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Elnöki megnyitóbeszéd 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1935 márc. 9-i közgyűlésén. 

Tisztelt Közgyűlés! Minden magyarul érző ember óhajtását 
fejezte ki főméltóságú Kormányzónk ú jév i beszédében, mikor a 
folyó esztendőt Bákóczi évének nevezte. Én sem találhatnék mél-
tóbb tárgyat elnöki megnyitómhoz, mint az ő tündöklő személyét, 
akinek sorsa irodalmunkban egyike a legérdekesebb problémák-
nak is. . 

Éppen egy hónap múlva lesz kétszáz éve, hogy meghalt. 
Mikes í r j a : „Rodostó, 8. ápril, 1835. Az Isten árvaságra téve ben-
nünket és kivévé ma közülünk a mi édes urunkot és atyánkot 
három óra u tán reggel. Ma nagypéntek lévén, mind a mennyei, 
mind a földi atyáinknak halálokot kell siratnunk. A micsoda 
életet élt, és a micsoda halá la volt, hiszem, hogy megmondották 
nékie: «Ma velem léssz a Paradicsomban»." 

Rákóczi alakja egyre nő az ú jabb kutatások világánál. 
Régebben a hazafit és szabadsághőst, m a j d a száműzetését fensé-
gesen viselő vértanút lát ta benne a közvélemény. Szekfű Gyula 
Magyar történetében hadvezéri tulajdonait emeli ki: Rákóczi a 
kis, mozgékony egységekre bomlott s inkább csak rajtaütésekre és 
zsákmányolásra alkalmas sereget reguláris ezredekké tömörítette 
az akkori legmodernebb hadászati elvek szerint s nagy négy-
szögekben vetette harcba, mint Gusztáv Adolf, Tnrenne és nagy 
ellenfele Savoyai Jenő. Rákóczi egyáltalán elsőrangú hadsereg-
szervező tehetség: azt a nemzeti hadsereget, mely Zrínyi szeme 
előtt, mint eszménykép lebegett, ő megvalósította, úgyszólván a 
semmiből hozta létre. Zolnai Béla pedig Rákóczi teológiai iratait 
helyezi oly magas fokra, hogy helyét Pázmány és Prohászka 
közt jelöli ki. Alakja a művészet terén is mind jelentősebbé válik. 
Udvara hasonlít az akkori nagy barokk udvarokhoz, melyek a 
képzőművészetek, a zene és irodalom kultuszát is feladatukul 
ismerték. Az ő barokk mintákon finomult ízlése alakította ki az 
ősi magyar népművészeti motívumok összetételéből a kuruc pom-
pát, melynek csak továbbfejlesztése, itt-ott egyszerűsítése a későbbi 
úr i magyar öltözet. (Szekfű: Magyar történet. VI.) 

Irodalomtörténet 8 
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Rákóczi felkelése egyenes folytatása volt annak a szabadság-
harcnak, amelyet Zrínyi Miklós kezdett szervezni s tragikus halála 
után Wesselényi, Bethlen és Thököli folytattak a politikai és 
vallási szabadságért. De volt egy nagy különbeég: Rákóczi ha rca 
nemcsak nemesi felkelés volt, ő az adótól és hadisarctól végsőkig 
zaklatott nép élére állt; munkácsi uradalmának magyar és orosz 
jobbágyai hívták maguk közé vezérnek természetes urukat . 
Rákóczi első manifesztuma, melyet 1703 május 12-én Brezán várá -
ból, Lemberg mellől küld „az egyházi és világi nemes ée nemtelen 
igaz magyarokhoz' ' van intézve. Katonái egyaránt kerültek ki 
a társadalom felső és alsó rétegéből, harca igazi nemzeti küzde-
lem volt. Mutatja ezt elnevezése is: a kuruc szó a latin cruciatus-
ból ered, ez pedig a crux, kereszt, szóból s a Dózsa György fel-
kelésének emlékét idézte, mikor a falvak népe Bakócz Tamás érsek 
felhívására a török ellen keresztes háborúra gyűlt és ruháján a 
kereszt jelvényét viselte. Nemzeti hadsereg, melynek jobbágy és 
nemes, városi polgár és a nem magya r népfajok egyaránt lelkesen 
szolgálnak az arisztokrácia vezetése alatt: hatalmas újság volt 
a magyar földön, alkalmas arra, hogy megjelenésével is növelje 
a harci kedvet az elkeseredett magyarságban. 

Rákóczi felkelése nem is elsősorban a vallásszabadságért 
folyt, mint az előző protestáns felkelések. Ö maga, bár családi 
hagyományai a protestáns vallásra utaltak, a bécsi jezsuiták kezén 
buzgó katolikussá lett, amiről Vallomásai és teológiai i ra tai 
tanúskodnak. Környezete vegyesen telik ki katolikusokból és 
protestánsokból; vezértársa, Bercsényi Miklós katolikus volt, úgy-
szintén Károlyi Sándor, az Eszterházyak és több más tábornoka, 
valamint történetírója, Mikes Kelemen is. Katolikus papok is tar -
toztak környezetéhez, mint Brenner szepesi prépost. 1703-i h í res 
kiáltványát, a Recrudescunt vulnera kezdetűt viszont a reformá-
tus Rádai Pál szerkesztette. 

