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Harminc esztendeje múlt, hogy Káldy Gyula társaságunk egyik ülésén (1892 
márc. 27.) bemutatta az 1672— 1707. évekből való magyar dalgyűjteményét, 1894- 
ben pedig ugyancsak társaságunkban folytatta krónikás és vitézi énekei megkezdett 
sorozatát. A feledés homályából kimentett énekek itt keltek általa új életre, jog
gal mondhatjuk tehát, hogy társaságunk a néphagyományok kutatása mellett ezek 
felélesztésében is közreműködik. Azóta nagyot haladtunk a népköltés gyűjtése terén. 
Elég utalnunk Bartók és Kodály Európaszerte ismert fonográf-gyűjtésére, szólha
tunk a Néprajzi Múzeum hasonló gazdag felvételeiről és más rokon társulatok 
hangjegyes népköltési kiadványairól. Ezek mind pozitívumok, mindamellett Káldy- 
Bartalus szűkebb medrü irányának a krónikás dalok kutatásában követője nem 
akadt, az utolsó török harcok, a daliás idők, Rákóczi-korának dalkincse még 
mindég nincs Összeszedve. Sok mulasztást kell még pótolnunk.

Mai tanulmányom, bár tizennégy tétellel szaporítja a krónikás közlések szá
mát, mégis csak egyoldalú, mert kizárólag tótnyelvü adatai vannak, földrajzilag is 
szűk határra szorítkozik, Nyitra megye déli részén mozog, tehát nem versenyezhet 
az úttörők munkájával sem. Gyűjteményem érthetőleg nem a mai szomorú napok
ban támadt, diákkoromba nyúlik vissza, alapjában nem is az enyém. Gyűjtője, 
nevét érthető okokból elhallgatom, eredetileg Turócszentmártonnak szánta, ahol 
akkor a Slov. PohTady-ban néhány kuruc dalt adtak ki, de tervét időközben meg
változtatván, kottáit nekem adta, tehát a közlendő krónikás és honvéd énekek 
a tót irodalom számára is újdonságok. A gyűjtés eredetét illetőleg vissza kell 
mennünk 1891-ig, amikor a kuruc dalok hatása szalmalángjánál, legalább azon a 
klasszikus területen, ahol az utolsó tárogató is helyet talált, mindenki kuruc nótá
kat keresett. Akkor történt, hogy Érsekújvár és Vidéke 1891-ik évi 42. számában 
Druga Mihály törvényszéki jegyző az egyik szőlősgazdától, Szabó Mihálytól hallott 
tótnyelvü kuruc dalra hívta fel a figyelmet. Ez volt az ismeretes Rákóczi-Ber- 
csényi . . . Dallamát utóbb fölvette Dubrovay János újvári karmester és átadta 
Bartalus Istvánnak. Ezzel a kutatás új mederbe tért.

Jól emlékszem, mint diák ennek a cikknek a hatására. Akkor hallottuk 
először, hogy a népiéleknek saját kincsei, megiratlan még a szintakszisnál is 
különb tudománya van, utána jött az első felhívás néprajzi társaság alakítására. 
Akkor hagytuk abba az ócska írások dúlását, régi könyvkötések fejtegetését, ahol 
nótákat kerestünk s bizonyos tisztelettel kezdtük nézni a parasztot. Nemsokára 
Besztercebánya és Vidéke 1891. évi 48. száma az Érsekújvári szenzációval fog
lalkozva, két újabb tót nótát adott Óhajról:
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„A Surányi szigetet Ott Bercsényi fővezér
Nyitra körülzárja, Táborát vizsgálja, stb.

valamint a másikat:
Elmegyek Surányból Rákóczi hív harcra
Táborba sietek Zászlajánál legyek, stb.

ezt a Káldy révén azóta ugyancsak közkinccsé lett mélabús nótát. A vidék, az 
akkor divatos hangulatnak engedve, örömmel vette a fölfedezéseket. A tót nóta
mondók egyszerre népszerűek lettek, barátkoztunk velük, kerestük tudásuk forrá
sait, kutattuk a régi dalos, imádságoskönyveket, főleg az öreg nótás füzeteket. 
Eredmény járt mind a két irányban : egymásután több régi ének szövege jelent 
meg a lapokban, de hangjegy nélkül és rendszerint hevenyészett magyar fordí
tásban. Ezekhez csatlakozik a jelen gyűjtemény, mint kísérlet arra nézve, mit 
tud a nép saját, virágos múlttal bíró vidéke történetéből, dalban és prózában? 
.mikép egyezik hagyománya, a történelemmel ? Feleletünket alább adjuk.

A vidéki lapok soká tartották ébren az érdeklődést, a gyűjtés tovább folyt. 
Nem foglalkozunk most e közleményeknek további sajtóbeli visszhangjával, csak 
a tót részről jött választ akarjuk regisztrálni. A „Slovenské PohTady“ 1892. évi 
629. lapján összefoglalta az addigi eredményeket, de józan szkepszissel elébb az 
eredeti, addig alig ismert tót szövegeket kereste. Ellenőrzése bevált, a kapott 
szövegeket hitelesnek találta, népi verseknek ismerte el, csak az egyik 
nóta az Elmegyek Surányból harmadik strófája ellen emelt kifogást, midőn arra 
utalt, hogy Rákóczi korában a vlasti-branec =  honvéd szó anachronizmus, ebből 
azonban csak szövegromlást, nem hamisítást akart megállapítani. Hogy felfogása 
a kritikában helyes volt, igazolták a nóta Liptó-Turócból fölmerült variánsai, ahol 
a kifogásolt versszak másképen hangzik:

Ti suránsky vífaz,
Moje miié díta !
Hej, ked si vlasti-branec 
Vlasf ti uz rozkvitá — helyett: 
Ti turéiánsky vífaz 
Moje miié diéta
Hej takych husárov
Je veru potreba . . . .

Azaz:

Ha beálltál honvédnek 
Hazád él boldogan — helyett: 
Hej ilyen huszárra
Beh nagy szükségem van, stb.

L. alább a 16. lapon.

Kiderült aztán, hogy nemcsak a surányi honvédek alakították így át a maguk 
számára, a régi kuruc dalt, hanem másutt is lokalizálták. így pl. a barsi legények 
Bercsényi generál helyébe Kosztolányi kapitányt tettek és a nóta így megfejelve 
új életet kezdett, szakasztott úgy, mint a Káldy-féle gyűjtemény: „Od Világosu 
ide kőn vrany“ nótája egyezik Kollár I. 35. 1 régi szövegével. Nevezetes, 
hogy a nyelvújító vlasti-branec szó, amely különben sehol sem fogant meg, a 
surányi nótában megélt a nép ajkán és bár a honvéd szót most sem mondják 
vlasti-branec-nek, ebben az egy esetben megtartották. A variánsok aztán rávezet
tek arra is, hogy a surányi nóta valóban innen terjedt el, de ma már szülő
helyén is csonka alakban él. A nóta végét pl. csak Liptóban ismerik, kuruc 
nótának, Luby-nótának mondják bár a mai szövegben már szó sincs a kurucok- 
ról. Itt meg a nóta eleje veszett el. V. Ö. Kollár Zpjewanky I. 36. 1. i. „Ked ja 
pojdem na tú vojnu kuruckú.“
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Nezomrem v postely Nem ágyban halok meg
Lez padnem na boji Meghalok nyeregben
A ked padnem s kona Ha lóról leesem
Sabla mi zazvoni. A kardom csenegjen stb.

Ennek a nótának két versszakos töredéke, illetőleg változata mint Bavlenka 
brousená stb. eljutott Csehországba is, ahol nem is népdal, hanem sajátos nem
zeti dalként tisztelik. Szóval a kuruc nóta akaratlanul eljutott ide is.

A bizalmatlan tót kritika még ezzel a megállapítással sem érte be. Mikor a 
kurucnótaláz már csillapult, 1897-ben újból felvetették a surányi nóták kérdését 
és Krizko Pál historikus ott a helyszínén győződött meg a közlés hitelességeiről, 
sőt 13 hasonló nótát gyűjtött, melyek a Slov. Pohlady 1897. évi 682. stb. 1.

szben hangjegykísérettel láttak világot. Ezek közül figyelmet érdemel: Eszter- 
tazy Miklós főkapitány 1622. Csúz völgyében vett török diadalának nótája: „Velmi 
nutné chyre prisli . . Érsekújvár 1662 szept. 25. bevétele a török által: 
Vöd Budinsky zámok Turci sa schádzali“, a gyávasággal vádolt Forgách Ádám 

^ sé re te  és „Surányi Szt. Zsófia“ Wesselényi Ferencné Bosnyák Zsófia (f 1644) 
.urténete XVIII. sz. feldolgozásban : Bárón Bosnák Tamás, ten uhersky mágnás . . .

többi historiás mázát vesztette katonanóta, töredék, de kiválóan alkalmas alábbi 
gyűjteményünk kiegészítésére, pl. az egyik a „Surányi mustra 1708.“ hitelességét 

íogatja (SÍ. Pohl. 1897. 746. 1.) legalább a szövege tekintetében. Mindamellett 
áskodjunk tovább, tegyük fel, hogy még ezzel sincs elintézve a nóták hiteles
nek kérdése. Eddig azt láttuk, hogy a fölmerült kuruc nótákat a tót irodalom

<xkilag és tartalmilag hitelesnek fogadta el, variánsai, töredékei másutt is élnek 
a nép között. Most azt kell igazolnunk a múltra nézve, főleg a krónikás énekeket 
illetőleg, hogy ilyenek régebben is éltek a nép között.

Ismeretes pl. hogy a cseh irodalomnak van a tótból átvett két éneke a 
.mohácsi vészről. Az egyik nóta még a király halálát sem tudja, csak eltűnéséről 

szél, tehát a gyászeset után két-három héttel íródott. A másik szöveg már 
ismeri a király halála körülményeit is. Van a tótságnak egykorú éneke Szigetvár 
ostromáról, Zrínyi haláláról, ahol a névtelen szerző a vár elestét a cseh ágyú
mester árulásával magyarázza. Ott van Murány 1549. ostromának Tinódy hatása 
alatt írt éneke és több hasonló emlék. Tótnyelvű krónikás énekeket közölt már 
Tablic Bohusláv 1804— 1812. kiadott köteteiben. Kuruc és labanc dalokat hozott 
a Casopis Ceského Muzea 1832. IV. 389. lapján, újabb pótlást adott Jan Kol
lár Narodnie Zpjeiuanki. II. kiad. Pest 1834. I—II. köteteiben, szóval nem 
hozunk új dolgot, ha tótnyelvü kurucdalokról beszélünk, a kérdésnek már múltja 
van. (L. Szeberényi L. fordításait a Kisfaludy Társ. kiadványaiban.) Kollár ide
jében ezek a nóták még közismertek voltak. Gyűjtői1 jóval több ilyet küldtek

1 Nagyon tanulságos ez a névsor és a munkamegosztás, ahol Bossányi András, 
Fegyveressy Bálint, Gosztonyiné Petrőczy Polixéna, Szentkereszthy Sándor, Dézsy Ist
ván, Maróthy Márton, Mártonffy Márton, Petényi Salamon stb. a legszebb tót dalokat 
küldik be, a két Füredy testvér a dallamokat gyűjti — Rohoií, Belohorsky, Baltazár Po- 
rubszky, Lauéek, Lauka Pál és társaik pedig a krónikás énekek, kuruc dalok szedésén 
fáradoznak br. Luzsinszky, br. Mednyánszky stb. támogatása mellett. Ilyen volt a kor
szerű kritika és a munka ellenőrzése Kollár, Sláwy Dcéra-jának megjelenése után.

1*
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Kollárnak, mint amennyit ő fölhasznált, emellett maga említi, hogy kezében volt 
a HóZfro-féle kéziratos dalgyűjtemény, egykor Rotarides tulajdona, de ennek 1678-al 
kezdődő nótáit sem merítette ki teljesen. Szóval akadt történeti anyaga bőven, 
de Kollár óvatosan válogatott benne. Számot kellett vetnie Bécs érzékenységével, 
a cenzúrával, meg saját érdekeivel, hogy odafenn ne tekintsék rebellisnek őt .is. 
Pedig az így szemelgetett gyűjtemény kuruc nótáinak hangja mégis keserű, magyar, 
meg nem édesítik azt a közbeszőtt, egyébként ugyancsak hiteles labanc versek sem.

