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I. B E V E Z E T É S . 

1926 augusztus 29-én lesz 400 esztendeje, hogy Mohács 
mezején elveszett a nagy, független Magyarország. E csatát 
nem II. Szulejmán nyerte meg; ezt mi vesztettük el. Gyá-
szosan igazolja e tényt pár év múlva Buda elfoglalása (1541), 
valamint a későbbi folytonos török terjeszkedés is, mely egé-
szen a felszabaditó 16 éves háborúig (1683) folyton hasogatta 
zsákmányát a magyar hon testéből. Nem akarok az események 
okaival foglalkozni, hisz' aki megfigyelte a magyar nemzet 
legutóbbi, a trianoni békéig vezető kálváriáját, az bizonyára 
úgyis tudja, hogy mik szokták a nemzeteket rombadönteni; 
csak azt az egy körülményt akarom kiemelni hazánk történe-
téből, hogy Magyarországot sohasem idegen segítség mentette 
meg a végromlástól (pl. IV. Béla és Hunyadi János idejében) 
s a nagy bajok közepette valahányszor idegenektől vártunk 
segítséget, azok mindig cserben hagytak bennünket (pl. II. 
Rákóczi Ferencet a franciák az ónodi gyűlés után, 1707-ben). 
A szomorú. Mohács utáni események nagyon sürün mutatják 
e jelenséget, mert I. Ferdinánd s a későbbi Habsburgok is 
Magyarországot csak birodalmuk egyik kapujának tekintették. 
Ha Magyarország idegen segítséggel nyert valamit vissza el-
vesztett területeiből (pl. 1686. Buda visszafoglalása), drágán 
kelleti azt megfizetnie. (Buda visszafoglalása után is le kellett 
mondania a ius resistendi-ről, el kellett ismernie a Habsburg-
ház férfiágának örökös királyságát és a koronázási hitlevél 
megváltoztatását). A dinasztiához hü főuraink is többször be-
látták, hogy Bécsben bizalmatlanok a magyar ügyekkel szem-
ben (pl. a Wesselényi összeesküvés okai), viszont, ha megtör-
tént, hogy valamelyik ellenfelük, a haza érdekeit tartva szem 
előtt hozzájuk pártolt, életével lakolt bizalmáért (pl. Marti -
nuzzi 1551 ). Ugyancsak a dinasztia iránti hűsége miatt kellett 
elveszni Zrínyi Miklós szigetvári hősnek is (1566). Számtalan 
ilynemű példát lehetne felsorakoztatni hazánk történetének a 
mohácsi vészt követő időiből, de annyi példát nem lehetne 
találni egy korszakból sem, mint az úgynevezett kuruc kor-
szakból ( 1 6 7 0 - 1 7 1 1 ) s az azt megelőző s az azt megindító 
nyomorúságos időkből. Talán sohasem fenyegette a magyar 
nemzet létét annyi és akkora veszély, mint ebben a korban. 
I. Lipót (uralkodott 1657—1705), ki a királyi cimen kivül 
jóformán semmi kapcsolatot sem tartott fenn a nemzettel, sza-



kadatlan szabadságharcok között uralkodik. A Wesselényi ösz-
szeeskíivés, a bujdosó kurucok és Thököly Imre küzdelme és 
II. Fákóczi Ferenc szabadságharca kisérik végig uralkodását. 
Lipót már nem éri meg a harc végét, de a bécsi udvarnak 
Magyarországra vonatkozó politikája, mivel nem vele szüle-
tett, nem is halt ki vele, csak főben történt változás. Azonban 
az elnyomatás ő alatta a legerősebb. Ekkor beszélnek először 
nyiltan az Ein Österreich1 )-ről, — a magyarság csekély meg-
szakításokkal majd félszázadig küzd ellene, - a király, külö-
nösen 1672-től 1681-ig, alkotmány nélkül uralkodik, mely által 
törvénytelen állapotok következnek, ekkor dolgozza ki Kollonics 
az »Einrichtungswerk des Königreichs Ungarn« 2 ) cimii javas-
latát, melynek lényege Magyarországot németté, koldussá és 
katholikussá tenni. I. Lipót uralkodásához fűződik a neoacqistica 
commissio, a Diploma Leopoldianum, a protestánsok elnyoma-
tása, a törvénytelen adók sorozata, Ampringen János Gáspárnak 
Magyarország és kapcsolt részei kormányzójává történt kine-
vezése, a szerbek betelepitése a Szerémségbe és Bácskába, a 
nagyszámú idegen katonaság saját költségünkön s a mi féken-
tartásunkra való elhelyezése az országban, Caraffa eperjesi, Sze-
lepcsényi pozsonyi vértörvényszéke, a protestáns papok gálya-
rabságra való hurcolása stb. Mindezek következménye egy 
mondatban foglalható össze: bujdosó volt a magyar saját hazá-
jában. A bujdosók először Erdélyben, a magyar szabadság" 
fellegvárában találtak menedéket, majd a keserűségek és tábo-
ruk gyarapodtával a Felvidékre törtek be (1672). Tikkor kez-
dődik országos -jellegűvé válni a kuruc-labanc háború. Nagy. 
az ország sorsát megváltoztató események játszódnak le a há-
ború alatt: az ország jóformán teljes részének felszabadulása a 
török alól, alkotmányjogi változások, Erdélynek, mint a magyar 
alkotmány és vallásszabadság fegyveres őrzőjének a politikai 
hatalomról való lesülyedése és kiszolgáltatása a bécsi udvai 
számára. Thököly szabadságharca végre' mégis a bécsi udvar 
diadalával végződött, de a bécsi udvar nem tanult e szabadság 
harcból s hatalmában elbizakodva s féket nem ismerve ott 
folytatta gyászos emlékű munkáját 1690 után is, ahol 1672-ben 
abbahagyta. A pohár ismét csordultig telt. A hegyaljai fel 
kelés (1697) csak helyi jellegű tiltakozás volt az erőszakosko-
dások ellen, azonban II. Rákóczi Ferenc szabadságharca alap-
jában renditette meg a dinasztiát, s ha nem is sikerült ugy a 
küzdelem, s ha nem is vezetett oly eredményekre, mint ami-
lyeneket akartak e szabadságharc bajnokai és velük együtt az 
egész magyar nemzet, mégis megmutatták, hogy van a nem-
zetben elég erő és ellenállás és lesz is mindig az őt el'nvomó-
törekvések ellen. A szabadságharcok kimenetele nem a mi ja-
vunkra végződött, de az eredménye igen. Lényegesen csök 
kent ezután az erőszakoskodó törvénytelenség. A magyar haza-

') Dr. Márki Sándor • 11. Rákóczi Ferenc emlékezete 5. 1. — 2) Horváth 
Mihály: Magyarország történelme IV. k. 250. 1. 
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fiak külsőleg elfeledték a sok nyomorúságot, a sok szenvedést, 
a sok igazságtalanságot, csak lelkükben lobogott m é g a mult 
emléke s — irne — ezt is el tudta feledtetni velük a dinasztia, 
midőn a Habsburg-ház nőágának örökös királyságát egyhan-
gúlag szavazták m e g a rendek (1722 jun. 30), sőt később 
már fegyvert is fogtak annak megvédésére. (Vitám et san-
guinem . . . 1741 szep. 11 ). Mindezen dolgok azonban nem ho-
mályosítják el egy pillanatra sem a kuruc korszak szabadság-
hőseinek, különösen II. Rákóczi Ferencnek érdemeit a hazá-
nak tett szolgálataikban és szabadságharcaiknak jelentőségét 
és legkevésbbé sem cáfolják azoknak jogos és igaz voltát. Hisz' 
a kurucok a majtényi sikon nem a fejedelem iránti hűtlenség-
ből, még kevésbbé a dinasztia iránti szeretetből tették le a fegy-
vert: az általános kimerültség, a béke óhajtása volt az oka 
az elfogadható egvesség elfogadásának. 

E hosszú önvédelmi harcnak azonban nemcsak nemzeti 
szempontból van óriási jelentősége. Az a csodálatos szépségű 
és gazdag népköltészet, mely ebben a korban keletkezett és 
virágzott, fölbecsülhetetlen értékű irodalmi emlékünk. Megszólal 
ezekben a tábori élet. a németgyülölet, a szerelem, a honfiúi 
bu, a bujdosás keserűsége, a rabság, a nyomorúság stb. — 
szóval az élet minden mozzanata. Művészi értéküket felbecsülni 
e kor költészeti maradványainak az irodalomtörténet feladata, 
azonban van azoknak egy másik, sokkal kiválóbb értékük is: 
ez történetforrási jelentőségük. A kor hangulata, a nevezetesebb 
események leírása, a csaták története, a kor főbb embereinek 
ténykedése és jellemzése stb. egytől-egyig fontos forrásai e 
kornak a történetíró számára, melyeket nem hogy nem lehet 
elkerülni, hanem náluk nélkül m e g sem lehet érteni e korszakot. 

II. A XVII. század jeílenuése. 

Évszámokkal nem lehet a történelem korszakait egymástól 
elválasztani. A középkor megszűntét épp u g y nem Jehet az 
1492-ik évhez kötni, mint kezdetét a 476-ik évhez. Kétségtelen, 
hogy hazánk történetét is bajos századok szerint felosztani, azon-
ban mégis lehetséges az egyes korszakok között párhuzamot 
vonni, különösen akkor, midőn az illető korok sok tekintetben 
különböző képet tárnak szemünk elé. Ha megnézzük a X V I . 
és a XVII . századot, a két század eseményeinek alakulásai 
között szintén megtaláljuk azt a különbséget, mely lehetségessé 
.teszi azt. hogy ez utóbbinak jellemzésével külön foglalkozzunk. 
Annyiban megegyezik a két század története egymással, hogy 
mindkettőben az őt fenyegető két nagyhatalom ellen küzd a nem-
zet; azonban, mig a XVI . században megvan mindenkiben a 

i) A XVII. század jellemzésében vezérfonalul Marczali Henrik: Magyar-
ország cimü könyvét használtam. (516—530. I.) 



remény vagy a töröktol, vagy a némettől (a Habsburg uralko-
dók 1438-tól 1804-ig szakadatlanul viselték a német-római csá 
szári méltóságot: innen a német elnevezés) való megszabadulásra, 
addig a XVII. században lassankint belátja a nemzet, hogy a 
hosszas küzdelem mindkettővel, a belső pártvillongások, a val-
lási és politikai ellentétek annyira lekötötték és el gyengítették 
az országot, hogy csak a kellő védekezésre van utalva e két' 
nagyhatalommal szemben, melyek közül mindkettő épp e szá-
zadban éri el hatalmának tetőpontját. A XVI. század kétség-
kívül a legmozgalmasabb kora hazánk történetének ugy szellemi, 
mint politikai tekintetben. A politikában a török uralom, a német 
uralom, a nemzeti királyság eszméi váltogatják egymást, szel-
lemi tekintetben pedig a reformáció és a könyvnyomtatás ter-
jesztése gyakorol nagy hatást a műveltségre. A bécsi béke 
(róoó) azután bebizonyította azt, hogy a nemzetnek nincs elég 
ereje régi függetlenségének visszaszerzéséhez, sem pedig területi 
nagyságának helyreállításához, mert ugy a német király, mint 
a török hódoltság megmaradt. Vallási tekintetben pedig a katho-
likus egyház megerősödése következik az uj században, de az 
is kiviláglik, ho'gy a protestáns vallás is megállapodik, s ha 
küzdenek is ellene a katholikus főpapok, nem lehet háttérbe 
szoritani a katholikus vallással szemben. A vallásszabadság pedig 
hazánkban teljesen összefüggött az alkotmánnyal: az egyiket 
nem lehet megsérteni a másik megsértése nélkül. A sok harcban 
e század szabadsághősei: Bocskay, Bethlen, a Rákócziak s 
Thököly mindig e kettőért küzdöttek különböző szerencsével. 
Négy korszakra oszlik e század') 1. a nemzeti és vallási szabad-
ságért vivott harcok kora (1604—1619); 2. Bethlen Gábor és 
a két Rákóczy György küzdelmei és ezen küzdelmek ered-
ményei ( 1619—1657) ; 3. az alkotmányunk veszélyei és a török 
járom alóli felszabadulás (1657—1686); 4. az örökös királyság 
kialakulása, mely a török uralmat megtöri és az alkotmányt 
ujabb veszélyekkel fenyegeti (1687—1703). E század első felé-
ben Erdély története mutatja a példát, hogy csak az önvédelmi 
harc az eredményes és helyes utja a nemzetnek a nehéz, poli-
tikailag zavaros időkben. E korban Erdély virágzása Magyar-
ország sorsának javulását jelenti; a század második felében, 
miután II. Rákóczy György kalandos lengyelországi vállalata 
következtében Erdély hatalmi állása (1657) s később a függet-
lensége is (1691) elveszett, az egész országra szomorú korszak 
következett. A polititkai helyzet lassanként megszilárdult. Ennek 
főoka a Habsburg-uralom folytonossága volt és következménye 
az, hogy főuraink vagy a király szolgálatába állottak, vagy 
félrevonultak. A várak védelmi jelentősége folyton csökken e 
században és vele együtt a főurak politikai sulva is. Ehhez 
járul nagyrészüknek a katholikus hitre való áttérése, mely azután 
végkép a bécsi udvar karjai közé kergette őket. A köznemes-
ség tulnyomórészben protestáns, tehát ellenzék. A polgárság 

') Horváth Mihály felosztása; Magyarország történelme. IV. kötet. 



helyzetét csak azokon a helyeken lehet kedvezőnek mondani, 
ahová a török nem járhatott el. í g y pl. Kassa, Pozsony, Eper-
jes, Kolozsvár és Brassóban stb. A jobbágyság helyzete, külö-
nösen a török hódoltság területén szomorú. Hajdan virágzó vá-
rosok néptelenekké váltak, több szomszédos falu és város eggyé 
zsugorodik össze, miáltal különösen az Alföld legnagyobb része 
válik lakatlanná, igv fejlődnek azután naggyá az elpusztult 
városok rovására .Szeged, Makó. Kecskemét, Nagykőrös, Ceg-
léd, Hódmezővásárhely, stb. A pusztán maradt földeket ezen 
városok lakói kibérelték a töröktől állattenyésztés céljából és 
az Alföld népeinek nagy része a földmivelést a pásztori élettel 
cserélte fel. A török uralom kegyetlenkedése és zsarolása azt 
eredményezte, hogy a nagy törökgyülölet folytán a másfélszá-
zados uralom alatt is megmaradtak a magyarok nemzeti mivol-
tukban és mindig ideiglenesnek tekintették a török megszállást. 
A század második felében azután, különösen az országot felsza-
badító török háború (1683—1699) alatt és után ugy látszott, 
hogy a német elnyomás sokkal veszedelmesebb a nemzet létére 
nézve, mint a török elnyomás és az erőszakos és törvénytelen 
uralom lassankint ismét eggyé forrasztotta a nemzetet a XVII. 
század végén és a XVIII. század elején, II. Rákóczi Ferenc 
szabadságharcában; sokkal erősebben, hatalmasabban és egy-
ségesebben harcolt ekkor a nemzet a német elnyomás ellen, 
mint száz évnek előtte, a 15 éves török háborúban (1591 —1606) 
a török ellen. 

