltára 1/2. 

3lInstructió Szirmay Miklós és Buday Zsigmond számára Eger, 1704. ápr. 9. MTA Könyvtár, 
Kézirattára, Oklevelek. 2786. 

3'ZSILINSZKY: i. m. 1899. 65. - MAJLÁTH: i. m. 785-795. Az utasítás fogalmazványáról: 
Ráday Iratok I. 280. SÓLYOM Jenő: A két Ács Mihály életrajzához ItK 1963. 
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szólt, s ezek szerint az evangélikusok ortodox csoportjához húzott. A Gondold meg Magyar Nép 
kezdetű verset azonban mégsem tudjuk Szirmay Miklós személyével politikai kapcsolatba hozni. 
Ismert forrásaink szerint ugyanis Szirmay Miklós a szécsényi országgyűlésen annyira sem hallatott 
magáról, mint öccse Péter Abaúj vármegye alispánja, akit Rákóczi még 1704 tavaszán a Borsod-Torna 
és Abaúj-vármegyékbeli fiskális birtokok prefektusává tett.3 3 

A Másolati könyvbe beírták az 1705 nov. 28-án kelt svéd-lengyel szövetség pontjait. Valószínűleg 
a svéd király udvarában megfordult Szirmay Miklós hozta magával ezt a dokumentumot. A hosszú 
szöveg két kéz írását őrzi. A második részt az írta, aki a Gondold meg Magyar Ne'p-et is bemásolta a 
könyvbe. A rendkívül jellegzetes írás Szirmay Andrásé.3 4 

önéletírása, naplója és történeti művei jóvoltából Szirmay Andrást régen számontartja a történet
tudomány és az irodalomtörténet.3 s Rákóczi államának politikusaival foglalkozó művekben azonban 
jóformán fel sem tűnt eddig a neve. Viszonylag későn, úgylátszik csak Eperjes kapitulációja után állt 
nyíltan az állami önállóságért harcolók táborába. Elképzelhető', hogy a szécsényi országgyűlésen 
Bercsényi és közte kirobbant ellentét miatt utasították őt a tudomásulvételre nem érdemesítettek közé 
a régi történetírók. így a XIX. század szemléletével sarokbaállított politikust úgyszólván újra kell 
felfedezni most. Hiszen az a kevés tájékoztatás is, ami az irodalomban fellelhető róla, homályos és 
egymásnak is ellentmondó. Politikai szerepének teljes rekonstrukciójától még távol állunk, de a 
szécsényi országgyűlés történetén áttekintve az állami önállóságért indított háború és államépítés egyik 
legizgalmasabb személyiségének mutatkozik. 

Szécsényben 1705. szeptember 23-án az országgyűlés rekonstruált programja szerint a jobbágy
katonaság társadalmi helyzetének rendezése került napirendre mint a haditörvénykönyv mellett az 
állandó hadsereg megszervezésének egyik elengedhetetlenül fontos feltétele. A hadsereg regularizálását 
azonban sokan éppen úgy ellenezték, mint azt, hogy a katonának állott jobbágyokat a törvény erejével 
is kiemeljék a földesurak hatalma alól. Ennek az álláspontnak adott hangot Klobusiczky Ferenc báró, 
amikor azt javasolta, hogy a katonaügyek tárgyalása előtt hozzanak létre Rákóczi mellett egy 
kormányzótestületet, Senatust. Gyakorlatilag e javaslat lényege oda célzott, hogy az Udvari Tanács 
megsemmisül, s az államvezetés testületéből eddig kirekesztett főurak és egyházi méltóságok vehetik át 
az irányítást. Vagyis több üggyel együtt a jobbágykatonaság helyzetének ügye is a Senatus kezébe 
kerül. Ráday csoportjának az első lépésnél még sikerült kézberagadni a kezdeményezést, mivel 
átlátták, hogy az nyer, aki a Senatusban többséget szerez. Rákóczi összeírta, kiket óhajt senatorrá 
kinevezni: tíz személy között négy főúr illetőleg főpap, a hat Ráday körét alkotó köznemes között 
pedig ott van Szirmay András. Mikor azonban a hosszú és végletes viták után létrejött a 24 tagból álló 
testület, Szirmay Andrást hiába keressük a senatorok között. Hogy mi történt, arról ő maga naplójá
ban így számol be: „Bercsényi úr neheztelvén reám meg eskütt, velem egy tanácsban soha együtt nem 
lesz, készebb a fegyvert letenni; - azért helyettem Dunántúl való Török István tétetett szenátor
nak."36 Később Szirmay visszatekintve ugyancsak viszontagságos életére, szerencsésnek mondja 
magát. Isten nemcsak háborúk idején a hirtelen haláltól oltalmazta meg - írja végrendeletében, -
hanem „az véremet szomjúhozó Bercsényinek dühösségitül is megh meneteit."3 7 

33Rákóczi levele Szirmay Péternek, Gyöngyös, 1704. márc. 26. OSzKK. Fol. Hung. 1389.17. köt. 
292. fol. 

3 4 Az íráskép azonosítását Szirmay András saját kezű végrendelete és több más írásával összevetve 
Papp Gáborné és Muzsnai László né az Országos Levéltár tudományos munkatársai közreműködésével 
és segítségével végeztük el. 

