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Kosztolányi Dezső 
 

A kuruc költészetről 
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Minden közmondásnak, szállóigének van egy csattanós ellenbizonyítéka is, 
az a kivétel, mely megerősíti a szabályt. Cicero, amikor leégett házáról tartott be-
szédet – De domo sua –, ezt mondotta: Inter arma silent Musae. Háborúban, fegyver-
zaj között hallgatnak a múzsák. Erre az igazságra eleven cáfolat a mi kuruc költé-
szetünk. Háborúban, fegyverzaj között énekelnek a múzsák. Várostromoknál, 
amikor elbődülnek az ágyúk s ropog a házak zsindelyteteje, égig sikoltanak, dalla-
mosan jajveszékelnek a versek. 
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Csodálatos ez a harminc esztendő a XVII. század végén s a XVIII. század 
elején. Verseinkből eltűnik az aranyfüst, mintha szél fújná szét; Cupido, Circe, 
Heléna, Vénus riadtan menekül, velük együtt a nimfák is, helyüket elfoglalja 
Zsuzsika, „friss járatú, kedvemre termett Pannácskám” vagy „rózsaszínű, szép 
Ilonám, kegyes tekintetű rózsám”. Egyszerre nevükön nevezik a nőket s a dolgo-
kat. Letépik az álarcot. A fehér paróka alól kócos fürtök, izzadt, véres, deres 
üstökök bukkannak elő. A nép szólal meg: a bujdosó, kenyeres, akinek nincsen 
kenyere, a katona, akinek „két pogány közt egy hazáért omlik a vére”, s a pro-
testáns gályarabok éneke. 
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Nincs többé barokk pompa. Más van helyette. A fakóság pompája. „Mit 
búsulsz kenyeres, mikor semmid sincsen?” A kurucnak rongyos a dolmánya, ki 
van az oldala, ködmöne zsírtól avult, kalpagja a lapockáját veri, esőáztatta köpe-
nyege megviselt, tarsolyában morzsalék sem akad, nyeregfája eltöredezett, lova 
rút, patkója lekopott, farkasbőre szőrehullató, palackját a pókháló szőtte be, inge 
szurtos, tetvek nyargalódznak rajta. Úgy rémlik azonban, hogy ez a katona nem 
panaszkodik, hanem dicsekszik. „Szolgámnak a neve Hányd-el-vesd-el-Gyurka. 
Magamnak a neve: bujdosó katona”. Valami pörnyeszín szomorúság ez. Folyton 
vissza-visszatér az ilyen sor: „Szegény árva fejem, nincs hová hajtani.” Ez az 
őszinteség pompája. A szegénység és a szenvedés pompája. Az öngúny pompája. 
A hűség pompája. 
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A kuruc költők névtelenek, pedig van nevük. Ki tartja számon például, 
hogy Szőke Ambrus írta a Székelyföldről szóló csöpp remeket, mely így kezdődik: 
„Székelyföld mindig zöld?” Ki emlegeti aztán Kabóthy Istvánt, Ács Mihályt vagy 
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Vinczy Györgyöt? Valami dicső névtelenség fátyolát borítjuk valamennyire, hogy 
– regényesen – bennük érezzünk egy kort, a bukásában is nagy életakaratot, azt a 
hangulatot, mely ma is elfog bennünket, amikor mintegy a múltból fölsír a török 
síp, a tárogató. Ezeknek a verseknek szerzői különben se voltak öntudatos írók, 
literary gentlemanek. Úgy énekeltek, ahogy verekedtek és koplaltak, vagy szidták 
maguk között a németet, ösztönösen. Néha egy népdalt fejlesztettek tovább, 
belehelyettesítve a szövegbe egy hadvezér nevét, egy időszerű politikai célzást, 
mint általában a katonák szokták tenni mindenkoron, a világháborúban is. Így 
került a kuruc versek közé megváltozott formájában Balassi Bálint költeménye is: 
Őszi harmat után. 
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Van ezen a téren egy fájó csalódásunk is, melyet a hivatalos 
irodalomtörténet is rejtezkedő szeméremmel igyekszik takargatni. Riedl Frigyes 
már 1907-ben egyetemi előadásaiban hangoztatta, hogy némely kuruc költemény 
szókincsében, rímeiben olyan fejlettséget mutat, mely abban a korban szinte 
elképzelhetetlen és érthetetlen, s az Ocskay Lászlóról való ének két sora meglepően 
hasonlít Arany János egy sorpárjához. A kétség tovább munkált Riedlben. 1913-
ban azután Tolnai Vilmossal együtt kimutatta, hogy kilenc legszebb kuruc 
versünk – köztük az Esztergom megvétele, Nagy Bercsényi Miklós, Balog Ádám nótája – 
koholmány, hamisítvány. Thaly Kálmán, a Rákóczi-kor kitűnő tudósa, aki szinte 
gyermekkorától kezdve irattárakban búvárkodott, s benne élt ebben a történelmi 
légkörben, a tulajdon költeményeit adta ki Rákóczi-korabeli költemények gyanánt. 
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Nézetem szerint ezt nincs okunk véka alá rejteni. Legfeljebb annyit ál-
lapíthatunk meg, hogy 1913-ban egy új, nagy költőnket fedeztük föl, már a halála 
után, Thaly Kálmánt. Érdekes azonban ez az eset lélektani szempontból. Annak 
idején Thaly Kálmán versekkel kezdte. Gyerekember volt, tizenhat éves, amikor 
1855-ben kiadatta Bujdosó lélek című költeményét. Nem volt sikere. Későbbi 
verseinek sem. Eltemetkezett történelmi munkáiba. De egyszer csak újra ébredt 
benne a vers, s egyéni kincsét odadobta népünknek, hogy mint „névtelen ada-
kozó” porladjon a többi kuruc költővel együtt. 
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Mindez semmit se változtat a kuruc költészet értékén. Végre a nép nem 
személy, aki leül verset faragni, hanem az ismeretlen költők, az elkallódott 
lángelmék sokadalma. Az a hang, amely megpendült a kuruc korban, ma is vissz-
hangzik, alkotó elemévé vált költészetünknek. Keserű dac van benne s édes 
bölcselet. Ekkor lobogott legmagasabbra a mi önérzetünk és egyéniségünk. Kive-
tettük hasunkat a szép verőfénynek, s rongyainkban embereknek, királyoknak 
éreztük magunkat. 
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Úgy verd: a föld rengjen, 
Ég is visszazengje, 
Aki él, meghallja, 
Sőt az is, ki halva fekszik, fölriassza: 
Rajta, rajta, rajta! 
 

Nietzsche, aki annyi mindent tagadott, egy jegyzetében azt írja, hogy meg-
rázóbbat, emberibben nagyszerűbbet nem tud a Rákóczi-indulónál. Ha ismeri 
eredetiben a kuruc verseket, ő, a hősi erkölcs hirdetője s a nyájerkölcs megvetője, 
azokat is nyilván éppúgy bámulja és isteníti. 

 
Pesti Hírlap, 1935. április 7. 

 