Ha már most Kollár elfogadta az Árva, Turóc, Liptóból gyűjtői útján a 
nép ajkáról vett kuruc nótákat és krónikás énekeket, nemde szabad tovább halad 
nunk e nyomon és hasonló nóták emlékét keresnünk a történelmi események, a 
kurucélet klasszikus talaján ott, hol a tót-magyar nyelvhatár összefolyik, s a 
magyarság kétszáz év óta tért veszít a tótság javára. Érsekújvár, Surány tót-magyar 
vidékét értjük, ahonnan e gyűjtemény második része is való. E területen, miként 
alább látjuk, a törökdúlás után megfogyott magyar lakosság közé, a régente szín
magyar vidékre a földesurak lassan tót jobbágyokat kezdtek telepíteni. így lett a 
vidék előbb kétnyelvűvé, majd végleg tóttá, mert a magyar kisebbség, átadván 
hagyományait a telepeseknek, beolvadt a jövevényekbe.

Ez a kijelentés nem általános mentség, hanem az uradalmi levéli árakból 
évről évre igazolható valóság, ahol nyomon követhetjük a bevándorló és betele
pített tót jobbágyok szaporodását, másfelől a prediális nemesek s a néhai várbeli 
magyarok eltűnését, felszívódását, noha ezek sem vesztek el nyomtalanul. Ha az 
uradalmi telek-összeírások, adás-vételek mellé oda állíthatnók az egyházi anya
könyvek adatait, amint az egyik-másik községben lehetséges, egész pontosan ki
tűnnék, hogy az elenyészett magyar vér melyik tót családban él tovább. Sajnos, 
Surányban az anyakönyvek csak 1720-al kezdődnek, a korábbiak elpusztultak, 
így tehát csak a levéltárak, főleg a Motesiczky és a tótmegyeri uradalmi levéltár 
adataira vagyunk utalva. Vessünk egy futó tekintetet Surány történetére.

Még alig heverte ki a vidék az 1541— 52. évi törökdúlást, de Surány vára, 
mint Újvár elővédje és élelmezője, már helyreállott. Kapitánya közvetlenül az 
1600-at megelőző években Bosnyák Tamás. Valószínűleg neki köszönhető, hogy 
nagybátyja, Illésházy István országbíró, 1600-ban kétszázegyezer forinton adomá
nyul megszerezte az uradalmat. Illésházy két testvérével együtt mindkét ágra 
terjedőre kapta ezt, azért a maga egyharmadrészét: Surány vára, Keresztúr, Bán- 
keszi, Nagyszeg, Várad, Salgó, Egyházszeg, Özdöge és Tolmács (Nyitra vármegye), 
Visk, Szemeréd, Pereszlény (Hont vármegye), Nagy- és Kis-Csitárban (Nógrád vár
megye) Bosnyák Tamásnak engedte át, míg a másik kétharmadrész az Illésházyak 
kezén maradt. Az uradalom állapotáról némi fogalmat ád az 1570 után készült 
leírás, amely azt mutatja, hogy a lakosság már akkor is nagyon meggyérült. 
(Orsz. Levlt. N. R. A. F. 296. 32.) Egészben 49 egésztelkes, hatvanhat fél
helyes, négy harmadhelyes és egy negyedhelyes jobbágya volt. Surány maga 18 
félhelyes és egy egésztelkes alattvalóval szerepel. Még a kedvezményes falvak is 
amilyen pl. Egyházszeg, Keresztúr stb. bár népét semmi adó nem terheli, csak 
a „vár takarítására* szolgál és a halászati jog fejében heti egy tál friss halat 
ad, összesen négy kétportás, kilenc egyportás és öt fél helyes jobbágyat tud föl
mutatni. Az egész uradalomnak egyetlen egy zsellérje van és négy új telepese,
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még meg nem épült házzal. Egy későbbi összeírás beszámol az uradalom jöve
delméről. Készpénzben egész évre 50 forint 32 dénár, természetben 67 tojás. 
9 x/2 sajt, 41 kappan, 23 tyúk, 54 kalács, 8 galamb, 37 szekér fa, 7x/2 szapu 
búza, 7l/2 szapu rozs, 15 szapu zab járandósága van. Az uradalomnak külön 
három szőleje évente körülbelül száz akó bort ád, legfőbb haszna a három malom, 
(innen ered a Molnos-Surány név) mert átlag 270 szapu búzát fizet, de ebből a 
jövedelemből eltartja az uraság a vár 200— 250 főnyi népét, tartozik gondos
kodni a falakról, ágyúkról és ellátni a kegyurasággal járó terheket. (Orsz. Levlt. 
N. R. A. F. 298. 35.) Mennyit rontott az állapoton az utolsó három török betö
rés, számbelileg nem tudjuk kimutatni, de a népesség természetes gyarapodása 
mellett is a helyzet alig javult, ha meggondoljuk, hogy időközben a latifundium 
megoszlott. Bennünket ezúttal Surány és vidéke, mint a Bosnyák család öröksége, 
érdekel. Surányban első ízen B. két fia Tamás és István, két leánya Magda férjezett 
Fánchy és Brigitta, férjezett Terstyánszkyné részesedett, második ízen Bosnyák 
István a későbbi püspök és három leány: Zsófia Wesselényiné, Judith férjezett 
Balassáné és Kata férjezett Perényiné osztozkodtak. Ilyen állapotban érte meg az 
uradalom az 1622., 1632. és 1640. évi dúlásokat. Mivel mindkét ág osztozott 
benne, már az 1600-as évek felé a fentemlített családokon kívül következőleg 
tagozódott: 5/ 12 része Kaunitz Andrásé, 3/ i 2 része Eszterházy Péteré, 3/ l2 része 
Motesitzky Pálé, x/ 12 része Koháry-Barkóczy-juss. E nevekkel alább még talál
kozunk, itt csak azért említjük, hogy lássuk, milyen különböző családok, különböző 
érdekek kerültek itt együvé.

A birtokviszonyok, mint szükséges előzmények után nótáinkra térve, kor
szerint a legrégibb emlékkel, a III. Ferdinánd korára eső 1640. török veszede
lemmel foglalkozunk, mikor az ellenség, megkerülve az Újvárnál álló magyar 
tábort, megtámadta Surányt, felégette a város sáncait, de a várral már nem bol- 
boldogult. Rabjait és zsákmányát a jókor érkezett magyar segédcsapatok vették 
el. (V. ö. Majláth Béla, A szőnyi béke okmánytára. Bpest, 1885. 27., 157., 166. 
és 320-ik lapján.) Erről szól a Surányi hős leány éneke.

A SURÁNYI HŐS LEÁNY. 1640.
1— n — ♦> fr  l K  l 1r Z r  i •  •  « ~r K  1 1
r r m  4  *  f i i
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Bola vojna skázana
Bola vojna skázana
Hej ód Ferdinanda krála.
(: Kazdy zeman, kazdy pán :) 
Hej proci Turkom chytaj zbran.
(: Ti ez aj kazdy poddany :)
Hej posli synka do vojni!
(: Öurancan sa zastarav :)
Hej sadov za stől zaplakav.

Hadat üzent Ferdinánd 
Hadat üzent Ferdinánd 
Háború lesz újra hát.
(: Minden nemes, minden úr :) 
Hej, török ellen kardhoz nyúlj
(: Minden úrnak jobbágya :) 
Küldj egy fiút a csatába.
(: A Surányi bánkódott :) 
Asztalhoz ült, zokogott.
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(: Nemám synka takého :)
Hej za vojáka súcého.

(: Mért nincs fiam, jó legény :) 
Katonának menjek én?

(: Mám dve dcéry k vydaju :)
Hej z tých dam jednu do boju.

(: Eladó lányom kettő :)
Menjen hát egy ezekből.

(: Ty dcéríôka najstaršia :)
Hej idz bojuváti za m ii  a.

(: Idősb lányom! jó gyermek :)
Eredj, harcolj apád helyett!

(: Já tatíéko nepôjdem :)
Hej j á bojovat nebudem.

(: Én jó apám nem megyek :)
Hej, én katona nem leszek. .

(: Ale mladšiá povstala :)
Hej tatíéká potešila.

(: De az ifjabb felállott :)
Vigasztaló szava volt:

(: Já tatíčko já pôjdem :)
Hej za vás bojuvať budem.

(: Én jó apám elmegyek :)
Érted katona leszek.

(: Ked sa k boju strojila :)
Hej Pána Boha prosila.

(: Míg a harcra felkészült :)
Az istenhez így fordult:

(: A ch! Bože moj pomož mi :)
Hej zvíťaziť na’ Turkami.

(: Jó Istenem adj erőt :)
Győznöm a rossz török előtt.

(: Jak do boja vkročila :)
Hej hned sto Turkov zrazila.

(: Hogy a harcba beállott :)
Hej, száz törököt levágott.

(: Ked sa zboja vrátila :)
Hej tatíčka potešila.

(: És épségben visszatért :)
Hoz apjának új örömhírt.

(: Že su Turci pobitý :)
Hej preč od Šurán zahnatí.

(: Hogy a török megverve :)
Fut Suránytól reszketve.

(: Už nebudu rabovať :)
Hej Uhrov prenasledovať.

(: Nem fog többet rabolni :)
Hej, magyarokat sarcolni.

(: Boh nám bol na pomoci :)
Hej zvítaziťi na’ Turci.

(: Mert velünk volt az Isten :)
Nagy győzelmet adott itten.

(: Už je milá krajina :)
Hej celá oslobodená.

(: És az egész szép ország :) 
Megszabadult végre már.

(: Prosíme ťa Bože náš :)
Hej zachráň Uhrov každý čas.

(: Kérünk téged Istenünk :)
Óvjad Te a magyart nekünk.

(: Nech z tvej svatéj pomoci :)
Hej vždi zviťáziá na’ Turci.

(: Hogy a Te szent karod alatt :) 
Győzze le a török hadat.

Közelebbről vizsgálva a nóta adatait, azt találjuk, hogy elbeszélésének his-
tóriai konkrétumát alig lehet megállapítani, mert a leánykatona világirodalmi motí
vum, de egyúttal sűrűn ismétlő történelmi tény, a nép felfogásával nem ellenkező 
lehetőség. Hogy valami hős leány emléke valóban él a nép között, bizonyítja 
Kollár két adata: Barbara II. 64. és a Szigetvári ének II. 419. 1., valamint 
Kodály dr. gyűjtése, aki e dalnak helyi variánsát Vicsáp-Apátin, Nyitra vármegyé
ben, szintén megtalálta. (V. ö. Fr. Bartos; Národni Pisne Moravské. Brno 1888. 
I. 47. „Verbovali na vojnu“.) Történelmileg bizonyos, hogy Ferdinánd idejében a 
vidéken valóban volt török veszedelem s ellene a megye felkelést rendelt el, csak
hogy az sem volt olyan rettenetes, mint ahogy a nóta mondja. A nemesség fel
kelt a szokott módon, a jobbágyok minden két porta után adtak egy embert. 
Mivel minden portán átlag 2— 4 család élt, eszerint a hős leány apja, egymaga 
ült volna két portán, viselve annak minden terhét. Zsellér, napszámos nem volt
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az uradalomban, tehát maga művelte volna a 80 holdnyi köteles fundust? A dal
ban elmondott dúlásokról Nyitra megye jegyzőkönyvei szólnak, ismerjük a fog
lyok, halottak számát jóval részletesebben, mint hogy a hős leány éneke elmondja. 
A dal tehát megviselt csonka töredék, hiányzik belőle a bonyodalom igazi magva, 
más hasonló nótákhoz viszonyítva, hiányzik a hadi kalandok, a hazatérés leírása, 
és ami a legfőbb, a morál, a hős leány jutalma. így tehát a nóta már nem 
históriai forrás, krónikás emléknek is alig mondható.