3SSzirmay Endrének önéletrajza: NEMETHY Lajos: TT 1882 NÉMETHY L.: Szirmay Endre 
önéletirata. Száz 1885. Szirmay András Naplója. Közli: KÁRSA Ferenc: Adalékok Zemplén vármegye 
történetéből 1896-1904. Andrae Sz. de Szirma: Accurata descriptio citadelláé Cassoviensis suo ducto. 
A(nno) 1682. Kiadta KOVACHICH: Scriptores rerum hungaricarum minores. Budae 1798. 306. kkl. 

3"Csécsi napló 156. 1. Szirmay András naplója, i. h. 1900. A szécsényi országgyűlés ismert 
törvényszövegei tartalmilag etekintetben is eltérnek egymástól. A ránkmaradt törvények kritikai 
összevetését és Török István szenátorságának politikai hátterét külön tanulmányban kívánjuk el
végezni. 

31Sziimay András végrendelete. Nagymihály 1714. aug. 21. OL. Szirmay levéltár. P. 1842. 2. 
csomó 7. tétel. 

79 



A Szirmayak és a szabadságharc államának köznemesi vezérkarát bíráló Klobusiczky és Bercsényi 
ellentéte már régebbi előzményekre nyúlik vissza, s ezekben az ellentétekben jól kitapinthatók az 
államvezetésró'l és berendezkedésről vallott eltérő felfogások erővonalai. 1692-ben az adóelosztás 
ügyében jelentős botrány robban ki a Hegyalján. Kiderült, hogy Klobusiczky Ferenc mint Zemplén 
vármegye alispánja, a főispánnal Barkóczy Ferenccel egyetértve a saját falvaikra eső adóösszeget is, és 
általában a terhek zömét a hegyaljai járásra zúdították, azzal a nem titkolt és terrotisztikus esz
közökkel keresztülvitt szándékkal, hogy az ottani extraneusokat és szegény taksásokat szőlőik el
adására kényszerítsék és ők maguk minél nagyobb szólőbirtokhoz jussanak így. A tanúvallatásban 
Szirmay Miklós Zemplén megye perceptora Klobusiczky ellen vallott. Később Szirmay András mint a 
vármegye, majd pedig a felsőmagyarországi kerület pénztárnoka az egységes elosztás elvét igyekezett 
keresztülvinni.3 * Máig nem tisztázta a kutatás, hogy 1699-1700-ban Szirmay András vajon ott volt-e 
István és Miklós fivérével együtt a rendi-nemesi szervezkedésként, vagy összeesküvésként számon
tartott mozgalomban? Klobusiczky Ferenc ugyan Bécsben Szirmay Andrást is gyanúba keverte 
állítólag olyannyira, hogy csak a Haditanács viceprézese Philipp Breuner mentette meg őt az áristom-
tól, István és Miklós bátyja sorsától.39 Ismeretes, hogy Szirmay Miklós a Rákóczi letartóztatásáról 
idejében értesült Bercsényivel együtt Lengyelországba szökött, de azután önként Bécsbe jött, hogy 
tisztázza magát. Az „ötlet" Szirmay Andrásé volt. Maga írja ugyanis, hogy amikor István bátyja 
érdekében Bécsben, Karlsbadban járt támogatásért és kölcsönökért, ő üzent ki Miklósnak Lengyel
országba. „Az én izenetemre" jött Bécsbe - írja naplójában.40 Indítékául akár a Rákóczi letartóz
tatásával a mozgalom értelmét, jövőjét veszni látó reálpolitikus meggondolása, akár más, ma még nem 
ismert tényező szolgált, ez Bercsényivel szemben ugyancsak barátságtalan lépésnek tűnik. 

Szirmay Andrást gazdasági helyzetét és műveltségét tekintve Ráday Pál köréhez tartozókkal rokon 
vonások jellemzik. Vállalkozó köznemes, aki az 1690-es évek nehéz viszonyai között is egyre bővítette 
gazdaságát, malmot, vendégfogadót, sörházat épített, borkereskedelemmel és pénzkölcsönzéssel foglal
kozott, s a szabadságharc alatt tetemes többletkiadásai ellenére nyereséges gazdálkodásának jövedelme 
többek között posztókereskedésből származott. Eperjes polgárságához gazdasági kapcsolatok fűzték. 
Felesége Roth Julianna.4' Hellenbach, Lányi Pál, Platthy Sándor, Sreter János, Roth Mihály és mások 
neve mellé Szirmay Andrásét is fel kell jegyeznünk, ha azt kutatjuk, hogy a Gondold meg Magyar Nép 
kezdetű vers írója kikre gondolt e sort írva: „Tudja, hogy a kincs van a Lutheristáknál." Bár 
kétségtelen, hogy Rákóczi államát más rétegek és testületek, így reformátusok, városok, mezővárosok 
is segítették kölcsöneikkel. 