III. A küftic korszak rövid története és veíe együtt 
a történeti vonatkozású, egykorú versek ismertetése. 

A magyar nemcsak született katona, hanem született poéta 
is. Innen a magyar népköltészet rendkívüli gazdagsága. A 
szerző többnyire ismeretlen, mig a dalok bejárják az egész 
országot. »A leányok dal közt fonnak; ,a vőfély a lakodalomra 
versben hijja m'eg a vendégeket; a felköszöntéseket gyakran 
versben mondják; ha valakit ki akarnak üldözni a világból: 
csufo% nótát csinálnak rá. sőt még a halálra itélt rab is . . . vers-
ben búcsúzik el az élettől : 1 ) . »A huszár honvágyát, a betyár 
üldöztetését, az elhagyott szerető bánatát dalban panaszolja « 2) 
»Harcos őseink énekelve mentek a csatába, dalban lelt hangot 
diadalmaik öröme, dal enyhité bujdosásaikat s dal adott bal-
zsamot a nehéz időkben a honfiuk vérző szivére« 5) Mily érdekes, 
hogy a »40 évig (1670—-1711 úgyszólván folytonosan pusz-
tító háború fegyvercsattogásai, ágyudörgései közt, felgyújtott 
házaik világánál, elparlagosodott telkeiken s vadonokban és 
idegen országokon bujdosva is kedvelték és művelték :< 4) a 

') Thaly Kálmán : Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok J. kötet 2.1. 
2) U. o. 2. lap. - 3) U. u. 3 1. — 4) Thalv Kálmán : Adalékok a Thököly és 
Rákóczi kor irodalomtörténetéhez I. kötet 14 1. 
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költészetet őseink és oly erősen művelték, oly gazdagon, hogy 
ezen kor költészetének és ebben való gazdagságának hiába 
keressük mását történelmünkben. Az 1848—49-iki szabadság-
harcnak meg volt a maga Tyrtaiosa, Petőfi Sándor, de a 
kuruc kornak jórészt ismeretlen költői vannak, kiket egyrészt 
Balassa Bálint dalai, részben pedig a szenvedés, a rabság, a 
diadalok, a vezéreik iránti határtalan rajongás, a labancgyü-
lölet stb. ihletnek. A fejedelemtől lefelé, kinek irói tehetségét 
legjobban bizonyítják emlékiratai 1), az utolsó közkatonáig mind-
nyájan át voltak hatva a költészeti érzelmektől, részint írva, 
részint olvasva a dalokat, pl. »egv, a csatatéren elveszett sze-
gény kuruc hadnagy oldialán függött tarsolyában ott találták 
— Balassa verseit«2). A bálványozott vezérről elnevezett Rákóczi 
induló magva is akkor keletkezik,3) melynek gyújtó hatása 
még ma is oly erős, mint hajdanában. Azonban, mivel e költé-
szeti emlékek magukon viselik a kor bélyegét és a nevezetesebb-
történeti események hü megőrzői, fontos történetforrási értéket 
képviselnek számunkra. Minden egyes költemény egy-egy mo-
zaikdarab, melyet összerakva előttünk áll az egész kuruc kor-
szak minden lelkesedésével, küzdelmével, szenvedésével, fájdal-
mával . . . Ebben rejlik a kuruc költészet történetforrási értéke4) 

A kuruc-korszak — mint emiitettem — úgyszólván teljesen 
I. Lipót uralkodásának idejére esik. Ő harmadik fia volt IV. 
Ferdinándnak s eredetileg papnak szánták és nevelték.~J) 1657-
ben került a trónra. Uralkodása a törökökkel szemben szeren-
csés, mert az ő uralkodása alatt verik meg a törököt először 
hazánk területén a mohácsi vész óta döntő ütközetben Szent-
gotthárdnál (1664 aug. 1). Az országot felszabaditó török há-
ború (1683—1699) szintén az ő uralkodásának idejére esik. 
Azonban a nemzetre nézve káros vasvári békének törvénytelen 
formák közt való megkötése/') valamint későbbi, törvénytelen 
uralkodása szempontjából Ítélve meg őt, legszomorúbb emlékű 
uralkodóink közé tartozik. A vasvári béke megkötése elége-
detlenséget és politikai aggodalmakat keltett még az udvarhoz 
hü főurainkban is, kik a haza sorsán aggódva, titokban tanács-
koztak a nemzet jogainak biztosításáról Mikor a király Lob-
kowicz miniszterével tanácskozott velük, (Pozsonyban, 1663 nya-
rán) Wesselényi nádor nyiltan szemébe mondta neki a béke-
kötés törvénytelenségét és a békéből származó károkat az or-
szágra. A király ekkor orvoslást igért s az elégületlenség némi-
leg csillapodott. Mivel azonban nem igen történtek orvoslások, 
különösen a török rablások megakadályozására, a főurak tovább 

Thaly Kálmán: Adalékok a Thököly és Rákóczi kor ir. tört.-hez 1. k 14.1. 
2) U. o. — 3) Thaly: Adalékok II. köt. 214—241. I — 4) Mivel ez utóbbi 
mondatom bizonyítása értekezésem célja, belőlük a megfelelő részleteket 
a kor történetének tárgyalásánál közlöm. — 6) A kuruc korszak történetének 
tárgyalásánál főforrásom Horváth Mihály: Magyarország történelme IV. köt. 
és Dr. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc c. munkája. — A béke törvény-
telen volt, mert a király, hitlevele ellenére, a magyar tanácsosok megkérde-
zése nélkül kötötte azt. (Horváth Mihály idézett könyve 42. I.) — 7) Horváth 
M. 50. 1. 



tanácskoztak titokban. Érintkezésbe léptek XIV. Lajos francia; 
király követével, Gremonvillel is a magyar ügy pártolása ér-
dekében 1 ) . (Wesselényi és Zrinyi Péter). Szépen folytak az 
előkészületek, azonban Wesselényi halála (1667 márc. 28) után 
fölbomlott a főurak közt az egyetértés. Közben az összeesküvés-
ről a király is tudomást szerez Panajotti portai tolmács által' 
s a bajok orvoslása céljából Eperjesre hiv összejövetelt (1669 
ápr. 14). Itt azonban nem sikerült orvoslatokat kieszközölni, 
mivel a királyi biztosok csak Ígéretet tettek arra, hogy jelen-
tést tesznek róluk az udvarnál. Tehát az elégületlenség meg-
maradt. De az összeesküvők ügye is rosszul állott és XIV. Lajos 
lesújtó válasza után, »viseltessenek törvényes fejedelmök iránt 
engedelemességgel« — kitört a meghasonlás köztük személyi 
érdekek alapján. A bécsi udvar közben mindezekről értesül, 
de várakozó álláspontra helyezkedik. Végre Zrinyi és Fran-
gepán Horvátországban kitűzik a felkelés zászlóját (1670). Az 
udvar ekkor felcsalogatja őket Bécsbe, valamint Nádasdyt is 
és az itt összeült (szept. 20) császári, hadi, alsóausztria.i kor-
mánytanács halálraitéli őket s kivégezteti (1671 ápr. 30) távol 
hazájuktól, távol a magyar törvények oltalmától. Következett 
a bosszú. Pozsonyban, Rothal gróf elnöklete alatt vértörvényszék 
alakul, hogy 300 nemes és protestáns lelkész fölött, kiket az 
össeesküvés részeseinek tartottak, Ítélkezzen. Lipót kiadja udvari 
rendeletét (1671 márc. 21), melyben császári teljhatalmánál, 
fogva elrendeli, hogy ezentúl számosabb katonaságot tart az 
országban, kizárólag a lakosság költségén, hasonló rendellenes-
ségek meggátlására. E rendelet értelmében nemes és nem nemes 
egyaránt volt kötelezve adót fizetni. E rendelet vezeti be a fo-
gyasztási adót is s e rendelet végrehajtó közegének, a királyi 
kamarának (Pozsony) elnökéül Kollonics Leopold bécsújhelyi 
püspököt nevezte ki Lipót. Följajdult az ország. Lipót hiába 
hirdet közbocsánatot és hiába enyhíti e szigorú rendeletet 
(Laxemburg jun. 6), maguk a kath. főpapok mondták szemébe 
a királynak e rendelet törvénytelenségét.2) Most tehát más utat 
választanak Kollonicsék s a prot. vallásfelekezetek ellen fordítják 
a kath. főpapokat. »A fogás sikerült«.3) A prot. templomok, 
harangok és iskolák elvétettek, a lelkészek részint elűzettek 
székhelyükről, részint gályarabságra Ítéltettek. Közben az or-
szágban elhelyezett német katonaság zsarolása oly nagy mérvet 
öltött, hogy csak a szikrának kellett kippattanni, hogy lángba 
boruljon tőle az egész ország. Ez nemsokára be is következett. 
(1672 nyarán). Az Erdélybe menekült magyar nemesek szer-

vezkedni kezdtek s A p a f f y Mihály fejedelmet ügyük részére 
megnyerve a törökkel alkudoztak, mig végre, a nagyváradi 
basa melléjük állván, betörtek Magyarországba. Rövid idő alatt 
15.000 emberrel küzdöttek — a hajdúk is melléjük csatlakoz-
tak — oly sikerrel, hogy Béltek és Nagybánya elfoglalása után 
Spankau császári tábornokot is visszanyomták Kassáig. Kálló-

i) Horváth M. 52. 1. — 2) U. o. 83. 1. — 3) U. o. 85. 1. 
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vára, Ónod, Tokaj, Szendrő, Fülek megszállása és Putnok el-
foglalása után Kassa felé indulnak a felkelők, hol Spankaut 
kétszer is megverve a várost körülzárják. De a vezérek (Pet-
rőczy, Szuhay, Kende, Szepesi) egyenetlensége miatt csak-
hamar elvesztik a döntő csatát, az egyesült császári hadakkal 
szemben (Győrke mellett). A szétvert fölkelők Erdélybe me-
nekülnek s a császári hadak véres bosszút állnak az elfogotta-
kon. Bár e mozgalom inkább vallási jellegű volt, a katholikusok 
részéről történt sérelmek miatt, Lobkowicz és minisztertársai 
elérkezettnek látták az időt arra, hogy az országot összes alkot-
mányától megfosszák. 1673 febr. 27-én iVinpringen János Gás-
pár, a német lovagrend nagymestere, Magyarország teljhatalmú 
kormányzójává neveztetett ki négy magyar és ugyanannyi német 
tanácsossal. A magyar tanácsosok: Szelepcsényi érsek, Forgách 
Ádám h. országbíró, Majtényi János kir. személvnök és Kol-
lonics Leopold, német tanácsosok: Gr. Pötting, Sparikau, Er-
hard, Hoffmann. Ámpringen hadi és eretneknyomozó törvény-
székei azután teljes mértékben megfeleltek a bécsi udvar belé-
jük helyezett bizalmának és nemsokára ártatlanok jajszavától 
hangzott az egész ország. Ez időben oszlik azután az ország két 
pártra, az egyik, mely Ampringenék munkáját helyeselte, volt 
a labanc, az elnyomott a kuruc (a landsknecht és a crux sza-
vakból). A bujdosóvá tett elnyomottak rá-rácsapnak a németre, 
de igencsak sikertelenül. Ez alatt pedig a jezsuiták erőszako-
san téritik a protestánsokat a kath. vallásra és Szelepcsényi kör-
levelet bocsát ki a bányavárosokba (1673 aug. 23), melyben 
maga elé idézi az összes prot. papokat és tanítókat, hogy őket, 
mint a Wesselényi-összeesküvés bűnrészeseit, megbüntesse — 
Lipót amnesztiája dacára. Hiába volt minden folyamodvány 
és könyörgés Lipóthoz; a megjelenteket részint állásukról mon-
datták le, részint száműzték. A következő évben (1674 márc. 5) 
ismét megidézik az összes prot. papokat és tanítókat Pozsonyba, 
hol, bár sokan előre tudva, hogy mi következik, elbujdostak 
és külföldre menekültek, mégis több mint 300-an megjelentek. 
Ezek közül 236 részint kivándorolt, részint állásáról mondott 
le, mig a többi börtönbe vettetett. Néhányan innen is megmene-
kültek szökés által, mig a megmaradottakat, kik hitük mellett 
szilárdan kitartottak, Triesztbe, gályarabságra hurcolták, hol 
több mint felerészük elpusztult s a megmaradottakat a bran-
denburgi, a szász választófejedelmek, valamint Rujter Mihály 
holland követ közbenjárására végre hazabocsátották (1676). 

Lássunk ezen időkből néhány korfestő költeményt. 
Lipót 1671 márc. -2i-iki rendelete végrehajtásának követ-

kezményét igy jellemzi a »Vagyon hazánkban« kezdetii egy-* 
korú v e r s : 1 ) 

1. s. Vagyon hazánkban két gonosz ember: 
A Portió Pál és Forspont Péter. 
Ez a Portió mindent földhöz vér: 

Thaly Kálmán: Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok II. kötet 380.1 
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Forspont pediglen ökröt, lovat kér. 
Ez a Portió micsoda ember. 
Lovon jár, kiált > Gib mein Pfert Haber1« 
Házamban bészáll, ágyamban hever, 
Magamat pedig hidegre kiver. 
A portióért mindent eladtam. 
örökségemet zálogban hánytam, 
Rongyos bocskorban alig maradtam, 
Öt, hat, hét rívó gyerek van rajtam. 
Két kaszakövem, egy cséphadaróm. 
Egy fatarisznyám. egy somfabotom 
Semmim sincsen több, mégis untatom 
A portióért exequáltatom. 

23. s. Forspont pediglen üti a polgárt, 
Ha nem megy hamar, megadja dijját. 