Rákóczi fölkelését gazdagnak mondható költészet kísérte. 
Ám ez a költészet, egyetemes jellege dacára is, csak kis mértékben 
lehetett népköltészet. Folytatása ez a régibb magyar költészetnek; 
szerzőik azok voltak, akik az előbbi korban: jobbára protestáns 
papok, diákok, köz- és főnemesek. Mutat ja ezt a sok zsoltáridézet, 
bibliai kifejezés és a klasszikus vonatkozások, hasonlatok. Ismeret-
lenek is maradtak e szerzők, alig egy-kettőnek tudjuk nevét. Nem 
nyomatták ki műveiket; kéziratos énekeskönyvekben maradtak 
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fenn, mint a Szencsey-kódex, a Jankovich-gyüjtemény, vagy 
később Pálóezi Horváth Ötszáz éneke. Hosszadalmas epikus dalok, 
többnyire krónikás menetnek, a főbb mozzanatokat nem tudják 
kiemelni a többiek közül; egy-egy versszakuk megragad, de elvész 
a referáló előadás szintelenségében. Lá t juk , hogy igaz és mély 
érzésből fakadnak: a keresztény vallás és magyar haza szerelmé-
ből, de a kifejezés ereje, szépsége többnyire hiányzik belőlük. 
Hangjuk általában szomorú: sokszor a Jeremiádokra emlékeztet, 
a bujdosás, a szenvedés a tárgyuk, mely csak Istennél remél 
enyhülést, bár fenyegetni, átkozódni is tud. A legnevezetesebb a 
Rákóczi-nóta; a kétségbeesés éneke, mely megátkozza ellenségeit 
és csak Isten irgalmához menekül. Legmeghatóbbak azok a lírai 
darabok, melyekben a búcsúzó, bujdosó, Istenhez könyörgő 
Rákóczi szólal meg. Győzelmet ünneplő, harcra lelkesítő alig van 
a kuruc-költemények között. 

A költemények Rákóczi kibujdosása után, mikor a fejedelem 
személye eltűnt a magyar szemek elől s ahogy kihaltak azok, akik 
még személy szerint ismerték őt, nagyrészt feledésbe merültek. 
A passarovici béke u tán teljesen megváltozott az ország helyzete 
és lakóit más, békés feladatok foglalták le: a kétszázéves háború 
után az ország helyreállítása. A Pragmatica Sanctio lefokozott 
politikai igényeit is kielégítette: a nemzet kibékült uralkodójával. 
De maga a kormány is őrködött, hogy Rákóczi személye és emléke 
ne élhessen meg az irodalomban. A cenzúra a legtávolabbi vonat-
kozást is törölte s az iskolákban Rákóczit lázadó pártütőnek kellett 
bemutatni. A Rákóczi-fölkelésnek inkább zenéje, indulói és katona-
dalai éltek tovább, amire alkalmat főleg a XVIII . század nagy 
hadjára ta i : a hétéves, majd a török háború, később a napoleoni 
hadjáratok szolgáltattak. Ezekhez országos zajjal megtartott ver-
buválások ú t ján szedték a katonákat dal, tánc és ha nem is az 
üldözött tárogató, de trombitaszó és cigányzene mellett. A verbun-
kos őrizte meg a kuruckor zenéjét s ez támad fel 1790-ben a nagy 
nemzeti fellendüléskor, midőn Bihari János, a híres cigányprímás, 
már a Rákóczi-induló ütemeit is megpendítette. Ezt komponálta 
át szabályos indulóvá a napoleoni háborúk idején, 1809-ben, Scholl 
Miklós, annak az Eszterházy-ezrednek karmestere, amelynél a 
kótát sem ismerő Bihar i is szolgált. Ez a mars volt kiindulópontja 
annak a nagyszabású Rákóczi-kultusznak, mely a X I X . század 
folyamán oly gazdag virágokat hajtott s Liszt, Berlioz és Massenet 
feldolgozását is kiérdemelte. A Rákóczi-induló Berlioz feldolgo-
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zásában lett népszerűvé, Lisztnek inkább XV. rapszódiája él, 
melynek témájául választotta. 

Hogy magát Rákóczi személyét miként ismerte a XVII I . 
század, mi sem mu ta t j a jobban, mint hogy Ányos, ez a nemzeti 
lelkesedéstől lobogó papköltő, Kalapos király c ímű versezetében 
Rákócziról, mint lázadóról, hadjára táró l mint pártütésről beszél. 

« 

Bizonyára iskolai tanulmányai alapján. Ellenben ugyanakkor, 
1787-ben Gvadányi Pöstyéni feredésében cigánybanda mellett 
hallgatja Rákóczi és Bercsényi nótáit. 

Egy jó nagy palack bort nékik adattam. 
Vacsorálni vélek magamat mulattam, 
Rákóczi, Bercsényi nótáit hallgattam, 
A nagy idait is velek elvonattam. 