Más természetű a következő ének, mely Bosnyák püspök templomépítéséről 
beszél, s bár évszámot nem említ, feltétlenül a fenti betörés következményeire 
vonatkozik. Lássuk ennek történelmi hátterét. Surány régi temploma a legelső 
török beütésekben elpusztult s a község ezentúl fiókegyház gyanánt Nagy-Szeghez 
csatlakozott. Ilyen állapotban vette át Bosnyák Tamás. Mint buzgó katholikus, 
szükségét látta új templomról gondoskodni, hogy alattvalóinak a Romját felől 
terjeszkedő reformáció ellenében védelmet nyújtson. Mikor 1609-ben Surány bir
tokában megerősítést nyert és egyidejűleg báróvá lett, végrehajtotta tervét. Új 
templomát az 1614. évben szentelték fel, de ez már nyolc év múlva, Bethlen 
támadása alkalmával elpusztult. Ekkor Surány várát Horváth István vette be, sőt a 
fejedelemtől adományt is nyert rá (1622-ben). Bosnyáknak menekülnie kellett. Igaz, 
hogy egy év múltán visszanyerte birtokát, de akkor már közéleti szereplése elvonta 
innen. Surány ismét fiókegyházzá lett, közbeesett az 1632. török dúlás, majd 
a város 1640-i pusztulása, ami már Bosnyák István püspök korára esik.

Ez időben István, veszprémi püspök, családjának utolsó férfitagja, vissza
vágyik a Felvidékre rokonsága körébe, hatalmas birtokaira. Surányban gyermek
kora óta nem járt és hogy feldúlva látta, megesett a szíve pusztulásán. Nyomban 
helyreállításához fogott, a jobbágyságnak épületfát juttatott, elrendelte a vár és 
a templom megépítését, új kettős toronnyal. Közben a szentszék a nyitrai püs
pökségre helyezte át, de alig foglalta el új helyét, még 1644 őszén hirtelen 
meghalt. Már nem érte meg temploma fölszentelését. A dalban elmondott esemény 
tehát szószerint igaz, az ének hiteles eseményt mond el.

BOSNYÁK ISTVÁNRÓL. 1644.

Barón Bosňák István 
Ty byskup nitriánský 
Bol si velky mágnás 
Aj patron šuránský.
Ty si dal vystaviť 
Ten kostol šuránský 
Ktorého dve väze 
Tešia lud kresťansky.
Tiež si aj založil 
Faru, školu k tomu,

Te nyitrai püspök 
Báró Bosnyák István, 
Surány pátronusa 
De nagy mágnás voltál!
Surány kettős tornyát 
Te emelted nékünk, 
Amely vigasztalja,
Mi keresztény népünk.
Iskolánk Te műved,
Meg plébániánk is,
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Kde sa rozširuje 
Čest aj chvála Bohu.
Ty si tiež založil 
Fare, škole statky,
Ktoré vždy zostanú 
Kresťanské na veky.
Ten šuránsky kostol 
Stojí v prostried obci 
Slávnu má posviácku 
V den svätej Trojici.
Nad hlavným oltárom 
Svätý mučedelník,
Je tvoj patron Štefan, 
Krestanov milovník.
Ten nech sa primluvá 
Za teba, aj za nás ;
Nech nás Pán Boh žehná 
Aj s tebou spasí nás!

Az Ür dicsősége
Ebből árad ránk is.
Birtokot és földet 
Te adtál ezeknek,
Amelyek keresztény 
Javak voltak s lesznek.
Község közepén áll 
A surányi templom, 
Felszentelték egykor 
Szent Háromság napkor.
A főoltár fölé 
Patrónusod képét 
Tétetted, vértanú 
Szent István emlékét.
Az könyörögjön hát 
Érted is, meg értünk; 
Isten adjon üdvöt 
Néked is, meg nékünk.

Joggal merül föl az a kérdés, hogy mért tartotta fenn magát az ilyen, a 
népi motívumoktól távol eső részlet, milyen a templomavatás és a püspök szokat
lan dicsőítése? Láttuk, a templom elpusztult, ellenben az új kettős torony meg
maradt a reá nehezedett török világban is, tanítója, amennyire a viszonyok engedték, 
működött, fenntartotta magát a püspök jóvoltából kapott jövedelem által, sőt a 
parochia sem szűnt meg, legalább elvileg, úgy, hogy mikor a templomot 1689-ben 
ideiglenesen helyreállították, már a régi mód szerint ülte meg búcsúját Szent 
Háromság vasárnapján. A hálás kántor nyilván megőrizte az előző szentelés 
ünnepén mondott éneket, tovább tanította az iskolában, így kapták készen a később 
jött telepesek 1693— 96-ban, akiknek Bosnyák püspök érdemeiről már nem 
lehetett tudomásuk. Megőrizte nevét ezenfelül jogutóda a rokon úrirend, hiszen 
az új szenteléskor megjelent tagjai közül sokan, még személyesen vehettek részt 
a püspök 40 év előtti ünnepén. A templom 1725-iki megújításakor a rokon 
Károlyi Sándor is megjelent a nagybúcsún, akkor a kéziratos kántorkönyvek tanú
sága szerint, már tótul énekelték Bosnyák püspök dícséretét s a nép azóta nap
jainkig zengte e napon a régi nótát, még büszke is rá, hogy saját, más templomba 
nem illő éneke van. Senki sem érzi, hogy ez az ének kántormü, nem a nép saját 
alkotása.

Közel egykorú emlék ezzel a nagyvezekényi diadalról szóló ének, az 1652 
augusztus 26-án1 vívott ütközet élő krónikája, bár a históriai adatoktól eltérő 
megvilágítást ád. Úgy tudjuk, hogy Forgách Ádám Érsekújvár és a bányavárosok 
főkapitánya a törökök barsi garázdálkodásának hírére a lévai és gyarmati segéd
hadak kíséretében augusztus hó 24-én kitört a várból. Surány alatt átkelt a 
Nyitra vizén és a Zsitva partján Verebélynek tartott, mert valójában nem tudta, 
merre jár a rablóhad. Egész ereje 1260 emberből állott néhány ágyúval és sze
kérrel. Ennek láttára előjött a nádasokban bujdosó nép és elmondta, hogy az

1 Más forrás szerint ápril. 22. Mi Kazy Ferenc dátumát fogadtuk el. L. bőv. 
Katona Ilistor. Critica XXXII. 745. — Tört. Tár 1891. 107. 1.
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elmúlt éjjel a törökök, Udvar felöl jővén, átkeltek a vizen és valószínűleg Nyitrát 
sarcolják. Forgách fáradt hadával már nem érhette volna utói, de továbbhaladt 
a Zsitva völgyén, hogy legalább visszatérő útjokat vágja el. Tudta, hogy a török 
túlnyomó 4300 főnyi erejével szemben nyílt támadástól nem várhat sikert, azért 
a nagyvezekényi síkon szekértáborban várta be az ellenséget. Musztafa bég haza
térőben már Taszáron értesült Forgách jöttéről, azért a zsákmányt és a foglyokat 
hátrahagyván, augusztus 25-én délután maga támadott. Késő estig eredménytelen 
volt a harc és hajnalban a török új rohamot intézett a szekértábor ellen. Ez sem 
sikerült. Erre Forgách ellentámadásba ment át, rohama csakhamar szétverte a 
török sorokat, egymásután estek el a legjobb török vezérek és már mintegy 800 
vitézük elhullott, mikor a sereg, megfeledkezve zsákmányairól, megfutamodott. 
Forgách népéből aránylag kevesen, alig 80 ember esett el, de ott maradt a lévai 
kapitány báró Esterházy Ferenc, a gyarmati kapitány báró Esterházy Tamás; 
továbbá báró Esterházy Gáspár és gróf Esterházy László. Ezek haláláról nótánk 
is beszél, magát a támadást azonban máskép adja elő. Szerinte az ütközet már 
Újvárnál kezdődött volna és Vezekénynél ért véget, pedig ez téves fölfogás. Túl
zás az is, hogy a győzelem az egész vidéken megtörte volna a török erejét, mert 
ezután csakhamar Léva a török hatalmába esett, 1663 okt. 22-én pedig, miután 
maga Forgách Párkánynál vereséget szenvedett, Érsekújvár is meghódolt (L. Kol
lár II. 423. az említett Holko-féle kéziratból.), ami maga után vonta Komját és 
Surány várának elestét. A Holko-Kollárt kiegészítő óhaji ének így szól:

NAGYVEZEKÉNYI VIADAL 1652.

Ked turecké vojská 
Prišly k Novým Zámkom 
Chceli tam rabovat 
A Zámky dobývať.
Jak sa to dozvedeu 
Víťaz Forgách Ádám 
Ten hlavný kapitán 
A Novým Zámkom pán.
Hned svojím víťazom 
Taký rozkaz vydau 
Aby jeden každý 
Za nim sa poberau.
A hned bránu zámku 
Rozkázau otvoriť,
A turkov pohanov 
Na hlavy poraziť.
Ked turci zbadali 
Výpad novozámský,

Mikor a török had 
Újvárnál megállott 
Rabolni, várakat 
Foglalni akart ott.
Amint ezt megtudta 
Vitéz Forgách Ádám 
Érsekújvár ura,
Akkori kapitány,
Mindjárt oly parancsot 
Adott vitézinek,
Hogy egytől egyig mind 
Lovat nyergeljenek.
A vár nagy kapuját, 
Amint megnyitotta 
Népe a törököt 
Rögtön aprította.
Hogy a többi látta, 
Újvár kitörését
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Jak ich premáhajú 
Víťazi uherskí.
Hned začali Turci 
Od Nových Zámkov ísť 
A zámski víťazi 
Začali ich honiť.
Nepri stavili sa
Až pri Vezekéiíi,
Tam boli na čisto 
Zbití, premožení.
Ked víťazi zámski 
Turkov znivočili,
Zpatky sa vrátili 
Bohu chválu vzdáli.
Len to b an uvali 
Ti zámski víťazi 
Že z nich v boji padli 
Sťyriá Esterházy.
Ty gróf Forgách Ádám 
Hlavný víťaz zámsky,
Bude ťa spomínať,
Večne lud uherský.
Že si tak víťazne 
Nové Zámky bráneu,
A v celom vidéku 
Všeckých turkov zmárneu.

Futott már, érezte 
Saját vereségét.
Az újváriak meg 
Fuladva kergették,
Nem hagyták nyugodni, 
Egyre kerítették.
Nem is álltak meg, csak 
Nagyvezekény alatt,
Póz dórjává törték,
Ott a török hadat.
S elvervén a pogányt, 
(Jjvári vitézek 
Hazatértek hálát 
Adni az Istennek.
Csak azt bánták nagyon 
Újvárnak vitézi,
Hogy ott halt közülük 
Négy hős Esterházy.
Te jó Forgách Ádám, 
Újvár fővitéze,
Emlegetni fog a 
Magyar nép örökre.
Hogy a várt megvédted 
A töröktől szépen,
S leverted hatalmát 
Az egész vidéken.

SURÁNY OSTROMA* 1664*

Do uhorských Krajov, 
Také chýre prišli,
Že turecké vojská 
Prez hranice prešli,
A  po krajine sa 
Ďaleko rozešli.
Prešli oni hory 
Doliny uherské,
Až kolom obláhli 
Chotáre šuránské,
A tam založili 
Tabori turecké.
Ozmán basa potom 
Taký rozkaz vydau 
Aby sa hned tábor 
K Šuranom poberau,

A magyar vidékre 
Olyan hírek jöttek, 
Hogy a török hadak 
Határunkba törtek.
S a török szerteszét 
Rabláncokat csörget.
Magyar hegyen átkelt, 
A völgyet átlépte,
A surányi határ 
így esett kezébe 
És itt ütött tábort 
A törökök népe.
Oly parancsot adott 
Ozmán basa fennyen, 
Hogy az egész tábor 
Surányvárnak menjen
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A šuránsky zámok
Dobývať ponáhlau.

S míg azt be nem vette 
Meg se is pihenjen !

Ked šuránsky zámok
Dobývať začali,
Hned Turci Šurani
Z ohňom zapálili
A tak prez šance sa
Pod zámok dostali

Ostromolni kezdték, 
Dongott is a vár most, 
Lángba borították
Már az egész várost
S a várig jutottak
A törésen át ott.

Jak ten chýr počuli
Vtom šuránskom zámku,
Hned na ňom vyzdvihli
Bielenú zástavku,
A poddali zámok
V najtichšom poriadku.

