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Ismeretlen históriás ének 1606-ból. 
A zsélyi Zichy-levéltárnak egy 28 lapnyi kéziratához jutot-

tam boldogult Jakubovich Emil szívességéből. Az erősen ron-
gált kéziratot előzőleg néhai Dézsi La jo s olvasta és itt-ott másol-
gatta: a 3., 4. és 11. lapot másolta ő s ezeket jórészt átírásában 
meg is tartottam. A kézirat egy kéz munká ja s a szövegből ítélve 
egy összefüggő históriás éneket tartalmaz. Szerencsére elég tisz-
tán olvasható négy kezdő sora, azonban már ez sem a költemény 
eleje. Az első lapból jóformán csak pár szó, — nem is össze-
függő sorok, — olvasható, a másodikból semmi, a 3. laptól 
kezdve azonban már a szöveg világosabb. Természetesen a hasz-
nált t inták színei szerint is néhol teljesen olvasható, máshol 
homályosabb. A kézirat sorsáról semmi közelebbit nem tudunk, 
azt sem, hogy miképen került a zsélyi levéltárba, sem azt, 
hogy milyen mostoha körülmények között rongálódott meg eny-
nyire, vagy ami még érdekesebb lenne, azt, hogy ki írhatta? 13 
ívnagyságú levélből és egy töredékből (1. és 2. lap) áll. A kéz-
iratot jobb felső részét égés, míg a lapok alját, nedves helyen 
való huzamosabb ta r tás miatt, rothadás pusztította. A nedvesség 
nyomai a foltokban is láthatók, melyek a kéziratot némely helyen 
teljesen olvashatatlanná tették. Harmadik része (Següitür Ter-
cia pars), az elpusztult utolsó lapok kivételével, teljesnek mond-
ható. Véleményem szerint az első rész egészen hiányzik, a máso-
diknak az elejéből valami és a harmadik, valószínű befejező 
éneknek a vége: kb. négy levél. De még így, ilyen csonkán is, 
a Bocskay-énektöredékből 1073 sor maradt meg: melyből 515 
csonka s a többi 558 egész. 

A XVI. században virágzott irodalmunkban a históriás 
ének. Azután termelése csaknem megszűnik. A következő szá-
zadban, „ha ugyan akad író, kéziratban kallódik el".1 Alighogy 
megkötötte Bocskay István 1606 június 23-án a magya r törté-
nelem egyik legfényesebb békéjét: a bécsit, nemsokára, a köz-
hit szerint „leghűségesebb" emberének, udvari kancellárjának, 
Kátai Mihály mérgezésének esett áldozatul. Ezeket és az ezt 
megelőző eseményeket dolgozta föl érdekes beállításban s arány-
lag, a korhoz viszonyítva, elég jól gördülő versekben, az alábbi 
1606-ban készült históriás ének, melynek szerzőjét és megiratá. 

1 Pintér Jenő: A históriás énekek művelődéstörténeti vonatkozásai. 
(Művelődéstörténeti Értekezések. 6. sz.) Bp., 1903. 11. 1. 
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sának dátumát Bocskay környezetében és a halála utáni napok-
ban kell keresnünk. Számtalan példánk van arra, hogy nagy tör-
ténelmi alakok halála után szinte nekrológszerű gyorsasággal 
azonnal versbe szedték az elhunyt dicsőséges tetteit és érdemeit, 
í gy pl. egy tíz évvel előbb készített históriás ének' szerzője is 
„azon hamarjában, melegében lejegyzi az eseményeket, hogy 
feledésbe ne menjenek".2 Vagy Tőke Ferenc is 1566-ban, a nagy 
lantos Tinódi halála évében, rögtön az ostrom után írta meg 
Szigetvár vagy Antemus szigete ostromának történetét. Datálá-
sai az előbbi históriás éneknek is megbízhatatlanok s így a mi, 
Bocskay dicsőségéről és haláláról szóló énekünk ezerzője is „a 
keltezéssel végig hadilábon áll". Datálás két helyen is szerepel 
a szövegben: a 23. lap alján „Anno 1605" (nyilván elírás 1606 
helyett) vagy, s ez utóbbit az is bizonyítja, hogy a 25. lapon már 
„írnak vala esztendő forgásban ezer hatszázban és az felett hat-
ban két karácsony között pénteken" szerepel. Az ismeretlen 
szerző deákos műveltségű s valószínűleg protestáns vallású „éne-
kes" volt, aki az események előzményeit hallomásból, az akkori 
jelent a szemtanú ismereteiből meríthette, mint elődje Tinódi. 
Nincs tudomásunk arról, hogy Bocskay fejedelemségét, életét 
és rejtélyes halálát históriás énekben földolgozták volna s így 
ez az egyetlen verses maradvány a nagy hadvezér és uralkodó 
életéről. A históriás ének korban is az utolsók közé tartozik, sőt 
ha figyelembe vesszük azt, hogy az utolsó históriás ének, amely-
ben országos érdekű történelmi esemény van földolgozva, — 
amennyiben Listius László Magyar Mársát (1653) nem tekint-
hetjük annak, hanem csak minden szerkesztés nélküli versbefog-
lalt krónikának —, akkor valóban ezt, a Bocskay életét és orszá-
gos dolgait feldolgozó éneket kell a Tinódi-féle magyar histó-
riás ének utolsó kihangzásának tekintenünk. Az ének szerzője 
történelmi eseményeket dolgozott föl, de a szemtanú (hiszen sok-
szor elsőszemélyben ír, pl. „Ki mint esett én letudnám írnia") 
érdekes, olykor újszerű s nem egyezer teljesen ú j „kulissza tit-
kait" az akkori eseményeknek. Részletesen leírja Bocskay életét, 
fejedelemségét, a szultán korona-felajánlását, majd , ami ellenke-
zik a történelem eddig ismert adataival, Bocskay török általi 
megkoronázását, mert hiszen ő a felajánlott koronát csak át-
vette a követtől, de azzal magát soha meg nem koronáztatta. 

