
Egészségünk — különben — nem igen derék. Laczi, Piri díszlenek, de az öregeknek 
itt is fáj, ott is fáj. Én, hiába tartanak jobb oldalinak, éppen a jobb oldalamra nyomorodtam 
el, a máj: fáj, s épen most is megint rakonczátlankodik. 

Isten szeressen minden jóval 
bátyád 

Arany János 
Ui. Ezt biz egy kissé fonákul kezdtem, de már nem írom újra. A 11 ftra majd végzek Laczival, 
rendelésed szerint. Lovassy ez ideig nem fizetett, jobb is volna, ha nálad fizetne, s vissza
adnád kötlevelét. No hiszen lesz pénz mint polyva! 

ALSZEGHY ZSOLT 

A RÁKÓCZI-EPOSZ 

j Dézsi Lajos a Magyar Irodalomtörténeti Társaság egyik elnöki megnyitójában adott 
hírt arról, hogy az irodalomtörténeti kutatás a XVII. század epikai termékeit egy jelentős 
eposz felfedezésével gazdagította. Később, a történeti tárgyú magyar szépirodalom áttekintésé 
kapcsán megírta, hogy az eposz II. Rákóczi Györgyről szól, és jelezte, hogy a kézirat Lukinich 
Imre tulajdonában van. Amikor tehát a XVII. század magyar irodalmának történetét írtam, 
felkerestem Lukinich Imrét; önzetlen baráti szívességgel nemcsak átadta a kéziratot, hanem 
rögtön arra is felszólított, hogy adjuk azt ki ketten az Akadémia Régi Magyar Könyvtar
kötetei között. Könyvemben feldolgoztam, a fejlődés menetébe iktattam az eddig ismeretlen 
költői alkotást. Amikor a kéziratot visszavittem tulajdonosához, újra a kiadás tervét emlegette. 
Legutolsó találkozásunk alkalmával, egy nappal halála előtt, biztatott, hogy a kéziratot már 
ki is adta pontos lemásolásra, ígérte, hogy az eredetit és a másolatot eljuttatja hozzám ; én 
írjam meg az irodalomtörténeti bevezetést, ő majd a történetit fűzi ahhoz. Sok egyéb terve 
között ez is sírba szállt vele. Évek múlva többeri fordultak hozzám a kérdéssel: hol van a 
Rákóczi-eposz? — Választ nem tudtam és nem tudok adni. A felkért másolónál veszett-e el, 
vagy Lukinich akadémiai asztalfiókjából tűnt el — ki tudná megmondani. Sajnálom, hogy 
annak idején csak odavetett jegyzeteket készítettem a versről; nem másoltam le, hiszen 
Lukinich szerint ő már egyszer Dézsi számára hevenyén lemásoltatta. Ámde azóta sem került 
elő sem az eredeti, sem a másolat. Mivel könyvemben csak rövid ismertetés foglalkozik az 
eposszal, összerakom jegyzeteimet, azok elég bőséges idézettel tekintik át az eposz tartalmát; — 
addig, amíg a kézirat előkerül, talán némi hasznukat látja a század irodalmának vizsgálójas 

* 
„Poéta szól: 
Mikor gyermekségből kivetkeztem volna, 
És már ifiuságnak léptem gráditsára, 
Mit mondhatok, voltam Ádám s Éva fia, 
Gyarlóságban lőttem ez gyarló világra. 
Nem tagadom, én is kedveztem üdőnek, 
Bakhúst is tartottam néha kedvesemnek, 
Mentem táborában az tegzes gyermeknek, 
Vénust Minervánál itilvén én szebbnek. 
Tudtam is, hogy Paris evvel veszté Tróját, 
Megutálván amaz nagy elméjű Pallast. . . ." 