Nem is kímélték ők hegedűk húrjait. 
Régi magyaroknak palotás táncait 
Ügy megvonák, hogy a hallgatók lábait, 
Mozdulásra hozták köszvényes inait. 

Mikor Kulcsár István 1794-ben Mikesnek Törökországi Leve-
leit kiadta, azok semmi föltűnést nem keltettek. 

Lassan vett tudomást a X I X . század költészete is az igazi 
Rákócziról. A század első évtizedeit a honfoglalás korának emlékei 
foglalták le, amint azt a romantikus nemzedék elképzelte. Árpád 
fejedelem, a hét vezér, Botond, majd nagy harcos királyaink e kor 
hősei. Rákóczi felé csak akkor fordul a figyelem, mikor a bécsi 
kormánnyal való alkotmányos küzdelem erősbödött s a németség 
iránti ellenérzés növekedett. Ekkor megemlékeztek a nagy fejede-
lemről, ki egész életét az Ausztria elleni küzdelemnek áldozta. 
Kölcsey lantján zendül fel az ú j hang 1817-ben; 

Fejedelmünk hajh! vezérünk hajh! 
Magyartok gyászban ül, 
Még leng a szellem tőletek, 
S már lelke sem hevül. 

Az első sor eredetileg így hangzott: Rákóczi h a j h ! Bercsényi 
ha jh! De a cenzúra nem engedte meg e nevek említését. 

Keveset tudnak még ekkor költőink Rákócziról. Csak s í r já t 
képzelik el, mint magános halmot a Fekete-tenger par t ján, ahogy 
Kölcsey énekli: 

Vérkönnyet önt az utazó. 
Mohács, virányidon, 
Érzése mély, érzése szent, 
Mert rajtad sír, ó hon! 
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De bújdosóknak sírja te, 
Pontus határain, 
Nem leng egy sóhajtás feléd 
Hü ének szárnyain! 

Titkon borong a génius 
A néma hant felett, 
Hol lángoló szív s honszereim 
Váltottak életet. 

Vörösmarty Mikes bújában, melynek eredeti címe, szintén a 
cenzúra miatt Egy öreg rabszolga Pompeius sírja fölött volt, így 
emlékezik meg annak nevében: 

Semmi sem oly csendes, mint sirlakod a rideg éjben, 
Tégedet a hajnal még alva hagy, a delelő nap 
Alva talál, nyugodalmadból ragyogása nem ébreszt. 
Még, mellyen viharok megharcolnának időnként, 
Kő sincs hamvaidon. Pusztán és jeltelenül áll 
Kis halmod, s egyedül vagyok én mellette kesergőd. 

így képzeli még Petőfi is 1847-ben Szent sír című költemé-
nyében. 

Messze tengerparton 
All a szent sír a zöld 
Tenger sárga partján; 
Vad bokor fölötte, 
Bá sötét fátyolként 
Árnyékot borítván. 

E vad bokron kívül 
Nem gyászolja senki 
A dicső halottat, 
Ki a zajos élet 
Lejártával itt most 
Század óta hallgat. 

Mindenik költő összeköti Rákóczi személyével a szabadság 
eszméjét, a romantikus kornak e mindent átható ideálját. Arany 
Rodostói temetője ennek nevében támasztja fel egy nagy vízióban 
a másfél század óta s í r jukban alvó daliákat, kik, mint hajdan 
Csaba vitézei, eljönnek megsegíteni a szabadságért küzdő kései 
testvéreiket. 

Föltámad az élet, 
És él a halál: 
Pajzsán a szabadság 
Szent címere áll. 
Eljő a reménység 
És eljön a hír, 
Eljő a dicsőség, 
"Rámosolyg a sír. 

A negyvennyolcas idők forradalmi lelkesedését és r.émet-
gyűlöletét már teljes erejében kirobbantja Szigligeti drámája, a 
Rákóczi Ferenc fogsága. Ekkor válik Rákóczi igazi nemzeti hőssé. 



