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Málnási Ferenc 
 

Csínom Palkó, Csínom Jankó 
(300 éves a kuruc győzelmi táncdal) 

 
Három időszak hagyott mély nyomot népköltészetünkön: az 1664–1672-ig 

terjedő Wesselényi-féle összeesküvés, a Thököly-világ 1675–1685-ig, s végre a 
Rákóczi-szabadságharc és emigráció 1703–1711-ig, sőt az 1730-as évekig. A kuruc 
költészet azoknak a népies hangú és kéziratos, politikai, vallásos, katona-, bujdo-
só- és históriás énekeknek a gyűjtőneve, melyek a Habsburg elleni függetlenségi 
harcok évtizedeiben keletkeztek. A szerzők, ismert, azonosított, de többnyire 
ismeretlen nevű végvári vitézek, hontalan szegénylegények, felkelő parasztok, 
protestáns és katolikus nemesek, kardot is forgató „deákok”. 

A Csínom Palkó, Csínom Jankó … kezdetű versszöveg mondatai 4-4 soros 39 
versszakba tagolódnak. (Magyar költők 17. század. A kuruckor költészete. I–II. Szép-
irodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990, II., 246–251.) 

A szövegösszetartó erőt a daliás vitézzé vált hajdani szegény legény hetyke 
önbizalma, féktelen, szilaj jókedve, a németekkel szembeni megvetése, a kuruc ka-
tonák dicsérete teremti meg. 

A szöveg grammatikai kapcsolatai: a mellérendelő viszonyban álló szöveg-
mondatokkal a szerző táncba szólítja katonatársait, kigúnyolja a labancokat, feli-
dézi a harci dicsőség képeit, dicséri a kuruc vitézeket, többek között birtokos sze-
mélyjeles szavakkal, kifejezésekkel: kalabérom, lódingom, pisztalyom …, a 
németek gatyája, portékája, kalapjának karimája, öltözeti, kebelében, kevélysége, 
eb-agyara, Csipás szemű kancájával / Együtt van kvártélya …, a kuruc katona 
dolmánya, csizmája, paripája, kapcája, farkasbőre, dolmánya, szablyája, süvege… 

A jelentéstani elemek közé soroljuk a rokon értelmű szavakat, melyek a 
labancokat jellemzik: darulábú, szarkaorrú, nyomorult, elfárasztott, elbágyasztott, 
toldott-foldott, tetves-reves, korog-morog. Ellentétes szavak és kifejezések állítják 
szembe a labancokat és a kuruc vitézeket: nyomorult németség, nemzetség – vitéz 
kuruc, a labanc rendeletlen öltözeti, lompos az gatyája, toldott-foldott, tetves-
reves minden portékája – a kurucoknak szabott dolmánya, sarkantyús csizmája, 
gyönggyel fűzött bocskora, ezüstös kapcája, nyuszttal bélelt süvege … A felsoro-
lásnak is jelentéstani szerepe van: az ismeretlen szerző, a hajdani szegénylegény 
úgy vesz elégtételt a korábbi nélkülözéséért, hogy képzeletben a labancra aggatja 
hajdani nyomorúságának rongyait, részletezően felsorolva becsmérli a németek 
fegyverzetét, ruházatát (5–17. vsz.). De a kurucok harci dicsőségét is felsorolja 
(18–21. vsz.), majd a kuruc lovas és gyalogos vitézeket dicséri, szembeállítva őket 
a horvát katonákkal és labancokkal (26–34. vsz.). Végül arra biztatja társát, hogy 
vegye el a legyőzött ellenség jószágát, pénzét, igyák meg borát, s fenyegetéssel 
társítva jelenti ki: „Az laboncság takarodjék / Nemes országunkból.”  
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A költemény egyik legnépszerűbb kuruc dalunk, a Bocskor-kódex 1716-ban 
másolt részében maradt fenn. Nemrég derült fény arra, hogy a kezdősorban 
említett két név (Palkó, Jankó), nem férfi-, hanem lónév. A szerző így lovát 
szólítja meg, s a továbbiakban pedig katonaszerszámait sorolja fel. Martinkó 
András szerint a Csínom szó a csin, csíny szóval függ össze, a Csínom jelentése: 
ékességem, szépségem, Palkó. (Martinkó András: Értjük, vagy félreértjük a költő szavát? 
Budapest, 43., és ugyanő: Lóvá tettem Csínom Palkót. Magyar Nyelvőr 1982, 294–
301.) Martinkó szerint a Csínom alakban a magyar -om végződés található, amilyen 
a vigalom, álom, fájdalom szavakban … Valamiféle „kedves, ékes, szép Palkó”-ról és 
„Jankó”-ról van szó. (Nagy László: „Nem jöttünk égi hadak-útján …” Budapest, 
1982, 217). Nagy László történész számos történeti adattal valószínűsíti, hogy e 
kuruc lovas toborzóénekünk az 1860-as években keletkezett, mások szerint 1705 
körül – 330 vagy 305 éve. 