Szirmay Andrást, Ladiver egykori tanítványát szellemi érdeklődése ugyancsak az Udvari Tanács 
tagjainak a szécsényi országgyűlés előkészítésében már pártszerű szervezettségben, összehangoltan 
munkálkodó csoportjához tartozónak mutatja. Csécsi János e csoport osztatlanul odaadó híve így 
minősíti: „lelkes ember különben és bátor s tudományokban nevelt." Az Odera melletti Frankfurt 
egyetemén orvostudományt és hadi építészetet is tanuló Szirmay érdeklődéséről példás rendben tartott 
könyvtára tájékoztat. Az 1707-ben saját kezűleg készítette el könyveinek szakcsoportokba osztott 
katalógusát. Már a tárgy szerinti összetétele is tulajdonosának korszerű műveltségéről tudósít. Saját 
elrendezése szerint ugyanis a könyvtár nagy többsége, 132 kötet a történelem és politika tárgykörébe 
vág, s 26 bölcsészeti, 23 matematikai és geográfiai, 12 orvostudományi címszó alá sorolt kötet mellett 
csupán 12-t számlált teológiai és vallási tárgyú művek közé. Könyvei között Lipsius, Machiavelli, 
Bodin, Bacon (5 kötet), Grotius munkái a különböző országleírásokkal együtt friss és modern 
államelméleti érdeklődéséről tájékoztatnak. Behatóan foglalkoztathatta a katonai és a polgári 
építészet. Azok közé a kevesek közé tartozott, akit Regius hazai receptorai között tarthatunk számon. 
Felvilágosult szellemére vallanak öntudatos, a munkát megbecsülő, a címkórságot elítélő megjegyzései. 
Takarékos, szinte puritán életviteléről tájékoztató tények mellett polgárias mentalitására jellemző, 

3*Csáky István országbíró bizony ságlevele a Szirmay István ítélőmester és Zemplén megye közötti 
viszályban az ügyben felvett 36 tanúvallomásról Szepes 1692. dec. 31. OL. P. 640. A hegyaljai felkelés 
előzményeinek is új összefüggéseire világító dokumentumot IVÁNYI Emma tárta fel. 

39THALY K-: i. m. II. 231-239. 
4 "Szirmay András naplója i. h. 1701.1899. 
4'Szirmay András végrendelete i. h., - Naplója. Gazdasági jegyzetei, Hitelkönyve: OL. Szirmay lt. 

P. 1842. 2. csomó 7. tétel. 
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érdekelték az új, a divatos holmik és berendezkedési tárgyak, amelyeket mint egyszer maga mondja a 
„ház ékessége kedvéért" vásárol.4 i Mindent összevéve Szirmay Andrást még töredékes források is a 
vállalkozó, modern államelméleti elvekkel áthatott és korszerű államgazdasági feladatok ellátására 
képes nemesi réteg mindmáig kevéssé számontartott, jellegzetes alakjának mutatják. Műveltsége, 
szellemi érdeklődése, az államvezetésró'l s az adóztásról vallott nézetei és iskolapártoló tevékenysége 
révén Szirmay András abba az evangélikus és református nemesekből álló csoportba tartozott, amelyet 
Ráday, Gyürky Pál, Hellenbach, Gerhardt, Bulyovszky, Radvánszky, Vay, Kajali, Platthy és mások 
neve fémjelez. 

E csoporton belül azonban a valláskérdésben már 1704 folyamán ellentétek jelei érzékelhetőek, s 
ez éppen a szécsényi országgyűlés ideje alatt vált feszültté. Amint a Gondold meg Magyar Nép 24. 
strófájában is említett vallásügyi pátensek 1704 folyamán már kifejezték, Rákóczi a vallásügyet 
alárendelte az országos érdeknek. A vallásszabadságot a bármely felekezetre nézve is sérelmes meg
oldást elkerülve igyekezett megvalósítani. Az országgyűlésen sem a régi vallásügyi törvényeket fel
elevenítve, hanem teljesen új alapokon úgy kívánt rendelkezni a templomok, iskolák és más egyházi 
intézmények hovatartozandóságáról, hogy azokat mindenütt a többségben levő felekezet kapja meg, 
de a kisebbség is jogot és segítséget nyerjen a magáé felépítésére. A súlyos anyagi, művelődési és nem 
kis indulati tehertételekkel áthatott felekezeti kérdéseknek ilyen modern felfogásra valló s a földesúri 
érdekekbe vágó elintézését nehezen fogadták el. A katolikus klérus több tagja és maga Bercsényi is úgy 
vélte, hogy ezzel a protestánsok jutnak jogtalan előnyökhöz, s arra igyekezett rávenni Rákóczit a 
szécsényi országgyűlésen, hogy a vallásügy rendezését halassza el. A vármegyei nemesség viszont 
türelmetlenül követelte a megoldást, mégpedig a hagyományos alapon, tehát a régi törvényeket 
érvényesítve. Ennek a csoportnak adott hangot szeptember 22-én Platthy Sándor, az akkor éppen 
utolsó napját élő Udvari Tanács tagja. Mikor ugyanis Rákóczi a kiélezett légkör miatt a mágnások és a 
katolikusok kívánságának helyt adva azt javasolta, hogy a vallásügyet halasszák nyugodtabb időkre, 
Platthy heves beszédében többek között kijelentette: „a lélek bajai elviselhetetlenebbek, mint a testéi, 
inkább kívánnak orvoslást, s gyorsabbat".43 Érdekes, hogy Platthy szavait csaknem egyenesben 
fordította versbe a Gondold meg Magyar Nép szerzője. Rákóczi nem mondja a kérelmezőknek, hogy 
nincs rá idő (40. strófa) és a katonaság regularizálásának első feltétele, hogy a katonák „sérelmes 
sebét" meggyógyítsák. 

'Mer belső sebének gyógyulása nélkül 
Külső sorsa annyi, mint ital bor nélkül, 
Vagy inkább mint cserép finum arany nélkül 
öröme nem lehet igazán a nélkül." 