114 TANULMÁNYOK 

1848 november 4-én adták elő a Nemzeti Színházban, tehát már 
csatazaj között, alig két hét alatt ötször egymásután, óriási tetszés 
mellett. A drámában benne van a romantika valamennyi jellemző 
vonása: a sötétlelkű jezsuita, Páter Knittelius, Rákóczi nevelője, 
kinél a vallás csak külszín és formaság s csak azért szeretné 
Rákóczit a rendbe öltöztetni, hogy nagy vagyonát annak számára 
megszerezze. Kolonits cardinál, ki az i f j ú Rákóczit a bécsi udvar 
léhaságaiba akarja belekergetni, hogy elvonja a szabadság eszméi-
től: „Táncoljon, igyék, szerelmeskedjék, tékozolja a pénzét és ere-
jét, nekünk csak akkor vészes, ha gondolkozik is." Az i f j ú Rákóczi, 
ki szinleg álarcot visel és hívüknek muta t ja magát, de lelke mélyén 
titkon őrzi magyarságát. Bercsényi, a tüzes és vállalkozó magyar 
főúr, ki Rákóczit is magával ragad ja a felkelés vezéréül. Amália, 
a hesseni fejedelem leánya, Rákóczi arája, majd neje, ki lelkes 
magyar honleánnyá lesz, mint Széchenyi „szebblelkű női" és 
Vörösmarty „Magyartalan hölgye". Arany is ez értelemben tette 
Rákócziné című balladája hősnőjévé. Longuevall kapitány, a 
símaképű udvaronc, ki a mézesheteit élvező Rákóczit elárulja és 
börtönbe juttatja, a nemeslelkű Lehmann Godofréd, ki Rákóczi 
őrzésével van megbízva a bécsújhelyi börtönben, de ki gyermek-
kori játszótársát onnan csellel kiszabadítja s maga életével lakol. 
És Zrínyi Boldizsár, Rákóczi Ferenc nagybátyja, a hosszú fogság-
ban összetört, elmeháborodott aggastyán, a bécsi hóhér áldozata. 
Fényes királyi udvar, lovagterem, sötét börtönceilák, titkos ajtók, 
homályos folyosók, vérpad, csatatér a színhelye a romantikus 
cselekvénynek, melyben sötét titkok és fondorlatoknak közepette 
győz a diadalmas igazság. 

Ennek a közhangulatnak ad kifejezést a következő évtizedben 
Lévay híres költeménye is, ki még a csendes Mikest is forradalmi 
lázadónak látja. 

A Szigligeti Rákóczi-képét e költeményen kívül leginkább 
azok a regények alakították tovább, amelyeket Jósika. P. Szath-
máry Károly és Jókai írtak, a nagy fejedelemről. A megenyhült 
abszolutizmus tette lehetővé ezeket. Jósika regénye, II. Rákóczi 
Ferenc, 1861-ben jelent meg s kora ifjúságától fogva ismerteti 
életét; erre az akkori közönségnek szüksége volt. Neniesjellemű 
emberi és hazafiúi ideál itt is Rákóczi. A regény éppúgy izzik 
a jezsuiták elleni gyűlölettől, mint Szigligeti darabja . De hiszen 
a liberalizmus kellő közepén vagyunk, a hatvanas években! Ma 
már tudjuk, hogy a jezsuitáknak egészen más szerepe volt Rákóczi 
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életében, ki mindvégig mélyen vallásos lélek maradt . A következő 
évben (1862) jelent meg P. Szathmáry Károly kétkötetes regénye, 
A bujdosók, mintegy folytatása a Jósikáénak. Jókai a Szeretve 
mind a vérpadig, a Lőcsei fehérasszony és Rákóczi fia című regé-
nyeiben foglalkozik Rákóczi személyével. Legújabban pedig P. 
Guláesy Irén Pax vobis-а játszik Rákóczi korában. Herczeg Ferenc 
most í r j a Rákóczi-regényét. 

Az abszolutizmus korában lép fel Tbaly Ká lmán is Ne bántsd 
a magyart, Zengő liget (1859), Kárpáti kürt (1860) című vers-
köteteivel. Hazafia« lelkesedés ha t j a át az i f j ú lírikust, ki már 
ekkor megmutatja szokatlanul nagy archaizáló képességét. 1864-
ben, egy évvel Kriza Vadrózsáinak megjelenése után, pedig két 
oly kötettel áll elő Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok 
címen, mely történeti és népi költészetünk várat lan gazdagságát 
volt hivatva feltárni. Ezt 1872-ben az Adalékok két kötetével és 
1885-ben a Tanulmányok a Rákóczi-korból függelékéhez csatolt 
nagyszabású gyűjtésével toldja meg, országos lelkesedést keltve. 
Irodalomtörténetünk Kurucköltészet címen ú j fejezettel lesz ekkor 
gazdagabbá. E költemények egyrésze meglepő művészetet mutat, 
íoleg szerkezet tekintetében a régi magyar, de a XVI I I . századnak 
is hosszadalmas, krónikás szerkesztőmódjával és nehézkes verselé-
sével szemben. De ez érthetőnek látszott, hiszen ezek valódi nép-
költészeti termékek: innen művészibb alakjuk és szerkezetük. 
Thaly szerte az országban találta őket: régi levelekben, akták 
mellékleteként, öreg parasztok ajkáról ellesve, Rákóczi korában 
élt dédapákról az unokákra hagyományozva. Mintha az egész nép-
közösséget áthatotta volna a szabadságharcok hatalmas érzelmi 
ereje s úgyszólván mindenki munkálkodott volna megteremtésü-
kön és kialakításukon. Herder felfogása a népköltészet természeté-
ről: a kollektív költészet látszott itt ideális módon megvalósulni 
s a kor, mely ugyanezt a nézetet vallotta, habozás nélkül el is 
fogadta. Messze volt még Naumann „gesunkenes Kulturgut" 
tanítása a népi művészetről! A Thaly gyűjtötte kurucénekekben 
Rákóczi szabadságharca mint felséges, lelkesítő színjáték vonul el. 
Nem az a nyomott hangulat uralkodik rajtuk, mely az egykorú 
kurucköltészetet, de általában az egész régi magyar költészetet 
jellemzi, mint amelyet oly emberek írtak, kiket mélyen áthatott 
a teológiai felfogás, hogy a földi világban csak siralomvölgyet és 
erkölcsi tisztítóhelyet lássunk s a lélek valódi örömeit egy más 
világban keressük. Még a győzelmi énekeken is ott borong ez a 
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homály; azt az életöröniet, mely a XIX. századot jellemzi, e komo-
rabb századok nem ismerték: Thaly kuruckölteményeit pedig ez 
a derűsebb szellem élteti. Ha egyéb érvünk nem lenne, a lélek-
állapot e különbsége is bizonyítékul szolgálhatna késői eredetük 
mellett. Mily lelkes öröm tölti el pékiául az Esztergom megvételéről 
szóló balladát! Csupa festőileg érdekes képet látunk magunk előtt, 
hogy nyomukban lelkesedésünk magasra szökhessen. Rákóczi ara-
nyos zászlója fennen lobog a dombon, melyet vitézei süveggel 
hordtak össze. Maga a fejedelem nyugtalanul hánykódik tigris-
bőrén. A Duna két par t ja reng az ágyúk szörnyű ropogása alatt, 
az éjtszaka megvilágosodik a gránátok fényében s mire a hajnal 
kipiroslik a hegyoldalon, örömet lőnek Esztergomban. Rákóczi 
felnyargal a meghódított várba. — Csupa harci kedv a Bezerédi 
nótája: 