A surányi várban,
Mikor észrevették,
Ezt a fehér zászlót 
Azonnal kitették. 
Feladják a várat,
Mindjárt kihirdették.

Ked už zámok Turci
V svojej moci mali
Hned vcelorn vidéku
Rabovat začali,
A za sebou všecké
Osady zpálili . . . .

Amihelyt a török
Lett az úr a várba’, 
Rabolni az egész
Vidéket bejárta,
S a falvaknak csupán 
Hamvát hagyta hátra . .

SURÁNY VISSZAVÉTELE. 1684.
(Dallama a fenti.)

. . . Chceli preist až na
Moravské hranice,
Ale ich kresťani
Premohli velice,
A tak ich zahnali
Až pod Komnatice.

. . .  A morvák határát
Is elérték volna,
Ha a keresztények
Meg nem verték volna
S egészen Komjátig
Nem kergették volna.

Sobjesky král polsky
Ked Turkov celkom zbeu,
Hned všeckým kresťanom
Velku radost spravéu,
A smelého ducha
Vsrdcách jim prebudeu.

Sobieski a lengyel, 
Szintén így megverte, 
Örültek is rajt’ a 
Keresztények szerte,
Mert az ő szívükben 
Bátorságot kelte.

Nedopustme Turkom
Pohanom prist k vláde,
Nech kresťansky lud viac
Netrápia už v hlade
A nech uhorsky kraj
Prijde ráz k slobode

Ne tűrjük, hogy török 
Hatalomra jusson,
Hogy keresztényt többé 
Koplalással sújtson 1 
Magyar szabadságunk’ 
Védjük ősi jusson !

Aj v šuránskom zámku
Turci sa zvedeli,
Že jejích víťazstvo
Kresťani premohli,
A jim všetku vládu
Všade zňivočili.

A surányi várban
A török jól látta,
Hogy már vitézségét
A Kereszt levágta
És hatalmát ízig 
Letiporta sárba.

J Ügy beszéli a nép, hogy a török surányi foglyai csak harmadnaponként kap
tak eledelt; kenyér helyett sült lóvért erősen sózva.
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Gróf Czobor generál
Svoje vojsko sobrau,
K suránskemu zámku
Rovno sa ponáhlau,
A v nőm vseckych Turkov
Na hlavy porázau.

Gróf Czobor pedig a
Híres generális
Vitéz katonáit
Összeszedte már is, 
Levágta a pogányt, 
Szabad lett Surány is.

Ked generál zámok
Od Turkov odobrau,
Tam svojich vítazov
Öestne obdarovau,
A v suránskom zámku
Slávnosf odbavovau.

S mikor a várat
Czobor visszavette,
Ott maga vitézit
Jól megvendégelte
S a surányi várban 
Győztét ünnepelte.

Na tejto slávnosti
Pána Boha chváleu,
Ze uhorské kraje
Od Turkov obráiíeu,
A ludom kresfanskym
Zas pokoj navráteu.

Ez ünnepen hálát
Zengett ő az Úrnak,
Hogy már magyar földön, 
Törökök nem dúlnak,
S a keresztény népek 
Békében vidulnak.

Nedaj Boze uz viac
Pohanom zvífazif,
Ale nám pomahaj
Vsadé ich porazií,
A nedopusti viác
Lúd krestansky trápif!

Ne add Urunk, hogy még 
Győzzön pogány fajta,
De segíts, hogy néped 
Mindig győzzön rajta
S elűzzük, ki minket 
Rabigába hajta!

Ez a másik emlék három, illetve két szakaszban tulajdonképen húsz év 
történetét mondja el, ugyancsak tágas lelkiismeretű hitelességgel. A történelem 
úgy tanítja, hogy Újvár eleste után 1664-ben Kücsük Mehemed lett az új parancs
nok, aki a várra fordította minden gondját. A vidéki kisebb erősségeket, amilyen 
Surány is volt, soká őrség nélkül hagyta, vidékét pedig éppen Újvár érdekében 
nem háborította, hogy a jobbágyság a vár élelmezésére szolgáljon. Bizonyos tehát, 
hogy ebben a szövegben három, eredetileg különálló nóta van összevonva, a króni
kás itt sem a saját élményeit mondja el. Előadásából csak az első rész igaz, 
nevezetesen Surány 1661-iki rövid ostromában a fehér zászló kitűzése, a többi 
üres frázis. A második részben Újvár-Surányt érdeklő 1684-iki események emlé
két más vidékbeliekkel kombinálja. így magyarázható aztán, hogy pl. Sobieski emlé
két is zengi, noha ez itten nem működött. A lengyel király nevét jobban ismer
hette a Kis-Kárpátok vagy Esztergom vidékének népe, itteni diadalainak emléké
ből, vagy még jobban Árva az ott elkövetett pusztítások nyomán, de ilyen telepe
seket Surány vidékén nem tudunk. Sobieski neve tehát csak közvetve került ide. 
Ennek az összevont három nótának szerzőjét nem ismerjük, de az eddigiektől 
eltérő új típust látunk benne, a hivatááos énekmondók emlékét. Úgyis maradt 
fenn, mint élő hagyomány, az énekmondók lezüllött utódainál a hegedűs-koldusok 
ajkán. Ezektől helyi emlékképen tanulta el a nép és dalolta saját terméke gyanánt, 
míg a kiskanizsai (1697.) diadalról költött tudákos tót nóta irodalmi holt alko
tásnak maradt a turalukai kancionale lapjain (Slov. Pohlady 1892. 698 1.), mert 
a távol történt esemény nem érdekelte a felvidék népét.

Hogy a további énekekre térjünk, foglalkoznunk kell e vidék telepítésével 
s a török bukása után beállott birtokváltozásokkal. így továbbra is a szorosan
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vett Bosnyák örökség területén maradván, újból utalunk arra, hogy mivel az 
uradalomban a leányág is osztozott, csakhamar érdekelve volt itt a vidék minden 
úri családja. 1696-ban pl. a fentemlített neveken kivül itt van Bercsényi, For- 
gách, az Esterházyaknak másik ága, Mednyánszky, Czobor, Pongrácz stb. vala
mennyi kiterjedt rokonságával együtt. Mint láttuk, bekerült már egy idegen név 
is, Kaunitz Andrásé, bár ez nem rokon, mert csere útján szerezte meg a Koháryak- 
tól Megyer jó részét, a többit a társtulajdonosoktól vásárolta meg. Magában 
Surányban bentlakó, erősebb birtokos volt a Wesselényi jogon terjeszkedő Mote- 
siczky Pál és neje Balassa Zsófia, a másik nagybirtokos Illésházy Miklósné húga. 
Mindannyian érezték, hogy e birtokon sem a végtelenbe menő osztozkodás, sem 
a közös mívelés, aminőt Illésházy folytatott Motesiczkyval, nem vezet eredményre, 
azért szerették volna egyesíteni a részeket, de egyik sem akarta eladni a magáét. 
Addig is mindenki hozott jobbágyokat más felvidéki, főleg trencséni birtokairól, 
gyakran nem is a maga embereit, hanem más földesúr költözni vágyó népét, 
mert a termékeny határú rónaságra bőven ajánlkozott telepes Hont, Nógrád 
területéről is. így népesült be hirtelen a vidék, de a nép, bár úgyszólván kivétel 
nélkül tót, nem volt egységes hit és nyelvjárás dolgában, nem lehettek saját 
hagyományai a vidék múltjáról, a törököt sem ismerte olyan közvetlenül, mint a 
törzsökös magyar kisebbség. A jövevények tehát ezektől készen kapták a helyi 
élményeket, bár ezek összefolytak a felvidékről hozott más emlékekkel. A régi 
nótákban szereplő magyar urak nevét azonban senkinek sem kellett külön tanul
nia, mert pl. Bercsényi nevét jól ismerte a brunóczi, temetvényi ide került tele
pes, Rákóczi a szomszéd Kis-Tapolcsány ura, Czobor társbirtokos volt az egész 
vidéken. Motesiczkyt, lllésházyt jól ismerték a trencséniek. Egyébként a Motesiczky 
család surányi birtoklása csak az 1870-es években szűnt meg, tehát nem felejthették 
el a nexusait sem. Az ilyen neveket megjegyezni, még a fordításban terjedő új 
nótában sem lehetett nehéz. Más a helyzet a nevekhez fűződő történeti esemé
nyekben.

Gyakran panaszoljuk, hogy a nép könnyen feled, nincs történelmi érzéke. 
Ez igaz, de csak általánosságban, egyénenként bírálva, más képet nyerünk, Nyitra 
megye 1705. évi tanúvallomásában a surány-egyházszegi határrendezésről a be
idézett tanuk, 50— 84 éves emberek, annyi epizódot mondanak el az 1640— 63. 
évi török harcokról, saját élményeikből és apáik elbeszéléseiből, olyan epikus 
színezéssel, hogy ez fejlett történelmi érzékről tanúskodik. Ezek számára minden 
ér, minden fa a határban históriai emlék, rég elmúlt nemzedékek, a történelem
ből kiesett nevek személyes harcainak élő tanúja. Hasonló esetet látunk 1696-ban. 
Nyolc surányi jobbágy SzŐcs, Török, Ballai, Kún, Nagy stb. határjárás alkalmá
val beszél az 1663-iki ostromról, amiben ők mint várbeli katonák vettek részt, 
de itt elmondják nagyapáik emlékét is a vár állapotáról, fölszereléséről. Ezek a 
családok megérték a tót települést is, tehát a megszakítatlan helyi hagyomány 
forrásai ők lettek, fiaik a kuruc harcok első katonái, mikor a fentemlített földes
urak még mind labancok, az udvar hívei voltak.

Ismeretes, hogy 1702-ben a felvidék forrongott a legjobban. A Kollonics- 
féle beosztás szerint az önállóságában megnyirbált és a pozsonyi kerületbe be
osztott Nyitra várának és Lévának tervezett lebontása miatt elkeseredve, kény
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télén hadi felszerelését Lipótvárra szállítani. Rosszkor jött tehát Esterházy Pál 
nádor kemény rendelete a katónaállítás felől, mert Bars, Hont, Nógrád és Nyitra 
együttvéve sem tudják összehozni a reájuk kiszabott egy huszárezredet és ennek 
költségeit. Akkor már szólt Surányban a Rákóczi-Bercsényi nóta, a legényeket 
kötéllel kellett behozni a császár zászlaja alá. így rendeli el Illésházy Miklós a 
surányi vár ura, féltve gyűjtött jobbágyai körében a katonafogást, vele együtt 
Motesiczky Pál is így hozza össze a maga járulékát. Errői a két katonafogásról 
két nótánk m aradt: az egyikben a surányi jobbágy fiú, a másikban véletlenül oda
vetődött vándorlegény mondja el a panaszát. Bús rezignációval adja meg magát 
mindenik a sorsának, kötelességből, lelkesedés nélkül lesz katonává.

FOGOTT KATONA. 1702.

Škoda velká, na storázi 
Dal ma chytiť Illésházy.
Chytili ma hajdúsi,
Povedz šuhaj, odkial si ?
Já som poddaný zo Šurán 
Ja nemám ženu, len som sám, 
Musíte ma prepustiť, 
čo budete čo robiť!

De nagy kár ért, de sok a gond, 
Illésházy elfogatott.1 
Hajduk állnak én mögöttem 
S azt kérdezik honnan jöttem ?
Én surányi jobbágy vagyok, 
Asszonyom sincs, magam vagyok. 
Nem törődöm én veletek,
Csak szabadon eresszetek!

My teba neprepustíme,
My ťa odovzdať musíme,
Ty vojákom musíš byť,
Čo ty budeš čo robiť!
Já voják nemôžem byť,
Já sa musím oženiť 
Chcem pánštinu odbyvat,
Otca, mater tak chovať.
My sa ti ženiť nedáme,
Rodičov ti vychováme,
Predsa musíš voják byť,
Bárs ty budeš čo robiť!
Ked už musím vojákom byť, 
Musím sa s milov rozlúčiť,
Zostaň s Bohom má milá 
Aj rodinka úprimná!
Už odchadzám chcem voják byť, 
Chcem za krála verne slúžiť,
Za Uherskú Krajinu 
Za mú milu rodinu !