„Testből vérből álló illyen az ifiuság . . . Tudom, mint járt Didó búdosó királyért, Hogy 
eltűnt előle Éneas mint árniék, Troiay ifiu görög Ilonájért, Dalilájért veszté Sámson is erejét, 
Mind ennek rósz végét látván ez föld hátán, Gyakran sírt énekem magam s másck kárán . . . 
Egykor egy barátom biztában megszólít : Mi dolog, azt mondja, soha nem írsz, jó hírt, 
Verseddel jelentesz hol jövendölsz csak kint, Nem örömre, búra pennád szívet indít. Szemé
remmel hallván, ezen megpirulék, Csak nem fogadást tők, többet én nem írnék . . . Letevém 
pennámat, írásom megszünék ..-'.. Azonban élőmben egy szép asszony állat Tiszta orcájáról 
rám világot czjaptat, Feiér homloka nem fonnyadt üdő miatt, Leeresztett féder hajáról jó 
illat. Fekete klárishoz hasonló két szeme, Ráróénál giorsabb élesb tekintete, Illendő magos 
nyak, ábrázattal gienge, Seri ni, vidám, bátor, tart madarat keze . . . Szárnias lábayval niom 
tengert és földet. Pompás mo soligással száiát hogi mozdittia, Hát piros aiakán szó mint harmat 
álla, Bölcziességnek volt ez lám isten asszonia, Hogi ismerem, hozzám méltósággal szóla" 
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(Széljegyzet: „Malaszt szól:" ) „Haliád, ki vétekben mint lági párnán fekszel, Istennek 
jó kariát, engem mért kerülsz e l ? . . . . Mit heversz? dologra ujalag serkenj fel. Járj velem, 
Ethnán túl egy szigetben viszlek, Parnassus hegyére, hol kilencen ülnek Az bölcs Musák, 
ha kell, Pegazusra tesznek, Fényes Apollóhoz szárnyas lovon visznek. Fáradt Diánáról vehetsz 
méltán példát Hektor kezében én adtam fényes szablyát. Ha fegyvereddel nem szolgál
hatsz hazádnak . . . Bánatos verseket az próbák kivannak. Nám kisebb dologban eléggé siratta 
Ovidius szivét ugyan elfogyatta, Maga több tudománt mértem volt én arra. Nem szégyen : 
nem láddé, hazád mire juta. Kelj fel, édes fiam, így szól az bölcsesség . . . " 

„Felülök, megbizám magamat a szókra : Ó jeles dolgoknak nagy Isten asszonya, 
Kész vagyok hazámért kezem vetni kardra, Ésszel is, ha megélsz, megyek oltalmára. Csak-

. hogy száz akadály veti magát közbül. Mert Pluto magyarnak soknak szivében ül, elfajzottak 
régi dicsiretes vértül, Ki miatt pórázon vitetünk töröktül. Mert találtatnék, ki munkáját 
nem szánná, De más hitetlenül mindjárt magyarázná, Koncz rövid rágását nem örömest 
hadná, Privatumra vigyáz, többit oda hadná." 

(„Malaszt szól:") „Mit használ az restség? Akarom, felkeltél, Engemet, tudománt 
mihelt megismertél, Nám jobban jár elméd, jobbik útra tértél, Szeretlek, csak kövess, irigytől 
is ne félj. Látom én, kiket bánt magyart vesztő elme, Kár nyitja füleket, csak késő ne lenne, 
Bánnám az igaznak véllek lenne veszte, Hivek tutorához, hozzám az nem férne. Kevés hüségiért 
ha pogány Ulissest Elhoztam én onnat, hol hattam Akhillest,. . . Tizennyolcz nyár után 
látta meg hazáját . . . Karddal, mesterséggel %ette vissza házát, Jó szerencse követ* gyakran 
merész próbát. Inkább nem futok el kereszténj magiartól. Csak né távozzanak régi példájoktól, 
Tűtöket segitlek, Huniodi Mátiásról, Gondolkodván Lászlók, István királyokról. Mondd meg 
azért nekem, igaz rövid szóval, Bántást hazádnak érjem orvossággal, Egyezség, bátorság, 
sok két kard vonással Kelletik? kész vagyok én is hadaimmal." 

„Áldott légy Istennek biztató ereje, Ki nem hadnál minket utolsó veszélyre, De mely 
boldogtalan, ha nem követője Leszen tanácsodnak nemzetünk elméje . . . Az hajós, tengeren 
északra ha indul, nem távozik messze Kalavuz csillagtól... Én pedig büdösöm, útvesztett 
zarándok, Erdőkön csak magos eget földet látok, Ellankadt éltemnek keresnék hajlékot, 
Házamból kirekedt, hely nélkül nyomorgók. Ügy tetszik, ha szállást kérnék madaraktól, 
Könnyebben nyernék, mint nemzetem tagjától, Bátran lakom havast nem jrigy vadaktól, 
Földön jártam panasz, nevetség sokaktól. Ilyen gondos főnek mégis mit parancsol, Nyugovást 
kérőnek szive nem is hajol, Nemesis haraggal mire mulatozol? Kételen is immár históriám 
így szól." 

