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A magyar hősi elbeszélő költészet 

létéről első krónikaíróink tudósítottak, 
nyilván, megkésve. A honfoglalás és a 
katonai kalandozások korának esemé-
nyeit népmondáink őrizték meg. Egyik 
„legkerekebb mondai elbeszélés a fe-
hér ló-monda”, az egyes bátor hősök 
tetteit megőrző epikus hagyományból 
pedig a Lehelről és a Botondról szóló 
epikumok érdemelnek különleges fi-
gyelmet. A Sőtér István főszerkeszté-
sében megjelent A magyar irodalom törté-
nete. I. (Bp. 1964) című munkában ez 
olvasható: „Mivel egyetlen hiteles szö-
veg sem maradt fenn, a magyar hősi 
énekek formai, stiláris, verselési jelleg-
zetességeire csak következtethetünk a 
krónikák, a folklór, az összehasonlító 
anyag segítségével” (27. old.). 

A háromszázötven-négyszáz év 
múlva keletkezett énekekben az ural-
kodó helyét „… az időszerű esemé-
nyek, elsősorban Hunyadi és Mátyás 
tettei, a török elleni harcok eseményei 
foglalják el. Galeotto Marzio Mátyásról 
írt anekdotás könyvében beszámol ar-
ról, hogy Mátyás király környezetében, 
asztalánál gyakran hangzottak fel ilyen 
magyar nyelvű hősi énekek. Bonfini is 

feljegyezte történeti munkájában, hogy 
a kenyérmezei nagy győzelem után 
(1479) már a helyszínen keletkezett 
ének a katonák ajkán” (179-180. old.). 

Az első, egészében fönnmaradt törté-
neti énekünk a Szabács viadala (1476), 
amely „egyelőre teljesen társtalanul áll kö-
zépkorvégi költészetünkben.” Mintegy fél 
évszázad múlva, az 1500-as évek első 
harmadában aztán megjelennek a históri-
ás énekek, amelyek „… nemcsak a törté-
neti, hanem a novellisztikus, regényes, 
mesés, mondai, sőt vallásos, bibliai elbe-
szélő témájú éneket is jelentette. Ezek 
»virágkora« az 1530-as évek végétől a 
század utolsó évtizedéig tart” (388. old.). 

A történeti ének, mint jól elkülöníthe-
tő műfaj, a XVII. században is tovább él. 
Ezt igazolja Kádár István éneke, amely 
1658-ban keletkezett. A már említett A 
magyar irodalom története második köteté-
ben ezt találjuk: „… szerzőjét II. Rákó-
czi György bizalmas emberében, Ködi 
Farkas Jánosban keresték. Erre azonban 
közelebbi bizonyíték nincsen, és valószí-
nűbb, hogy egy ismeretlen prédikátor al-
kotása. Ezt nemcsak az ótestamentumra 
való tudákos hivatkozásai bizonyítják. 
(…) E verseknek általában azonos a 
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szerkezetük: lírai bevezető után a szo-
morú esemény elbeszélése, majd a hős 
búcsúszavai. (…) Ilyenkor néhány 
szebb, bár lényegében szintén sztereotip 
sor tűnik elénk. (…) Különösen feltűnő 
Kádár István énekének hosszú utóélete: 
nagyszámú másolata ismeretes, a XVIII. 
század során számtalanszor megjelent 
ponyván és még a XX. században is pa-
rasztok hosszú részleteit tudták könyv 
nélkül” (312. old.). 

S ha már szerzőként fölmerült Ködi 
Farkas János (17. sz.) neve, utalnunk kell 
a Benedek Marcell főszerkesztette Ma-
gyar Irodalmi Lexikon (Bp. 1963) című 
munka első kötetére, amelyben a követ-
kező vonatkozó adatokat találjuk: „Ká-
dár István Rákóczi vitéz katonája volt, s 
1658-ban halt hősi halált Berettyóújfalu 
mellett a tatárokkal vívott csatában (…) 
kéziratos másolatai és ponyva-kiadásai a 
XIX. századig sorakoznak, és hosszabb-
rövidebb részletei a nép ajkára kerültek. 
Egyik sora („Fölemelé Kádár szemeit az 
égre”) szállóigévé lett” (691. old.). 