Nem világos azonban, hogy a katonaság vallási, vagy társadalmi igényeire gondolt itt a vers írója. 
Ismeretes, hogy az államvezetésben részes köznemesi párt számos tagja, mindenekelőtt maga Ráday 
Pál, kitartott Rákóczi valláspolitikai alapelveimellett. Ügy tűnik, hogy ezt a toleráns és saját hitsorsosaik 
szélsőséges követeléseivel is szembeszálló, a vallást tudatosan a haza ügyének alárendelő felfogást a 
korai pietizmussal áthatottak vallották magukénak elsősorban, miként Jánoky Zsigmond, Hellenbach 
és a református létére is a pietizmus felé hajló Ráday.44 

Versünk keletkezési körülményeinek megítélésében kulcsfontosságú kérdés tehát, hogy az ugyan
csak pietista eszmékkel áthatott Szirmay András ebben a vitában melyik csoporthoz húzott. Némileg 
Bercsényinek egy levélrészlete igazíthat útba: „Fisser Úrfi mondja: halottá, hogy Jánoki, Ottlik, 
Bulyovski és Szirmai András Uramék discuráltak de occupatione templorum most continuanda sub 
manu, és az következendő gyűlésre való készületrűl; András reclamált; nem jó, non est de tempre, etc. 
Ötlik Uram megpirongatta, s nem igaz lutheránusnak mondta. Amaz azt mondja: jobb, ne legyen 

42 Csécsi naplója 168. 1. - ZOVÄNYI Jenő: A magyarországi ifjak az Odera melletti frankfurti 
egyetemen. ProtSzle 1889. 178. kkl. Könyvjegyzéke: OL. Szirmay lt. P. 1842. 2. csomó 7. tétel. 

43Csécsi napló, 154.1. 
44ESZETa.:i. m. 1974. 42., PAYR S.: i. m. 119-121. 
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gyűlés, mintsem azon összevesszünk, s meglesz egyen ha hitet forgatunk! etc."4 s Bercsényi levelét a 
vecsési táborából írta 1705. július 16-án, értesülése másodkézből való. Tudósítását értékelve 
számolnunk kell azzal is, hogy Bercsényi ezen a nyáron már mindent megtett, hogy az Udvari Tanács 
tagjait lejárassa Rákóczi eló'tt. A párbeszéd mégis hitelesnek tűnik. A Gondold meg Magyar Nép 40. 
versszaka Szirmaynak itt elhangzott kijelentését a fejedelem szájába adja: 

i 

„Nemes Fejedelem e Memóriáiét, 
Vedd el, tedd szivedbe valahogy erejét 
Az Instánsoknak, non est de temporét 
Ne mondj mindenkoron, ne szomoritsd szivét. 

Eszerint Szirmay András ezen a nyári vitán Rákóczi álláspontjának adott hangot. Végrendeletéből, 
olvasmányaiból ugyancsak az derül ki, hogy a vallást az érzelmek világába helyezte inkább és maga is a 
vallásfelekezetek közötti ellentétek kiélezése helyett a megbékélésre hajlott. Mégis miért ítélte hát 
lemásolásra érdemesnek a Gondold meg Magyar Nép-Gi, hiszen az célzatában, időzítettségében úgy 
tűnik, Platthyék álláspontját fejezte ki? Úgy véljük, a kérdésre a vers egy másik gondolati rétege ad 
némileg feleletet. Ugyanis magába foglalja az országgyűlés másik nagy vitakérdését is, a jezsuiták ügyét. 

A szécsényi országgyűlés 6 törvénycikke szerint a konföderációs esküt megtagadó jezsuita rend
tagoknak bizonyos türelmi idő után el kell hagyniok az országot. Birtokaikat kisajátította, tevékeny
ségüket szigorúan az állam érdekei szerint irányított oktatás és a politizálásmentes lelki gondozás 
területére szorította az országgyűlés és kötelezte, hogy ausztriai rendtartományuktól szakadjanak el. 
Ma még nem tudjuk pontosan, hogy ez a törvény személy szerint kinek a javaslatából született meg, 
viszont ismeretes, hogy a klérus és a főúri csoport számos tagja, elsősorban maga Bercsényi hevesen 
ellenezte és szeptember 30-án hat észak-nyugati vármegye - Árva, Lipót, Nyitra, Trencsén, Turóc és 
Pozsony - a jezsuiták oktatói munkájára hivatkozva a törvény visszavonását kérte. Erre készült 
feleletként az irodalomból jól ismert publicisztikai írás, a Responsió.4 6 

A Gondold meg Magyar Nép kezdetű versnek a jezsuita rend magyarországi tevékenységét hevesen 
bíráló versszakai (26, 27, 29) bizonyos vonatkozásokban félreérthetetlenül a Responsió némely 
részletével csengenek össze. Nevezetesen: egyaránt közvetlenül utal mindkét írás arra, hogy a jezsuita 
rend a Rákóczi családnak soha nem volt őszinte híve. Továbbá a Responsió félreérthetetlenül, a vers 
homályosan szól a jezsuiták szerepéről Rákóczi elfogatásában és felségárulási perében. Végül a vers 
végső kicsengése ugyanoda vág, bár nem annyira konkrétan, mint a Responsióé: az államkor
mányzásban nem szabad, hogy teret kapjanak. Igaz, hogy a vers vonatkozó részeiben meg sem 
közelíti a Responsió elvi magasságait, ez a műfaj követelte eltérésekre figyelve is szembetűnő. Az egész 
kérdést a vers írója kevéssé tudta a modern államvezetés követelményeivé tágítva kifejezni, pletyka
szintűnek ható személyeskedései és a vers egyéb részei között elég merev határok érzékelhetőek. Főleg 
a verset lezáró államelméleti értékű gondolat, az, hogy az „Aula Papistica" gyenge, vagyis nem jó 
kormány, és az előző konkrét utalások között érződik a szerves gondolati építkezés hiánya. 

