
A «KÖLESDI HAECZRUL» CÍMŰ BALLADA. 

(Thaly. Adalékok I I . 247.) 

Thaly gyűjteményének azon tíz balladás költeménye közül, 
melyeket magának Thalynak tulajdonítok,1 A kölesdi harcrul szóló 
hangban, ritmusban, stílusban leginkább hasonlít a népköltészet valódi 
termékeihez. A költemény beható elemzése azonban azt bizonyítja, 
hogy ez is újkori, hogy Thaly Kálmán költői terméke. 

E balladában is elég feltűnő egyezéseket lehet találni részben 
Thaly eredeti költeményeivel, részben történeti műveivel. E balladában 
is vannak mesterkélt, nem népies passusok : e ballada is Thaly 
egyéni történeti felfogását tükrözteti vissza. A ballada költői vissz-
hangja Thaly egy történeti cikkének ( Vasárnapi Ujs. 1864. 30,) 
melyre ő maga hivatkozik a költeményhez írt jegyzetben. E történeti 
cikkben előfordulnak a balladában említett személynevek mind, a 
helynevek, az események, és a balladának két ritkább népies-
archaisztikus kifejezése is. Ugyancsak ebben a cikkben azt fejtegeti 
Thaly, hogy a kurucoknak ezen szóbanforgó nevezetes győzelme Kö-
lesd mellett vívatott ki. amit történetíróink addig nem tudtak. Ez az 
elnevezés : «kölesdi harc vagy csata» Thalynak tulajdon feltevésén 
alapul és a cikk megjelenése előtt teljesen ismeretlen volt. Thaly a 
simontornyai csatát kölesdinek nevezi. Thaly csak egyetlenegy, tanú-
tételt hoz fel a Kölesd elnevezés mellett, de minthogy a többi forrás 
mind Simontornya környékét említi mint a csata színhelyét, csak 
azt lehet mondani, hogy Thaly figyelemre méltó hozzávetéssel élt e 

' részben, de döntőleg nem bizonyította be, hogy a kurucok eme győ-
zelme Kölesd mellett történt. Thaly ezen új hypothesisével, mely 
szerint Kölesd a csatahelye, meglepően egyezik a tőle később közölt 
ballada, melynek szerzője azt énekli, hogy «a kölesdi harcon, hej én 
is ott voltam ! » 

A költemény eredeti kézirata ismeretlen. Yariansok nincsenek. 

1 Irodalomtörténet 1913. 417. A kuruc balladák. 
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Thaly azon feltevése, hogy a ballada (ma ismeretlen) kézirata egy 
korabeli íródiáknak gyorsan a papírra vetett tollpróbálgatása volt, nem 
valószínű, hisz egy egész balladát (134 szót) írt le az illető! Ez 
több «tollpróbálgatásnál. » 

A kölesdi harczrúl. 

A kölesdi harczon, a kölesdi harczon 1 1] 
Hej I én is ott voltam, — elejének vágtam ; 
Elejének vágtam, közepét bontottam, — 
Mint kaszás az füvet, döntöttem, rontottam. 

Mikor Balogh Ádám a kardját emelte ; 
Sándor László akkor dandárt reá vitte 2] 

«Vedd fel fiam bátran németnek lövését, 
Ne mutasd szívednek semmi röttenését, — 
Ne mutasd szivednek semmi röttenését.» 
Mikor Balogh Ádám a kardját emelte 
Szekerese István is ezerét vezette. 

«Rajta, rajta ! rontsad ráczok sürü rendjét — 3] 
Hadd ne dúlja gaz nép édes hazád földjét» 

Az Sió berkéig lőn nagy sivalkodás, 
Fel Simontornyáig sürü nagy roppanás. 4] 
Akkor Balogh Adám indita több hadat : 
Német is elveszett s a rácz is elszaladt. 

«Haj, édes ezerem ! Haj Somogyi Ádám ! . . . . 
Most immár utánna, mindenütt az hátán, 
Most immár utánna, mindenütt az hátán.» 