2 Asztalos Miklós: Szerdahelyi Mihály históriás éneknek vélt politikai 
éneke 1595-ből. Pécs, 1925. 8. 1. 
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Végül bemutat ja halálát és annak következményeit, így állító-
lagos gyilkosának szétdarabolását. A históriás ének stílusa köz-
nyelvi: a maihoz áll a legközelebb s nagyobbrészt az e-ző nyelv-
járáshoz tartozik. 

Az események, a históriás ének csonkaságából következ-
tetve, in médias res indulnak meg s így már kezdetben a hábo-
rúskodás kellős közepén állunk. A történet az álmosdi ütközet-
tel kezdődik (1604 október 15) s a császáriak vereségét í r j a le. 
Látjuk, hogy Bocskay hajdúit , az ő „angyalait" a küzdelem előtt 
í'ölesketi. Majd felsorolja a fejedelmi udvar előkelőségeit, köz-
tük megemlítve Kátai Mihályt, a fejedelem kancellárját is, 
ki „jobb ez vi lágra se született volna, kancellárius urunk tit-
kossá vala, ki miatt végre is essék halála". De látjuk, hogy a 
török szultán ,,kénces" Kassában adatta á t Bocskaynak a j án -
dékait. A találkozás szépen ment végbe: mindkét fél közös meg-
elégedésére. Ezután a korona leírása következik: 

„Grádicsa is mind drága kii vala 
irják tiz féle drága kii volt vo lna 

korona tetejiben drága smaragd iis volna 
drága hosszú gyöngyszemek vei megrakva. 

Aran koporsóban' temettetett volt 
koporsója drága karbunkulus vol t 
szapil gyémánt kövei oldala rakott volt 
sötétségben fénylő világosság volt ." 

Vagy: 
„Koronázása hogy meglőn urunknak 

jó emlékezetű Bocskay Istvánnak 
ki mondaték magyarok királyának 
moldva, havnselve, erdélynek lírának." 

Erről az eseményről a történelem nem tud. Bocskayt 
azonban a históriás ének szerzője, mint Magyarország kirá-
lyát említi. Az elbeszélés további folyamán Németh Balázs ha jdú-
kapitány vereségét í r ja le, aki „maga. is fogságban essék". 

A török is segíti Bocskayt a német ellen s a harc hevében 
„török, magyar Jézust, Allaht kiáltanak". Érdekes jellemzését 
ad ja az ének a fejedelemnek: közelében lehetett a szerző is, sőt 
élvezhette jótéteményeit. Istenfélő, vallásos embernek festi, aki 
meghallgatja a komoly, bölcs tanácsokat. 

A vallásszabadság harca végül is Bocskayék javára döl el 
s kivívja a bókét. Békekövetei: Czobor Mihály és Kekedi György. 

* Koporsó szavunk a bolgár-török koiiurcay-ból keletkezett s eredeti leg 
két jelentése volt: láda és koporsó. A XVI. században még a láda szinonimája-
ként is értelmezték. (Cs. Sebestyén Károly: A magyarság ládái. Magyar 
Nyelv, 1927. 202. 1.) 
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Jó eredménnyel járnak. Kátai , a kancellár ebédet ad, hogy 
Bocskayt megmérgezze. A szerző hőse halá lá t is részletesen le-
ír ja , sőt szerinte „halála előtt ezek lőttenek vala": 

„Sok jámbortul hallottam és úgy írom 
Urunk halála előtt mi lett azt mondom 
karácsony estjén kakuk szólt a / t hallom 
Kassán cseresznyefa virágzott ertöm." 

A sok csoda közé egy babonaság is becsúszik: a pénteki 
nap jelentőségéről a fejedelem életében: 

„Kolozsvárban pénteken született volt 
pénteken keresztelése is lett vo l t 
király udvarába pénteken ment volt 
pénteken onnén is alájutott volt . 