29. s. Fogjuk meg koma ezt a portiót, 
Vessük a sánczra az exekutiót, 
A ki minekünk nem hoz semmi jót, 
Ne mondja ezután hazánkban Berdót1) 

Szintén e korból való (1671) a következő vers »Papvilág 
Magyarországon« 2) 

5. s. Akárhová tekints, mindenütt pap az ur, 
Kincses jószágodban ő kedve szerint dul, 

8. s. Akaratjok ellen nem pöndülhet egy hur, 

13. s. Váraidat mikor vijja az ellenség: 
Nincs akkor papoktul semmi hadi költség; 

25. s. Az ország dolgárul papok dirigálnak, 
Törvényt, eausákat azok indicálnak. 
Világi tisztekben papok válogatnak; 
Csak azt nem nyerik meg, az mit nem akarnak. 

30. s. Mostan gubernátor egy hitvány plébánus3) 

37. s. A mostani királyt pap tartja fékszárnál 
Arra húzzák, vonszák, mint érsek praedicál. 
Hogyha ellenek jár: pápa átka rászáll. 
Csak papvilág fénlik: a magyar alászáll! 
Gonosz fogásokkal szegényt elhitették. 
Királyi szent hitit véle megszegették; 
Eretneknél hittel az mi fogadtatik, 
Nem szükség megállni, illven ok vettetik. 

Majd folytatja, hogy a király megesküdött a három vallás 
tiszteletbentartására, mely esküt az egész magyar nemzetnek 
tette, de nem tartotta meg s azonkívül: 

55. s. . . . szabad nemzetünket sarczoltatja. 
Temérdek adóval éppen elpusztítja; 

l) Wer da? (Thaly K. jegyz.) — -) Thalv K.: Adalékok I. kötet 8.1. — 
-3) Szelepcsényi György esztergomi érs. kir. helytartó. 
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S az eskitszegés eredményét abban látja, hogy: 

75. s. Eörösztyén körösztyént rontja országunkban, 
Pogány örömére elfogyunk magunkban. 

Majd a prot. papok és templomok sorsáról: 

89. s. Neved hirdetői, Igéd forgatói 
Tömlöczczel kinzatnak lölkiink tanítói. 
Pusztán állnak mastan Istennek templomi. 

Az üldözött prot. papokról pedig igy emlékezik a »Ral> 
praedikátorok éneke« 1): (1674). 

26. s. Vagyon szolgáidon sok kemény vasazás 2) 
Egyptombcli sok talicskatolás. 

45. s. Utczákrul utczákra az nagy hévségben 
Hurczolnak bennünket német köntösben; 
Csak meg nem halunk az mészkeverésben. 
Bilincsben vetnek estve az tömlöczben. 
Ott is az tömlöczben nincs nyugodalmunk, 
Nem jön az nagy bűzben szemünkre álmunk, 
Az sok raboktul való szorultságunk, 
Sokan éjszaka csak mind talpon állunk. 
Másnapra virradva az oíficérek 
Visznek, — kezeinken az vasbelincstk; 
Hosszú napestig sok pálczaütések 
Esnek hátunkon keserves verések. 
Elaléltunk immár az nagy éhségben; 

61. s. Vagyunk még számszerint ötvenkilenczen, 
Kik távul egymástul, idegen helyben 
Fogva tartatunk . . . 

Ugyancsak a »Protestánsok üldöztetéséről«3) egy másik, 
ének igy szól: 

84. s. A Jézus taüui iszonyú Ínségben 

Vágynák, keseregnek békókban s bilincsben; 

88. s. Némelyek csak nyögnek a büdös tömlöczben, 

92. s. Némelyek közülök rabotás munkával 
Óh, mint terheltetnek szörnyű szolgálattal I 

96. s. Némelyek vitetnek az itélőszékre 

116. s. Testek elbágyadott a szörnyű éhséggel, 
Holott Mikeással csak száraz kenyérrel 
Tengődnek, s gyomrukat töltik büdös vizzel, 

b Thaly K : Adalékok I. kötet 49. 1. - 2) a rab prédikátorok az Úrhoz 
könyörögve mondjak a következő sorokat. 3) Thaly K.: Adalékok j. k. 58.1. 
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Majd a következő (1675) évben a »Gályarabságra hurcolt 
praedicatorok éneke" 1 ) igy emlékezik meg sorsukról, Lipót 
szájába adva a szót: 

21. s. Csak titkon egy éjjel, hogy senki ne tudja 
Mikor megéhezik Trigyintum városa Trieszt), 
Hiszen közel oda már a nagy Adria, 
Hánjátok mind bele . . . 

A német gyűlöletet a küzdelem kitörésekor (1672) leg-
jobban jellemzi a »Kuruc tábori dal«2), mely elmondja, hogy: 

5. s. Szegény legénynek . . . 

8. s. Két pogány közt egy hazáért omlik ki vére 1 

11. s. Ez az istentelen német annyi kárt tött már: 
Hozzá képest hogy mit sem tett török, sem tatár! 

17. s. Mindent igér, de csak szorultjában; 

Semmit bé nem vált, ha szabadjában; 

s biztatja társát, hogy 

28. s. Vágd. . . még az magyart is társaságában! 
Közben a bujdosók embertelen kegyetlenséggel állottak 

bosszul hozzátartozóik kinoztatásai miatt, de, ha közülök vala-
kit a császáriak elfogtak, azok még iszonyúbb halállal lakol-
tak, melyet válogatott kinzások előztek meg. Legtöbbet szenve-
dett azután az összecsapások színhelyén lakó nép. El is mene-
kültek, részint török földre, részint az erdőkbe, hogy legalább 
nyomorult életüket menthessék meg. Ugyan kinél emelhettek 
volna panaszt? »Katona levén a vádló, katona a tanú, katona a 
bíró«3). Igaz, hogy Lobkowicz 1674- okt. 17-én megbukott, 
de a nyomor, a kegyetlenség, a nemzetre mért csapás az ő 
távozásával sem szűnt meg. bár mindezeknek ő volt a megin-
dítója. Lipót ugyan Lobkowitz távozta után enyhíti a kegyet-
lenségeket, de ez csak azért történt meg, mert a XIV. Lajos 
.elleni háborúja (1673-tól) szerencsétlenül folyt és szüksége volt 
magyarországi zsoldosaira, azonkívül a török is be-be csapott 
zsákmányolni örökös tartományaiba. Több amnesztia igéret hang-
zott el már ekkor Ampringenék részéről, de az Ígéretek ekkor 
már nem hatottak az elkeseredett magyarokra. A háborúskodás 
tehát folyt tovább idebent, még a következő évben is (1676) 
s az 1677. év nyarán oly erővel indult meg (Késmárk elfog-
lalása), hogy a kassai kapitány, a véreskezű Kobb vérvörösre 
festett akasztófával, karóval és kerékkel feldíszített körleveleket 
bocsátott ki és oly erővel igyekezett megtorolni a nagyobb 

i) Thaly K.: Adalékok 1. kötet 66. 1. - 2) U. o. 31. 1. — 3) Horváth M.: 
ÍV. kötet 99. 1. 
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hévvel megindult fölkelést, hogy egyedül a kassai piacon 62 
embert végeztetett ki a bakó által 1). Azonban a felkelők lengyel 
hadakkal megerősödve, több kisebb sikert aratnak a császáriak 
felett, ugy, hogy az udvar békülni óhajt (1677. dec. 10), 
Kobbot visszahívja Kassáról s a rendeket Pozsonyba hivatja 
egybe (1678). Itt azonban a megjelent rendek a császári biz-
tosnak. Hochernek, egyhangúlag megmondva véleményüket, 
hogy t. i. az alkotmány és vallásszabadság megcsorbítása a 
bajok forrása s annak helyreállításával megszűnnék minden 
baj, azzal vitába elegyednek s ingerülten hagyják el a termet. 
Csak annyi eredménye lett az összejövetelnek, hogy a fogyasz-
tási adó 200.000 frt-ról 170.000 frt-ra szállíttatott le 3 ) . A fel-
kelők azonban mindaddig nem tudtak jelentősebb eredményt 
elérni, mig a fiatal gr. Thököly Imre nem állott az élükre, 
aki azután győzelemre vezette a bujdosókat. Szendrő, Torna és 
Put.nok elfoglalása után megveri az egyesült császári hadakat, 
majd a bányavárosokat foglalja el. Lipót azután békealkudozá-
sokkal időt nyerve, csapatokat szállít ellene, melyek megverik 
őt (Szentkereszt) s ezáltal a bányavárosokat ismét elveszti.. 
A francia—német béke hirére Thököly fegyverszünetet köt 
Szelepcsényivel s mindkét fél Sopronba küldi megbízottait, de 
béke nem jött létre, mert az udvar nem volt hajlandó az alkot-
mányt és vallásszabadságot teljesen helyreállítani. A harc tehát 
újból kitört (1679), váltakozó szerencsével. Kurucz és labanczf 
egyaránt pusztítja ekkor a föld népét, valamint a mirigyhalál' 
is, mely elől Ampringen is kimenekült az országból, kormány-
zóságával együtt. Vissza sem jött többé, hanem javasolta Lipót-
nak, hogy állitsa vissza a magyar nemzet alkotmányát. Lipót 
most már komolyan hajlik a békére s 1680 márc. 18-ra taná-
csot hiv egybe, azonban a béke a német tanácsok miatt újból 
meghiusul s két hónap múlva újból folyik a háború. Thököly 
szerencsésen küzd, ugy annyira, hogy Lipót országgyűlést igér 
a bajok orvoslására s erre hajlandónak mutatkozik Thököly is 
és fegyverszünetet kötnek az 1681 -ik év junius végéig. Lipót 
csakugyan országgyűlést hirdet Sopronba (168í áp. 28-ra), a 
melyen maga is megjelenik (május 22). Itt először nádort vá-
lasztanak (jun. 13: Eszterházy Pál), az alkotmányt visszaál-
lítják, a király megígéri a sérelmek orvoslását, de a vallássza-
badságot csak részben engedélyezik, t. i. csak az 1670 előtt 
elvett prot. templomokat adták vissza. Thökölvék azonban nem 
elégedtek meg ezen eredménnyel. 

Érdekes korképet ad az 1680 októbertől 1681 juniusig 
kötött fegyverszünet alatti kuruc hangulatra a következő ének: 

»Thököly haditanácsa«8). 

9. s. Mindennek4) jószágát kész visszaadatni, 
Kész régi hazánkat helyreállíttatni, 

i) Horváth M.: IV. kötet 109. 1. — 2) U. o. 113. 1. — 3) Thaly K.t 
Adalékok I. kötet 89. 1. — 4) Thököly elmondja a császár feltételeit. 
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Országos tisztöket kész lész választatni, 
Országgyűlését is kész még szolgáltatni. 
Szokatlan hallatlan contributióját 
És ennek az fattyját terhes accisáját, 
Hazánkból kiviszi németök quártélyát 
Kiviszi s kiküldi a gubernátorját. 
Ecsedön és Szakmártt, Kassán és Patakon, 
Diós-Győrött, Putnokon, Szendrőn és Ónadon 
Kívánja hogy némöt gyenerál maradjon, 
Szükséges: végekre némöt had oszoljon. 
De ezt amint irja, csak azért kivánja; 
Törökre hazánknak több oltalamazója 
Lehessen, s ha följül találtatik hada: 
Külső országokban quártéllyát osztatja. 
Vallásban s hitiben senkit nem háborgat 
Végbeli szolgáját szabad hitben hagyja, 

31. s. Székes városokban templomért helyt adat, 

41. s. Engem ajdulással német nem szelídít, 
Lépes beszédivel horogra nem kerít ; 

s felszólítja a jelenlevőket, hogy ki-ki mondja meg az üzenet-
ről véleményét. A sereg fegyvert! kiált: 

54. s.' Magyarnak fegyverrel köll veszni vagy nyerni; 
Hittel csalattattunk: nem köll azért hinni! . . . 

Majd »Szepesi Pál voxa.c 

61. s. Csudálom az német olyat igér vissza. 
Melyet megállani hiti is tartotta. 
Ezek törvényünkben vannak benyomtatva, 
Pozsonban ezekre egyszer hitit adta. 

73. s. Akkor nem kedvellett: s most minket szeretne?!. . . 
Ha mind felkötöttük szablyánkat ellene: 

145. s. Mostan szükségéből tesz ajánlásokat, 
Mert éröz máshunnan szorongatásokat, 
Érzi neutrális imperialistákat, 
Érzi megbékéllett holland, spanyolokat, 
Látja maga előtt az hatalmas gallust. 
Látja az megsértött, sárban hagyott dánust, 
Látja keseredett vitéz brandenburgust. 
Látja bosszúálló fegyverben a svécust. 
Viszont országában lát támadásokat. 
Maga körül pedig nem talál hadakat. 

Ma jd a törökről és németről igy szól: 

175. s. Ezzel mint kígyóval vagyon keblünk telve, 
Másik vérünkszopó telhetetlen medve. 
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•»Harsányi György ur voxa;: 

283. s. Azelőtt törökkel, most némettel vivők. 
Hitű hogy megszegte: ellene harcolok. 
Mert Rákóczi Ferencz hogy hadat hirdetett, 
Kíilde kétszer által a császár levelet: 
Közülünk valaki leteszi az fegyvert, 
Lől nála azonnal királyi kegyelmet. 
Maga Rákóczinak igért jószágokat, 
Nekünk hadainak bizonyos zsoldokat, 
Vármegyéknek pedig nagy ajándékokat: 
Vészi első úttal rendben panaszokat. 
Valóban rendben is vivék panaszokat, 
Mert mihelt oszlani látták hadainkat, 
Fogták, árestálták, vitték urainkat, 
Minket üldöztenek, mint az árulókat. . . 

301. s. Nem hiszek én azért az ördög fiának: 
Hiti csavatitó kutya lobonczának. 

Ispán Ferenc voxa pedig Nádasdy és Zrínyi példáját idézve 
igy vélekedik a németről: 

381. s. Jószágát igéri, ki ellene harcol, 
Ki vár kegyelmétől: annak kincse oszol; 

Láthatjuk ezen énekből, hogy a szomorú példák titán a 
kurucok nem hihettek többé Ígéretekben. Különben a Thököly-
párt egész politikáját fellelhetjük allegorikus hasonlatokban el-
beszélve, valamint a közhangulatot és á külpolitikai helyzetet 
is Gyöngyösi Istvánnak szintén egykorú (1683-ban irt) »Az ki 
régen fegyvert fogott hazájáért . . .« kezdetű, egy híján 500 
versszakos költői elbeszélésében1). 