Lovassa üldözte, — gyalogja öldözte, 5] 
Szegszárdig az mezőt vérével öntözte, 
Megégett Báczország, megmaradt három ház 6] 
Elesett négyezer, megmaradt háromszáz. 7] 

1. A csata színhelye névszerint tudtommal kétségtelenül csak 
négyszer van korabeli forrásban említve, mind a négy említés Simon-
tornyára helyezi, nem Kölesdre mint Thaly. 

Első említés : Az úgynevezett Pozsonyi Labancz Napló szerint, 
melynek szerzője báró Berényi Ferenc, a csata színhelye Simontor-
n y a : «Pozsony 1708. szeptember 13. Ma olyat beszéltettek, hogy 
Antal úr (Eszterházy) 2000rácznál többet vágatott le Simontornyánál.» 
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Második említés. Az angol követ Medows Bécsből ezt jelenti: «két-
ezer ráczot egy magyar csapat Simontornya mellett (near Simonthorna) 
megtámadott és több százat közülök levágott ott a helyen.» (Archiv. 
Rákócz. Második osztály. III. 401. Márki S. Kákóczi F. II. 61G.) Har-
madik említés. Ugyancsak az angol követ Medows azt írja egy 
második jelentésében: «A magyar felkelők, a kik múltkor megverték 
a ráczokat Simontornya mellett (near Simonthorna).» Archiv. Bákócz. 
1П. 402. Szaniszló Zsigmond tordai főbíró naplójában szintén (ne-
gyedszeri említés) Simontornya táját nevezi meg. E naplót Thaly két 
évvel a kölesdi harczról szóló cikkének (Vas. Ujs.) megírása után 
kapta kézhez : Torma Károly 1866-ban bocsátotta Thaly rendelkezé-
sére a naplót. (Kézirata Ernszt Lajos úr birtokában, kinek szívességé-
ből én is használhattam.) 1890-ben Torma kiadta a Történelmi Tor-ban. 

Thaly ezekkel ellentétben, Balogh Ádámnak egy levelére támasz-
kodva nem Simontornyára, hanem Kölesdre helyezi a csatát. Ezen 
csupán töredékesen kiadott levélben (Vasárnapi Újság 1864. 30) 
azonban Balogh Ádám csak általánosságban évszám nélkül említi 
Kölesdet azon helyek közt, melyek mellett magát kitüntette. Thaly 
Kölesdnek ezen levélbeli említéséből azt következteti, hogy az úgy-
nevezett simontornyai kuruc győzelem nem is Simontornyán, hanem 
Kölesden történt. E tudományos feltevését (melyet csak ez az egyetlen 
adat támogat) bevitte a kölesdi harcról szóló balladába is. 

2. Balogh Ádám Thaly kedvenc hőse volt. A kölesdi csatáról van 
Thalynak egy eredeti költeménye is. (Ruruczvilág. '.)'.).) A balladában 
előforduló tulajdonnevek megvannak Thalynak idézett cikkében a 
Vasárnapi Újságban. 

3. E sor igen feltűnő, mert a) ez az ötös alliteració ("/fajta, 
rajta, rontsad rácok sürü rendjét) épenséggel nem népies, hanem 
mesterkélt és nagyon hasonlít Thaly egy eredeti költeményének 
szintén erőltetett ötös alliteraciójához : Rajta, rajta, rontsuk ha-
zánknak Rontóját, Rákóczi vitézi. Thaly ez utóbbi költeménye 1863-ból 
való. (Erre Komlós Aladár utalt Irodalomtörténet 1914. 463.) 

b) Thaly, mint Arany tanítványa, nagyon szerette eredeti köl-
teményeiben az alliterációkat, különösen gyakran alkalmazza a pattogó, 
patetikus, vagy hangfestő (ropogós) alliteraciókat, a minők a XVIII. 
század elején nem igen dívtak. Talán nincs is újabbkori költőnk, ki 
annyira alliterációs, mint Thaly. A kölesdi harcról írt eredeti költe-
ményében is sok az alliteráció. Az alliterációk ezen kedvelése 
mutatkozik a kérdéses kuruc balladákban is. 

