I

0J

P\.

,>(, \

.

'0 \

~

-

..

AZ OKTATÁSUGYI

1
1

MINISZTÉRIUM SZEMLÉ~ETO ,JILKKlRENDEnTSÉGE
filmdia sorozatáb61
19•.szám.
A KURUC = ICORSZAK IRODALMA .•
Irodalomtörténeti sorozat:··5.
Készült: 1953 évben.

is császáriak összeca8 ása. Vizfeatmén

IIIoszo

Irodalmunk egyik igen .jelent6s fe J16d4si szakasza egybeesik a
magyar náp nagyszabás,u szabadságküzdelm4nek ama dics6aáges ideJ4vel, amelyet kuruckor,szaknak is nevez a ttlrt'netirás. A XVII.
század második felében, a török h6doltság ~egázUnáse után, soha
nem látott er6vel nehezedett a magyar népre a Habsburg elnyomás.
Az elviselhetetlen ad6terhek, a dézsma, a porció, .aa emberi munka
'határtalan kihasználása, a falvak elnéptelenit~se, a nagy drágaság s az üldözé'8. Il magyar nép többeágében, s6t a magar. ,nemesség egy részáben is megteremtette a llabsbarg elnyomás" elleni felkelés alapját. A szegénylegények és bujdos6k száma megsokszorozódott. Kialakult a névtelen kurucok hatalmas, de egye16re szervezetlen e~rege, amely lépten-nyomon megtámadta a császár1akai.
1697-ben Hegyalján az ujhelyi vásáron megtámadták a fosztogat6
\ császáriakat. Tokaj1 Perenc és Esze Tamás vezetésáTel Jobbágy~
~ felkelás tört ki. Ez a kép is kurucokás császáriak összecsapá~
sának mozg~masságát s a harcoló kuruc lovas elszántságát mutat~' ja.
/
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20 lCuruc csatajelenet.' Rue;endas György festményé.
A 1'hBklSly
vezette szabadságmozgalom 6ta egyre er6södöt-t a malgy.ar

'{~. náp Habsburg- ellenes harca. A hegyaljai zendüléssel egyid6ben

Dráva vidékén, a Duna-Tisza közén is megn6-tt a száma a bujdos6
szegénylegényeknek, akik harcokkal, csatározásokkal teli életak
egyes mozzanatait versben, dalban énekelték meg.ls ezzel megvetett'k az alapját népi költészetiink egyik igen vált.ozatos verskincsének: A kuruc költészetnek.
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3. Ilo Rák6czi ferenc. Kényoki Ádám fest~énye.

9

A kuruc korszak es'eményei szorosan összefüggenek II," Rák6cziFerenc' legendás nevével. Rák6czi a hegyalja~ lázadás idején /1697/
kUlfBldön tart6zkodott. l700-ban szövetségre lépett XIVe Lajos franaia királlyal, aki a HabsbUrgok minden ellenségét kész volt támogatni. A tervet eláru1ták s Rák6czinak szöknie kellett a véxpad,
e16l. Rákóczi Lengyelországba menekUlt, ahonnan a Bzegénylegények, a jobbágyok és a lázad6 nemesek kérésére jött Magyarországra /17031.
, '
,
4e Ile Rák6czi Ferenc kiáltványa 1704-b61.

nák6czi 1703-ban Brezán váráb6l, L&mberg mel16l adta ki els6kialtványát. Rák6czi.elé, akit 'szerle azorazágban felszabadit6ként
várt 8 jobbágyság, bottal, kaszával, vasvillával felfogyverzelt
nép ment a határra. Képünk Bák602li kiáltványának magyar nyelvU k11idáeár61 készült.
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~e Ile Rák6czi Ferenc elfosatása. IBenczur Gyula festményei
':~e
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Rákóczi 'erene zászlóJ.h