A háború tehát újra kitört s a kurucokat a hadiszerencse 
kiséri az 1682. évben. Thökölynek Zrínyi Ilonával kötött há-
zassága (1682 junius 15. Munkács) növelte hatalmát és ekkor 
már a török is segítette őt. Ezeknek eredménye lett azután 
a bányavárosok elfoglalása, Kassa elfoglalása (aug. 14), stb. 
a megérkezett török segítséggel. Ekkor kiáltja ki Ibrahim vezér-
basa Thökölyt Magyarország királyává, átadva neki a hatalom 
jelvényeit is, azonban ő azt nem fogadta el, hanem megelége-
dett Magyarország fejedelme és kormányzója cimmel. Ekkor 
már jóformán az egész ország kezében volt néhány vár kivé-
telével (Patak, Ecsed, Szatmár). Lipóttal fegyverszünetet köt 
s téli szállásra Kassára vonulva oda országgyűlést hirdet ([683 
jan. 13-ra), hova Lipót is elküldi megbízottját (Hoffmann tá-
borkari hadügyészt). Itt azonban többen elpártolnak tőle a 
törökkel kötött szövetség miatt. 

Közben a bécsi udvar megtudva, hogy a török, be sem 
várva a vasvári béke leteltét háborúra készül, nagy európai 
koalíciót (francia, lengyel, bajor, szász, pápa) szervez a török 

i) Thaly K.: Adalékok 1. kötet 107 1. 
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ellen és Thököly-vel megszakít minden egyezkedést, miután elég 
erősnek érezte magát ugy a török, mint Thököly ellen. . 

A török birodalom ekkor már gyöngülőfélben volt. Győ-
zelmeinek eszközei, a janicsárok és a spahik elpuhultak s a 
III. Zsigmond elleni lengyel hadjáratban már nyiltan megta-, 
gadták az engedelmességet (Choczim ostroma; 1622). Azóta 
a fegyelem folyton lazult közöttük és többször volt ezután 
katonai forradalom a török hadseregben s később IV. Mohamed 
alatt igazi katonai, uralom váltotta fel a szultán tényleges hataL 
mát (1648 aug. 8). Köprili Achmed nagyvezér s ennek ha-
sonló nevii fia és utódja a nagyvezérségben helyreállítják a 
rendet, azonban a következő nagyvezér, a pénzszomjas és rabló 
Kara Musztafa alatt ismét megkezdődik a züllés, melynek ered-
ménye hazánkra hozta meg a beláthatatlan sikert és a másfél 
század óta visszafojtott öröm kitörését. 1683 március 31-én 
indult el a török (250.000 ember) Magyarország ellen s Thö-
köly párhuzamban haladt vele a Duna balpartján Bécs felé. 
A török bántatlanul vonul egész Bécs alá és azt julius köze-
pén körülzárja (Lipót udvarával együtt Linczbe menekült), 
Thököly pedig kb. 30.000 emberével Pozsonyig jut s annak 
várát ostromolja (junius 26), azonban Lothringeni Károly, a 
császár sógora három nap múlva elűzi őt Nagy-Szombatig s 
Thököly ujabb próbálkozása (Ausztriába való betörés), épp ugy 
nem sikerül, mint a töröknek Bécs ostroma. Bécs felmentése 
után (szept. 12) megkezdődik az országot felszabadító had-
járat s a törökével együtt Thököly csillaga is lehanyatlik, 
Thököly, látva a török visszaüzését, élesen felfogta a helyzetet 
s a lengyel király közbenjárását (Szobieszky János) kéri (szept. 
20) a békéje érdekében. Lipót Thököly híveinek közbocsánatot 
hirdet (1684 jan. 12), hanem vele alkudni többé nem akart 
s ő elkeseredve látta, mint fogynak emberei a közbocsánat 
következtében. Még egyszer felcsillan szerencséje (május ele-
jén Ungvárnál), de azután csapás-csapásra hull rá. Ismét alku-
dozni próbál az udvarnál (Szirmay István követe által) s köz-
ben Nagyváradra megy (okt. elején), hogy ott a basától segít-
séget kérjen, de a basa őt elfogatja. A török ugyan ezt hamar 
megbánta, de már későn volt Thököly szabadonbocsájtása, mert 
a kurucok szeretett vezérük elfogatása miatt elkeseredve, bosz-
szuból csoportosan tértek császári zászlók alá. Ezzel az utolsó 
rokonszenv is eltűnt a török iránt az országban s Buda vissza 
foglalása után (1686 szept. 2) a csapások egész sora zudult 
a törökre. Thököly zernyesti (1690) győzelme kissé megakasztja 
ugyan a császári hadakat, de ez csak helyi siker volt, mert a 
török végkép kimerülve, a zentai (1697) csata után békét kér, 
melyet meg is kötnek Karlovicznál (1699), természetesen a ma-
gyarok megkérdezése nélkül 1), mely béke értelmében csak a 
temesi kerület s a Szerémség alsó része marad a töröké, mig 
az ország többi részéről, tehát Erdélyről is lemond a szultán. 

i) Horváth M.: IV. kötet 260. I. 
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Mig ezen hadakozások a siker egyöntetű jegyében folytak 
Lipót részére, addig az országban nagy politikai fordulatok 
történtek. Az ország felszabadításával nőtt együtt az önkényes-
kedés s a Buda visszafoglalása feletti örömet mindjárt ellen-
súlyozta a protestánsok üldöztetése,- a téli szállásokra elhelyezett 
katonák féktel enkedése és a bosszúállás Thököly volt hivein. 
Gr. Karaffa Antal, az északkeleti császári hadak tábornoka a 
királytól kieszközölt felhatalmazása folytán Eperjesen vértör-
vényszéket állított fel s a legválogatottabb kínzások között 
végeztette ki Thököly hajdani hiveit 1). A sok és igazságtalan 
kegyetlenkedés folytán a király végre elmozdította őt, de ki-
nevezte titkos tanácsossá, a felsőmagyarországi várak igazga-
tójává és aranygyapjas vitézzé végzett munkásságáért. Lipót 
Erdélybe is bejutott Apaf fy fejedelem ellenkezése dacára, téli, 
szállás ürügye alatt (az 1686-iki, Haller-féle titkos szerződés 
alapján) és így jóformán az egész ország kezében volt, hozzá-
fogott tehát nagy tervei keresztülviteléhez. Az 1687 okt. 18-ra 
összehívott pozsonyi országgyűlésen a nemzetet, mintegy hálá-
ból a török kiveréséért, lemondatta a szabad királyválasztásról, 
elösmertetvén a Habsburg-ház férfiágának trónöröklési jogát, 
a ius resistendi-ről és csak a hitlevél kiadására kötelezte utódaik 
a koronázáskor. Ekkor már csak az 

Egy Munkács várában szorult az szabadság 2j 

melyet a hőslelkü Zrínyi Ilona védett, azonban ő is megadta 
magát (1688 jan. 14) s most már csak az elgyöngült Erdély 
volt hátra Lipót vágyainak betöltésében. Munkács bevétele után 
tehát Karaffát Erdélybe küldi, hogy szerezze meg azt a biro-
dalomhoz. Karaffa elfogadtatja Erdéllyel a fejedelem és ország 
nevében a Lipót iránti hűséget és a töröktől való elszakadást 
(1688) máj. 9), melyet azután a fogarasi országgyűlés vég-
zéssé is emelt. Apaf fy Fogarasba vonult vissza és itt halt meg 
búskomorságban (1690). Karaffa helyébe azután Heissler Donát 
tábornok jött, mint hadi parancsnok. A p a f f y halála után még 
egyszer felragyog a hadi szerencse Thökölynek. A porta t. i. 
athnámét adott neki, kinevezte őt Erdély fejedelmévé és sere-
get is adott neki, hogy ezen jogát érvényesíthesse. Heissler és 
Teleki Mihály, Erdély vezető politikusa és A p a f f y fejedelem 
nagveszii és vasakaratu kancellárja indultak Thököly ellen és 
elállották a szorosokat. Thököly azonban kb. 10.000 emberével 
járatlan hegyi utakon, kimondhatatlan fáradsággal Zernyest 
mellé érkezve (aug. 21) rövid, de véres ütközetben a császá-
riakat meglepi és legyőzi. Heisslert elfogja, Teleki Mihály 
pedig a csatatéren leli halálát3). Thököly ezen győzelme után 
hozzá csatlakozott jóformán az egész Erdély és ő Szeben mel-
letti táborában országgyűlést tartott (1690 szept. 22), hol őt a 
három nemzet (magyar, székely, szász) Erdély fejedelmévé vá-

J) Horváth M.: IV. kötet 188. 1. — 2) Thaly K.: Adalékok I. kötet 
213. 1. 42 sor. — ») Dr. Szádeczky Lajos: Thököly erdélyi fejedelemsége. 
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lasztotta. Ennek hirére Bádeni Lajos őrgróf, a délen küzdő 
csapatok fővezére abbahagyja a harcot a törökkel és Thököly 
ellen siet. Thököly Medgyesen keresztül Székelyföldre vonul 
előle, mig végre (okt. 25) a bodzái szoroson keresztül elhagyva 
az országot Havasalföldre menekül. Most Erdély végleg Lipóté 
maradt és ő itt külön kormányzóságot állit fel, a guberniumot 
(1691). 1690 október 16-án adta ki az erről szóló diplomát1). 
E diplomában biztosítja a négy bevett vallás s a három nemzet 
jogait, valamint a törvényhozás és törvénykezését is. A 11 taná-
csos élén áll a gubernátor s ezek kormányozzák Erdélyt. Majd 
e diplomát a rendek kérelmére meg is erősiti (1691 dec. 41. 
Thökölynek ezután a bujdosás jutott osztályrészül a Heissler elle-
nében kiváltott hü hitvesével együtt (1703. és 1705-ben), be-
következeti halálukig, katonáinak egy része pedig idebent az 
országban bujkált és bujdosott . . . Ekkor keletkeznek a szomorú, 
megható bujdosó versek. Például a következő, valamelyik, a 
Thököly után bujdosó kuruc katona szerzeménye2). Cime: Most 
jöttem Erdélyből . . . 

4. s. Magamnak a neve: bujdosó katona. 
Nem vétettem semmit, az ég bizonyságom. 
Még sincs maradásom . . . 

9. s. Elment az én uram idegen országra: 

16. s. Megyek utána nagy Törökországba. 

Majd a »Szegény legény dala;< 3) 

1. s. Mit busulsz kenyeres, midőn semmid sincsen ? 
Tó az Isten, jót á d . . . 

5. s. óh, édes pajtásom . . . 

9. s. Rongyos az dolmányom, ki van az oldalom, 
Az sok folttal ugyan de nehéz nadrágom. 
Hátam lapoczkáját veri az kalpagom, 
Zsirtul ködmenyem is igen megavult már: 
Az köpenyegem is igen jól viselt már, 
Az sok eső miatt vagyon benne sok kár 

Mind elrothasztotta az csizmámat nagy sár; 

15. s. Van még egy kalpagom. de az is csak végső4) 
Uj mundérhoz pedig a reménység késő. 

Az »Egy bujdosó szegény legény«5) azonban már kifejezi 
a rerr.ényt is: 

41. s. Talán az idő megfordul, 
Az jó szerencse megmozdul. 
Katona csillag földerül. 

i) Horváth M.: IV. kötet 220.1. — Thaly K.: Adalékok 1. kötet 225.1. — 
">) U. o. 227. I. - 4) Thaly K : Adalékok I. kötet 225. 1. — ••) U. o. 239. 1. 



A török kiűzése után az alkotmányos élet tüstént helyre-
állott az országban, de tüstént megkezdődött a bécsi udvar 
elnyomó politikája is »a fegyver által meghóditott országban ;<, *) 
mint ők nevezték Magyarországot. Egy bizottságot alakított 
Lipót »igazgatási reformok kidolgozására«2), (1688) s ennek 
elnöke gr. Kollonics Lipót győri püspök volt. Kollonics mun-
kájának (c.: Einrichtungswerk des Königreic.hs Hungarn), me-
lyet 1689 novemberében nyújtott be, lényege: az ország köz-
igazgatását egyenlővé tenni az örökös tartományokéval. Voltak-
ebben üdvös és jó reformok is, pl. az igazságszolgáltatás egy-
szerűsítése, de a lényege, az alkotmányellenessége volt neki 
a többi hibákon kivül a megbocsáthatatlan hibája. Még akkor 
nem hozták nyilvánosságra, csak az adók és a katonák élelme-
zése tekintetében kezdték alkalmazni (1692). Majd (1696-tól' 
kezdve), miután a bécsi udvar az oda felhívott magyar urak-
nak is bemutatta, Széchenyi Pál kalocsai érsek bátor és haza-
fias tiltakozásával mitsem törődve, nyiltan és teljes egészében 
kezdték alkalmazni e reform-tervezetet. Megkezdődött az »exequá-
lás« stb. A végsőkig nyomorgatott magyarságról igy ir az, 
egykorú vers: 

1. s. Óh, szegény magyarság 3 ) . . . 

11. s. Nézd el csak mint regnál rajtad az németség! 
Már az te országod, életed is kétség. 
Az acciza4) után az repartitió4) 
Bészálla tehozzád az contributió 4 i 
Mely is te népednek nagy conturbatió, 
Kit nem orvosolhat rectificatió. 
Megkérték s megkérik tüled az portiót 4) 
Vármegyékre osztják számtalan sok adót, 
Megnézik házadnál te kincses ládádot. 
Elvonják alulad paplanos ágyadot. 

23. s. Ágyadban nem fekhetsz, mert elordinálta 
Asztalod nem tiéd, mert rajta a kártya, 
Több német urakat kártyázásra várja; 
Ez Magyarországnak egyik nagy igája, 

45. s Forspontot kényszerit meglenni, 
Az hová kívánja: sörényen elmenni. 
Egy pár czitromért is messzi elküldeni, 
Kedvének, kényének eleget köll tenni. 
Ha ellene támadsz: neved csak rebellis; 

53. s. Azonban pálcáját emeli fejedre, 
Kíméletlenül vér, esel ott az földre. 