c) Feltűnő e sor még azért is, mert Thaly ugyancsak igen szerette 
a «rajta» szót eredeti költeményeiben alkalmazni. Pld. a Kuruczvilág 
című költeményes kötetében tizennégyszer fordul elő. Előfordul kétszer 
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A kölesdi harcrul írt eredeti költeményében is. Thaly egyik eredeti 
költeménye így kezdó'dik: «Rajta, rajta, hős fiúk, én vagyok a kuruez 
gyerek.» (Családi kör 1861. 386) Thaly szerint t. i. rajta volt a régi 
magyar csatakiáltás, nem a franciás előre! Ez magyarázza, hogy 
Thaly annyira szerette. (Adalékok előszava XVII.) Valószínűleg fáj-
lalta, hogy a XVI11. századbeli népköltészetben nem igen találta. A 
rajta csatakiáltás e balladában épúgy egyezik Thalynak. a tudósnak 
egy eredeti nézetével, mint Kölesd megnevezése a kuruc győzedelem 
színhelye gyanánt. 

4. Négyes alliteració mindjárt az ötös alliteráció után. Igaz, hogy 
ez a második nem olyan mesterkélt, mint az előbbeni. 

5. Szintén feltűnő sor: üldözte — öldözte; valami szójátékféle 
kifejezés, aminőket Tbaly eredeti költeményeiben is szeret. Ez a 
ritkább alak : öldöz megvan Thaly egy eredeti versében, Szuhay 
Mátyásban : «Kínzások ezrével mint gyötri, öldözii. (E költemény 
Thaly neve alatt jelent meg ily címen: «Szuhay Mátyás nótája. 
Kardal a XVII. század utolsó negyedéből. » Hazánk és külföld. 1868. 547.) 

Az egész sor gyökere, valamint a gyalogja — lovassa kifejezés 
föllelhető Thalynak többször említett cikkében (V&s. Ujs. 1864) 
Thaly ott idézi a Pozsonyi Labanc Naplóból: «Balogh Ádám, Somo-
gyi és Szekeres voltak az magok ezerével és 2000 talpas; az ráczok 
5000 voltak. Az gyalogját az rácznak eltörlötték, az lovassát most is 
persequálják.» 

6. E sor a Vitézi Énekek-ben közölt egy versből való (II, 312) 
amire Thaly is utal. E költemény volt valószínűleg Thaly ritmikus 
mintája is. 

Néhány észrevétel a kérdéses balladákról . 

(A balladák kéziratának elkallódása.) 

A kétséges tíz balladaszerű költemény kéziratait ujabban sokat 
keresték azokon a helyeken, a melyeket Thaly kijelölt mint eredő 
helyeket, máshol is, de sehol se lehetett őket megtalálni. Azt mondják 
a balladák hitelességének védői, hogy mind a tiz költemény eredetije 
elkallódott. Ebben az esetben azonban az elkallódás a következő 
okoknál fogva nem valószínű. 

A Thaly gyűjtötte és az Adalékokban valamint a Vitézi Énekek-ben 
közölt régi költemények eredeti kéziratai körülbelül mind megvannak 
vagy könnyen hitelesíthetők : csak ép a tíz gyanús költemény erede-
tije hiányzik. Mily különös véletlen volna az, hogy ép e tíz kallódott 
el ! Annál feltűnőbb, mivel az eredetiek egy részét Thaly szerint le-
véltárakban és könyvtárakban őrizték. A 10 költeményt ugyanis részben 
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levél- vagy könyvtárban találta Thaly — a mint mondja — részben 
pedig gyűjtőktől szerezte. Azonkívül még fel kellene tenni — a mi 
szintén valószínűtlen — hogy nemcsak a tíz költemény eredetije tűnt 
el, hanem eltűntek a mellékletek, a reájuk vonatkozó levelek, adatok 
és a variánsok is mind. Thaly, a mint ezt a Nemzeti Muzeumban 
őrzött levélgyűjteménye mutatja — eltette az érdektelen, múló körül-
ményekre vonatkozó leveleket is : mért nem őrizte volna meg azokat 
a leveleket, melyek az állítása szerint vidékről beküldött fontos költe-
ményekre vonatkoztak? Továbbá fel kellene tennünk, hogy a költe-
mények mellékletei ós a vonatkozó adatok is elvesztek pld. nemcsak 
az Оcskay-ballada maga tűnt volna el az Országos Levéltárból, 
hanem az a levél is, melyhez Thaly szerint mellékelve volt. E szerint 
tehát mind eltűntek volna : az eredeti kéziratok kivétel nélkül, a 
kéziratok mellékletei vagy a levelek, melyekkel Thalynak beküldték 
(holott a Thalyhoz intézett többi levél megvan levélgyűjteményében), 
Thaly levelei a gyűjtőkhöz, eltűntek volna a variansok és a nép ajkáról 
rövid idő alatt a dalolt költemények, melyeket Thaly még mint elő nép-
dalokat közöl. 