-

10.; A "Mercurills veridieus

ex Hunltaria" egyik oldala,.
Rákóczi latin nyelvU. "ujságot" adott ki a felkelés európai vissz=
hangjának erc5s1tése érdekében. EZ a példány a berlini levéltár ..•.
ban van .•
,

lio

XIV o L~os

francia király levele II. Rák6czi Ferenchez,!.
nv. :La'jossegitséget igért Il. Rák6czi I'erencnek, mert poli t1ka1
.érdeke uglkivánta •.A francia l,tirálylegfeljebb annyiban aegi tette Rák6cz1t9 h081 1711 után 7 évig menedéket adott a bujdosó fejedelemnek és hüeéges fegyvertárs ainak, köztük ir6deákjának Mikes
Kelemennek.
.'
12o XIV.' Laj os francia király

aki II. Rák6czi "hr!Be~t Versaill~! ..•
.
Rákóczi 1713 január l6-ánért francia földre, Rouen-ba, ahol egy
~áris nevü vendégfogad6ban,vett szállást", ahogy ezt a vele bujdos6 Király Ádám:leirJ~.
I

bin vendégülIátta.

\

13•. Rák6czi "Memoires If-jainekIEmlékiratal/

e196 kiadása.

Rák6czi,franoia

nyelven irta meg 'emlékiratait. Ebben a mavében
szabadeágmozgalom eseményeit éstanulsága1t foglalta össze. A mti.eredeti példánya a Széchenyi Könyvtárban van.

ill magyarországi

I

14. Rák6czi latin nzelven irott vallomásalnak magyarnyelv~ kiadásae
Bák60zi lat1n nyelve~ irta meg Vallomásait • .Ez a~ irása a nx~
század hetvenes éveiig isnl'eret1en,
To1t.
'
15. Rodoat6 látképes Bdvi Illés Aladár vizfestménye.
l7l7szeptember
15-én hagyta el Rák6czi l'rane1aorszá8ote A 8zultán megh1vására ment hftséges embereivel förOkországba, ahol meg
ia halt l735-ben.
16. 'l!1.kSaelad Wtö'rt5korezágilevele'· /1717. október 10e/
Mikes Kelemen /1690-17611 Rákóczi hü.séges iródeákja közvetlen han=
gon, a zép népies stilusban számolt be leveleiben aszámüzetésben
élt magyarokról s Bákóczir61, akinek törökországi életszakaszár6l
pontos 'adatokat Bzolgáltat~
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Ad m kéziratá~
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"c. kurug dal Pá16&z,l.Horváth

~

Pál6czi Horváth Ádám/1760-1820/ tirdeme a kurue költés zet népi'
elemeinek elsd é~tékelése.
gyüjtötte
e16ször a kuruo-korezakb61 fennmaradt dalokat s a gyűjteményhez irott el6sz6ban megjegyezte, hogy: . "egy olyan régi kurta darabnak, mint "Patyolat a
kuruc, vagy "Árva szállásánál
volt a veszedele~~ k~rosabb az
örök elveszése mint a hódoItató táborblll egy hatvan fontoságyu-;
na~." Pálóczi Horváth dallamost61 együtt jegyezte fel a Répiver;"
saket.

a

19. 'Buga Jakab áneke 1/ Körösf61 Kriesch

Aladár rajz~

A szegénylegény költészet
egyik legszebb darabja a "Buga Jakab
éneke it. A.. Vera megihletteK.Kriesch
Aladár f eet6müvészt t aki egy

rajzába

i~ta

bele a ver,sszövegét

200 Kuruc tárogat6seKupeczky

••

János festménle.