Kurucokat Bezerédi vezeti, 
Ki a kardját német hússal eteti, 
A csujtárjút német vérrel festeti. 
Tíz-húsz rác ha reágyün, csak neve t i . . . 

Ilyen fölényes németgyűlöletet a valódi kurucköltemények-
ben seholsem találunk. Ez a XIX. század nemzeti érzése. Ugyanez 
ihleti a Csinom Palkó gúnyolódását is: 

Daru-lábú, szarka-orrú, 
Nyomorult németség; 
Fut előttünk — retteg tőlünk . . . 
Nyomorult nemzetség! 
Görbe hátú, mert lenyomta 
Füstös muskotéra, 
Elfárasztott — elbágyasztott 
Dióverő pózna . . . 

E költeményt Riedl nem sorolta a Tlialytól szerzettek közé, 
de egészen eredeti sem lehet éppen hangulatánál fogva. — Az 
Ocskai Lászlóról való ének csupa hangulatos drámai kép. Ahogy 
a vitézek összeesküsznek az áruló ellen; ahogy Jávorka paraszti 
álruhában betör a németújvári mulatságba s elfogja Ócskáit; a 
székülés, ahol feje elüttetését elhatározzák; a kivégzés színjátéka: 

Mikor rézdobokat megiitték a vártán, 
Mikoron a sípot megfújták a bástyán. 

A bástya fokára kitűzött fejet már körüllebegik a hollók, hogy 
szentét kivájják. Az egész költemény a balladai előadás tetőpont-
ján áll: a XIX . század művészete és hazafias érzésvilága él 
benne. 

Az 1890-es években ú j Rákóczi-hullám áradásának vagyunk 
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tanúi. Az ezredéves ünnepre készülő országot a Thalyéhoz hasonló 
nagyjelentőségű gyűjtemény lepi meg: Káldy Gyula Kurucdalai. 
Káldy összegyűjtötte azokat a dallamokat, melyekre a kuruc-
költeményeket énekelték, vagy hangszeren játszották s így mint-
egy teljessé tette Thaly gyűjteményét. Igazában ő tette köz-
kinccsé a Thaly felfedezte kurucvilág gazdag költői termését. 
Schunda hangszerkészítőmester segítségével megszerkesztette a 
tárogató modern alakját is, mely oly stílszerűen kíséri e történeti 
énekeket. Káldy egész zenekart szervez és bejárja vele az országot, 
hihetetlen lelkesedést keltve. Mindenütt a rég letűnt és mégis új-
szerű, bús és tüzes dallamok hangzanak fel. 

Endrődi Sándort, az akkori idők egyik legnagyobb költőjét, 
újabb nótákírására serkenti a millennium közelségével mindinkább 
erősödő hazafias hangulat s kötete, a Kuruc Nóták, annak évében, 
1896-ban lát napvilágot. Az egész kötet a Thaly kurucvilágának 
lírai visszhangja. Nem hat az eredeti érzésnek azzal a mélységé-
vel, ahogyan Thaly költeményeit olvassuk, inkább művészi után-
érzés, az eredetinek vonzó visszhangja. Ö méginkább a XIX. szá-
zad álláspontját vetíti vissza, méginkább csak fényes színjáték-
nak lát ja a dicső kort : alkalomnak a magyar vitézség, lobogó 
lelkesedés, kalandos merészség ünneplésére. Németgyűlölete, 
labancmegvetése már a kuruc időkre a diadalmas jelenből vissza-
tekintő, győzelmi tudattal eltelt, késői költő fölényes hangja, ki-
hez annak szenvedései, kétségei csupán elhaló visszhangként 
érnek el. 