57. s. Ha quartélybul kimegy: semmidet sem hagyja, 
Minden javaidat magának takarja, 
Idegen jószágra szekerekkel hordja. • 

») Horváth M.: IV. kötet 243. I. 9 Horváth M.: IV. kötet 244. 1. — 
!) Thaly K.: Adalékok I. kötet 270. 1. — «) Különféle adónemek elnevezése. 
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77. s. Ki más országoknak régen parancsoltál, 

81. s. Most nem parancsolhatsz, mert nagy te rabságod, 
Miként fújják, néked csak ugy köll tánczolnod; 

A zsarolás által végkép elkeserített nép már nem bírja 
»ezeket tűrni s 1697 nyarán Hegyalja népe közt kitört a fel-
kelés. A sátoraljaújhelyi vásárkor a nép a sárospataki parancs-
nokot agyonveri s vezérei, Tokaji Ferenc és Szalontai Kárándy 
György közül az első Tokajt, az utóbbi Patakot foglalja el 
(jul. 1). Innen Ónod ellen indulnak, de Buttler, egri parancs-
nok szétveri őket (Harangodnál), másik részüket pedig rácok 
verik szét. Tehát szervezetlenségük következtében csakhamar el-
nyomatnak. Tokaj visszafoglalása után (Vandemont hg. jul. 1 7 ) 7 ) 
Tokajit elfogják s Bécsbe viszik, mig. a többi elfogottak karóba 
huzatnak. A felkelés elnyomásáról igy szól az egykorú vers: 

9. s. Sirván az Tokajban, jajgatnak Patakban2) 

12. s. Nagy vérontás esék széjjel az városban. 

37. s. Vérrel tajtékozók a Tiszának habja. 
Rakva volt holttesttel a város utcája. 

40. s. Személyválogatás mert köztünk nem vala. 

Azonban az elégedetlenség az udvar alkotmánysérő intéz-
kedései, valamint a katonaság állandó és szűnni nem akaró 
zsarolásai és a protestánsok üldöztetése miatt már a tetőfokra 
hágott; ezekről igy hangzik az egykorú vers3) »Zokogó sírással 
sirhatsz magyar nemzet« címmel, elmondva az ausztriai ház 
»practikáit« a magyar nemzet ellen: 

69. s. Siralmas példa vagy Táp-Szent-Miklós ebben, 
Mezőőrs, Pér, Pázmánd, Nyalka szintén illven, 
Lázi, Kis-Bér, Ászai győri mezőségben, 
Vörös-Berény, Kajáz, Lenesével egyben. 
Mert mikor nem vélnéd nagy hirtelenséggel 
Jezsoviták mentek rád német sereggel. 
Templom kulcsát kérik fenyegetésekkel, 

77. s. Elszedték egyenkint tőlünk templominkat. 
Mindenütt üldözik lölki-pásztorinkat, 

81. s. Tápon visszavevék ismét az templomot, 
Mellvért jezsoviták vittek rá dulókat, 

85. s. Negyven lovas német siet Szent-Miklósra 
Az jezsovitákkal, szegény polgárokra, 
Hogy ha nem engednek: hányják őket kardra, 
Praedicatort, mestert vigyék nagy rabságra. 
Az több helyekkel is ilyenformán bántak: 

b Thaly K.: Adalékok I. kötet 275. 1. — 2) Cime: Tokaji veszedelem; 
„Cantió Tokai". Thaly K.: Adalékok I. kötet 275. 1. - u . o. 287. 1. 
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Csak egy szikra kellett már. hogy kitörjön a felkelés, ami 
nemsokára be is következett. Rákóczi Ferenc (szül. 1676) feje-
delmi sarj apai ágon, vértanuk, nemzeti hősök és martyrok 
utódja anyai ágon, lett az uj szabadságharc vezére. Nem sike-
rült belőle Kollonicsnak németet nevelni Bécsben, hová Mun-
kács bevétele után vitték, s mikor Bercsényi Miklós gróf ung-
megyei főispánnal együtt tervezte a szabadságharcot és a XIV. 
Lajossal való diplomáciai összeköttetést s a lüttichi származású 
Longueval kapitány Bécsben elárulta, akkor is szinte csodála-
tosan szabadult meg a bécsújhelyi börtönből, hol a ki végeztetés 
várt rá. Mig ő Lengyelországban készitette elő a magyar sza-
badságharcot — mivel az osztrák haditörvényszék halálra (fő-
és jószágvesztés) Ítélte — addjg idebent ujabb törvénytelen 
cselekedetek sanyargatták a népet. Lipót a spanyol örökösödési 
háború költségeinek fedezésére ujabb adókat vetett ki a nemzetre 
(1701 ), egyházi részről pedig (az 1701 ápr. 9-én kiadott ren-
delete értelmében) a legmegalázóbb kötelezettségeket rója a 
prot. egyházra, t. i. megvonta a töröktől visszafoglalt területe-
ken a szabad vallás gyakorlatukat. Az elégületlenség ezek miatt 
oly magas fokra hágott, hogy a Felső-Tisza vidéki nép fegy-
vert fogott. Ezeket Károlyi Sándor szatmári főispán Dolháná! 
szétveri (1703 jun. 7), azonban Rákóczi ekkor már közeledik 
a magyar határhoz. Károlyi közben bosszúsan jön haza Bécs-
ből, hová jelentést ment tenni az eseményekről, látván, hogy 
Kollonicsék nem hajlandók á sérelmeket orvosolni. \ közben 
beérkezett Rákóczi Munkács alá vezeti hadát, ahonnan vissza-
szorítják ugyan, de hada egyre nő s első sikere Kálló várának 
elfoglalása, hol 4 kis ágyút is zsákmányol. Csakhamar csatla-
koztak az ő ruthén jobbágyaihoz a felső-tiszai magyarok, a haj-
dúk, a jászok, a kunok s császári katona nem igen lévén az 
országban — XIV. Lajos ellen harcoltak - könnyű szerrel 
és gyorsan nyomultak Bécs felé. Ez időszakról igy emlékezik 
meg az egykorú »Rákóczi felkeléséről«1) c. vers: 

4. s. Nagy áruitatás esett országunkban, 
És citáltatják urakat udvarban, 
Hogy megtudnák: kitül esett az jobban ? 
Hallván ezt Bercsényi Miklós azonban, 
Hogy hivatják az urakat udvarban: 
Bucsut vészen az házátul, zokogván. 
Fogva viszik Kassáról Szirmait 
És Munkácsbul az ifjú gróf Rákóczit, 
Hogy ne kövessék atyjoknak nyomdokit! 
Az Szirmait viszik Német-Ujhelyben, 
És gróf Rákóczit fogva tartják Bécsben, 

19. s. Haupmant Leman volt az ő estrázsája, 

21. s. Maga vérével megszabadítója. 
Hauptmant Leman érte fogva tartaték, 
Végre teste Bécsben néggyé vágaték, 

i) Thaly K.: Adalékok 1!. kötet 8. I. 
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de az Isten (folytatja) 

32. s. Az sok szegény kérésit meghallgatta: 
Hazájában ismételten visszahozta (t. i. Rákóczit). 

S elmondja a szabadságharcz kezdetét: 

Miután a magyar országrészeken sikerült Rákóczinak a 
szabadságharc fegyvereit diadalra juttatni, Erdély következett 
sorra, hol Rabutin császári katonai kormányzó erőszakosko-
dásai által szintén megérett erre a talaj, különösen akkor, midőn 
a kurucok felsőfnagyarországi sikerei s Károlyi Sándor és em-
bereinek hozzájuk pártolása után Erdélybe is be-becsaptak (a 
bonczhidai győzelem). Betörésüket azonban Rabutin a védtelen 
lakosságon bosszulta meg. Lipót ugyan —- a külföldi sikerte-
lenségek következtében — szivesen békült volna (adóelengedés 
okt. 9; kegyelemlevél a megtérőknek, okt. 18), meg is bizta 
a nádort, majd Széchenyi Pál kalocsai érseket a tárgyalások-
kal (1704 jan. 2). Rákóczi épp ezidőben késziti a Recrudes-
cunt inclytae gentis Hungáriáé vulnera kezdetű kiáltványt Mis-
kolczon, midőn az érsek levelét megkapja. Válaszában (febr. 5) 
azután kifejti, hogy az annyi megszegett eskü után nem bizik, 
csak a külföldi fejedelmek jótállásában, mely azonban Bécsben 
nem tetszett, de azért Széchenyit újra megbízták a tárgyalá-
sokkal és ő személyesen is beszélt Rákóczival, de még az ott 
levő angol és holland követek közbenjárására sem sikerült 
megegyezniük, mivel Rákóczi a külföldi hatalmak jótállásából 
nem engedett. Mig az alkudozások folynak, melyek sikerében 
Lipót ugy sem bízott, összegyűjti hadait Rákóczi ellen Heister, 
Pálffy és Herberstein tábornokok vezérlete alatt. A háborúskodás 
tehát újra megkezdődött. A kuruczok mesebeli hősiességgel 
küzdenek, de, bár kisebb csatákban folyton győznek, nagyobb 
ütközetekben visszaveretnek és igy döntő győzelmet egyik fél 
sem tud kicsikarni számára. íme egy pár egykorú vers e har-
cokról : 

Gyászének a holdvilági s feketehalmi harcról1) 

A gyászos kezdetű esztendőt (1704) panaszolva igy szól: 

65. s. Amaz megdühödött Barinnsnak hada8) 
Kitől megvereték Udvarhelyszék hada, 
Ki miatt sok özvegy és árva marada 
Az nemes szék pedig pusztulásra juta. 
Eképpen Gráfén is nemes Háromszékkel 
Bánék, mint kegyetlen, sok vitézlő renddel, 
Kiket levágata s fegyverit vette el, 
Tartományát pedig megégette tűzzel. 
Feketehalomnál esék nagy vérontás, 

9 Thaly K.: II kötet 31.1. — 2) Báron de Tige <T. K. jegyz.i cs. tábornok. 
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77. s. Az ki elszaladt is: utánna az ráczság, 

79. s. Ellene feltámadt gyülevész sok szászság, 
Erdőben bujdokló hitván rosz oláhság ') 

A szomolánvi diadal emlékére 2) . 
A szerző az itt megvert (1704 máj. 28) s a később elfogott 

(Jabloncza várban) Ritschan cs. tábornokkal beszélteti el a. 
közhangulatot: 

13. s. Az magyar nemzet volt nékünk oltalmunk, 
Török és tatár ellen volt erős paizsunk, 

A német zsarnokságról : 

29. s. Országok törvénye ellen tisztek behozása, 
Német gavalléroknak tisztek eladása, 

34. s. Vámok és harminczadok németnek adása, 

37. s. Sok ártatlan rabnak megáristálása. 
Országok törvénye ellen jovok foglalása, 

42. s. Ország lakosinak meg nem hallgatásunk, 
Sok hunczfut és rebellis, selma! okádásunk: 
Ez volt minden irgalmas jó választ adásunk. 

59. s. Aranynak, ezüstnek országbul hordása, 

61. s. Nádasdi és Zerinyi Frangyepán ölise, 
S több méltóságos urak rutul elvesztése, 
Minden sok szip jószágok confiscált vitele, 

65. s. Sok rendbeli portíók hamis találása, 
Annak ujabb és ujabb megszaporitása, 

A küzdelmek véresek voltak s a győzők kegyetlenkedéseivé 
fajultak. Heister kezdi a vérengzést, ki még a nőket, gyerme-
keket s a papokat sem kiméli a lemészárlástól (Veszprém 1704 
máj. 2 4 ) 3 ) , melyet azután a magyarok hasonló módon bosz-
szulnak meg (Károlyi Sándor jun. 9-én Bécs alá száguldozott 
s még a császár kedves párducait is leölette) 4 ) . Hasztalanul 
erőlködik a derék Széchenyi Pál a békén, hasztalan lép közbe 
Vilmos pfaltzi választó is, Rákóczi nem elégedett meg a hiu 
Ígéretekkel5) . Bár ez évben Selmecen is tárgyaltak a békéről 
és lord Stepnei angol, valamint Hamel-Bruyninx holland köve-
tek is közbenjártak, a cs. biztos, br. Seilern »izgágáskodása« 6) 
miatt itt sem sikerült egyezséget kötni. 

Rákóczi 1704 nyarán Szeged vidékére jön s az itt garáz-

9 Íme az erdélyi nemzetiségek magukviseletére érdekes példa, ha a ma-
gyar ügy rosszra fordult. - 2) Thaly K.: Adalékok 11. kötet 39.1. — 3) Horváth M.: 
IV. kötet 315. 1. — «) U. o. 316. 1. — U. o. 320. 1. — «) U. o. IV. kötet 329. I. 



dálkodó rácokat megfékezi. Itt hozzák neki hirül, hogy az 
erdélyiek Gyulafehérváron fejedelmükké választották (juh 6>, 
miután ők is csatlakoztak a szabadságharchoz. Rákóczi Erdélybe 
Forgách Simont küldi 14.000 emberrel, hogy Rabutint szo-
rítsa ki onnan, de e vállalat nem sikerül, mivel Forgách elpa-
zarolja. erejét »részegeskedéssel *) 

Maga Rákóczi a nagyszombati. Heisterrel való szerencsét-
len csatája után (1704 dec. 6) szervezi a had- és pénzügyet, 
majd újra felveszi az alkut Széchenyivel Egerben, de most is 
a kezességen múlik minden. Közben Lipót meghal Í1705 máj. 
5) s a 27 éves fia, József veszi át az uralkodást. Ö szeretne 
kibékülni a magyarokkal s mindjárt is kedvez nekik, t. i. a 
véreskezű Heistert elmozdítja, helyébe Herbeville tábornagyot 
küldi s a nádort megbízza a tárgyalásokkal, majd ez nem sike-
rülvén, Széchenyit. Ennek annyi sikere van, hogy Rákóczi az 
ócsai táborából országgyűlést hirdet (jun. 1) Rákosra, szept. 
i-re, melynek helyét később Szécsényre változtatja. Itt azután 
a rendek egymással szövetséget kötnek, Rákóczit vezérlő feje-
delemmé választják, 3 püspök, 12 fő és 9 nemesből ország-
tanácsot választanak, majd a protestánsok sérelmeit orvosolják, 
fölujitva az 1608. és 1647-iki, vallásszabadságot tartalmazó tör-
vényeket. A fejedelem azután Széchenyi kérésére elküldi bizto-
sait Nagyszombatba, hogy a fegyverszünetről tárgyaljanak, ő 
pedig az időközben a harcokat felújított császári hadak ellen 
indul. Zsibónál azonban szinte csata nélkül győznek a császáriak 
csekély hada felett (1705 nov. 14) s a Szebenbe zárkózott 
Rabutin Herbevillével egyesülve, a felkelést Erdélyben elnyomja. 

Dunántul azonban sikeresen harcolnak a kurucok, mely sike-
rekről az 1705 végén igy szól a »Vak Bottyánról szóló ének«. '-) 

(Az író hálát ad az Istennek ): 

5. s. Magyar vitézeknek éles fegyverekkel, 
Nimet lobonczokat ő kevélységekkel, 
Prédáló ráczokat megrontád ezekkel. 
Értünk fegyverkező magyar seregekkel. 
Immár reánk derült újra szép szabadság: 
Mert győzedelmeket vívott az kuruezság. 