Miként az újabb kutatások sokoldalú vizsgálatok alapján meggyőzően bizonyították, a jezsuiták 
ügye Magyarországon politikai kérdés volt elsősorban. Rákóczi és az Udvari Tanács tagjai azért 
fordultak ellenük, mert a Habsburg-államnak kötelezték el intézményesen magukat. Egyénileg Rákóczi 
és a nagyszombati jezsuiták neveltje, Bercsényi a rend számos tagját nagyrabecsülték. Reálisan ítélték 
meg azonban a helyzetet, amikor politikai és nem vallási kérdésnek tekintették a magyarországi jezsuita 
rend ügyét. Elegendő I. József császár 1705. október 8-án kelt az országgyűlési végzésre reagáló levelét 
idéznünk: „Nálam nem szorul különösebb bizonyításra az a hűség és ragaszkodás, amit a Társaság 
irántam tanúsít, s amelynek legújabb fényes bizonyítékát adta, mikor vonakodott a hűségesküt letenni, 
a forradalmárok vezérének, Rákóczinak. Bárcsak a jó égiek megmentenék attól, hogy Magyarországból 
száműzetésbe kelljen mennie, de ha ez mégis bekövetkeznék, majd jogos fegyvereimmel telepítem 
vissza, a veszteségeket és károkat bőségesen pótolom s hathatósan megvédem mindazok ellen, kik 

4 5 Bercsényi Rákóczinak 1705. Vecsés július 16. Archívum Rákóczianum IV. köt. 639.1. 
46 „A jezsuitakérdés Magyarországon sem vallási, hanem életbevágó, sürgős megoldást kívánó 

politikai probléma." ESZE T.: i. m. (1974.) 48. A Responsio-t újabban kiadta: Ráday iratok i. m. 1. 
711-726. 
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szembefordulnak vele. Jól tudom, hogy Magyarország csak úgy lesz hűséges hozzám és Istenhez, ha 
Jézustársasága ott maradhat."47 Ugyanakkor Rákóczi államának rendkívül határozott körvonalú 
művelődéspolitikai elvei komoly reformokat követeltek volna végrehajtani a jezsuita oktatási és 
nevelési rendben, ha a társaság Magyarországon marad. E művelődéspolitikát a hazai hagyományokon 
kívül két újabb forrás táplálta: a modern államelmélet és a korai pietizmus. 

Szirmay András tehát mint az államvezetés szekularizciójának és a korszerű oktatás, tudományos 
képzés, természettudományok jelentőségének egyaránt meggyőződéses híve azonos elveket vallott 
Rákóczi és Ráday csoportjának elképzeléseivel a jezsuiták kérdésében. Anélkül, hogy Szirmay idevágó 
szerepét részletesen ismertetnénk, hiszen az túlfeszítené a vers keletkezési és fennmaradási körül
ményeinek tisztázására szorítkozó fejtegetésünk kereteit, csupán annyit említhetünk, hogy tevékenyen 
részt vett a jezsuita törvény létrehozásában és itt is hevesen szembekerült Bercsényivel.4* 

Végül, hogy Szirmay András mennyire azonosította magát a korszerű államberendezésen munkál
kodó Rákóczi és Ráday körül csoportosulok politikájával, arra jellemző, hogy azok közé a nemesek 
közé tartozott, akik az utolsó fillérig megfizették a rájuk kivetett adót. Nehéz időkben súlyos 
tisztségbe került, ha nem is lehetett Senator belőle, ö lett az ónodi országgyűlésen felállított ítélőtábla, 
a magyar állam legfőbb igazságszolgáltató szervének elnöke.49 

A XVIII. század eleji Magyarországon a műveltség szerkezetéből is következett, hogy az iskolát 
végzettek között rengeteg a verset is írogató. Szirmay András bátyja, Miklós halotti búcsúztatójának 
néhány sorát saját kezűleg igazította ki, sőt egy versszakot is beletoldott az ismeretlen szerző 
művébe.50 Mégsem állíthatjuk még feltevésként sem, hogy a Gondold meg Magyar Nép kezdetű vers 
szerzője lehetne. Csupán annyi látszik kézenfekvőnek, hogy a vers ismeretlen szerzője az ő kezébe adta 
művét. Vagy a röpiratszerűen terjesztett vers a kezébe került. Mégpedig a másolási hibákból ítélve 
eléggé kopott, vagy hevenyészett írású szakadozott példányt kaphatott kézbe. Amíg az eredeti 
példány, vagy esetleg arról újabb másolat elő nem kerül, fölösleges találgatás lenne Szirmay esetleges 
betoldásairól vagy kiegészítéseiről is beszélni, noha az „Adjectiones necessariae"-val kiemelt és 
hangsúlyozott utolsó három versszak az utólagos kiegészítés lehetőségét sem zárja ki. A vers mondani
valója és a másoló Szirmay András politikai tevékenysége között kimutatható összefüggés azonban 
súlyos érvekkel szolgál feltevésünk bizonyságául, hogy a vers a szécsényi országgyűlés idején keletkez
hetett. Tartozunk azonban az igazságnak hangsúlyozni, hogy a vers némely mozzanata viszont korábbi 
keletkezésre utal. így például a 30. strófa kijelentése szerint - „Bavarus, Gallus nem kell az országban" 
- feltehető, hogy a bajor és a francia csapatokra gondolt a szerző. Ez azonban csak a höchstadti csata 
előtt merülhetett így fel, tehát eszerint a verset 1704 augusztusa előtt írták volna. Viszont a kérdéses 
versszak értelmezhető úgy is, különösen a 29. versszakkal összefüggésben, hogy a kereskedésre 
vonatkozik. így világosabb értelmet nyerhet a 30. strófa utolsó sora is: „Tudom kedvet lelne Italus 
azokban." 