Mi sem bizonyítja a kurucköltészet maradandó hatását job-
ban, mint hogy még a XX. század szocialista hatások alatt meg-
gyengült nemzeti érzése is hozzájuk fordult. Ady Endre Esze 
Tamás komája. Bujdosó kuruc rigmusa, Sípja régi babonának és 
főleg a Két kuruc beszélget című költeményekben szólaltatja meg 
a régi hangot, de már szocialista munkások, paraszt : к ajkára 
adva, akik nem annyira az idegen elnyomásban, hanem a magyar 
urakban látják a haza megrontóit. 

A huszadik század a Rákóczi-kultusznak tárgyilagosabb 
korát hozta magával, mely az előzőhez képest már bírálólag is lép 
fel vele szemben. Első jelenségül itt egy oly színdarabot hozhatunk 
fel, mely voltaképen a kurucvilág hagyományos felfogását vallja 
s Eákóczi dicsőítését akar ja szolgálni. Herczeg Ferenc Ocskay 
brigadérosát értem, melyben az áruló Ocskay azért adja meg 
magát Jávorka kis csapatának, mert lelkiismerete háborgását nem 
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tudja tovább elviselni, hogy a fejedelmet elárulta. Rákóczi udvara 
itt franciás barokk udvarnak van rajzolva, hol ugyanoly szer-
tartások és udvari intrika uralkodik, akár Versaillesben, vagy 
Bécsben. Ez történetileg hü ábrázolás. Maga Thaly is elismerte, 
mentegetve és igazolva, hogy Rákóczi udvara francia mintára volt 
berendezve. A magyar közönség azonban Káldy kurucdalai és oly 
festmények után, hol Czinka Panna húzza a fejedelem fülébe a 
magyar nótát, mégis meg volt lepve a képtől s akadtak, akik a 
színmű máskülönben sem szerencsés beállításában Rákóczi kiseb-
bítését látták. A drámára kétségtelen hatással volt Jókainak 
Szeretve mind a vérpadig című regénye, melyben Ooskay szintén 
túlzott önérzetének áldozata. Herczeg azonban mélyebb gondolatot 
is akart kifejezni darabjával, azt, hogy a magyar cselekvés sike-
rét az utolsó pillanatban mindig elgáncsolja a pártoskodás. De 
joggal kérdezhették mégis, mi szükség volt a történelemből is 
megbízhatatlan kalandornak ismert Ocskai árulását Rákóczi 
rovására lélektanilag igazolni s ezáltal mintegy mentegetni? 
(V. ö. Magyarország 1901, II. 12. Bp. Hirlap 40. sz., Bpesti Napló 
44. sz.) 

Országos felzúdulást idézett elő 1913-ban Szekfű Gyula 
A száműzött Rákóczi című műve a Magyar Tudományos Aka-
démia kiadásában, és pedig nemcsak a közönség körében, hanem 
a tudósok nagyrészénél is. Szekfű könyve Rákóczi életét párizsi 
tartózkodásától fogva rajzolja s főcélja a fejedelem száműzetés-
beli életének és politikai törekvéseinek hiteles rajza, bármint 
ellenkezzék is ez a nemzet lelkében élő ideális Rákóczi-képpel. 
Meg akarja rajzolni az emigráns lelkiséget általában, és Rákóczi-
nak. vívódásait egyre kétségbeejtőbb helyzetében. Az akkori 
európai diplomáciának valóban nagyszerű rajzát ad ja és lélektani 
ábrázolása is sok finom megfigyelésről tanúskodik. De az a kép, 
amelyet Rákócziról rajzol, mégis túlságosan rideg és sok tekintet-
ben nem helytálló. A közönséget különösen megdöbbentette mind-
járt az első fejezetben a Hôtel de Transylvanie-ben folyó kártya-
játék rajza, melyet Ballagi Aladár, Szekfű könyvének legnagyobb 
ellenzéke, is erősen kifogásolt. Pedig teljesen hihető és erkölcsileg 
megbocsátható, hogy Rákóczi, ki híveinek nagy seregével érkezett 
Párizsba, inkább választotta a pénzszerzésnek e nem egészen ki-
fogástalan módját , semminthogy híveit éhezni hagyja s magát 
már ekkor lehetetlenné tegye. Ö maga sohasem jelent ott meg, 
Brenner abbé intézte dolgait. Már sokkal inkább kifogásolható az, 
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hogy Szekfű nem akar látni Rákócziban mást, mint az erdélyi 
trónkövetelőt, aki családi hiúságában nem tudja feledni őseinek 
t rónját s arra minden lehető és lehetetlen eszközzel makacsul 
törekszik. „A halálosan megalázott nagyúr, úgymond, befelé for-
dított tekintettel, körmeit tenyerébe vájva beszél maga elé egyet-
len mondatot: «Esküm van arra, hogy keressem a fejedelemséget!» 
(60. 1.) Képes lett volna török háborún, ta tár hordák pusztításán 
át, felégetett magyar falvak lángjai közt is célját elérni s Magyar-
országon a világ sorát ötven vagy száz évvel visszaigazítani." 
(48. és 68. 1.) Szekfű el van ragadtatva attól a kultúrától, amely 
Magyarországon a szatmári béke után megindult s amelyet 
Rákóczi felkelése, ha sikerül, romokba döntött volna. Pedig ez a 
kultúra, mely a töröktől elpusztított vidéket ekkor fölvirágoztatta, 
Magyarországot végzetesen nemzetiségi állammá változtatta. Az 
erdőkből ekkor nem hívták elő a bujdosó magyarokat, mint 
IV. Béla a ta tár já rás u tán; a Rákóczi leszerelt vitézeinek, kik 
nagyrészt már azelőtt is hontalanok voltak, sem adtak földet, de 
még a régi birtokosok sem kaphatták vissza egykori tulajdonai-
kat, hacsak okiratilag nem tudták bizonyítani jogukat és fegyver-
váltságdíjat nem fizettek. Ehelyett Csernovics Arzén pát r iárka 
vezetése mellett 37.000 szerb családot telepítettek le a Délvidéken, 
a messze Rajna partjairól katolikus frankokat hoztak Bács, 
Temes és Torontál megyébe és Magyarország egész déli ha tárán 
horvát-szlovén ezredekből megszervezték a Határőrvidéket. Mind-
ezek a magyarság ellen emelt bástyák voltak s hazánk nemzeti-
ségi viszonyait végleg megzavarták. Trianon alapjait nagyrészt 
ekkor rakták le. A nagykiterjedésű Rákóczi-birtokokat, Károlyi 
Sándor jutalmán és az Aspremont-örökségen kívül, a Schönborn 
grófok kapták. A bambergi dóm, meg a würzburgi püspöki palota 
e magyar birtokok jövedelméből épült. A művészetkedvelő püspök 
Tiepolót hívta meg Itáliából palotája falképeinek illő meg-
festésére. 