Nem eresztünk bizony téged, 
Át is adunk a törvénynek, 
Katonának el kell menned, 
Nincsen miért ellenkezned !
Nem állhatok katonának,
El kell vennem a babámat,
A robotot le kell rónom, 
Apám, anyám úgy ápolnom!
Nem engedünk házasodni, 
Apád, anyád eltartjuk mi, 
Katonának eh kell menned, 
Nincsen miért ellenkezned!
Ha már nincsen mentség ettől, 
Hadd búcsúzom kedvesemtől: 
Isten veled szép virágom,
Isten veled rokonságom!
Most már megyek katonának, 
Iliin szolgálni a királynak, 
Megvédeni Magyar hazám,
Meg az én jó apám, anyám !

1 Kollár I. 3158. 7.
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KATONA-FOGÁS SURÁNYBAN- 1702,

Motešického páni
Viezli sa prež Šurani,
Videli tam u richtára
Že je šuhaj sviázanv.

Motesiczky uraság
Kocsizott a falun át.
Mikor a bíróhoz ért,
Gúzsban lát ott egy legényt.

Kdo ťa šuhaj dal sviázať
K rychtárovi odevzdať,
Tý šuránský boženníci
Chcú ma na vojnu zadať.

Gúzsba legény ki rakott?
A bírónak ki adott?
A surányi esküdtek,1
Háborúba küldenek!

Motešického páni
Šuhaja sa pitali
Poved nám ty šuhaj švárny
Čích si pánov poddaný?

Motesiczky uraság,
A legénnyel ily szót vá lt: 
Mondsza fiam ki vagy te ? 
Jobbágylegény hol vagy te ?

Neni som já poddaný
Já  som šuhaj slobodný,
Nemám já žádného pána
Som chudobný vandrovný.

Biz’ jobbágy nem vagyok én, 
Szabad legény vagyok én, 
Földesurak nem élnek,
Szegény vándorlegénynek.

Ked si ňeiíi poddaný,
Lež chudobný vandrovný
Musíš za Pána krála ist,
Tiež aj za vlasť na vojnu !

Nem vagy jobbágy? Annál jobb, 
Nem kell neked vándorbot! 
Kardot ád majd a király,
Hogy hazádért harcba szállj.

Ked nemôže ináé byť,
Že len musim voják byť,
Poruéeno pánu Bohu,
Musím k tomu privoliť!

Ha már máskép nem lehet, 
Katonának elmegyek.
Isten neki fölcsapok
S amit muszáj vállalok!

Ezzel csaknem egyidejűleg kuruc toborzás is folyt Nyitrában. Ocskay és 
Bertóthy csapatai bent jártak a vármegyében és könnyűszerrel szedték a népet 
Rákóczi zászlója alá. Nem volt az csak üres lelkesedés, ami a népet Rákóczihoz 
hozta. A császári sereg bomladozott. A bajor táborból és Rajna mellől a magyar 
legénység elkeseredve, tömegesen szökött haza, hogy a kurucokhoz álljon, meg
mozdult már a nép is, amikor Bécs sürgetésére Forgách Simon és Esterházy 
Antal az ellenmozgalom megindításához fogtak. Tudjuk, mindakettő surányi birto
kos volt, de éppen e vidéken nem tudtak sikert aratni, mert akkor már Ocskay, 
mint az ismert magyar kuruc nóta mondja:

Léva várát hirtelen megvevé . . . .
Forgách értvén ez meglőtt dolgot 
Szede hamar lovas, gyalogos parasztot,
Kiknél visszaszegzett kasza láttatott . . . .

1 Kollár I. 366. Ne pechaurem 2.
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Itt a másik katonatípus : a népfelkelő kaszás paraszt, robotképen, nem szí
vesen vállalja a harcot, bár földesura vezeti. A rosszul fölszerelt kedvetlen fölkelő 
had, amint tudjuk, csakhamar vereséget szenvedett Zólyomnál és szétoszlott, Nyitra 
vármegye pedig decemberi közgyűlésén nyiltan Rákóczihoz állott. A kuruc tobor
zás most már nyiltan szabadon folyhatott. Ennek élő emléke a Surány vidékén, 
de más szomszéd megyékben is élő két népdal, mint érdekes ellentét a két katona
fogás nótája mellé.

» A SURÁNYI VITÉZ. 1703.
Lassan, érzéssel

Nebudem v Šuranoch,
Lež pôjdem bojuvať;
Hej až bude Rákóci 
Pod zástavu volať.

Nedám sa prinúťiť.
Sám pôjdem do boja;
Hej z Uhri husárámi 
Oddám sa do zbroja.

Vi Uhri husári
Pekné kone máte.
Hej ked stanem medzi vás, 
Kterého mi dáte?

Dáme ti koňička,
Tohoto vraného ;
Hej ten ťa bude nosiť, 
Víťaza švárného.

Ked som naňho sadov,
V radoch sa postavev;
Hej Berčéni generál 
Takto ma oslovev.

Ti šuránský víťaz,
Moje milé dieta,
Hej keď si vlastibraňec 
Vlasť ti už rozkvitá.

Daj to milý Bože 
Aj Panna Maria,
Hej aby nám rozkvitla 
Uherská krajina.

Elmegyek Surányból, 
Táborba sietek,
Rákóczi hív harcra, 
Zászlajához megyek.

Nem várok biztatást, 
Magamtól megyek el, 
Magyar huszársorban 
Harcolok fegyverrel.

Ti magyar huszárok, 
Lovaitok szépek, 1 
Melyiket kapom meg, 
Ha közétek lépek ?

Ezt a lovat adjuk,
Ezt a szürkét néked,
Ez fog majd hordani, 
Derék legény téged.

Mikor rája ültem,
A sorba beléptem,
Hej Bercsényi fővezér, 
Szólt hozzám ekképen :

Te surányi legény, 
Édes, kedves fiam,
Sok ily derék huszárt2 
Kíván szegény hazám.

Add kegyes Istenem, 
Te is Szűz Máriám, 
Hogy felviruljon már, 
Az én magyar hazám !

1 V. ö. Kollár I. 362. Zuzanka 5. U. o. Siwy Kun 1.
2 Lásd fentebb a 2. lapon.
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/  SURÁNYI KURUC DAL. Í704.

Šurany, Šurany,
Banujem za vami;
Hej ne tak za Šurany, 
Jako za šuhaji.
Šuhaji šuránskí,
Kde ste sa podeli;
Hej hádam ste s ftáčenci 
Do pola leteli?
Vyleteli sme my 
S ftáčenci do pola 
Hej lebo nás vyvolau 
Rákóci do boja.
Podme bratiá Uhri 
Nitránskú dolinu,
Hej tam budeme brániť 
Uherskú Krajinu!
Nitránská dolina 
S Uhri naplnená,
Hej tam sa Berčéniho 
Zástava prevíjá.
Pod túto zástavu 
Uhri sa schádzajú 
Hej Uherskú krajinu 
Brániť sa chystajú.
Nebojme sa bratiá 
Uhri a slováci,
Hej ukážme tim Nemcom 
Jaky sme vojáci!
Nebojme sa bratiá 
Však je pán Boh s nami; 
Hej ten nás neopustí,
V našom bojováni.

Hej Surány, Nagy Surány 
Szivem fáj utánad,
Tán nem is Surányért;
A fiukért e bánat!
Surányi legények 
Hol vagytok, szóljatok: 
Hej tán, a madárral, 
Mezőre szálltatok ?
Elszálltunk mi innen 
A szabad madárral 
Hej, mert minket Rákóczi 
Kihívott hadával.
Fel magyar testvérek! 
Nyitra szép rónáján,
Hej ott majd megvédjük 
Hazánkat mindnyájan.
A nyitrai róna 
Tele van magyarral,
Hej, mióta Bercsényi 
Zászlaja ott szárnyal.
E zászló alá gyűlt 
Ottan a magyarság, 
Hazájukat védni 
Mindnyájan akarják.
Magyarok és tótok!
Ne féljünk testvérek!
Jó vitézek vagyunk,
Lássa most a német.
Ne féljünk testvérek,
Az Isten velünk van, 
Megsegít az minket 
A mi nagy bajunkban.

A kuruc harcok változó szerencsével folytak tovább, Surány urai pedig 
közben zavartalanul alkusznak, veszekesznek, kié legyen a birtok osztatlanul. 
Erről váltott leveleik mint valóságos cirkulárók bejárják Bécset és az országot, 
de bennük egy betű se szól a közállapotokról, a háborúról. Mintha semmi baj 
sem lenne odakint, osztozkodnak, majorokat létesítenek, bérlőket, jobbágyokat 
keresnek, legtöbbször német nyelven, de olyan kerékbe tört németséggel, hogy 
talán maga Kaunitz is csak magyarul értette meg az üzenetet. Szinte nehéz el
képzelni, mikép maradtak meg e labanc barátok a kuruc csapatok gyűrűjében, 
pedig ott voltak és sűrűn érintkeztek egymással.

2
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Közben, 1708 június 29-én Bercsényi újból megfordult Surány vidékén hadi 
szemlét tartani. (Erről a történelmi tényről lásd: Rákóczi Levéltár V. 461., 645., 
669. lapját és Thaly Ocskay Lászlóját 204., 205-ik lapon.) A mustráról szóló 
nóta így hangzik :

A SURÁNYI MUSTRA. 1708.
Lassan, érzéssel.

Tá šuránská sigoťa 
S Nitru sa zavirá,
Tam Bercsényi generál 
Svój tábor prežiera.
Naj šou tábor v poriadku, 
Uherských víťazov;
Tý mu slávu volali 
Z mnoho tisíc hlasov.
A ked tábor prehliádou 
Zpiátki sa navráteu 
Rákóczi knížatovi 
Všetko to oznámeu.
Že su jeho viťazi
V dostatočnom počte,
Len na rozkaz čakajú,
Až sa vojna počne.
Ked vojnu započali,
Na Boha volali:
„Pomahaj nám, Bože náš
V našom bojuváni!
Pomahaj nám, Bože náš, 
Aj Panna Maria 
Aby bola šôastlivá 
Uherská Krajina!“

A surányi szigetet 
Nyitra körülzárja,
Ott Bercsényi fővezér 
Táborát vizsgálja.
Rendben volt a táboruk 
Magyar vitézeknek,
Sok ezer hang üdvöt zeng 
A vezér nevének.
Megszemlélte táborát 
Aztán visszatére,
Rákóczi fejedelemnek 
Mindent elbeszélve.
Hogy az ő jó vitézi 
Elegendő számban,
Harcra hívó szózatát 
Várják már mindnyájan.
Mikor fegyvert ragadtak 
Fohászuk égbe szállt, 
Segíts minket Istenünk 
Harcaink tüzén át.
Segíts minket Istenünk 
Te is Szűz Mária,
Hogy szerencse szálljon a 
Magyarhon tájira.

Mind a két kurucemlék ismert élő népdal, további magyarázatot nem kíván, 
Rákóczi surányvidéki huszársága eléggé ismeretes, maga a szemle, mint láttuk, 
történelmi tény, a nóták hitelességét a tót irodalmi szóvivői annak idején garan
tálták, ellenük 30 év óta kétség nem merült fel, mi itten csak leletként regiszt
ráljuk.

A surányi mustra idején már hanyatlott a kurucok csillaga. Utána nem is 
egy hónapra 1708 augusztus hó 22-én következett a szerencsétlen trencséni 
ütközet, Ocskay árulása is meghozta a maga gyümölcsét: Nyitra várát labanc 
ostromolta, de a megye még kitartott Rákóczi zászlaja alatt, az itteni tót nép 
szent lelkesedése se lankadt, csak dalai nincsenek, nem fűzi már nótáiba a sze
retett fejedelem nevét, de a legválságosabb időben még egyszer hűséget esküszik
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neki. A szakadás, kétségbeesés napjaiban pedig, mikor a leghívebbek is meg- 
tántorodtak, ez a nép még mindig kitart, a bukás után sem költ labanc nótákat, 
a bujdosókról beszél.

RÁKÓCZI, BERCSÉNYI (Í7ÍÍ után).
Mérsékelve.

Rákóci, Berčéni
Boli velki páni,
Od východu slnecka
Vojnu započali,
Ked hu započali,
Na Boha volali:
„Pomož nám, Bože sám
Vnašom bojuváni.