A kuruc-klH tészet nemcsak sz6ban, hanem dallamban is szájr6l-:szájra járt a nép ajkán. Kupeczky János ,hires festméRye egy kuruc dalt fuj6 tárogat6st
örökit meg•
. 21;, Kuruc n6ta ez5ve e -16 0-b6l. Sz! a . Antal."
odlibet"
C,e
, i g'By
felégetésekor
/1670/ keletkezett
ez a kuruc nóta,- amelyeta
Nemzeti Ku.zeumkézirattárában
Sz1'rm.ayAntal ·Quodlibet"
c. kéziratában
olvashatunk.
22 ~ ..~

Rák6czi-dal"

"Bércek között"

'

i Grünwald Béla fest=

, ménye'o

A kuruc korszak romantikája megihlette
fest6mtivészeinket
iSe A
kuruc - dalok hatását s az utókor emberei között éld emlékét 5rö=
kiti meg Iványi-Grünwald Béla festménye.
ű

temé

$Zeneesey Györgytészi
lak6s a XVII. sz. végén é8 a XVIII ••sz,.elejé~ élt s mintegy 85 népi eredetQ.verset
gyUjtött össze.1675~tdl
1705=ig. Ezek a versek értékes kortörténeti
dokumentumok s eredeti kéziratban
a Nemzeti. )(uzeum kézirattárában
vannak Szencs"eyK6dex cimmel•• A Papvilág Magyarországon Ce ~épi vers a kuruckor~
irodalmának antiklerikális
hagyományai közül való.
.!
j

~~~~--~24"

A "»1 t busulsz

k~ziratában.

l'

. !

'.

kenyeres

e

e

e

"kezdetU vers

a SzenGsev k6dex
.

A kuruc '.töltészetben
megt~láljuk a Rák6czi vezette felkelés
csaknell.-valamenn1i haditényének irodalmi visszhangját.
'Még egy olyan
kisebb jelent6ségü
csatának is, mint a ·szömörei .összecsapás megvolt a maga verses visszhangja.
25~ A "Kerekes Izaák·-r61 szóló néRballadaillnáztráci6ja.
ft. szebeni rácok jezászok/
által megÖlt Kerekes Izs·ákr61 szól6 nép.•..
ballada is a kuruc~korban kelet~zett
/1706/. N~pballadakölté8Z.-
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tUnk kuruckori vonatkozása1r6l ianuskodik ez .e nagyszerU, dramat1=
kus náp1 alkotás.
.
a~t's ••• "szöve e ~s kottá a
en.

8

A kúruc-ko:r népdalkinceének szorgalmas buvára volt Bartalu s I·st=
ván·j1821-18991. Nyolc kötetben közölte népdalgyUjtésát. IMagyax
népdalok egetem88 gyüj teménye/ ."~ököly, '13ercsényinótái éa a
Rákóczi induló képletei' c, müvében, valamint "Magyar Orpheue ii...
c. könyv4ben kuruckori népdalokat. közölt;
.
.
27- Mul.atoz6 kurucot.·lg;llt,n kép.
A kuruc korszak magyarjának nemcsak könnye hullott; mosolya, a6t
féktelen ~6kedve is volt. Mulatozó kurucokr6l készült ez az egykaru kép.
28$ A "Nosza hajdu ••• ' kuruc táncdal szövege és kottája.
4 kuruc táncdal tipikus példája ez a közismert.n6ta.
29. A ltfkóezi-1ndul6 els6 kiadásának oimlapja.
A Rák6czi indul6t Berlioz szerzette s a '''JfaustelUrhozása"
ILadamnatioIl deFaust"/ c. szimfonikus költeményében alkalmazta
az ·1840-es években. A dallam e1a6 feldolgozása l809~b6l va16
Scholl .ik16~,ésvon Decret komponálta Bihari hatására az els6
indulót Bákóczir6l. Amikor BerliozMagyarországon
járj, fel jeg;}'eztea dallamot s felhasználta szin!onikus költeményében. Erkel
Ferenc isátirta ezt az indul6t. J,iszt Ferenc pedig a·15. Magyar
rapsz6diában sz61altatta meg ezt a csodálatosan szép me16diát,
amelynek kezd6 akkorjai a Magyar Rádi6 egyik lead6á11omásának
szünetjelét alkotják.
é

10.

A budapesti Rák6czi-szobor a Kossuth Lajos-téren •

.,

,

Készült a :Pels6oktatási Jegyzete11át6 Vá1lalatnál
Fele15s vezet6: iojkovszkl Lajos
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