Majd »Vak Bottyán -nal foglalkozik: 

21. s. Sok erős várakat: Simontornyát, Pápát, 
Pécset és Siklóssal Tatát és Kapuvárt, 
Megvövék magyarok Köszögöt, Borostyánt, 
Kikben sok németet vak Bottyán kardra hánt, 
Felgyiile azután Rába mellyékire, 
Szállá Szent-Gotthárdnak hires mezzeire, 
Országunk prédáló ráczokat ott verc 
El bé Styriában üldözé fegyvere. 

») Horváth M.: IV. kötet 336. 1 — *) Thaly K.: Adalékok II. kötet 105. 1. 
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Igen értékes az ugyanez évből (1705) való »Csínom 
Palkó« 1 ) c. közismert költemény is, mely nemcsak a m a g y a r 
öntudatot festi, hanem a kurucok ruházatára nézve is becses 
emlék. 

112. s. Az vitéz kurucznak van 
Szabott dolmánya, 
Sarkantyús csizmája, 
Futó paripája. 
Az gyalog kurucznak. 

121. s. Karmazsin csizmája, 
Gyöngygyei fűzött az bocskora, 
Ezüstös kapczája2) 
Hitván czifra farkasbőre, 
Kurta kis dolmánya 
Nyakában függ gyöngy gyei füdzött 
Csontos karabéla. 
Fényességgel mind berakva 
Aranyos szablyája. 
Nyuszttal bélelt az süvege, 
Csillagos forgója. 

Ezalatt a nagyszombati alkudozások folynak (okt. 27-én 
kezdték meg), ele nem nagy sikerrel, bár nejét és nővérét, 
Júliát is elküldi a császár a fejedelemhez közvetítőül, mert 
a fejedelem, egyrészt a francia udvar hivségében — mely 
segitette a magyar szabdságharcot - bizva, másrészt a bécsi 
udvar Ígéreteiben nem bizva, a két biztositékáról a békének, 
t. i. a külföldi fejedelmek jótállása és az erdélyi fejedelemség 
megtartása, lemondani nem akart, llymódon, a fegyverszünet 
letelte (1706 aug.) után újra megindul a harc, mely ismét 
váltakozó szerencsével folyik. A fejedelem a tél folyamán Rozs-
nyón tanácskozik s itt jelentik ki neki a francia követek, hogy 
XIV. Lajos addig nem hajlandó tényleges és nyilt szövetségre 
lépni a magyarokkal, mig azok más alattvalói, s mig Rákóczi 
tényleg be nem helyezkedik Erdély birtokába 3). Bár a fejedelem 
francia követe (Vetési) óva intette őt a francia csalfaság felől, 
mégis elhatározza magát a tanáccsal együtt, hogy országgyűlést 
hivnak egybe Ónodra (1707 május i-re), hogy az ügyet tisz-
tázzák és hogy a fejedelem ünnepélyesen iktassa be magát az 
erdélyi fejedelemségbe. Majd a rézpénz használata miatt el-
romlott pénzügyet rendezik, valamint a hadügyet is. mialatt 
a császárpárti főurak hiába igyekeznek kieszközölni Józsefnél 
a magyar kívánságok teljesítését Rákóczi ezután 1707 tavaszán 
a Marosvásárhelyre hirdetett gyűlésre megy Erdélybe, hol őt 
ünnepélyesen fejedelemmé avatják, de egy törvényt is elfogad-
tatnak vele, mely szerint az erdélyi földesurak a megegyezésük1 

') Thaly K.; Adalékok II. kötet 87. 1. 9 Lábtakarót befödő bőr (T. K-
jegyz.) — 3) Horváth Mihály; IV. kötet 392. 1. 
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nélkül katonáskodó jobbágyaikat haza kény szerithetik, llv mó-
don azután elveszett a reménye arra nézve, hogy ott sereget 
gyűjthessen; csak egy dzsidás ezredet birt a székelyföldről 
összeszedni, s egy ioo főből álló nemesi testőrcsapatot. Innen 
megy Ónodra a hirdetett országgyűlésre. A körömi fennsíkon 
— Ónod közelében — voltak a sátrak fölvonva. Május 23-án 
vonul ide a fejedelem nagy pompával, hol néhány napig zárt 
ülést tartanak Turócz megyének körlevele ügyében, mely arra 
szólítja fel a többi megyéket, hogy külön egyezkedjenek az 
udvarral. Miután elhatározták, hogy a turóci követeket felelős-
ségre vonják, megkezdődött az országgyűlés (máj. 31). itt 
először a nagyszombati tárgyalásokkal foglalkoztak, majd a réz-
pénz ügyével, majd a fejedelem felszólította Turóc megye köve-
leit, Rakovszky Menyhért alispánt és Okolicsányi Kristóf jegy-
zőt, hogy adják elő panaszaikat, ő k megvádolták a fejedelmet 
haszonleséssel és önzéssel s miután az ő kétszeri válasza után 
is mély hallgatás támadt a teremben, azt vélvén, hogy a rendek 
egyetértenek a váddal, keserű szavak törtek ki belőle s el akarta 
hagyni az országgyűlést, lemondva a vezérlőfejedelemségről is. 
A fölindult rendek azonban visszatartották; Rakovszkyt lekasza-
bolták. Okolicsányit pedig, halálos sebeket ejtve rajta, elfogták, 
törvényt ültek mindjárt felette és lefejezték. Rakovszky holt-
teste felett széttépték Turóc megye zászlaját, pecsétjét össze-
törték s fölosztva a négy szomszéd megye közt területét, töröl-
ték a megyék sorából. Ez kegyetlen és törvényellenes cselekedet 
volt. Rákóczit meg is vádolták később (francia követe: Vetési 
is), hogy igy akarta, a rendeket megfélemlítve, a függetlenségi 
nyilatkozatot elfogadtatni, de a vádak alaptalanságán kivül i s 1 ) 
mindent megmagyaráz a rendeknek a fejedelem önzetlenségét 
ismerő ragaszkodása. Majd Vetési (márc. 19-én kelt levél) fi-
gyelmeztetése dacára, hogy t. i. ne bizzon a fejedelem az álnok 
franciákban, először az országtanácsban, majd ennek helyeslése 
után az országgyűlésen is a rendek .»eb ura fakó« kiáltással a? 
eléjük terjesztett, ausztriai háztól való elszakadási javaslatát 
elfogadják s az uj király megválasztásáig Rákóczi kezébe he-
lyezik a főhatalmat. Megalkotják a függetlenségi törvényeiket, 
melyben eltörölve a Habsburgok férfiági örökösödésének tör-
vényét, Józsefet is megfosztják az uralkodástól. Midőn ezt Bécs-
ben megtudták, a nádor (Eszterházy Pál) egy körlevelet bocsá-
tott ki, cáfolgatva az ónodi gyűlés határozatait, József pedig 
elhatározta, hogy erélyesebben készül a háborúra. Ez ugyan 
még egy darabig nem sikerült neki a XIV7. Lajossal viselt há-
borúja miatt, de a magyar viszonyok is — mondhatni 
rosszabbak lettek a függetlenségi nyilatkozat kimondása után.. 
A folytonos harcokban a lakosság kimerült, a katonák szintén 
unni kezdték a harcot, az ércpénz hiánya pedig a gazdasági 
helyzetre hatott kedvezőtlenül. A francia Ígéretek is csak Ígéretek 
maradtak továbbra is 2), a külföldi diplomáciai összeköttetések 

1) Horváth M. : IV. kötet 411. I. — 2) Horváth M.: IV. kötet 430—431 1. 
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is sikerteleneknek bizonyultak (Nagy Péter orosz cárral) 1). Jó-
zsef még mindig szeretett volna a magyarokkal kibékülni s 
Pozsonyba országgyűlést hirdetett (1708 febr. 29-re). Mivel 
azonban Rákóczi az erre meghívó levelet visszautasította, csak 
a császár hivei jelentek meg. Tárgyaltak itt a sérelmekről, de 
eredménytelenül oszlottak szét az erősen folyó háború miatt. 
Rákóczi u. i. I. Frigyes porosz királlyal alkudozik, hogy fiát 
küklje be magyar királynak2) s elhatározza, hogy a poroszokkal 
egyesülni Sziléziába megy s Egerben összpontosítva hadait út-
nak indul Szilézia felé. Útközben azonban végzetes szerencsét-
lenség éri Trencsénnél (1708 aug. 3), hol a cs. seregek vezérei, 
Pálffy és Heister nem is akartak támadni, csak kissé zavarba 
ejteni seregének jobbszárnyát. Ez azután gyáván megfut s az 
oda lovagló Rákóczi lováról leesik s ájultan viszik el a csata-
térről. Mire eszméletére tért. csak akkor tudta meg, hogy se-
rege rendetlen futásnak eredt. Hadaival visszavonult — szó sem 
lehetett már ezekután a porosz szövetkezésről — Heister pedig 
nem remélt győzelme után Nyitrát szállja meg (aug. 25), majd 
a bányavárosokat. Azért vannak helyi sikerei a trencséni csata 
után is a kurucoknak, mint pl. Balogh Ádám kölesdi harca 
Szekszárd és Simontornya között, melyről igv emlékezik meg 
.az egykorú vers3) (1708 szept. 2): 

14. s. Az Sió berkéig lőn nagy sivalkodás, 
Fe.1 Simontornyáig sürii nagy roppanás. 
Akkor Balogh Ádám indita több hadat, 
Német is elveszett, a rácz is elszaladt. 

Azonban Rákóczi, látva híveinek általános elkeseredését. 
Sárospatakra országgyűlést hirdet (nov. 22-re), hogy a bajok 
orvoslásáról tanácskozzanak. Itt elhatározzák, hogy Tolvaj Gábo* 
itélőn estert, kit 1707-ben fogtak el, Bécsbe küldik békeaián-
latokkal és hogy az angol és holland udvar közbenjárását kérik 
erre. Bécsben azonban nem volt ezen dolgoknak hatása a győ-
zelmek folytán. A háborút azonban a beállott rendkívüli hideg 
és a pusztító mirigyhalál miatt nem lehetett folytatni. Majd 
kivégzik az áruló Bezerédvt (dec. 18) s ugyan e télen Ocskayt 
is, ki szintén elfogatott. Az »Ocskay Lászlórul való ének« 4) el-
mondja ez utóbbinak históriáját: 

7. s. Labancz már Ocskay . . . 

10. s. Kemény Beleznai seriny Jávorkával, 
Ama Bornenvssza, hires Rácz Miskával 
Esküsznek Újvárban egymásnak kezére, 
Erős esküvéssel Ocskay vesztére: 

S elmondja a vers, hogy Jávorka »paraszti ruhában« (23. s.) 
betör hozzá néhány vitézzel s lóra kötve viszik Újvárba, hol 

9 Horváth M ; IV. kötet 428. I. — 2) Dr, Márki Sándor: Az uj kor és 
legujabbkor története 266. 1. — 3) Thaly K.; Adalékok tl. kötet 247. 1. 
„,A kölesdi harcrul." — 4) Thaly K.: Adalékok II. kötet 271. 1. 
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36. s. Hitszegő felett ők széket iilének, 

majd lefejezik és 

51. s. Föltíizék az fejét a bástya fokára, 
Az melv néz Nyitrára, egy nagy árbóczfára. 

Rákóczi azután 1709 nyaráig folyton keresi a külföldi ösz-
szeköttetéseket s miután látja, hogy a francia kormány nem 
segiti őt ügyi . mint ahogy ő kívánta, Lamberg hg. cs. minisz-
terhez maga ir levelet a béke érdekében. Ennek sem volt sikere. 
József a nádorral összehivatja ugyan az országgyűlést (május 
i ; - r e \ itt azonban Rákóczit és Bercsényit a hon ellenségeinek 
s felségsértőknek nyilvánították, mig párthiveiknek bűnbocsá-
nat hirdettetett, ha egy hónapon belül leteszik a hüségesküt. 
Az ezutáni, a császáriak részéről ujult erővel megindult harcok-
ban Rákóczi folyton hátra szorul s az elfoglalt részeket (Dunán-
túl) József hűségére kényszeritik a császáriak. Érdekes e korból 
a »Dunántúli bujdosó kurucok éneke« 1): 

1. s. Kuruczoknak kedves földe: 
Gyöngyös mente, Rába völgye, 
Pápa tája, Győr e le je . . . 

5. s. Bakony alja, Ság mezeje, 

7. s. Héj, bc messzi estünk tőle ! 

9. s. Most az sovány ungi Krajnán, 
Az beregi Verhovinán 
Zabkenyéren, tót hajdinán , 
Nyögünk . . . 

17. s. Kardunk, lovunk még megvolna: 
Jó szerencsénk ha fordulna, 
Balogh Ádám szabadulna2) 

21. s. Talám az üdő megfordul, 

21. s. Urak leszünk még Dunántul 1 

A kurucokba azonban nem sikerült többé lelkesedést önteni 
s igy a szabadságharc ügye folyton hanyatlott. Még egvszer 
megkisérel a fejedelem döntő csatát vivni Romhánynál (Vad-
kerttől egy órányira ütközik meg 1710 jan. végén), de ez 
sem sikerült. Ezután többé nem sikerült a népet nagy vállalatra 
összeszedni s a császáriak ujabb sikerei után (Érsekújvár, Szol-
nok, Eger megvétele, Kassa megszállása) mindinkább kiszorul 

i) Thaly K.: Adalékok II. kötet 314 I. — 2) „E vers keletkezésekor a 
szerző még nem tudta, hogv Balogh Ádámot Szegszárd alatt 1710 okt. 29-én 
elfogták és Pesten 1711. febr. 8-án le is fejezték." Thaly K. jegyzete. 
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az országból. Bercsényit Lengyelországba küldi, hogy az orosz 
segítségről tárgyaljon a cár megbízottjával (Dolgorukyval), majd 
maga is kimegy Lengyelországba tárgyalni, de siker nélkül jön 
vissza néhány nap múlva. 