(Thaly álarcos költeményei.) 

A kétséges tíz ballada keletkezését megérteti velünk az a körül-
mény, hogy Thaly már mint egészen fiatal költő szeretett álarcos, 
áttulajdonított költeményeket írni, azaz olyanokat, a melyekben régi ko-
rabeli költemények nyelvét, modorát, hangját, tárgyát híven utánozta ; 
ezeket a költeményeket azután gyakran még valami régi névszerint 
megnevezett költőnek tulajdonította és XVII. vagy XVIII. századbeli 
évszámmal látta el. Ezeket az archaisztikus (régieskedő) költeménye-
ket tulajdon neve alatt adta ki, a mint hogy ő is szerzette őket. Ez az 
archaizáló költői szenvedély azonban nem volt minden csábítás nél-
kül olyanvalakire nézve, a ki mint Thaly kötetszámra gyűjti a régi 
költői maradványokat. 

Az áttulajdonított, régieskedő költeményeinek egy részét Thaly 
Kuruczvilág czimen adta ki, mint a címlapon írja «saját régi köl-
teményeiből» egybegyűjtve, «Egészen beleéltem magamat — írja 
Thaly az előszóban — a kurucz költészet szellemébe és modorába ; 
a mire önkéntelenül is, mintegy ösztönszerűleg kedvet kaptam a 
kurucz korszak szabadságharczai mozzanatainak költői alakú verses 
feldolgozására a magam részéről, az eredeti kurucz énekek, balladák, 
dalok mintájára^» «Számos helyütt — írja Thaly magáról ugyancsak 
az Előszóban — a kornak megfelelő régies nyelven és a régi magyar 
versalakokban óhajtottam visszatükrözni a kuruczvilág szellemét és 
változatos eseményeit. » 
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E gyűjteményben — mely kizárólag csak Thaly eredeti költemé-
nyeit tartalmazza; vannak pld. ily címűek: Thököly Bujdosói 1697. 
Énekli egy hegedős II. Bákóczi Ferencz táborában. — «Trencsény, 
Zsibó, Koronczó. Egy igaz kurucz vitéz éneke az ecsédi táborban 1710 
januárban, néhány nappal a romhányi harcz előtt.» — «Bonczidai 
Nóta. Énekli egy bujdosó szegény legény a kurucz világ után.» 

Thalynak ugyan e kötetében van egy szintén eredeti költeménye, 
a melynek ez a címe: «Hajnal Hasadása, 1703. Bégies modor-
ban. » Ennek a költeménynek első közlésekor címe így hangzott : 
«Hajnal Hasadása. Kurucz ballada. 1703.» (Egyetértés 1879 jun. 22.) 

A Thaly szerző-neve alatt megjelent álarcos költemények közt 
figyelmet érdemel Petrőczy Éneke (Thaly, Kuruczvilág 27), a mely 
(nem a tárgyra, de) hangra, archaisáló eljárásra, stílusra édes párja a 
Thaly felfedezte Újváriak dicséreti czímű kuruczballadának, (Ada-
lékok II, 270), melyet Thalynak tulajdonítok. A Thaly szerezte köl-
temény czíme ez : 

«Petrőczy István Bujdosó Éneke 1699» 

A Thaly gyűjteményében az Adalékokban közölt szerintem kétes 
régi költemény czíme : 

« Újváriak dicséreti. :И10 első feléböh 

Tehát látjuk, hogy a két költemény czímbeli évszáma is elég közel 
esik egymáshoz (1690—1710) Feltűnő, hogy az elsőt, Petrőczy Énekét, 
Thaly már 1863-ban közölte mint tulajdon költeményét mig a hozzá 
hasonló állítólagos kurucz-költemény szerinte 1868-ból való levéltári 
lelet ; tehát Thaly e szerint nem ismerte a régi költeményt, midőn 
a hozzá hasonló eredetit írta. 

