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S akik Tolnai Vilmost közelebbről ismerték, ál l í thatják, hogy ő a művészetet 
valóban a szellem magasabbrendű örömének fogta fel és érezte s esztétikájá-
val, egész taní tásával ezt az örömet kívánta megértetni és éreztetni. Műkö-
dése időben ma még túlságosan közel van hozzánk ahhoz, hogy hatását kriti-
kailag lemérhessük, annyi azonban bizonyos, hogy sok igazi tanítványa volt. 

Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése. 
Nagy elismerésre t a r tha t számot Varga Imre azért a gondos tanulnia 

nyért, amelyben a Thaly közölte kuruc versek hitelességének kérdését vizsgálta, 
felkutatván mindig azt a forrást, amelyből az ének elénkkerült. (A kuruc köl-
tészet hitelessége. Bp. 1936.) 

Sajnos, nemcsak Thaly közleményei kívánnak ilyen ellenőrzést, hanem 
mások e korra vonatkozó kiadványai is. Soraink most Erdélyi Pál gyűjtemé-
nyének (Kuruc költészet. Bp. 1903. Franklin.) egyik közlésére óhajt ják fel-
hívni a figyelmet. 

Erdélyi a 120. lapon, 53-as szám a la t t közöl egy éneket a b. Balassák 
levéltárából a fenti cím alatt . (Kezdete: Példabeszédekben azt minden méltó-
ság ...) Keletkezését a XVII. század végére teszi. 

Ámde a vers csak Thököly halála után íródhatott . Egyik versszaka 
ugyanis ezt mondja : 

Nagy úr vala, tudjuk, jó Thököly Imre, 
Soknak tanácsából ültetett fő helyre; 
Midőn megrakodtak, állottanak félre, 
Idegen országban hidegült meg vére. 

Thököly 1705-ben halt meg; a vers tehát nem keletkezhetett előbb. 
De van a versben még egy időpontot megjelölő adat . A császárról azt 

mondja: „Vén császárnak okul tanácsait vetik". Ez a vén császár csak Lipót 
lehet. A császár is 1705-ben halt meg; már pedig ez a vers még életben tudja. 

A két dátum figyelembevételével a keletkezés idejét 1705 elejére tehetjük. 
És ez a meghatározás magát a verset is megérteETBenne ugyanis a mellőzött 
szegénylegény panasza szól. Ez a panasz tanulságul emlegeti Thököly pél-
dájá t , mondván: 

Hiigv te is ne j á r j úgy, édes Uram, félhetsz, 
Te kerölütted is vannak sokan ilyek, 
Véreket ontani kik szavokkal készek, 
Kivont fegyverekben bár volna úgy részek. 

Azaz: akihez szól, az is fegyvert emelt, a mellett is fitogtatja magát a 
nemesség, miközben a szegénylegényt háttérbe szorít ja. 

Ez a megszólított („Nagyságtok!") nem lehet más, csak II. Bákóczi 
Ferenc. A vers tehát a Thököly-mozgalom verses termékei közül átteendő a 
Rákóczi szabadságharcának idején keletkezett énekek közé. M. T. 