Rákóczi, Bercsényi, 
Ragyogó vitézek, 
Napkelet tájirul 
Fegyverre kelének.
És amint felkeltek, 
Fohászuk égbe szállt: 
„Segíts meg, Istenünk 
Harcaink tüzén á t !

Pomož nám, Bože sám
Aj Panna Maria,
Aby ne zhynula
Uherská krajina!“
Uherská krajina !
Bolas’ s vyvýšená,
Za zlaté jabĺčko
Bolas’ vyložená.

Segíts meg, Istenünk,
Te is Szűz Mária.
Hogy el ne pusztuljon 
Magyarok hazája!“ 
Magyarok hazája,
Oly dicső volt híved, 
Hogy aranyalmának 
Neveztek el téged.

Už sa nenachádzá,
Len stopka ohnila,
Ved sa naplnila
S labanci krajina.
Uherská krajina!
Ti zlaté jablko!
Kdo tá obhájuvau
Už leží hlboko.1

Az alma lehullott, 
Csutkája van csak meg, 
Mióta az ország 
Labanccal tele lett. 
Magyarok hazája, 
Aranyos szép alma !
Ki téged őrzött,
Hideg hant takarja!

Elhallgat aztán az ének, a dalos Surány elnémul, az új nemzedék ajkán is 
csak nagysokára csendül fel a Károlyi Sándort magasztaló ének, de ennek forrása, 
szava mégis egészen más az eddigiekhez képest. A felvidék akkori új csillagát 
kellett fogadni. Nem új ember, felesége Barkóczy Krisztina női ágon ugyancsak 
Bosnyák örökös, a háború előtt is megfordult Surányban, azóta is rendesen maga 
kezelte a birtokot, mert ura, a nagy pacifikátor nehezen szokta meg a felvidéket. 
Egyszer járt itt 1717-ben, amikor a társadalom minden rétegéből sokan üdvözöl
ték, csak a nép maradt távol. Ekkor merült fel a terv megszerezni, egyesíteni

1 Illényi István felvétele 1891 okt. 20.
2*
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az egész surányi uradalmat Károlyi kézben. Tiszttartója és bizalmasa Szeghi Tur- 
csányi György, maga is társbirtokos az uradalomban, egyengette a terv útját, de 
lassan haladt vele. 1724-ben sikerült elsőnek megszerezni 4000 forinton a Med- 
nyánszky részt, ettől kezdve egymásután a Koháry, majd az Esterházy just 32, 
illetőleg 35 ezer forintért és rendre a többit. Az lllésházy Motesiczky csoportot, 
kellemetlenül lepte meg e fordulat, de azért 1725 március elején nagy örömmel 
fogadták a látogatóba jött „sógort“, sőt hogy eltereljék figyelmét Suránytól, maguk 
ajánlották neki a régi Megyert, akkor Új-Kaunitz néven éledező morva telepítést. 
Károlyi megtekinti és tiszttartója Kostyán Sándor útján rögtön fölveszi az alkut 
Kaunitz-cal, de a surányi részre. Ez sikerült is, a másikról sokáig egyezkednek, 
csak 1730. évi április 2-án iktatja be a nyitrai káptalan Károlyit a 121 ezer 
500 forinton vett Megyer birtokába. Gróf Kaunitz ugyan írásban Ígérte, hogy az 
udvarnál kieszközli Megyer eddigi nevének Új-Károlyra való változtatását, de ez 
valahogy elmaradt, a nép pedig saját felségjogán visszaállította a régi nevet, 
csak a tót jelzőt toldotta hozzá. A Kaunitz-féle morva telepesek után Károlyi is 
hozott morvaországi tótokat Megyerre és a nagy juhászat mellé tervezett posztó
gyár számára morva iparosokat, csakhogy a magyar búza itt is elfojtotta az ipart. 
Surányban az 1736 elején megépült nagy új mümalom lett az uradalom egyetlen 
gyári vállalata, ez beleillett a „Molnosw-Surány régi keretébe. Nyomban a beik
tatás után, még ez év tavaszán, jelentkeznek Megveren az iderendelt sváb tele
pesek is, de a gróf hirtelen Ötlettel alig engedi megpihenni a csoportot, kocsira 
rakja újból és Nagy-Károly-Vállaj vidékére küldi népét. Ezzel az Érsekújvárra 
hozott német telep elvesztette remélt hátvédjét, eldőlt a vidék nyelvi többségének 
kérdése, mihelyt tér nyílt újabb tót jobbágyok behozatalára.

A két Károlyi nóta keletkezését illetőleg a szövegben nincs határozott 
támaszunk, melyik alkalomra készültek ? A gróf első térfoglalása idején, még az 
Illésházy-Motesiczky-csoport kezében volt a hatalom, ők látták vendégül Károlyit 
a kastéllyá lett várban, míg neki legfeljebb a szerény Eszterházy kúria állott 
rendelkezésére. A gróf maga akkor még ép egészségben volt, hárman csak akkor 
emelték le a kocsiról, mikor podagrája gyötörte, ez pedig a 30-as évekre esik. 
Viszont az olyan belső részletek, milyen a diéta megnyitása, vagy Károlyinak 
Bercsényivel való feszült viszonya, csak régibb környezetében lehettek ismere
tesek, arról a felvidéki nép nem igen beszélt, de ekkor, talán maga a gróf sem 
vette volna szívesen a régi emlékek felújítását. Annyi bizonyos, hogy a nóta 
szerzője igen ismerős lehetett Károlyi udvarában. Itt értesült a belső ügyekről, 
amíg azokról lehetett beszélni. Károlyi 1725 után gyakran járt Surányban, bár 
inkább Megyeren lakott, itteni látogatását az akkor divatos üdvözlő versek hosszú 
sora ünnepelte, a vidéki papok, urak, a nagyszombati és nyitrai diákok minden 
alkalommal megnyergelték a Pegasust, mert a gróf szívesen honorálta az ilyen 
tomjénezést. Az uradalmi könyvtárban több ilyen vers és „ünnepi musika“ maradt, 
de mind ezek között hasztalan keressük két tót dalunk eredetijét. Ki ajándékozta 
meg vele a népet, most sem tudjuk megállapítani, de mind a kettő megfogant, bár 
az Excellenc-nóta népszerűbb lett nála.

Ez valamivel újabb keletű, mindenesetre az 1730 utáni évekből való, 
amikor a két uradalom legalább részben már Károlyi kézben egyesült. Érdekesek
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ennek a nótának naív túlzásai. Károlyi Sándor sohasem lett Nyitra főispánja, 
az ő korában ez a méltóság még a püspökség velejárója. Utódai közül is elsőnek 
csak Lajos érte el 1845-ben. A patronátus emlegetése sem egészen helyénvaló, 
mert Surányban a birtokosok együttesen gyakorolták a prezentálás jogát. 1729-ben 
Károlyi ajánlotta ugyan a tardoskeddi papot Surány javadalmára, de csak a 
rokonoknak, nem pedig a püspöknek, mert ő maga ekkor a kegyúri terhekben, 
így a templomépítésben is, csak birtoka arányában osztozott. Megyerben lett volna 
ugyan közvetlen kegyúri joga, de az itteni templom nem épült meg az ő életé
ben, csak 1753-ban, tehát halála után 10 évre. Szóval a nóta szerzője itt is 
téves információkon, valószínűnek tetsző föltevéseken indul, frázisokat énekel, nem 
pedig tényeket. Egyébként a két nóta tetszett, népszerű is lett, akárki faragta, 
mert hasznos lett az elmondása. Néhai Gond Ignác plébános Alajos gróf londoni 
követ gyermekeinek nevelője beszélte, hogy a Megyerre érkező családot a falubeli 
legénység régi szokás szerint még 1880-as években is az Excellenc nótával fogadta, 
amiért ugyancsak hagyományosan egy hordó bor dukált. Hasonló szerzett joguk 
volt a surányiaknak is, nótájuk fejében, de a fukar tiszttartók napjainkban beszün
tették ezt a gyakorlati módját, a történeti érzés ápolásának. Ma már csak az 
öregebbek tudják a nótát. A labanc-kor e dalos emléke még nem veszett el tel
jesen, mindamellett csak esztendők kérdése, mikor halnak ki azok, akik a gróf 
utolsó „diszkréciós“ borából ittak.

KÁROLYI SURÁNYBAN (1724 táján).

To šuránské pole 
Pekne urovnané 
Tam bežia v hintove 
Sťiri kone parné.
A na tomto poli 
Vetríček previja, 
Gróf Károli Sándor 
Tam statky prežiera.
V šuránskom kaštéli 
Bráni otvárajú,
Sťiri kone párné 
Do dvora vchádzajú
Ten šuránský kaštél, 
S venci okrášlený 
Vňom šuránské páni 
Krásne oblečeni.
Pri dverách kaštéla 
S hintovom postáli 
A gróf Károliho 
Z hintova skladali.

De szép rendben van a 
Nagysurányi határ,
Ott robog négy szürke 
Fényes, úri batár.
És azon a mezőn 
Hüs szellő fuj dogál, 
Hogy Károlyi Sándor 
Ott birtokot mustrál.
A surányi kastély 
Nagy kapuja nyitva, 
Négyes szürke fogat 
Most robog be rajta.
A surányi kastély 
Virággal díszítve, 
Sürgő-forgó urak 
Szépen felöltözve.
Megállott a fogat 
A kastély udvarán, 
Gróf Károlyi Sándort 
Lesegítik hárman.
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V šuránskom kastéli
Velká slavnost stojí,
Gróf Károli Sándor
Tam hostinu stroji.

Surányi kastélyban 
Nagy ünnepség készül, 
Károlyi látja az
Urakat vendégül.

Ti šuránský páňi
Vesele hoduju,
A gróf Károlimu
Všetko dobré prajú.

Az urak ott közben 
Vígan lakomáznak, 
Károlyi Sándornak 
Minden jót kívánnak :

Gróf Károli Sándor
Ty Uhrov generál
Ty’s s Pálffy Jánosom
Pokoj uzaviral.

Gróf Károlyi Sándor
Te magyar hadvezér,
Te Pálffy Jánossal
Jó békét kötöttél.

Teba sám Rákóci
Knieža splnomocnev,
Aby si krajinskú
Diétu otvorev.

Lám téged Rákóczi 
Előre megbízott,
A diétát helyette
Magad nyissad meg ott.

Darmo ta rozkázau
Beréényi chititi,
Ked knieža Rákóci
Nechceu dovoliti.

Hasztalan akart ott 
Elfogni Bercsényi,
Ha Rákóczi maga
Nem akart engedni.

Ten satmársky pokoj
S krajinou zavreti,
Bude tvoje meno
Večne spominati.

A szathmári béke
Amit te kötöttél, 
Nevedet dicséri 
Mindenütt örökké.

Gróf Károli Sándor
Nech ta Pán Boh živí,
Nech tvé veiké méno
Požehná aj ridí.

Gróf Károlyi Sándor
Az Isten éltessen
Nagy neved érdemén 
Mindig áldás legyen :

Nech tvoji potomci
Sôastlive panuju,
Nech Uherský národ
Vždy verne miluj u!

Hogy a te utódid 
Boldogok legyenek,
S a magyar nemzetet 
Szeretve éljenek.

KÁROLYI MEGYEREN Í730.1

Gróf Károli exceliene
Však si ty velky pán,
Krásnú máš čeládku,
Jako ten tulipán!

Gróf Károlyi excellenc 
De nagy úr is vagy te ! 
Cselédséged mint a 
Tulipán szépsége.

Gróf Károli excellenc
Ty si aj mocný pán,
Máš veiké majetky
Tót-meder aj Šurán.

Gróf Károlyi excellenc 
Te hatalmas úr vagy, 
Nagyok a javaid 
Tótmegyer és Surány.

Gróf Károli excellenc
Nitránsky s’ feišpán,
Ty za príklad slúžiš
Aj cudzím krajinám.

Gróf Károlyi excellenc 
Nyitrai főispán,
Példát vehet rólad,
Sok messze tartomány.

1 Dallama elkallódott, pótlólag később fogjuk közölni.
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Gróf Károli excellenc
Ty’s velky patronát,
Ty’s mnohé kostole,
Aj školy dav stavať.

Gróf Károlyi excellenc
Jó patronus vagy te, 
Templomot, iskolát
Epítsz faluszerte.