A régieskedő, archaizáló költemény és a réginek állított költe-
mény határa néha elmosódik Thalynál. Ennek a két utóbbi költemény-
nek helyét esetleg ki is lehetne cserélni : az «Újváriak dicséretét» az 
archaizáló csoportba, «Petrőczy Énekét» az Adalékok régi költeményei 
közé lehetne sorolni, annélkül hogy az olvasó kirívó ellentétet venne 
észre a közlemény helye és minősége közt. 

(Párhuzamos helyek, archaizmusok.) 

A kérdéses balladák hitelességét nem lehet azzal támogatni, 
hogy egyes passzusaikhoz valódi népdalokból párhuzamos helyeket 
idézünk. Minden sikerült népdalimitációhoz találunk analog helyeket 
a népköltészetben, ha szerzőjük jól ismerte a népköltészet formáit meg 
szellemét és a népköltészetből indult ki. Thaly pld. kiadott neve alatt 
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szép népdal-utánzatokat (mint Arany is) ; mind az Arany, mind a 
Thaly nép dalutánzataihoz is lehet egyezéseket találni a valódi nép-
költészetben. Ebből tehát még nem lehet azt következtetni, hogy 
valódi népdalok. 

Értekezésemben fIrodalomtörténet 1913. 4-29] kimutatom, hogy a 
kérdéses balladákban nincs eredeti archaizmus, azaz olyan, mely elő 
nem fordulna Thaly editióiban, vagy a tőle idézett Írókban.1 Azt, hogy 
ezek a kifejezések máshol nem fordulnak elő, nem állítottam. Pld. a 
Murza lónév (a mely vita tárgya volt) előfordul a balladákban is, 
Thaly editióiban is : hogy ezeken kivül más Murza nevű ló nem lett 
volna, azt nem mondtam, nem is valószínű. 

A kétes balladák rímelő művészete is inkább egy XIX. század-
beli műköltőre semmint a XVIII . század legelejéről származó epikus 
népkölteményre vall. Torkos László egy hozzám intézett levelében a 
következő rímekre figyelmeztet engemet, mint a melyeknek nagy 
százaléka a XVIII. század elején meglepő : sereg diák — szententiát; 
Tamásét — sok másét (Ocskay ballada) halálom. — megállom; vágják— 
orczáját. Különösen a Bezerédi és az Újvári balladában fordulnak 
elő csoportosan jó rímek : trombitát — hátat ád, rácz után — kapi-
tány. — paripán, szaporán — magyarán — egynihány — az lován ; 
parragot-—laknak olt; száz lóval — zászlóval (ez utóbbi a mint 
László I. kimutatta előfordul Thalynak egy eredeti költeményében 
is) ; kitörvén — örvény ; főgenerálját — megtréfálják stb. 

Thalyra semmi árnyék nem eshetik e balladák miatt, hiszen 
kétségtelen, hogy szerzésüknél minden egyéni érdek ki volt zárva. 
Ot lelkesedése vezette. A költemény különben sem váltó, melynek az 
aláírás adja meg értékét : a költemény főértéke szépségében van. A mit 
Thaly tett, azt külföldön elsőrangú férfiak sokkal nagyobb arányok-
ban tették, pld. Franciaországban Prospère Merimée, kinek hálás 
nemzete szobrot állított. Kétségtelen, hogy e balladák alapján Thaly 
Kálmán jelentékenyebb helyet foglal el költészetünkben, semmint 
gondoltuk. E balladák valódiak, a mennyiben a költészet bennük valódi, 
színarany. 

R I E D L F R I G Y E S . 

1 Az Ocskay-ballada eme archaisztikus-népies színezetű kifejezésére : 
Pilátushoz küldi őket vacsorára még pótlólag megjegyzem, hogy e kife-
jezés előfordul Thalynak kedvenc írójában, Aranyban (A nagyidai czigá-
пуок-Ъап VI. «Most lelked vacsorán volt Pilátusnál»). 