Szekfű állandóan ironikus fölénnyel t á rgya l ja a szerencsétlen 
fejedelem diplomáciai törekvéseit, ki Rodostóban, a világtól el 
zárva, nem volt az európai viszonyokról kellően tájékozva. Való-
ban ezek a passarovici béke u tán már semmi reményt nem n y u j 
tottak a beavatkozásra. Szekfű ideálja Savoyai Eugón, kiről min-
dig nagy melegséggel szól, pedig a zseniális hadvezér nemzetünk-
ben csak lázadó, rebellis népséget látott, mely az ausztriai császári 
házat állandóan zavarja nagy európai céljai elérésében. Később 
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írt nagy Magyar történetéhen már sokkal igazságosabb Rákóczi 
iránt, mint ez i f júkor i könyvében. 

Kevesebb ellenmondásra talált Riedl Fr igyes tanulmánya, 
mely ugyanazon évben (1913) épp Társaságunkban hangzott el s 
a kurucballadák legszebb tíz darabjának hitelességét kéteégbe-
vonta s Thaly dolgozómódjának műhelytitkait feltárta. Már előtte 
is elhangzott szakkörökben, baráti társaságban egy-egy félénk 
megjegyzés némely ballada hitelességét illetőleg. Hiszen például 
Rákóczi búcsúdalai, melyek egyikét Thaly székely népballadának 
mondja s ahol Rákóczi szájába ily szavak vannak adva: 

Amerre tenger zúg, 
Amerre a szél jár, 
Csillag lehanyatlik, — 
Ott nyugszom meg én már, 

minden filológiai akribia nélkül is gyanús, mert hiszen Rákóczi, 
mikor a szatmári béke elől Lengyelországba menekült, még egy-
általán nem tudhatta , hogy a Márvány-tenger mellé fog kerülni, 
sőt azt remélte, hogy nemsokára majd győzelmesen térhet vissza. 
De ki merte volna e kérdést a „nagy kuruc" életében feszegetni? 
Négy évvel halála után már ketten is felléptek kétségeikkel: 
Riedllei egyidőben Tolnai Vilmos is. ki főleg nyelvi és etnográfiai 
szempontból vizsgálta a költeményeket. Az ő kétségei is körül-
belül ugyanazon darabokra vonatkoztak, mint Riedlé. 

Riedl t á rgy i és formai szempontból egyaránt Thaly alkotá-
sainak bizonyította a tárgyalt balladákat. Filológiai vizsgálattal 
megállapította, hogy e költemények tárgya egyez Thaly törté-
nelmi műveinek megfelelő helyeivel, úgy az események elbeszé-
lését, mint a személyek jellemzését illetőleg. A kifejezések a régi 
magyar költészet termékeiből vannak kölcsönkérve. A balladák 
lelőhelyei kétesek, variánsaik nincsenek. Fo rma i tekintetben pedig 
Arany balladáinak mintájára készültek: erre vall drámai szerke-
zetük s az a balladás művészet, mely csak a főeseményekre vilá-
gít rá s a mellékeseket rembrandti homályban hagyja, miáltal a 
cselekvény gyors haladását éri el a krónikás elbeszélőmóddal 
szemben. A balladákon egyetlen egyéniség szelleme, technikája 
vonul végig. Riedl kimondja, hogy Thaly irodalmunknak leg-
nagyobb archaikus költője, ki annyira beleélte magát a tőle esz-
ményített kuruckorba, hogy balladáiban Rákóczi Ferencnek egy 
költői lelkű kortársa szólal meg. Vagy ahogy Szerb Antal mond ja : 
„Thaly megírta azokat a verseket, amelyeket egy egykorú költő-
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nek kellett volna megírnia, ha akadt volna abban az időben egy 
Thalyhoz hasonló arányú tehetség." (I. 173.) 