A Gondold meg Magyar Nép c. versben tehát a magyar konföderáció belső ellenzéke szólal meg. 
Kérik, sőt intik a Fejedelmet, hogy orvosolja a protestánsok sérelmeit. Nagy reményekkel fogadták 

4 7I . József császár levele P. Bischoff Engelbert-nek 1705. okt. 8. Idézi: MESZLÉNYI: i. m. 65. 
48Discursus, qui fűit in Conventu confoederatorum Hungáriáé Statum ad Szecsény anno 1705. 

Antequam conderetur Articulus Sextus de Societate Jesu, ejusque bonis fundationalibus. Egyetemi Kt. 
Kézirattár, Kaprinay Gyűjtemény 75. köt. B. no: 3. Vö.: MESZLÉNYI A.: II. Rákóczi Ferenc 
felkelésének valláspolitikája és a jezsuiták. Regnum 1936. 

4'Szirmay naplójának 1707-1710. évi bejegyzései. I. h. 1901. Levele Bereg vármegyének Tolcsva 
1708. okt. 28. Szovjetunió, Bereg vármegye levéltára, Beregszász. Fond. 4. Op: 16, No: 114. Az 
ítélőtábla felállításának jelentőségéről: HECKENAST Gusztáv: A Rákóczi-szabadságharc Bp. 1953. 
91-92. 

5 "Szirmay Miklós búcsúztató verse. 1720. dec. 8. OL. P. 1842. Szirmay levéltár 6. csomó, 40. 
tétel. A 86 versszakos, ismereteink szerint máig kiadatlan ismeretlen szerző versébe Szirmay András a 
3. lapon a margóra a következő szakaszt írta: 

,,Eleted hü párja veled virágozzon 
Sok számos üdőkre Fiakkal ágazzon 
S igy Familiánk(na)k nagy eörömet hozzon 
Kiktül minden veszély kívánom távozzon" 
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Rákóczi támadását. Pátensei bizalmat ébresztettek bennük, türelemmel viselték a háború megpróbál
tatásait. Most azonban már türelmetlenek, félnek, hogy Rákóczi katolikus környezetének hatása alá 
kerül, a jezsuiták félrevezetik. Kérik tehát, hogy fogadja el emlékiratukat, adja vissza templomaikat, 
iskoláikat s mi több, engedjen helyet a protestánsoknak is az államvezetésben. 

A vers ismeretlen szerzője rendkívül világosan megfogalmazza, milyen alapon élnek ilyen nagy 
igényekkel: „Tudja hogy a kincs van a Lutheristáknál, / A fegyver peniglen a Calvinistáknál". Állítása 
hiteles, történeti kutatások bőségesen bizonyították, amit már Rákóczi Emlékirataiban is megemlített: 
a hadsereg legénysége és alsó tisztikara javarészt református volt.5' 

A versíró másik érve ugyancsak figyelemreméltó. A protestánsok őszinte hívei a fejedelemnek. 
Sokat szenvedtek a múltban és ők harcolnak a hadseregben. Bízzon bennük a Fejedelem, a magyarok, 
miként régen Mátyás idejében, Bethlen Gábor, Barcsay (Bocskai) és a Rákócziak alatt is vitézül 
harcoltak. Ezt a hagyományos rendi történetszemléletben fogant gondolatot azonban újabbakkal 
toldotta meg a szerző. Nem szükséges külső katonai segítségért folyamodni: „így Bavarus, Gallus nem 
kell az Országban",. Szövetséget anélkül is köthet ezekkel az országokkal a Fejedelem. Viszont a 
magyar katonákat kell disciplínára szoktatni. Vagyis a vers írója egyetért Rákóczi államának legfőbb 
törekvésével: reguláris vagyis állandó hadsereget kell a fegyvertfogott hadinépből szervezni. De - és ez 
megint újdonság - a regularizálást csakis úgy valósíthatják meg, ha a katonaság „sérelmes sebét" 
meggyógyítják. (37-38. versszak) 

A katonaság érdekeiről szóló sorai a Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése c. versre 
emlékeztetnek. Mivel a katonaság szociáüs helyzetének rendezése késett, 1706-ban a magukat meg-
csalatva érző szegénylegények versében az író~T+iököly példájára emlékezteti a fejedelmet: 

„Nagy ur vala, tudjuk, jó Thököly Imre, 
Soknak tanácsából öltetett főhelyre, 
Midőn megrakodtak, allattanak felre, 
Idegen országon hidegült meg vére." 

„Hogy te is ne járj úgy, édes urunk félhetsz,"5 2 

A Gondold meg Magyar Nép kezdetű vers hasonlóan zárul: 

„Mert az Atyáknak is az ő jó Fiokat 
Keserítenie nem kell hasznosokat 
Mert félő, Atyai hidegség azokat 
Elvadittya s meg nem tartja zar és lakat." 