A szöveg a szerző párbeszéde, csak éppen egyoldalú, mert a megszólított-
(ak) nem válaszol(nak). A költemény kortársaiként sorolhatjuk a Most jöttem 
Erdélyből …, Buga Jakab éneke, a szintén énekelhető Őszi harmat után … kezdetű 
költeményt és a Rákóczi-nótát, mely üldözött és tiltott, de kedvelt ének volt, 
mintegy magyar népünk titkos himnusza lett. Később Kölcsey Ferenc Himnusza 
(1823) a nép – tép rímekkel utalt rá, s ez az ének ihlette Liszt Ferencet, majd a 
francia Berliozt a Rákóczi-induló megkomponálására. 

A Csínom Palkó, Csínom Jankó szövegtípusa: magyar nyelvű, írott, érzelemki-
fejező, szépirodalmi szöveg. 

Stílusa is szépirodalmi: Jó hangzású szavakkal szólítja a katonákat, serkenti 
indulásra őket a labancok ellen (1–4. vsz.). Majd rossz hangzású szavakkal 
gúnyolja az ellenséget (5–17. vsz.), újra jó hangzású szavakkal, kifejezésekkel a ku-
rucok harci dicsőségének emlékeit (22–25. vsz.) és a kuruc lovas és gyalogos vité-
zeket dicséri (26–34. vsz.), végül újra rossz hangzású szólással, fenyegetéssel zárja 
a verset. 

A versszakokat 8-6-8-6 szótagos sorok alkotják, a b x b rímekkel, magyaros, 
kétütemű nyolcas – 4/4 – és kétütemű hatos – 3/3 vagy 4/2 – verselés közelíti a 
szöveget a népnyelvhez, a népdalokhoz. Az ének pattogó üteme a tánc ritmusát 
idézi fel. 

A költemény stílusértéke az érzelmi-hangulati többletjelentésre épül: a tánc-
ba hívó, a táncoló vitéz először a felszerelésével dicsekszik. Gondoljunk vissza a 
Mit búsulsz, kenyeres … kezdetű panaszkodására: rongyosak, kopottak, semmijük 
sincs, most Rákóczi kurucai közt csontborítású puskája, két pisztolya, karabélya 
van, meg selymes lódingja (melyet talán jegyese varrt), újabb dicsekvéssel a Duna–
Tisza közének felszabadítását a törököt kikergető „német” elűzésétől számítja. 
Majd következik az ellenség fegyverzetének és ruházatának részletes becsmérlése. 
A dicsekvést és a becsmérlést is melléknevek (jelzős szerkezetek) sokaságával 
valósítja meg: darulábú, szarkaorrú, nyomorult nemzetség, füstös moskotéra, 
elfárasztott, elbágyasztott dióverő pózna, rendenetlen öltözeti, lapos guta…, vitéz 
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kuruc, szabott dolmány, sarkantyús csizmája, futó paripája, karmazsin csizmája, 
ezüstös kapcája, cifra farkasbőre, kurta kis dolmánya, gyönggyel fűzött csontos 
kalabéra … 

A költemény szóképei közül kiemelkedik a labancokat becsmérlő „dióverő 
pózna” metafora és a „Patyolat az kuruc, / Gyöngy az felesége / Hetes 
vászon az laboncság, / Köd az felesége” metaforapár. Ide sorolható a 
„Kebelében legelteti / Sok ezer marháját” körülírás, de metaforának is beillő 
jellemzés. Meg a költemény közepére és végére helyezett fenyegető szólás: 
„Kicsírázott eb-agyara / Az magyar cipóra, / De megváslik foga bele, / 
Lészen még oly óra!”, „Az laboncság takarodjék / Nemes országunkból, / 
Hogy végtire szalagszíjat / Ne vágjunk hátakból!” 

A szövegmondatok jó része kijelentő mondat, de 10 felszólító és két felkiál-
tó mondat is színezi a szöveg szövetét. A túlsúlyban levő igei állítmányokkal ver-
bális szöveget olvashatunk, élvezhetünk, amely egyben a szerző egyenes beszéde. 
(Aki diák is lehetne, a Pelagus ló – a mitológiai szárnyas Pegazus – említése utal 
erre.) 

A Csínom Palkó, Csínom Jankó a legnépszerűbb kuruc nótáink egyike, győzel-
mi táncdal, fennmaradását segítette az is, hogy a tárogató kíséretében énekelhető, 
s dallamára táncra lehet perdülni. 


