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THALY, BALLAGI, RIEDL 

R. Várkonyi Ágnes a Magyar Történelmi Társula t Tudománytörténet i Tanulmányok 
című sorozatának első kiadványaként kitűnő, műmellékletnek való papíron, 502 lapos, nagy 
szorgalommal összeállított, kritikai dokumentációban gazdag, helyenként drámai lendületű 
könyvet publikált, Tlialy Kálmán és történetírása címmel. Ez a könyv aktuálissá tesz egy 
évtizedek óta bir tokomban levő közérdekű levelet, amelynek szövegét a lább közlöm. 

Thaly Kálmán a magyar tör téne t tudomány legromantikusabb, harcokban edzett,, 
dicsőség-övizte a lakja , akinek tudósi, irodalmi érdemei a halála után szinte tragikusan omla-
nak össze. Az abszolutizmus alat t az i f jú, nagyreményű Thaly ellen azt a vádat emelik, hogy 
Táncsics forradalmi írásait, katekizmusát terjeszti, márciusi tüntetést rendez. Élete végén à 
városok és vármegyék második Deák Ferencnek nevezik Thalyt, aki a koronás királyt és 
népet kibékítette egymással és aki ezzel a paradoxonnal élteti Ferenc Józsefe t : „Éljen a király, 
éljen Rákóczi szelleme!" Mint az ország szellemi és politikai életének egyik főembere vesz, 
részt Thaly a díszmenetben, amely Rákóczi hamvait a Rákóczi-úton kíséri. Élete végét jómód-
ban, Európa előkelő gyógyfürdőiben tölti , — írja Várkonyi Ágnes (266) . . . 

Ami összeomlott Thaly halálával, az a hivatalosnak mondható, illúziós történelem-
szemlélet és a kuruc balladák hitelességébe, népköltészeti értékébe ve te t t hit. A hazug kuruc -
romantikát (Endrődi Sándor!) Ady Endre versei foszlat ják szét költészetben, közfölfogásban. 
Thaly tudománytalan idealizálását Szekfü Gyula Száműzött Rákóczi-ja (1913) semmisítette 
meg. A magyar Dreyfus-pör volt ez a vita, amelyben Rákóczi és a kuruckor igazi értékelői 
— a haladó és emberi szemlélet, a t udomány szabadsága nevében — S z e k f ü mellett harcoltak. 
A képrombolással vádoltak közé Riedl Frigyes is bekerül , akit régebbi, reális-józan irodalom-
szemlélete mellett ez az áldatlan pör is determinált a Thalyval szemben való erősen kri t ikai 
állásfoglalásra. Thaly leghevesebb védelmezői közé t a r tozo t t a történész Ballagi Aladár, aki-
nek szerepe a balladák irodalmi v i t á j á b a is átnyúlt . 

A kuruc balladák hitelességének pöre a magyar filológiának nagy erőpróbája és p á r a t -
lan diadala volt. Bebizonyítani tizenhetedik századi remekműveknek hi t t költeményekről, 
hogy a XIX. század közepén keletkeztek: hálátlan, de köteles munka volt , és az irodalomtörté-
neti módszerek éleselméjü alkalmazása. 

Tolnai Vilmos a Thaly közléseinek szövegében talál anakronizmusokat, nyelvújí tási 
alkotásokat. Riedl Frigyes a legszebb kuruc bal ladákban ismeri föl Arany János h a t á s á t . 
László Zsigmond (Egyet. Philol. Közlöny 1915) a Sievers és Rutz melódia-kutató módszerét 
alkalmazza a gyanús szövegekre . . . 

Csodálatos és történetietlen szemléletre vall, hogy föl sem ve tődö t t az a szempont , 
miszerint a ballada mint irodalmi m ű f a j nem időtlen és örök gyakorlat, hanem a XVIII. szá-
zad közepén Angliában (1765) és Németországban ( 1773) alakult ki (vö. Epikus románc, dal-
románc c. dolgozatomat, Filológiai Közlöny, 1958, 207. és 353. 1.). A kuruc háborúk idején 
nem írhatott sem népi, sem l i terátus költő aranyjánosi balladákat. Meggyőződésem egyéb-
ként, hogy népballadáink nem függetlenek az irodalmi ballada-műfajtól. 