Váradi kapitán pénteken lett volt 
pénteken császártnl jó válasz jü l t volt 
pénteken németekkel is megvitt vol t 
pec János pénteken foglja esett volt. 

Kassába is pénteken bement volt 
pénteken is őt megkoronázták volt 
Rákos mezején az koronázás vo l t 
pénteken ez viláerbul kimúlt volt ." 

A valóság csakugyan az, hogy 1606 december 29-e, Bocs-
kay halálának napja valóban, pénteki napra esett.4 

Bocskay állítólagos gyilkosáról, Kátai haláláról is megemlé-
kezik, bár megjegyzi, hogy „legjen isten igaz ittilő, ha bünesse 
az vagj büntetlen ezben". 

Bocskay érdemeinek fölsorolása után szépen fejezi be a 
fejedelem méltatását lelki életének megvilágításával: 

„Adj úristen még i lj fejdelmet, 
ki tisztelje m e g az te szent nevedet 
hirdettesse mindenütt szent ig idet 
térítse meg az bálványozó nemzetet." 

A históriás ének köztörténeti jelentősége az a sok személy-
név, melyet megőrzött s melyek között több olyan is szerepel, 
amelyet a történelem nem ismert. Így a császáriak közül Belgio-
joso Barbieno Jakab János, Rudolf megtorló hadának első 
parancsnoka, mellette Petz János császári ezredes, majd a vala-
mivel szerencsésebb kezű Básta György, a császári had második 
vezére, kinek Ruber György volt az ezredese. A törököket Böt-
kös basa képviseli, de említést tesz Szultán Szolimánról s Sán-
dor moldvai va jdáról is. Magyar részről szerepelnek a már több-
ször említetteken kívül: Mágócsy Ferenc, Báthori István, Bátor i 
Gábor, Rákóczi Zsigmond, Gyulaffy László, Rákóczi Lajos, Pe-
rényi György, Dengeleghy Mihály, Nagy Albert, Melith Pál, 

4 Szentpétery Imre: Oklevéltani naptár. 1912, 67. 1. 
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Sennyey Miklós, Rhédei Ferenc, Szécsi György, Posta Ábra-
hám, Zeleméri Miklós, Németi Gergely, Pankotai János, Vince 
Pál, Kán Gáspár, Keresztúry István, Dersfy Miklós, Csáky Ist-
ván és F á y György. 

Érdekessége még az ismeretlen históriás éneknek nyelvtör-
téneti szempontból is az, hogy több török eredetű szó benne sze-
repel végleges, mai, már kialakult formájában: sátor, jancsár, 
aga, csausz, szultán. 

Kortörténeti szempontból jellemző a ruhák, tárgyak ese-
mények leírása s azok színei, melyekben eléggé bővelkedik, sőt 
mondhatnánk keleti „fantáziával" í r j a le azokat, pl. Bocskay 
koronáját vagy a fejedelem fogadtatását Rákos mezején, az elő-
kelőségek díszöltönyeit, vagy milyen szemléletesen állítja elénk 
hőse temetését. 

Az ismertetett históriás ének a maga csonkaságában is jelen-
tős, irodalomtörténeti és művelődéstörténeti szempontból egy-
aránt. Erdély életének olyan szeletét mutat ja be, mely korabeli 
költői munkában még nem maradt fenn. Nem mindennapi stílus-
készséggel, elég könnyed verseléssel világítja meg az egyik 
nagy magyar ál lamférfi életét és halálát s leírásaiban annyi ú j -
szerű vonást őriz meg, hogy a kultúrhistória és a történet búvára 
mindig talál újat benne. Személyei, akik minduntalan föllépnek 
az ének színpadán, jelentős képviselői a magyar XVI. és XVI I . 
századfordulójának: mind híres férfiak. Elég részletes, bár pri-
mitív korrajzot td, s igyekszik lelki motívumokat is megpendí-
teni. Az ismeretlen szerző legnagyobb vesztesége az, hogy művét 
annyira megtépázta az idő. Sem a verssorokból, sem a szöveg-
ből nem lehet megállapítani íróját vagy következtetni szemé-
lyére, bár igen közelfekvő volna Czobor Mihályra gondolni, de 
amíg a zágrábi Zrínyi-könyvtár Chariclia-tÖTedékének kézira-
tával össze nem vethetjük, feltevésünket nem bizonyítja semmi. 
Bocskay közvetlen közelében Czobor volt az egyetlen költő. 
Annál inkább rá irányul a figyelem, mivel ő maga is szerepel 
a költeményben. 

Bátran elmondhatjuk Zrínyi jelmondatát erre a torzóban is 
értékes magyar irodalomtörténeti szórványra, mint annyi sok 
megcsonkult szellemi emlékünkre, hogy még az írott munkák 
életében is van: Sors bona nihil aliud. 

Kozocsa Sándor. 