Gróf Károli excellenc
Ty’ s velkodušný pán
Mnoho’ s darov rozdav 
Katolíckym cirkvám.

Gróf Károlyi excellenc
Te nagylelkű úr vagy,
Sok adományt osztasz 
Katholikusoknak.

Gróf Károli excellenc
Velky s’ dobrodinec,
Však vdovy, siroti
V núdzi podporuješ.

Gróf Károlyi excellenc 
Nagylelkű jótevő,
Sok nyomorult árvát
S özvegyet segítő.

Gróf Károli excellene
Ty1 s uhersky mágnás,
Ty mnohé dobrodeňiá
Aj obcám rozdáváš.

Gróf Károlyi excellenc
Te nagy magyar mágnás, 
Te sok jótéteményt
Falvaidnak juttatsz.

Gróf Károli excellenc
Mnohej ucti s’ hodný,
Nech tvoju velku moc
Sám Pán Boh zachráni.

Gróf Károlyi excellenc
Kit mindenki tisztel,
A te nagy hatalmad 
Tartsa meg az Isten!

Károlyi Sándor kora után hosszú időre elhallgatott Surány vidéke, az ese
mények is elkerülték, mondanivalója nem volt, múzsája elnémult. Csak a szabad
ságharc korában szólalt meg újra. A Komáromban szolgált tót honvédtüzérek 
Klapka idejében (1849. évi július-augusztusban) saját külön nótájukkal lepték 
meg társaikat. Ki költötte, mikor termett, nem kutatta senki, hirtelen támadt és 
népszerűvé lett egyszerre, sajátságos szövegével és dallamával. A nóta így hangzik :

KOMAROMI NÓTA. 1849.

Už v Komárne na buben biju, 
Kommandanti kommandiruju, 
Už na kone sedaju 
Šabliéky už brinkaju 
A jejich honvédi vradi stávajú.

Komáromban már dobok szólnak,
A tisztek is komandiroznak,
Már lovaikra ülnek,
Kardok vígan pengenek 
A honvédek meg szépen, sorbaszedődnek.

Už hlavný kommandant Klapka tam ide, 
Za ným sa všetká armáda hýbe,
Už Rákóci marš hrajú 
K boju sa ponáhlaju 
Uherské zástavy hore zdvíhajú.

Már a komandans Klapka elindul, 
Utána egész armáda mozdul,
Rákóczi szava mellett 
A csatába sietnek,
Ott a magyar lobogók vígan lengenek.
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Už celá armada na piaci stojí,
Už na nepriátela strielat sa stroji,
Už honvédi stríelaju nepriateli padajú, 
Éljen a haza! všetci volajú.

Az egész armada a harctérre száll,
Már az ellenséget lőni készen áll,
A németek hullanak, a honvédek puskáznak, 
Éljen a haza ! így kiáltanak.

A másik ének szomorú, az elnyomatás éveiből való emlék, amikor a Kossuth 
Lajosnak tulajdonított úgynevezett kápolnai imát csak szóval lehetett terjeszteni, 
hiszen írásbafoglalásáért is börtön járt. Az elkeseredett hazafiak aztán szájról 
szájra adták az apokrif imát. A sokféle prózai magyar szöveg mellé érdekes 
variánsul csatolhatjuk az ima verses tót fordítását, melynek dallama a Kossuth- 
nótára megyen. Szövege a következő :

KOSSUTH LAJOS KÁPOLNÁNÁL . . . 1850 táján.

Kossuth. Lajos pri Kápolne
Klači pri honvédov hrobe
Ruky spiná, hladí k nebi
Za bojovníkov slobody
Na Boha volá.

Kossuth Lajos Kápolnánál
Ott térdel a honvédsírnál,
Kezét kulcsolja, égre néz,
A hősök szabadságáért
Istenhez fordul:

„Naj velebnej ši Král neba,
Vzhliádni z trónu, prosim ťeba,
Osláv padlých bojovníkov,
Tých slobody milovníkov,
Uhrov výťazov.

„Egek fölséges Királya,
Tekints trónusodról alá,
Nyugosztald a vitézeket,
A szabadságszeretőket,
Magyar hősöket.

Nás tiež žehnaj, daj nám smelost,
Vboji hrdinskú znnjžilost,
Nech hrmavé našé delá,
Vždy premôžu nepriatela
Pri každom boji.

Nekünk is adj bátorságot,
Harcban hős férfiasságot,
Hogy a mi dörgő ágyúink
Szalasszák meg ellenségünk
Minden csatában.

Posilni nás v každom boji,
Nech náš národ pevne stoji,
Zachráň nám našu slobodu,
Odvráť od nás každú škodu
Vcelom Uhorsku.

Erősíts meg minden harcban,
Hogy nemzetünk álljon bátran;
Óvjad meg a szabadságunk
Ne engedd, hogy légyen kárunk
A Magyarhonban.

A po našom zvýťazeiíí
Daj nám stále panuváňí
Požehnaj Uhrov, vlast milú,
Aj bratersku lásku vernú
V rovnoprávnosti!“

S ha teljes lesz diadalmunk,
Légyen állandó uralmunk,
Áldd meg a magyart, a hazát 
Testvérségét, szabadságát
S egyenlőségét!“

A honvédnótáknál minden történelmi boncolgatás és kritika felesleges, a 
branyiszkói és zsolcai hősök vérrel írták be nevüket a történelembe, azért össze
foglalásul a surányi dalok rövid méltatására térünk. Látjuk, hogy a kuruc kor 
dalosa, noha még kétnyelvű, tótul szólal meg, de az első dalokhoz mérten egészen 
sajátos hangon. A császár fogott katonája pl. tompa rezignációval nyugszik meg
sorsában:

„Ha már máskép nem lehet 
Katonának elmegyek . . . .



T ó tn ye lvü  k r ó n ik á s  én e ke k  és ku ru c  da lok 25

Azt mondja a vándorlegény is :

Ha már nincsen mentség ettől, stb.
Most már megyek katonának, stb.

szavakkal fejezi be keservét. Addig a magyar legény hasonló sorban, amint az 
egykorú nóta mondja :

„Már minálunk verbuválnak kötéllel,
Elfogják a szegény legényt erővel,
Hátra kötik a két kezét kötéllel,
Úgy kísérik be Kassára fegyverrel, stb. végül,

legalább valami jóleső káromkodással könnyít a lelkén :

Huszárnak állottam bakancsosnak tettek,
Verje meg az Isten, még itt is rászedtek...........

Egészen más hangot üt meg a kurucnak önként beállott surányi tót fiú :

„Nem várok biztatást, magamtól megyek el,
Magyar huszár sorban harcolok fegyverrel“ . . . .

tehát rezignáció helyett szava csupa tűz és lelkesedés, végül áldást mond a hazájára. 
Pedig nem vallja magát magyarnak, hisz a magyarról mindig külön beszél. „Ti 
magyar huszárok!“ stb. vagy: „Magyar huszársorban harcolok“.

„Fel magyar testvérek“ . . . .
„Ne féljünk testvérek“.
Magyarok és tótok stb.

tehát saját tótságáról sem nyilatkozik, majdnem úgy beszél, mintha valami har
madik nemzet tagja lenne, amelyik a „császármadarat“ ugyancsak nem szível
heti. Egyébként a dalok nem valami kiváló alkotások, szövegük pongyola, érzelmi 
skálájuk szűk, de tagadhatatlanul őszinte.

Befejezésül jó alkalom nyílik olcsó görögtüzet gyújtanunk a testvéri hű
ségnek, hogy hangos frázisokkal dicsérhessük e ragaszkodás ünnepi megnyilat
kozását. De ne tegyük. Hiszen könnyű lenne kimutatnunk a surány-vidéki 
legények vérkeveredését, az egyes tót családok magyar hagyományait, tehát 
azt -a bizonyos öntudat alatti magyarságot, amely a tót fiúkat legalább a döntő 
órákban valódi magyarokká tette. Ámde vétenénk a kor szelleme és a tót kuru
cok lelki világa ellen, ha ilyen anachronizmussal magyaráznák felbuzdulásukat. 
Hiszen a tót legény egész lírai módon csak a saját érzelmeiről beszél, nem 
nyilatkozik mindjárt nemzete nevében. Ne mondja senki azt sem e vallomás
ról, hogy a tót fiúkat a lelkesedés, vagy a vér szava vitte volna Rákóczi 
zászlaja alá. Mert ha ez igaz lenne, mi fejti meg a liptai, trencséni legények 
tódulását Czelder Orbán verbunkos csapalaihoz. Itt már nem lehet szó, sem nyelvi 
hatásról, sem a vérkeveredés erejéről, de még a magyarsághoz való csatlakozásról 
sem szólhatunk. Szepesi németek hozzák Rákóczi zászlaját a tótok közé. Krman 
Dániel superintendens 1707. évi március hó 8-án Zsolnán esketi fel az újoncokat, 
avatja zászlaikat tót beszéddel. Utána a német pap szónokol s a fejedelem nevében 
mondott rövid magyar ima fejezi be az ünnepet. Bárhol keressük itt, nincs frázis,
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vagy lelkesítő szó, ami megragadhatná a tömegeket. Rákóczinak a nevét sem ejtik 
ki és a nyolc zászlónak mégis akadt népe, viszont a kuruc táborban nem érezte senki, 
hogy ez ünnepi aktuson az uralkodó vallás, vagy a nyelv háttérbe szorult volna. 
De vájjon a magyarsághoz csatlakoztak-e Czelder új talpasai, vagy magyarokká 
lettek-e most, hogy felesküdtek zászlai alá? Nem. Nyelvileg továbbra is távol 
maradtak tőlünk, még csak nem is igyekeztek e téren közelebb férni hozzánk. 
Csakúgy, mint őseik, hagyományosan részt vállaltak a nemzet harcaiban, mert 
lelkileg rég összeforrtak az egységes, bár soknyelvű országgal. A magyar szupre- 
máciát tudták, de terhét nem érezték. Ellenben látták a múltban, hogy a magyar 
jobban vérzett, mint ők, szenvedéseiknek állandó részese, protestáns hitük, gaz
dasági érdekük önzetlen védelmezője volt az udvarból jövő fojtó áramlattal szem
ben. Tehát életkérdés volt, nem alkalmi hangulat, ami a tótságot a kurucokhoz 
fűzte. A táborban is csak lelki, érzelmi kötelességet kértek tőlük, nem pedig 
nyelvtudást, ami pl. Czelderéknél csak német lehetett volna. Az a kor még nem 
ismerte a fajgyűlöletet, a nemzetiségi kérdést, vagy a nyelv talmi aranyát. Háborogtak 
ugyan akkor is, érdekösszeütközések, vagy hatalmi kérdések, egyik-másik távolról 
nemzetiségi problémának látszik, de valójában nem az. Ezt a betegséget még a 
XVIII. század sem ismerte.

De ha fajgyűlölet nincsen még e korban, lehetséges-e valami ideális lelke
sedés ? Erre megint Surányból felelünk. Mért nem mozdultak meg Megyer morvái 
és morva-tótjai a surányi lelkesedés láttára? Nemde korábban jöttek a rónaságra, 
rég ették a magyar kenyeret, köztük is volt magyar lakosság maradéka. Az Anker- 
schmidt-féle „hant, mely ideköt“, náluk már akkor is mohosodott, mindenesetre 
jobban süppedt, mint a szomszéd tót falvaké és ők mégis idegenek maradtak. Nyelvi
leg, fajilag azonos, bár egymástól rég elszakadt tótság került itt egymás mellé, azonos 
viszonyok között éltek, mégis valami láthatatlan diafragma különítette el őket 
egymástól. Lelkűk, nyelvjárásuk ma, kétszáz év múltán sem olvadt össze, így volt 
ez akkor is. Az egyiket magával ragadja a nemzet megmozdulása, mikor meg
szólal a tárogató, ez megérti hívó szavát és kurucnak áll, a másiknak idegen 
e hang, fel sem rezzen, nyugodtan szánt tovább . . .