Riedl bámulatos intuícióval pszichológiai a lapon rekonstruálja Thaly költői pá lyá já -
ban — mert a Fejedelem rajongója a maga módján köl tő és hazafi volt, inkább, mint tudós — 
a pia jraus vagy erősebb szóval a hamisítás lehetőségét. Tanulságos ebből a szempontból 
Várkonyi Ágnes könyvében (419—485) a függelék: Tha ly Kálmán munkáinak jegyzéke. 
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Lapozzunk ebben a bibliográfiában, amely a poétái berek-nek nem mindennapi topog-
ráf iáját mu ta t j a ! Nincs még egy történészünk, aki ilyen romantikus tá jakon , magának terem-
te t t boldogtalanságok és verőfények útvesztőjében andalgot t volna, néha Bujdosó Bálint, 
Palotás Miklós kuruckodó álnéven és ilyen exotikus-biedermeier fölírású sajtóhelyeken, mint : 
Bolond Miska, Családi Kör, Fekete leves, Gombostű, Garabonciás diák, Házi kincstár, Hor to-
bágy, Kétgarasos Űjság, Nefelejts, Ördög naplója, Virágcsokor. A verscímek túltengenek a 
nagytekintélyű akadémikus munkásságában és_ elvezetnek a fiktív költészet, a helyzetdalok, 
„utánérzések", leplezett pastiche-ok világába. íme egy választék: A bujdosó lélek," Az ő rü l t . 
Elment a képzelet bolyongani, Regék és balladák, Régi hím mondák, Kósza betyár (nép-
románc), Az elátkozott lovag (ballada), Dévai harc, Dezső vitéz (1330!), Ó-svéd bal lada. 
Spanyol románc, Hunyadi fohásza a várnai vész után, Szomorú ballada, Szomorú időkből 
(1526), Skót ballada, Csaba vezér (székely ősrege!), Hegedősök bordala a XVI. Században, 
Som Gerő (ballada ó-inagyar modorban), Székely kürt , Szilágyi Mihálynak szomorú dalai török-
rabságban, Rákóczi keserve Bercsényi halálán, Thököly bujdosói (énekli egyik lantos II . 
Rákóczi Ferenc táborában), Bujdosó kuruc dala (1711), Bujdosók siralma . . . 

A kuruc-pörnek egyik megható dokumentuma került elő gyűjteményemből: Riedl 
Frigyes levele Ballagi Aladárhoz, 1914-ben, post festarn. Kétségkívül Riedl kézírása. A címzett 
nem lehet más, mint Ballagi Aladár, Riedl kartársa a pesti egyetemen. Ez kitűnik a levél 
tartalmából és ezt bizonyítja az is, hogy annak idején a vagyonmentő vásáron vet t és Ballagi 
Aladár pecsétjével ellátott könyvek egyikében talál tam. 

Riedl udvariasan elhárí t ja magától Ballagi szóbeli meghívását (volt oka rá!) és lá toga-
tás helyett levélben válaszol irodalmi ellenfelének. 

Igen T. Kollega Ur, 

Mért nem léptem fel a kurucz baladakra [sic] nezvé [sicj Thaly életében? 
Mert lassanként győződtem [sic] meg. Thaly életében csak gyanúm volt, az a 

vág* impressióm, hogy néhány ballada modern. A szükséges levéltári kutatásokat csak 
tavaly végeztem. Thaly levelei külömben [sic] régebben nem állottak volna rendelke-
zésemre. Négy évvel [áthúzva: ad tam ki] Thaly halála után adtam ki czikkemet: ha 
esetleg elolvassa, meg fog győződni, hogy nem t ámadom Thalyt, hanem mindig t isz-
telettel beszélek róla és ki akarom mutatni , hogy sokkal jelentékenyebb költő vol t , 
mint általán hiszik. 

Hogy volt e valami befolyása a bécsi kamaril lának az én szöveg-kritikai elméle-
temhez — erről tán nem szükséges szólnom. 

Utolsó beszélgetésünk alkalmával, Ön volt oly szíves, magához invitálni: 
tán nem fogja rossz néven venni, hogy legalább e levéllel keresem fel. 

Őszinte tisztelettel 
Riedl Frigyes 

1914 márcz. 11 

A bécsi kamarilla befolyásával vádolt Riedl levele diszkrét iróniával figyelmezteti 
Ballagit, hogy olvassa el azt a szöveget, amelyről rossz véleményt formál. A tudós Riedl emberi 
portréjához is értékes vonásokra világít rá ez az írás. 

* Vague ( f rancia szó): 'b izonyta lan ' , ' ködös ' . Festészeti műszó is. A németek szere t ik haszná ln i . 
Thomas Mann í r j a a Tonio Kröger (1922) VI. f e j . -ben : , ,mit einer vagen und abwehrenden A r m b e w e g u n g " . 
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