Thaly eljárásával nagy hasonlóságot mutat Káldy Gyuláé, 
a kurucköltemények zenéjének gyűjtésében. Haraszti Emil sze-
rint: „Közös mind a kettőnél az izzó fanatizmus és szertelen 
rajongás, a délibábos fantázia, a romantikus hajlam. Káldy köz-
lései nem hitelesek, sokszor megbízhatatlanok, forrásait nem 
tudja, vagy nem akarja megnevezni, még kevésbbé pontosan meg-
jelölni. A Kuruc Dalok előszavában mondja, hogy „néhányat 
egy-egy agg színész éneke, másokat öreg cigányok eljátszása után 
kótáztam le, nagyobb részét azonban egyes szólamra írva talál-
tam s kaptam meg itt-ott". Káldy fáradhatatlan agitátor. Igen 
nagy érdeme, hogy felkelti és ébrentartja az érdeklődést a kuruc 
zene iránt. De nem történetíró, fogalma sincs adatgyűjtésről, 
forráskritikáról, módszerről; képzelete, temperamentuma foly-
vást elragadja, akárcsak Thalyt, akinek roppant szorgalma és 
kitartása hiányzik belőle. Az egykorú, írott kútfők hiánya miatt, 
az egyre gazdagodó és színesedő Rákóczi-legenda hatása alatt 
Káldy, ahelyett, hogy valamilyen kezdetleges stíluskritikával vizs-
gálná a kuruc korszak zenei termését, anakronisztikusan modern 
és romantikus színekkel tarkí t ja a Thaly-szőtte hímes fátyolt." 
(Századok, 1933. 550.) Dalai legnagyobb részét Pálóczi Horváth 
Ádám ötödfélszáz énekéből (1813), vagy más énekgyüjtemények-
ből vette, némelyeket a cigányzenészek eleven hagyományából. 
De ízlése szerint változtatott dallamukon és szövegükön, sőt itt-
ott saját szerzeményeit is becsempészte. Ma már nem tudjuk meg-
állapítani, mennyi a kuruc zenében a tulajdonképeni kuruc kor-
szak alkotása, mit vett át az előző időből és főként mennyit adott 
hozzá az u tána következő kor. De szó sincs róla, hogy e dalok 
cigányzene mellett Rákóczi udvarában elhangzottak volna. A feje-
delmi udvarban az a közös európai barokk zene divatozott, mely 
a többi hasonló udvarban, nemzeti vonás nélkül, sablonos, szinte 
kozmopolita jelleggel. Rákóczi és még inkább Bercsényi francia 
és olasz zenészektől vezetett zenekart tartottak. A magyar népdal 
csak vadvirág volt, melyet a nótázó parasztcseléd, falusi cigány 
behoz a kastélyba, városba, de itt csak kuriózum marad. A tehén-
hús nóta, melyet Gyöngyösi, Mikes, Apor említ, az európai zené-
szek közkincse, melyet Rôti bouilli joyeux, vagy olaszul Rotibolo 
giocoso címen ismertek mint asztali nótát és étkezés közben ját-
szották. 
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Thaly és Káldy működése tudományos szempontból sok ki-
fogás alá eshetik. Ám egy, bár hiteles, de töredékes, művészietlen 
gyűjtemény tett volna-e akkora hatást, mégha néhány igazgyön-
gyöt mutat is föl, mint az a csillogó művészi kirakat, melyet 
Thaly és Káldy tárt nemzetének szeme elé? Rákóczi egyénisége 
csak a költészet és művészet ragyogásában tűnhetett fel eszmény-
ként a magyarság számára. És a népeket nem racionális meg-
gondolások, hanem az érzelmek misztikus birodalmából feltün-
döklő eszmények irányítják. Aki nemzetének ideálokat tud adni, 
az annak összetartó erőit növeli, önmagában való hitét gyara-
pí t ja és jövőjének mutat célokat. A magyarság hálája illeti meg 
őket önzetlenségükért, hogy feláldozva egyéniségüket, csak a 
közösségnek kívántak használni. És forró hála jár a nagy fejede-
lemnek is, ki s í r jának kétszázéves homályából ily eszmény gya-
nánt tündöklik felénk, mert oly életet élt, mely méltó volt rá, 
hogy őt a magyar nemzet legendás hősei közé avassa. Rákóczi 
emlékének áldozva, ezennel megnyitom a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság 1935-i közgyűlését. 

Zlinszky Aladár. 