Érintenünk kellett ezt a most éppen nem időszerű kérdést, mert a tót iro
dalomban keserű epilógusa lett a kuruc dalkutatásnak. A Slovenské Pohlady 
1904. évi I l  ik lapján maga a szerkesztő, J. Skultéty, a tót kuruc lelkét tag
lalva, az egész mozgalmat a szláv géniusból fakadó német gyűlölettel, „e szent 
tűzzel“ akarja megfejteni. Szerinte a tótság nem a magyar Rákóczihoz, hanem a 
német ellenséghez csatlakozott. A gyűlölet gyökerét Skultéty valami ősi politikai 
eszmében keresi, mely a szláv világot, így vele a tótot is, a németségtől elvá
lasztja. Itt van a tévedés, a szerkesztő úr nem látja, hogy a nép még a XVIII. 
században sem politizált, irányelvei nem voltak, a tótság akkori kimagasló alakjai 
pedig egyáltalában nem ismerték ezt az állítólagos szent tüzet. Ki vette volna 
komolyan a német gyűlöletet, mikor a tót papság odaát nevelődött, az exulánsok 
a birodalomban találtak menedéket és a német fejedelmek minden erővel támo
gatták a tót protestáns egyház érdekeit idebent. Skultéty elméletének főhibája, 
hogy a XVIII. századbeli népet mindenáron homogénnek, ideális eszméktől áthatott 
egységnek akarja feltüntetni és reá olvassa, hogy elhatározását csak a szláv
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géniuszt jellemző szent gyűlölet irányítja. Ha ez igaz lenne, akkor néhány világ
történeti alak elvesztené szláv karakterét. Tehát Sobjeski sem lehetne szláv, mert 
Becs javáért harcolt, a labanc Lubomirski starosta meg éppen elkárhozott, mert 
a császár érdekében a tót testvér vérét ontotta. Mért fordult a szent láng állító
lagos letéteményeseinek bizalma éppen Rákóczi felé ? Hiszen német neveltetése, 
német rokonsága gyanússá tehette volna kezdettől fogva, mikor pedig paktálni 
kezdett a birodalmi rendekkel s e célra egyik követül, éppen a tót Krmant válasz
totta, határozottan szakítani kellett volna vele. S lám a tótság éppen akkor lel
kesedik érte legjobban. Keressük a szent tűz lobogását tovább. Vájjon ez 
hevítette-e Hurbán vitézeit a téli hadjárat alatt? Ennek fényénél akadt-e Kollár 
a bécsi katedrára ? Azt mondhatná valaki, hogy a nagy szellemeknek is van joguk 
emberi gyengeségekre. Forduljunk hát a Rákóczi-kor költészetéből vett hős, Jánosik 
dalia felé. Amint ma él az irodalomban, igazán költemény az egész alak, a szláv 
népköltés minden virágát hordja magán. Kincsei, kalandjai Oroszországból, dalai 
hucul és goral termésből valók, aktaszerű életrajza tót, színpadra a cseh szellem 
vitte. Előttünk áll az új keramika remeke: agyagmentes sárból gyúrt ólommázas 
hős. El sem lehet mondani, mennyi erőt pazaroltak rá, amíg a kuruc, majd 
labanc közkatona szökevényt hőssé emelték, amíg útonálló rablógyilkosból szabadság- 
harcos és nemzeti ideál lett. Joggal várhatjuk tehát, hogy e sokszoros munkán 
átment költői alak, magában hordja a szláv lélek összes kellékeit. Már pedig J. Malién 
Jánosik-ja a színpadig hős, a maga ezredeit, Hári Jánosunkat, messze felülmúló 
gesztussal a császárnak ajánlja. Lojális nyilatkozataiból és e tényből Ítélve, tehát 
még Jánosikban sem lobogott a szükséges szent tűz . . .

Egészen más szemmel nézi a tót kurucok lelki világát J. Botto, a Slovenské 
Pohlady 1904. évi 698-ik lapján. Kiemeli, hogy a pórnép fölkelése Rákóczi ér
dekében más mozgalom, mint a nemesség csatlakozása, mégis ezt úgy fejti meg, 
hogy a Pro Libertate jelszavát mindenki a maga felfogása szerint értelmezte, úr 
és paraszt egyaránt boldogulást várt e zászló alatt. A protestáns papság egy 
része elvakult hitbeli buzgalmában Rákócziban kereste a szabad vallásgyakorlat 
apostolát, más része pedig, miután biztosítva látta saját Önző céljait, fenntartás 
nélkül csatlakozott hozzá. Ezért megrója a protestáns papokat, hogy bár hirdették 
a tót nyelv jogát, ennek érdekében mit sem tettek, sőt elnézték, hogy a tótság 
felekezet szerint két táborra oszolva, két politikai párton gyűlölettel küzdött 
egymás ellen.

Nincs terünk a felfogás részletes cáfolgatásába bocsátkozni, csak azt emeljük 
ki, hogy már alapgondolata is téves, mikor Rákóczi harcait tisztán protestáns 
mozgalomnak nézi és sikerét a tótság magatartásától függőnek tartja. Igaz, hogy 
néhány kiváló embernek, pl. Pilarik, Katinka, Sinapius, Masnik, Krman papoknak 
volt némi szavuk népük irányításában, de hatása alig terjedt túl egyházuk terü
letén és semmi esetre sem ragadta magával a különálló katholikus tömegeket. 
Aztán micsoda ígérettel kenyerezte volna le a fejedelem a tót egyházat, hiszen 
maga mondja, hogy a tót népnek igényei nincsenek. Nem a mi feladatunk meg
védeni az itt szereplő protestáns tót papsag hírnevét, de nem látjuk az elsősorban 
szükséges kelléket, a fejedelemnek lélekvásárló készségét, nem látunk donációkat 
a protestáns papság javára. Ha protestáns mozgalom lett volna e harc, mi vitte
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akkor a protestáns nemesség egy részét a labancok táborába, hol termett a labanc 
tótság? Pedig volt ilyen is. Ezek problémáját pedig, akár Botto, akár Skultéty 
elméletét alkalmazzuk, nem értjük meg, főleg ha egységes tót nemzetet keresünk 
s ebben egységes irányító eszmét. Hiszen Rákóczi a tótságban erősen tagolt, de 
a Pro Libertate eszméi számára fogékony, gazdaságilag kimerült népet talált. Rákóczi 
harca volt az első alkalom, hogy a nép, tekintet nélkül nyelvére és felekezetére, 
öntudatra ébredjen azon az úton, ahol a haladottabb felső bányavárosok németsége nyitra- 
turóci fajrokonait is megelőzte. Ismeretes pl., mikép lett a Szepesség a magyar eszme 
harcosává, hogyan ábrándult ki az alsó bányavárosok német népe, már I. Ferdinánd 
korában Landsknecht imádó hajlamaiból. Körmöc önvédelmi utcai harcában az 
első kiomlott polgárvér örök tilalmul maradt a császár népének terjeszkedése ellen, 
pedig ez sem volt lemondás a német nyelv jogairól. Ma már világosan látjuk 
azt a folyamatot is, ami gens fidelissimává tette a ruthén népet.1

Mindenütt elsősorban a becsületes anyagi érdek józan védelme mozog — a 
háttérben pedig számos apró kérdés. Vallják be tehát kertelés nélkül az érdekeltek, hogy 
ez a józan érdek lelkesítette Rákóczi kurucaitis legelébb, mikor a császáriak zsarolásai 
elől zászlaihoz állottak. Ezek igazán a maguk módja szerint értelmezték a Pro Libertate 
jelentőségét, de felismerték ennek Rákóczi személyével való szoros kapcsolatát is. 
Az ilyen tót csapatok lettek a további mozgalom jegecedő pontjai, innen áramlott 
a józan lelkesedés a vidékre és összeforrasztotta az addig közömbös népet. Az 
ilyen józan érdekkapcsolat mindenesetre szorosabban tartott, mint a szép szavak 
keltette lelkesedés mámora. Nem megyünk erre nézve históriából vett adatokat 
keresni, feleljenek a Kollár kritikáján átment nóták. Kollár II. 423.

Neboga se lide tak od basow a bekow 
Gako od nemeckých pažernjch kuracnjkow.2 
Pane Bože dag nám lepšj čas dožití 
Uherského Krále w Budine wideti.

Nem félnek a népek úgy bégektől, basáktól 
Mint a falánk német, rossz csirkefogóktól?
Add meg uram, végre jobb napokat látnunk 
Legyen Budán megint mi magyar királyunk.

1 Hodinka Antal d r .: A ruthén nép tört. Felolv. a M. Népr. Társ.-ban.
2 Szó szerint csak csibészt kellett volna fordítanunk, de mert más nóták világo

san a csirkefogásról szólnak, ezt vettük találóbb kifejezésül. A „mindég éhes, falánk, 
csirkefogóa állandó homerosi jelzői a tót nótabeli császári hadnak. P l.:

Azt sem tudjuk, mikor pirkad,
Elfogták a kakasunkat. V agy :

Régen a vitézek Nálatok a nyergen
Amikor megjöttek, Liba-csirke lógnak,
Török fej, véres tőr Az asszonyok azért
Volt a nyergük mellett. .Titeket szapulnak.

így ismeri a katonákat a hétéves háborúból való cseh népdal is, Kollár I. 42., amikor 
a burkusokat jellemzi: Zle maminko zle stb. nótában „Chytaji nám slepice* kifejezéssel 
panaszkodik, tehái megint csirkefogással vádolja a vitézeket.
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Hogy képzeli a népdal a tót-magyar viszonyt, arról Kollár II . 14416. egy 
másik adata tanúskodik.

. . . .  Slowáci wšak, že prislabj byli 
S madarskym se národom spogili 
A od mnoho sto let spolu ži j i 
Tenž chleb gedj a tauž wodu pigj.

A tótok mivel hogy, így túlgyengék voltak,
Akkor a magyar nemzettel társultak,
És már sok száz éve ekkép együtt vannak,
Egy kenyéren élnek és egy vízből isznak.

A kurucbarátság soká tartott, akkor is, mikor bajok súlyosodtak a szabadság- 
harc zászlaira: csatavesztés, nyomor, fizetetlenség, mikor betegségek tizedelték a 
tót talpasok sorait, attól még nem inogtak meg hűségükben. De hírek jöttek a 
fegyelmevesztett kuruccsapatok, dežentorok fosztogatásairól Liptóból és Túróéból 
és a lelkesedés csökkent, a csapatok széledeztek. Nem egyszerre történt az Össze
omlás, fokozatosan, lassan, amint szövődtek, úgy lazultak e szálak az álhírek 
hatása alatt.

Megállj átok kurucok! ha Túróéba jösztök,
A túróéi legények kicserzik bőrötök’,
Szerettünk titeket, enni, inni adtunk,
És ti most keserves sarcot vesztek rajtunk?

így mondja el az esetet Kollár I. 29. egyik labanc dala és átlagban igazat 
mond a bomlásról, bár alább elmondja azt is, milyen kurucok voltak a Pivoda- 
regiment hősei. A magyar példaszó (Szirmay Hungária in parabolis 41. lapján) 
csak úgy ismeri a „ponyva-regimentet“ : „se dobja, se zászlajau. A túróci emlék 
már bővebben írja le a lézengő-fosztogató hadat. Jól tudja, ez esetben tót legények, 
nem katonáskodó kurucok voltak a tettesek, de már nincs bizalma a további 
háborúra, nyűg már az igazi kuruc is, a sok apró keserűség kitör belőle, mintha 
az ónodi gyűlés véres árnyai izgatnák és kész a bomlás.1

Nebogugte dále, Tovább harcolnotok, minek ?
Čože wás po chwále stb. Nem kell a dicsőség senkinek!

Mindamellett a szeretet nem vált gyűlöletté, vagy legalább a fejedelem 
emlékét nem homályosította el a tót nép szívében, azt ma is tisztelik. Vannak 
dalnélküli száraz vidékek, de a prózának termett nép csak úgy beszél „a szegény 
Rákócziról“, mint más. Mondák szólnak róla, csodatevő mesebeli hőssé emeli a 
hagyomány, visszatértét várják ott is, ahol sohasem járt. Ötöd nemzedékre, úgy
mondják, táltos lován, török sereg élén tér vissza és támad . . . (Oswald: Towarysstvo 
Ružomberk 1891. 413. lap. U. o. II. 1895. 184. lap.) Ezekről a prózai hagyo
mányokról alkalmilag más tanulmányban szólunk.

1 V. ö. Kollár I. 385.