„Ugy ne tégy Magyarral mint bujdosó Imre 
Ki Haza Fiait meg vetette végre 
Magok tüzét fúvó rendeket melléje 
Vött, Vitézlő résznek keserűségére." 

Thököly felkelése tehát azért bukott meg a versszerző szerint, mert a „magok tüzét fúvó rendeket" 
vagyis a közügy helyett magánérdekeikre néző rendeket vett maga mellé országa kormányzására. Bár 
nem mondja ki nyíltan, de sugallja: katonái ezért hagyták el. 

Nemcsak Thököly vállalkozásának kudarcát felidézve inti a versíró Rákóczit, hogy teljesítse a 
protestáns nemesek és a katonák követeléseit, hanem átokkal fenyegeti meg: 

51II. Rákóczi Ferenc fejedelem Emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. 
Ford.: VAS I.: A tanulmányt és a jegyzeteket írta KÖPECZI B.: Archívum Rákóczianum III. o. I. Bp. 
1978. 325. 

5 2 A kuruc küzdelmek költészete i. m. 550. 
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„Ha ez kívánságunk nem lesz orvoslásban 
Orvoslást nem látunk a mi dolgainkban 
Dolgod s mozdulásod lészen nagy átokban, 
Átka az Istennek meg fordul Házadban." 

Ismereteink szerint a korabeli versek közül megint csak egyedül a Két szegénylegénynek egymással 
való beszélgetésé-ben olvasható hasonló. Igaz, hogy hangvétele sokkal enyhébb: „Féló', áldás helyett ne 
szálljon az átok"!s 3 Lehetséges, hogy az 1706-ban keletkezett vers írója ismerte volna a Gondold meg 
Magyar Nép-etl 

Társadalomszemlélet és politikai gondolkozás tekintetében a Beszélgetés egységesebb.54 A Gondold 
meg Magyar Nép negyvennégy strófájában viszont különböző ideologikus motívumok rétegződnek 
egymásra. Egyaránt jól kitapinthatoak különböző rendi elemek és a korszerű állam követelményeire 
valló gondolatok is. A protestáns igényeket mintegy államelméleti szentenciával kapcsolja össze: az 
„Aula Pápistica", vagyis a katolikusokból álló kormány erőtlen. Sugározta ez a vers és ha igen 
mennyiben a katonaság szociális követeléseit? Biztonsággal nem lehet megállapítani. Idevágó sorai 
sokkal homályosabbak, mint a Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése. Radikális hang
ütéseit azonban érdemes számontartanunk. Nem ismerünk egyetlen verset sem a Rákóczi-szabadság
harc idejéből a két szegénylegényéneken kívül, ahol így intenék a Fejedelmet: . . . „ne néz a személlyre 
/ Hazudni szerető Urak elméjére." Feltűnő a hasonlóság. Különösen, ha ellenpróbaként más korabéli 
versekkel vetjük össze. 

A verssorokon átnyúló gondolatritmus-építkezésre egy példát ismerünk a korabeli versek közül. 
Szentsei György daloskönyvének 62. számú „Cantio specialis"-nek jelölt, utolsó versszaka szerint 1676 
július első hetében írt verse hasonló megoldást követ.55 A verssor utolsó szava a következő verssor 
elején némileg módosult formában visszatér: 

< 
,,Aggódván elmúlik tülem ifjúságom, 
Ifjúság idejét folynyia mert látom, 
Látván ellenségem, én ártatlanságom, 
Ártalmasnak mégis kiáltják világom. 
Világomat élem világon, virágom, 
Virágozzék midőn kedves ifjúságom", 

Művészi igényben, könnyedségben a Gondold meg Magyar Nép kezdetű vers szerzője meg sem 
közelíti a Cantio specialis íróját, a választott formát nem is tudja következetesen keresztül vinni 
mindig, de hasonló megoldást követ. 

A Gondold meg Magyar Nép kezdetű vers első sora, a korabeli politikai versekre annyira jellemző 
felszólítás, rokonságot mutat a „Gondolkodjál, szegény magyar" és a „Gondolkodjál, Magyarország" 
kezdetű versekkel. Az elsőt valószínűleg Petkó Zsigmond írta 1664 táján. Harci riadó ez, bírálja az 
országért áldozatra képtelen nemeseket, a belső meghasonlást és fegyverfogásra buzdítja a katonaságot. 
Az 1663-1664-es évek hangulatát idézi.5* A nemrégiben megjelent másik vers a „Gondolkodjál 
Magyarország" közreadójának tömör megfogalmazása szerint a „nemzeti célzatú Mária-tiszteletnek 
adott hangot."57 Az újabb irodalomtörténeti vizsgálat alapján - írja - lehetséges, az egykorú másoló 
megjegyzése: az éneket Károlyi Sándor szerezhette, és 1704. évi rövid dunántúli hadjáratához kapcsol
ható. A két versben azonban a kezdősorok megszólító jellegén kívül nincs semmi rokonság a Gondold 
meg Magyar Nép kezdetűvel. 