Nagyon figyelemre méltó megjegyzés a 
„részletei a nép ajkára kerültek.” Csanádi 
Imre—Vargyas Lajos: Röpülj, páva, röpülj 
(Bp. 1954) című népballada válogatásban 
megjelent az erdélyi Kászonújfaluban le-
jegyzett változat, a következő megjegyzés-
sel: „A kászonújfalusi változatban — mint 
az gyakori a hagyományban — csak né-
hány megkapó drámai és lírai strófa ma-
radt meg, a többit a népi emlékezet kiros-
tálta. Ennyiben »alakított« rajta a kétszáz-
ötven éves hagyomány, ennyiben »népi«”. 
Amellett egyes formulái (utolsó versszak) 
más népi énekekkel is egyeznek” (491. 
old.). Ugyanitt említi a címszó megfogal-
mazója, hogy a história „számos változat-

ban maradt fönn, főleg Erdélyben, de ki-
vételesen a Dunán túl is.” Erdély, főleg a 
Székelyföld nagy megőrző szerepe históri-
ánk esetében is igazoltnak látszik.  

A históriás ének mostani kiadásának 
alapja az egyik XIX. század eleji pony-
vakiadás, amely a Maros megyei 
Kibéden bukkant elő az 1970-es évek 
elején. Özvegy Madaras Sándorné Sza-
bó Jula őrizte meg Kosa Márton kéz-
iratos daloskönyvével és a Szilágyi és 
Hajmási történetet feldolgozó ponyva-
kiadvánnyal együtt. Ez utóbbi töredé-
kes. Azóta a három anyag birtokosa 
vagyok. A Kádár-história pontos címe: 
Vitéz Kádár Istvánnak históriája, melly az ő 
fegyver-viselésének végső részét foglalja bé, és 
mostan e kis formában, az új dolgoknak ol-
vasásába gyönyörködőknek kedvekért 
űjonnan kinyomtattatott. Nagy-Váradon. 
A kiadvány csakugyan kisformátumú, a 
nálam lévő példány magassága 15,8 cm 
(a felső széléből talán levágtak), széles-
sége pedig 10 cm. Négy levélből áll, 
tehát nyolc oldalas. Az első oldal a 
címlap szerepet tölti be, itt van a cím 
és a kis illusztráció, a második oldal 
üres, a szöveg a harmadik oldalon kez-
dődik. Nincs oldalszámozva. Egykori 
legelső kibédi tulajdonosának ismerjük 
a nevét, ugyanis fekete tintával a kö-
vetkező bejegyzés olvasható az első, il-
letőleg a nyolcadik oldalon: Szabó 
Josef vet(t)e ezt a historiát az 1846 ba 
décember 26 ik. áldás édes szen(t) úr 
isten melj. Mindenképpen a megőrző-
nek, Madaras Sándorné Szabó Julának 
lehetett az egyik őse. 

Nem mulaszthatjuk el közölni a his-
tória népi dallamát, melyet Bartók Béla 
rögzített a csíkvármegyei Csíkjenőfal-
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ván 1907-ben. Ezt Kodály Zoltán: A 
magyar népzene (A példatárt szerkesztet-
te Vargyas Lajos. Bp. 1969. Negyedik 
kiadás) című kötetben találtunk meg 
(351. számú ének. 250. old.). A dallam 
után mind a négy, Bartók által leírt 
versszakot közöljük, szerény szövegbe-
li „modernizálással”. Mindössze a két-
pontos, rövid é (ë) betűt mellőztük, 
mint lokális nyelvjárási sajátosságot. 

Különben jelezzük: a teljes szövegben 
is „olvashatóbbá” tettünk egyes szava-
kat (lessz = lesz, melly = mely stb.). 

Az egykori históriát most azzal a 
hittel bocsátjuk ismét útjára, hogy bi-
zonnyal a mai olvasó is ráérez az egy-
kori vitézi virtus különleges szépségé-
re, fölemelő jellegére. 
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Szörnyű nagy romlásra készült Pannónia, 
Kinek, mint tengernek, megáradott habja, 
Sok búnak, bánatnak környülvette árja, 
Mert a vitézeknek esett ma egy híja. 
 
Nem illik a vitézt nekem elhallgatnom, 
Sőt méltó Kádárról bölcs verseket írnom,  
Elsőben szent írást kell ezekre hoznom, 
S azután a romlott magyar népre szabnom. 
 
Olvassuk ama nagy ó testamentomban, 
Kevés nép maradott sokszor Zsidóságban, 
Mert fogva tartattak Babilóniában, 
Sok zsidó vitézek estek el a harcban. 
 
S az Isten ládáját egyszer el is nyerték, 
Hofnist és Fineást mikoron megölték, 
Mikor Éli papnak e dolgot megvitték, 
Rút halállal megholt: székéből kiesék. 

 
Nem így van e dolga jó Magyarországnak, 
S abban nevekedett vitézlő Kádárnak, 
Mássa volt, higyjétek, Hektornak, Jóábnak, 
Oltalmazója volt Kádár ez országnak. 
 