Közben Pálffy vette át Heistertől a császári seregek fővezér-
letét s ő szépszerével igyekezett a szabadságharcot gyöngíteni 
és megszüntetni. Károlyi Sándorral, Rákóczi megbizott fővezé-
rével alkudozik, sőt személyesen is találkozik ve le 1 ) és fegy-
verszünetet is kötnek. Károlyi azután a fejedelmet értesiti a 
dolgok állásáról. Vaján találkozik a fejedelem és Pálffy, hol a 
fejedelem a megbeszélések után levelet ir a császárhoz (1711 
febr. 3) közbocsánat céljából. Majd Salánkra hiv össze tanács-
kozást, hol azonban mind a magyar, mint az erdélyi rendek 
ellenzik, hogy ő az erdélyi fejedelemségről lemondjon. Innen 
Lengyelországba távozik, hogy N. Péter orosz cárral tárgyal-
hasson s közben az angolok igyekeznek a békét közvetíteni 
(lord Peterborough). Pálffy önállóan tárgyal a fejedelem meg-
bízottjával, Károlyi Sándorral, József császár megbízásából Deb-
recenben s megállapítják a feltételeket. Főbb pontjai ezek: 
Az alkotmány helyreállítása, a fejedelem személyére és javára 
a hüségeskü letétele, a hadak elbocsátása, a várak megnyitása 
után kegyelem. Károlyi titkon le is teszi a hűségesküt (márc 
14 1 és Rákóczihoz megy Lengyelországba. Rákóczi Husztra gvü-
lést hirde* a feltételek fölött való tanácskozás céljából. Károlyi 
azonban, Pálffy sürgetésére Nagykárolyba hirdet gyűlést, hol 
a rendek megegyeznek a feltételekre vonatkozólag, azt tüstént 
ki is hirdetik és követséget küldenek a fejedelemhez nyilatko-
zatukkal. Rákóczi ezt nem ismeri el és Károlyit vádolja, hogy 
hatáskörét túllépte, mivel se a tanácsosok, se a vármegyék 
felhatalmazott követei nem voltak jelen 2). Közben meghal József 
(ápr. 17). - Mindazonáltal Pálffy és Károlyi aláírják a békeok-
mányt, mely szerint, ha a fejedelem három hét alatt leteszi a 
hűségesküt, mind személye, mind vagyona (várak nélkül) biz-
tosítva van, mindenkinek közbocsánat hirdettetik, az alkotmány 
és a vallásszabadság biztosíttatik és a sérelmeket a legköze-
lebbi országgyűlés fogja orvosolni. A 12.000 főnyi kuruc sereg 
lerakta a fegyvert a majtényi sikon (máj. 1) s letették a hűség 
esküt. »Dálnoki Veres Gerzson verses krónikája a kuruc világ-
ból« 3;, mely versbe foglalja az egész háborút (1703 — 1711-ig) , 
melyei a szerző ugyan »1722-ben irt emlékezetből, tehát kellő 
kritikával használandó«4), mégis érdekesen mondja el Rákóczi 
Munkácsra érkezésétől az összes harcokat, az összes városok és 
várak elfoglalását és meghódítását, egy pár jeles kapitányt és 
azok vitézkedéseit a kisebb csatározásokban, majd a hadi utak 
leírásával érdekes ethnographiai képet ad az alföldi, a dunán-
tuli és nyugatmagyarországi helységekről, majd leirja a pestist 
a háború végén s az ellene való védekezést is Gyöngyösön: 

9 Horváth M.: IV. kötet 482. 1. — 9 U. o. 496. 1. — 3) Thaly K.: Ada-
lékok II. kötet 332—371 1. — 9 U. o. 371, I. (jegyzet.) 
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»Meg kelle magamat nekem is füstelni« (197. versszak); igy 
ir a »Majtin»-i fegyverlerakásról: 

243. vers. Itt háromszor salvét adtunk puskánkkal 
245. vers zászlóinkat rendre 

Leverők sorjában Majtinnál az földbe; 
Minden zászló mellé egy-egy német jöve, 
Felvevék, csoparton vivék Debreczenbe. 

251. vers. Katanáink tőlünk mind bucsut vevének, 
Kik hét esztendeig velünk szenvedének. 

(A fegyverlerakás után ismét bujdosó énekek képezik a 
kuruc költészet maradványait). 

A fejedelem hasztalan tiltakozott a békeokmány ellen, ö 
ugyanis az orosz, a lengyel, majd az angol udvarnál igyekezett 
a magyar ügyet előmozdítani, de sikertelenül. Lengyelországból 
Angliába, Hágába, majd reményét vesztve Franciaországba megy 
s itt tartózkodik Sárosy gr. álnév alatt, de XIV. Lajos halála 
után (1715 szept. 1) egy kolostorba vonul vissza (Grosboisba, 
a kamalduli barátok zárdájába) és itt él imádkozva, böjtölve, a 
világtól elvonulva. Csak 1717 tavaszán tölt hosszabb időt Páris-
ban, midőn ott volt N. Péter cár is, de ennek eltávozása után 
még ugyanaz évben ő is elhagyja Franciaországot és Török-
országba távozik az önkéntes száműzetés keserii kenyerét enni. 
Nem lehetett alattvalója annak a dinasztiának, melyet ő fosztott 
meg egykoron. A békében sem bizott. Elment a Márvány-tenger 
partjára, Rodostóba hü embereivel, kik elkísérték őt az önkén-
tes száműzetésbe. Itt töltötte életét imádkozva és dolgozva 1735 
április 8-án bekövetkezett haláláig a magyar szabadság e leg-
önzetlenebb bajnoka. 

A rodostói tartózkodásból megható emlék Mikes Kelemen 
verse (1721-ből) »A bujdosók Rodostón« címmel 1) , melyben 
lei rja, hogy a tengerben vigan játszanak a halak, 

7. s. De a parton a kik laknak, 
Szomorúan sóhajtoznak ! 

és 
27. s. Minden tetszik bujdosónak. 

Hazáján kivül — soványnak! 

Bercsényi halálára (1725 nov. 6)2.) pedig ugyan ő igy ir: 

Elmúlt gyönyörűség csak sóhajtást okoz, 
Jelenvaló pedig hasonlít árnyékhoz. 

Idebent pedig, mint az egykorú vers jellemzi, mihamar 
elfeledték a multat: 

»Kuruczvilág után«3) 

49. s. Magyar német asszonyt, német magyart vészen, 

52. s. Fáter, mutter, brúder, elég sógor lészen. 

i) Thaly K : Adalékok II. kötet 399, I. — «) U. o. 401. 1. — 3) U. o. 387.1. 
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IV. A kiadatlan kuruc versek. 

A kuruc korszak versemlékeinek számát ma sem lehet biz-
tosan tudni. Buzgó gyűjtőjük, Thaly Kálmán 4 kötetben fog-
lalta össze e korból való gyűjteményét, de, valamint előtte, 
ugy utána- is jelentek meg e korból származott költemények, 
melyek részint kéziratokban lappangtak, részint a nép ajkán 
éltek 1) . A kuruc versek mintájára, azok hatása alatt, később 
is irtak egyesek költeményeket a későbbi korszakokról, mint pl. 
Mária Terézia korából, mikor ha elhalványult is a kuruc 
korszak emlékezete — még nem veszett ki a köztudatból az 
elmúlt idők emléke és hatása. E költészeti maradványok a 
kuruc költészet utóhangjai. E g y ilyen, kuruc korszak után össze-
irt verses kéziratgyűjtemény verseinek történetforrási értékére 
akarok a következő sorokban rámutatni, mely Dr. Szádeczky 
Kardoss Lajos egyetemi ny. r. tanár ur tulajdona2), melyet az 
ő jóvoltából alkalmam volt elolvasni és belőle kivonatokat készi-
teni. A kódexben levő" versek egy része ki van ugyan adva, 
részint ebből, részint más, fennmaradt forrásokból, melyeknek' 
egy-egy része azonos e kódex egy-egy részével. Mivel azonban 
egyes, Thalynál megjelent költeményeknek itt jobb szövegét 
találtam, az ott kiadott, történetforrási jelentőségű verseket, 
a kiadatlanokkal együtt fogom tárgyalni. E kódexben a követ-
kező felírás áll: »Miscellania« s utóbb »Versus Hungarici<< s a 
176-ik lapján 1755. évszám. E negyedfélszáz oldalas kézirat-
gyűjtemény összeírója ismeretlen, de, hogy erdélyi ember volt, 
azt bizonyítják egyes szavai az egész kódexen keresztül, melyek 
erdélyi eredetet vallanak (pároson, söhult, talám, gvakron, 
stb.). E verseknek keletkezési ideje nincs feltüntetve, de Zrínyi 
Miklós ideje és a porosz háború közt keletkeztek, tehát kb. 
100 évet ölelnek fel 4 j . Találunk e kódexben latin, magyar, 
fé l ig latin, félig magyar, német, sőt oláh verset is. Nem foglal-
kozhatom e versek irodalmi méltatásával és kritikájával, mely 
az irodalomtörténetiró feladata e kézirat teljes kiadása után, 
inkább az egyes darabok becses történetforrási adataira szeret-
nék rámutatni. Csak azt jegyzem még meg, hogy a kódex 
felfedezése előtt nyomtatásban megjelent versek közül azokat, 
melyek ebben is megtalálhatók, az ebben lévő versekkel együtt 
fogom tárgyalni a következő sorokban:5; 

9 Így Erdélyi János, Kanyaró Ferenc, Versényi György, Dr. Szádeczky 
Lajos, Kriza János, Ferenczi Zoltán adtak ki XVH. és XVIII századból való 
verseket. — 2) E könyvet Dr. Szádeczky Lajos „Kovács Gyárfás deésaknai 
plébános úrtól szerezte meg", mint azt báró Apor Péter c. munkajában jelzi. 
(1. kötet 428. I.) — 3) Versénvi György: Sziveket ujitó bokréta 15 1 — 4 j Van 
ugyan benne egy pár költemény más, későbbi kézírással is. — B; Szádeczky-
kodex 249. 1. Thaly K.: Adalékok II. kötet 130—137—140 1. 3. változat. A 
kéziratos rövidebb, mint a Thaly által kiadottak, de érdekesebb. Thaly e köl-
temény első változaiát 1706. nov.—dec-re datálja, a III változatát a kuruc-
vilag leiünte utáni korra a költeményekhez irt jegyzetben „Magyar városokrul'L 
„Régi várak", „Kuruc tanya" cimek alatt közli. 
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Fellyea tartod az nagy orrod kevély Rozson vára, 
De panaszos az, mit eszel, noha pénzed árra 
Miattad volt az országnak azelőtt sok kára. 
Még te neked is ugy lehet sorsod nem sokára, 
Ama hires Esztergom is nem Iád miként jára. 

Tsak Nagyszombat visel gondot, mint mostohájára 
Hires nagy Győr magyar város, de most tokos birjay 
Gazdag város volt valaha, mint krónika irja. 
De pundrásnál vagyon annak mostan minden zsirja. 

Nagy Komárom pogátsából vagyon felépítve, 

Kevély Pápa, mint egy páva, de nintsen orczája, 
Mert akármely hires k . . . a könnyen fér hozzája. 
Ottan vala katonáknak az előtt hazájok, 
De nincsen most az vitézeknek ottan bátorságok2) 
Veszett Veszprém mind bástyástul bohém völgyévé vált 3) 

A kurucvilág leghíresebb költészeti maradványa a »Rákóczi 
nóta«, a magyar nemzet fájdalomkiáltása a trencséni csapás 
után (1708 aug. 3) — mint Thaly Kálmán m o n d j a 4 ) — s 
Ocskay árultatása előtt (aug. 29; Nyitra), valamint a Bezerédyé 
előtt i s 5 ) (Kőszeg szept. 5), mint az a költeményből kivilág-^ 
lik, mely adatok alapján Thaly az ezek közti időre datálja a 
költeményt, mely ma is közismert, legszebb gyöngye e kornak. 
E költeményt is őrzi a kódex 198. lapja. Itt azonban kerek-
dedebb. mint a Thaly által közölt s az általa legjobbnak hitt 
változat. 

14. s. Jaj Rákóczi, Bertsényi! 
Vitéz magyarok vezéri 
Bezerédi; 
Hova lőttek magyar népnek 
Élő tüköri, 
Fényes csillagi: 
Ocskai. 
Az ellenség minden felől 
Üköt emészti, 
Üzi, kergeti. 
Búval epeszti, 
Közünkbe sem ereszti6; 

45. s. Rajtunk tenger az fegyver 
Az német köztünk hever 
És igen vér 7) 
Mutogatlya magát mintegy 

9 Az esztergomi káptalan Nagyszombatba menekült a töröktől. {Thaly K.: 
130 l.) — 9 Bástyáit s kapuit Bottyán 17ü7-ben leromboltatta. (Thaly K. : Ada-
lékok II. kötet 135. 1.) — 3) Célzás Hester 17 4-iki dulására. Bohim völgye-
külváros, lenn a vár alatt. U. o. 132 1. — A Thaly kiadások még egy csomó 
várat és várost fölsorolnak; Szakolcza, Nagyszombat, Kassa, Eperjes, Léva, 
Tokaj,stb. gúnyos hasonlatokkal. - 4) Adalékok: II. kötet 214 I. — 9 U. o. 222.1. 
«) íme a nemzet fájdalmas ragaszkodása bálványozott hőseihez. — 9 T. i.ver. 
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Derék gavallér, 
Nemzetünköt kénzó pallér 
Nem szánnya mint hóhér; 
Addig vér mig neki 
Mindent nem igér 
Látod mely kövér 
Bőriben sem fér. 
Még is tsak tyúk hust kér, etc. 
Alig vagyon az hazában 
Mianna2! kenyér. 

Az 1710 után keletkezett »Nyalka kurucz« c. gúnydalt, 
melyet Thaly több változatban közölt 3) szintén megtaláljuk itt 
a 113. lapon. így szól a kuruchoz (5—6. s.): 

Fáj a szived az jó földért, 
Dunán túlsó jó országért. 

Az »Őszi harmat után« c. dal, a szabadságharc elmúlása 
idejéből, Balassa Bálint »Boldogtalan vagyok« kezdetű éneké-
nek átdolgozása 4), mely átdolgozás szerzőjének Thaly magát, 
Bercsényit tartja "'). szintén meg van a kódexben, a 229. lapon, 
de sokkal tökéletesebb alakban, mint Thalynál. 

Megtaláljuk benne Károlyi Sándor énekét a feleségihezi 
a 136. lapon (!J s a feleségének az urához való énekét a 251. 
lapon. 

Találunk benne tréfás dalokat, melyek tartalma, hogy a 
diák beáll katonának, stb., bár kisebb jelentőségű, de szintén 
kortörténeti adatokkal (178. és 260. 1.). A tréfás énekekből 
kicsillan, a korkép, pl. a 127. lapon »Az Czigánvról« cimii 
versben, kinek 

5. s. Semmire sints gongya 

mert: 

11. s. Nem bajlódik; nem aggódik ő az portióval, 
Sem az nehéz executor avagy quártélvossal. 