A vers számos képe, gondolata közkincs a korban: „gerüce módjára bujdosó", „megfordul a 
kocka", „más nóta kerül", „a fiak koncán a mostohák élnek", „az örökséggel mostohák töltőznek" és 

53Uo. 
5 "ESZE Tamás: Két szegénylegény egymással való beszélgetése. It 1949. 
ssSzentsey György daloskönyve. Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta VARGA I.: 

Hasonmás kiadásban közreadta a Magyar Helikon. 1977-ben 308. 
5 6 A kuruc küzdelmek története i. m. 39. 
s7Uo.:472. és 816. 
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hasonló képek, fordulatok a korabeli erős rendi nemzeti gondolattal átitatott versekben annyira 
gyakoriak, hogy szinte közhelyek. A Gondold meg Magyar Nép kezdetű vers esztétikai színvonala 
egyenetlen. Művészi értékűnek kevéssé tekinthető. Mindazonáltal szép és eredeti módon fejezi ki 
Rákóczi háborújának sikerét: „Ha utadra Isten kezdet könyekleni, / A magyarnak szivét hozzád 
fordítani". Lendületesen és tömören sikerült érzékeltetnie azt is, hogy győzelem, vagy bukás a hadak 
fegyverén fordul meg: „Vár alatt, mezőben a fegyver, melly fénlik / Miénk, kik vérekkel a mezőt meg 
festik." Eredeti módon, nagy megjelenítő erővel fejezi ki Thököly bukását is: „Mit használt? Udvarát 
gyászban borította / Lobogó zászlóját földhez csapdoztatta." 

Mindennek ellenére a vers egészét tekintve úgy tűnik, hogy esztétikailag nem egységes, kiérleletlen 
alkotás, helyenként egyenesen hevenyészett munka. Nehéz szabadulni az első átolvasásra szerzett 
benyomástól: hirtelenében készült. Gyors munkára enged következtetni az a körülmény is, hogy 
láthatóan röplapként terjesztették. Erre vall a verset záró pecsétrajz belső szövege: „A Fejedelemnek 
Rákóczi Ferencnek Mutasd bé e kis irást." Ezenkívül a könyvbe került másolatban két szó helye 
üresen maradt. Szirmay András tehát vagy nehezen olvasható írásból, vagy elrongyolódott papírról 
másolta le. 

Nagyon is időhöz kötötten, aktuális céllal, politikai harcok sodrában készülhetett tehát ez az 
államvezetésben a főurakkal szemben részt követelő nemesi csoport és a katonaság érdekében is érvelő 
ének. A kuruc verseknek abba a családjába tartozik, amelyekben - miként Esze Tamás találóan 
megállapította - több a történelem, mint az irodalom és irodalomtörténeti helyének meg
határozásához történeti elemzésnek kell előkészíteni a talajt.58 A vers közreadásával együtt ezt a 
munkát szándékoztunk elvégezni azzal, hogy föltártuk a vers politikai hátterét. 

D. Szemző Piroska 

VAJDA JÁNOS ,J.FJŰ MAGYARORSZÁG" CÍMŰ RÖPIRATA 

Majdnem húsz éve annak, hogy Szabad György Vajda János politikai elszigetelődésének történeté
ből c. tanulmányában idézte Benedek Aladárnak, az Uj Világ c. szépirodalmi, kritikai és divatlap 
(1868-1870.) szerkesztőjének Vajda János érdekében 1869. mára 24-én Kossuth Lajoshoz intézett 
levelét, melyben - többek közt - így ír. „Ez ember: Vajda János - a „Polgárosodás" s az Önbírálat' 
című országos figyelmet gerjesztett röpiratok szerzője és hazánknak legislegelső költője az értelmes és 
őszinte emberek előtt. [ . . . ] jelenleg egy új röpirata van nálam ez embernek, melynek címe: Jffú 
Magyarország" s melyben a szentírás jóslatszerű hangjaiként kiáltja az ország fülébe ama - az új 
időkben győzelemre jutott - eszmék szavait, melyek az általános jogegyenlőség érvényesítésére 
intenek s melyek nélkül bármily államélet a pusztulás csíráit rejti magában. A democratia diadalának 
parancsszava e röpirat, mely a béke-reform eszközeit ajánlja e téren való haladásra s mely kimondja 
határozottan, hogy e nélkül - különösen nálunk - nincs mód a megelégedéshez és önfenntartáshoz 
közeledni. Kérlelhetetlen logikával támadja meg a hazánkban ez új kormány által folyvást élesztett 
nemesi ambitiok maradványát és a százféle csellel elaltatott nemzeti önbizalmat ébreszti fel az alvó 
kedélyekben - ha ti. e célt eléri az ország. Egy nép politikai önérzetét nem verheti fel úgy semmi, mint 
e röpirat, mely végre, miután az önfenntartás egyetlen eszközét kínálja, határozott jóslatot tesz arra az 
esetre, ha e reformok életbeléptetését a 69-iki parlament elmulasztja. És e jóslat: a tengődés, a 
feloszlás, a pusztulás jóslata! - És most ehhez csak azt teszem még, hogy e röpirat azért van nálam, 

5 "ESZE T.: A szegénylegények éneke. ItK 1953. 12., 28. 
S9A vers homályos részleteinek megfejtésében segítségemre voltak: KÖPECZI Béla a höchstadti 

csata mint keletkezést meghatározó tényező számbavételével, VARGA Imre, aki arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a 33. strófában Barcsay neve elírás Bocskai helyett. NAGY József Zsigmond pedig a 
metrikailag csonka első sor kiegészítésének lehetséges variációi közül a legelfogadhatóbbnak látszót 
találta meg. Ezúton köszönöm. 
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