Megható sorsát rajzolja egy vers a sebesült és kiöregedett 
katonának a 184. oldalon: 

1. s. A kimustrált katonának nyomorúság dolga 

Tsak az pesti ispotálynak reá vagyon gondgya. 

aki 

5. s. Kisebb mind egy szolga, 
Nincsen immár tekéntetben az ő fáradsága, 

9 T. i ver. — 2) T.'i. miatta. — 3) Adalékok II. kötet 296. 1., 300. 1., 
304.1. — 9 U. o. 311. 1. — 9 U. o. 313. 1. — 9 Kiadva: Thaly K : Vitézi éne-
kek I. kötet 193. 1. 



Éppen el vagyon felejtve az hartza s rabsága 
Házról-házra koldulni 
Sokszor azért pirulni. 
De nints orvossága. 

21. s. Az szegény katonának vitéz iskolája 
Midőn véres verítékkel izzad az orezája, 
Az füstben csak meg nem ful, 
Orczáján vér le csordul 
Ez az ő pálmája. 

41. s. Mind ezeket elszenvedi hazának népéért 
Betsiileti még is nintsen sok szenvedéséért 
Alább való kutyánál 
Kimustrált vén lovaknál 
Ugv fizetnek vériért. 

A későbbi korból Mária Terézia kora) is találunk benne 
történeti vonatkozású verseket. Két tréfás vers van benne e 
korból. Az egyik egy jövendölés (268. 1.), melyben az akkori 
háborúkra céloz tréfásan a szerző: 

39. s: Mely lovat az idén ebek el temetnek 

Jövendőben azon prusszuszt nem kergetnek. 

Érdekesen irja az oláhok örök jellemvonásáról: 

23. s. Mely olá felakad, nem sok lopást teszen. 
A másik szintén e korból 1 ) való, melyben többek között 

ezt mondja a szerző 257. 1.1: 

8. s. Szegény magyar ország is 
Bánattyát ujittya, 
Mert királyné asszonyunk 
Táborban hivattya, 
Készen minden vármegye 
Az ország job része, 
Mert kételen2) vele. 
Katonát ad nemesség, 
Hajdút az szegénység. 

Nagyszámú, becses verset rejt magában még ez a kódex. 
Gyönyörű, lyrikus verseket, melyek irodalomtörténeti szempont-
ból oly becsesek, hogy valóban érzékeny csorbája a kuruc köl-
tészet teljességének az a körülmény, hogy ezeknek nagy része 
kiadatlanul hever még mindig. 

') Más változatokkal kiadva: Thaly K : Vitézi énekek I. kötet 170. I. és 
Versényi: Sziveket ujitó bokréta : 106. 1. — 2) T. i. kénytelen. 
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V. Néhány szó a kuruc költészet és utóhangjaínak 
irodalmáról és hitelességéről. 

A kuruc költészet termékeinek legbuzgóbb és legeredmé-
nyesebb gyűjtője Thaly Kálmán volt 1 ) . Az ő munkássága óta 
neszélhetünk csak igazán kuruc költészetről, mint önálló feje-
zetről irodalomtörténetünkben. Többen foglalkoztak ezen emlé-
kek gyűjtésével, melyek vagy e korból származnak, vagy pedig 
közvetlen folytatásai c kornak, szóval utóhangja' 2). Természe-
tesen sok költemény veszett el ezek közül, mint azt a töredékek 
is igazolják, részint pedig kiadatlanok. Mindazonáltal a kiadott 
költemények nagy száma lehetővé teszi számunkra azt, hogy 
velük, mint kortörténeti forrással foglalkozzunk és ha néhol 
mutatkoznak is bennük hiányok, még meg van a reményünk arra, 
hogy elő fognak még ezek is bukkanni az" ismeretlenség homá-
lyából. Épp erre az állításomra épitem véleményemet arról az 
irodalmi vitáról, melyet kb. egy évtizede nyitottak meg Ried! 
F r i g y e s 8 ; és Tolnai Vilmos4), csaknem egy időben. Riedl 10 
drb költeményt5), melyet Thaly Kálmán közölt, »ügyes archai-
zálás«G)-nak tart s hosszú értekezésében erősen bizonyítja ezen 
állítását. Legsúlyosabb bizonyítéknak azt tartja, hogy e 10, általa 
legszebbnek mondott darab közül egynek sem találta meg az 
eredetijét a Thaly által megnevezett lelőhelyeken 7 ) , tehát »a 
lelőhelyek fiktívek«8); más szóval azt igyekszik bebizonyítani, 
hogy e költeményeket maga Thaly irta, több nagy költő, de 
különösen Arany János hatása alatt"). Tolnai Vilmos pedig a 
főbizonyitékot abban látja a kérdéses ío költemény hamis vol-
tára vonatkozólag, hogy »miért éppen ennek a legszebb 10 

9 Három munkája, melyekben ezen gyűjteményét kiadta: Adalékok a 
Thököly és Rákóczi kor irodalomtörténetéhez 2 kötet, Régi magyar vitézi 
énekek és elegyes dalok 2 kötet, Irodalom és Miveltségtörténeti tanulmányok 
a Rákóczi korból 1 kötet. Mig az első kettőben kizárólag verseket közöl, ad-
dig a harmadikban a kuruc költészeti maradványokat megelőzik a külömböző 
művelődéstörténeti tanulmányok, továbbá báró Petrőczy Kata-Szidónia, gróf 
Pekry Lőrincné élete és verseinek tárgyalása 90 oldalban, Petrőczy Kata gyö-
nyörű, elégikus verseinek közlésével együtt. Az e műben közölt »Kurucvilági 
énekek« (347—412. 1. között, az igen érdekes irodalom-és művelődéstörténeti 
versek mellett, történetforrási érték szempontjából legbecsesebb a »Zólyom 
vára megvételéről« című, 1703—4—5 évről szóló históriás ének, melyről Thaly 
azt jegyzi meg, hogy 'nem annvira a lythmus, mint inkább a történeti hűség 
a szembetűnő«. (370 1.) — 2) Nevezeiesebbek: Versényi György: Sziveket 
ujitó bokréta, mely munkában kiadott versek jóformán mind a S/ádeczky kó-
dexből vannak lemásolva; dr. Szádeczky Lajos: Báró Apor Péter ö. m, c. 
munkája I. kötetében, mely kötet nagy része Apor verseit tartalmazza, a 
»Miscellaniá-ból több verset közöl; Kanyaró Ferenc az »Erdélyi Muzeum«-ban 
»Tréfás versek és gunyénekek a régi magyar népies költészetből* cimmel, 
Kriza János »Vadrózsák« cimmel, Erdélyi János »Népdalok és mondák« cim-
mel s Ferenczi Zoltán »Vásárhelyi daloskönyv« cimmel, mely müvekben azon-
ban a báró Apor Péter első köteten kivül alig van históriai mag. — 3) »Iro-
dalomtörténet« 1913 évf. »A kuruc balladák«. — 4) »Egyetemes Philologiai 
Közlöny« 1914. évf. »A kuruc balladák hitelességéről«. — ö) Adalékok 1. kötet 
117., 184., 206., 247., 261., 268.. 271., 277. és 314.1., továbbá Tanulmányok: 407 1. 
«) Idézett könyve: 419. 1. — 9 U. u. 436-37 .1 . — «) U. o. 436. 1. — 9 U. o. 443. 1. 



i) Idézett könyve: 663 I. — 9 U. o. 665.1. — 3) U. o. 670 I. - 4) Harsányí 
István—Gulyás József—Simonfi János: kuruc balladák hitelessége.' 
9 Nevezett munka: 35—36. 1. — c) U. o 92. 1. — 7) Thaly Kálmán emléke-
zete 2 1 (1911-ből.) — 8) Nev. munka: 14. 1. — 9) Thaly álmán emlékezete 
1918. > Budapesti Szemle- 1918. 329 - 330 I. — ">) Nev. könyve; 346. 1. 

költeménynek az eredetije veszett el s miért maradt meg a 
selejtesebbje ?« és hogy »honnan van az, hogy a io költeménv 
egyike sincsen meg ösmert és gazdag tartalmú gyűjteményeink 
ben F«1-), majd »honnan van az, hogy e gyönyörű s a többi 
énekeket mély érzésben, kitűnő szerkezetben, szóval művészi 
becsben sokkal felülmúló költemények nemcsak hogv a meglévő 
gyűjteményekben nincsenek meg. mint már előbb emiitettem, 
hanem csak egyetlen egy példányban, holmi ócska könyv fa-
lára, kalendárium levelére, jelentés hátlapjára s egyebekre je-
gyezve maradtak volna meg?« 2 ) . Sőt később kimondja nviltan 
a »Bujdosó Rákóczi -ról és Rákóczi bucsudalárók, hogy »a 
kézirat nem lemásolása a leíró előtt feküdt szövegnek, hanem 
Thalynak eredeti fogalmazványa, amelyből később a »Bujdosó 
Rákóczi keletkezett 3). A három sárospataki tanár azután mél-
tóképen cáfolta m e g 4 ) a két. tulbuzgó kritikus állításait, a 
lelőhelyekre vonatkozólag"'), továbbá Riedl és Tolnai által gya-
núba fogott egyes, szerintük akkor még nem létező szavaknak 
bőséges, egykorú idézetekkel kisért cáfolatait adták s végül 
kimondták, hogy a kéziratok hiánya magában még nem elég 
bizonyíték a hitelesség ellen»0). Dr. Márki Sándor még a vita 
keletkezése előtt két évvel igy nyilatkozik Thalyró l 7 ) : »Majd-
nem betűről-betűre ismerem Thaly roppant irodalmi munkás-
ságát. rendre, apróra megvizsgáltam a kurucok korára vonat-
kozó adatait. Könyvemnek, Rákóczi életrajzának megírása köz-
ben gyakoroltam is vele szemben a bírálat jogát és kötelességét«. 
M a j d : 8 ) »Főképen Thaly Kálmánnak köszönhetjük, hogy Rá-
kóczi korának apróra megismert küzdelmeit most már a törté-
nelmi igazság teljes fényében láthatjuk«. A vita megindulása után 
pedig kimondja 1 1) és megokolja, hogy a vádat lehetetlennek 
tartja s képtelennek hiszi Thaly Kálmánt ilyenre. Véleményem 
szerint — mint emiitettem is - még nincsenek kiadva az összes, 
e korból származott költemények, még mindig lappanghatnak 
valahol kéziratos maradványok, ezért mindaddig, mig meg nem 
lesz állapítva teljességük, vagy, hogy Riedl szavát használjam, 
»fiktív«10) volta kétséget kizárólag igazolva nem lesz valamely 
darabnak, mindaddig hiu próbálgatás bármelyiknek a hiteles-
ségét kétségbevonni, mert azután egy-egy váratlanul felfedezett 
kézirat, vagy kéziratgyűjtemény, mely a kérdéses darabot eset-
leg tartalmazza, az összes és nagy fáradsággal felépített cáfo-
latokat halomra fogja dönteni. 
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VI. Befejezés. 

A több mint három évtized szenvedéseiből támadt dicső 
séges forradalom, a 8 éves szabadságharc elmultával, a kuruc 
.sikerek hanyatlásával együtt hanyatlott a kuruc költészet is. A 
tárogatókat a majtényi sikon történt fegyverletétel után össze-
törték s a bujdosók eldalolták, hogy »édes hazám Isten veled«. 
A rodostói remete, a nemzet bálványa s legglóriásabb alakja 
szomorúan nézhette a tenger partjait kisszámú kíséretével együtt, 
mert nem adta meg nekik a sors, hogy visszatérhessenek hazá-
jukba, melynek legnagyobb fiai voltak. A szabadság lehanyat-
lott csillagának tükörképe csak a lelkek mélyén lobogott, de 
ott lobogott, hiába iktatták törvénybe 1 ) hazaárulókként a nem-
zet bálványozott hőseit. A nyugalom helyreállott az országban, 
a harci szellem megnyugodott a nemzetben s átengedte helyét 
a békés fejlődésnek annál is inkább, mert a fő erőszakosságok, 
a nyilvánvaló törvénysértések megszűntek. A nemzet bebizonyí-
totta, hogy hü alattvalója tud lenni királyának minden időben, 
ha az is hü királya alattvalóinak. Azóta hosszú évsor született, 
sok viszontagságon ment kemsztül szegény nemzetünk az idők 
vasfoga, lassankint lemoífcv^Tr »hivatalos« áruló nevet daliás 
hőseinkről - és megadatott nekik, hogy magyar földben nyu-
godjanak s magyar szivek dobbanása legyen nekik az örök ha-
rangszó és az irántuk táplált szeretetünk lángja legyen nekik 
örök világosság békességes nyugalmukban. . . U g v látszott. 
Azonban a borzasztó világháború viharai után egy békének 
nevezett rablás darabokra szaggatva a nemzet testét, a kiismer-
hetetlen végzet ismét elszakította tőlünk nemzetünk nagy szabad-
ságbajnokainak koporsóit. Rab földön nyugszik II. Rákóczi Fe-
renc s dicső katonáinak ivadékai ismét földönfutók, mint ama-
zok voltak 200 évvel ezelőtt. Kincses Erdély, Magyarország 
legnagyobb fiainak szülőföldje, az Úristen legnyomorultabb né-
pének martaléka. A Felvidéken, a bányavárosokban: Bocskay, 
Bethlen, Thököly és Rákócziak hadi utjain, a legválságosabb 
időkben a nemzet eme hü fiainak utódjai szintén a száműzöt-
tek és elnyomottak keserű kenyerét eszik. Bácskában, Bánátban, 
régen várnak mint a mai népdal mondja — - már a magyar 
bakára, valamint országunk többi, elszakított részén is. Hiszem, 
hogy nem fognak sokáig várni. Más csapásokat is kihevert már 
szegény nemzetünk, más, kicsit kiilömb ellenségekkel is szembe-
szállottak már őseink s diadalmasan állották meg helyüket 
a világtörténelem forgatagában. Sajnos, nemzetünk lépteit, mint 
200 éve, most is a »földiekkel játszó égi tünemény, istenségnek 
látszó csalfa vak remény« kisérte és kiséri, de bizunk még egy 
szebb jövőben, ha öklünkkel kell is utat vájnunk az előttünk 
álló sziklákba, ha a lankadók és csüggedők holttestein kell 
is áttörnünk a sivár jelen sötét éjszakáján, de bizunk, hisszük, 

9 1712/15. Pozsonyi orsz. gy. 1715; 49. tc. Dr. Márki: Világtört. 212.1. 
2) 1907-ben törölte el az orsz. gyűlés. Marcali t i . : Magy. tört 555. I. 
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