/ / . rész. 
„Magyar vérből álló nemes Erdélyország, Ékes fiaiddal valál mint termett ág, Negyven 

esztendeje ellenséged nem ládd, Nagy boldogságadat bánta s félte világ. lm egész föld hátát 
nyargalja Bellona, Véres tajtékokkal habzik szeme szája, Téged olajfával kinálna Minerva, 
Nem kell, békességben mert vagy megzabálva. Úgy vagyon, Soksága mindennek csömörg 
hoz . . ."(példa az egyiptusi sárkány) . . ."Békesség mely drága, értette B^cskay . . . fejét 
koporsóban dicsiret kisiri. Ifiabb Rákóczi György evei nem elégszik . . . Vitézi vér benne ha 
van nem nyughatik, Erős néppel terhes országában bízik, Nagyobb halmot pénzzel mint 
rakjon, aggódik, Avagy méltóságra többre mint érkezik. Hogy ezt érte Plútó, örömre for-
dula, bejárván üdvarát, rendben sok szolgája. Mit javallasz Uram? mond egyik fúria, Csak 
küldj, készen vagyunk minden szolgálatra. 

„Rákóczi házában hízelkedő Clotó, Irigy Proserpina legyen veled járó, Hivén készek 
nappal, éjjel mint őrálló, És szemetek legyen szivekre vigyázó. Az udvara nevelt inkább 
nagyra mind pórt, Parasztok, ostobák, mennek eljl járót, Kevés mesterséggel visztek végben 
sok jót, Csak ne kimiljétek az hízelkedő szót. Régi uri ágytól neveltetett nemzet, Tudománnal 
kiket Jupiter szeretett, Nem támadhat rátok, mivel hátra esett, Színnel, nem jó kedvvel ha 
visel is tisztet. . . " (Példa Akáb sorsa.) „Ezt hallván egy lélek felajánlá magát : Elmegyek, 
én postán, megcsalom a királyt ' . . ." 

Az áltató lelkek az udvarban sokak szivébe beültek, mire „Titok tanácsgyűlést Fejér
várat tőnek, Erdély romlására elsőt így végzének" : Sebesi Miklós adja elő Rákóczinak, hogy 
járt a kalmükök földjén, a gátaknál és tatároknál; vad ország az, nincs húszezer szablyája 
sem, nincs tehát ok félni tőle. Elmondja azt is, hogy : „Luppuj moldvai vajda Ellened irton ír 
álnokul «portára, Származott fejétül sok ezer praktika, Fejed felett házad ég, menj oltására!" 
Boros János azzal biztatja, hogy nem kisebb erejű Rákóczi a török császárnál, de azért nem 
a török ellen ingerli, hanem hogy „tréfát ejtenénk sok pénzű kománkon". 

Rákóczi fejébe szeget vernek e beszédek. „Gondold, mikor ilyet vitéz bátor férfi Hallhat, 
ki mindenkor ezt tudta kívánni, Ha nem kezd nagyobbra szive nevekedni, Tud-e nyughatat
lan elme veszteg lenni? Nem különben mint egy megkényszeredett sas, Ki prédáját látván, 
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ellene nem állhatsz, Híjában, báránka, körme között jajgatsz, Inkább veled vész el, mint* 
kegyelmet kaphass". Hir fut a Szamosközbe, Nyírségre, sereget gyűjtenek. „Akármely tolvaj
nak nem lehet oly vétke, Kinek nincs gráczia, bár atyját megölte". A Faragó Andrástól maradott 
Katonák is várták, hogy megmutassák, mit tudnak ; Petki Istvánnak haragos székelyei 
is sokan gyűlnek ; Boros János hozza a hajdúkat: „Sándor vitézihez hasonlóknak őket 
mondanád". Kemény János generálissal is sok jó könnyű had indul. Megjött a tavasz, 
„Flórájért gyászát föld már letette vala, Mert hosszú bánatját Fébus sokallotta, Hegyekre 
völgyekre új köntöst vonata, Erdő zöldségben, tér virágban borula. Hideg természetű Satur-
nust elüzé, Kedvetlen Boreást messze számkivete, Vig Zefirust szállást osztónak rendelé, 
Vitézek számára mezeit készité. Sok ifiat gyulasztott fel az ifiu idő . . . " ; a sok szép sereg 
rendben áll, mint a szálas erdő. Tanácskozás után a fejedelem Keményt hivatja : „Hűségedre 
biztam szerencsémet, kérlek, vidd jól végben . . . " Ez felel: „Szolgálatra kész vagyok éretted 
Kiben rest nem voltam édesatyád mellett, De ha szóm foghatna, jobb volna cserélned, Más 
fundamentumra várat építened". A fejedelem azonban arra hivatkozik, hogy a vajda vermet 
ásott neki. „Ezerhatszáz felett ötvenharmadikban" piros pünkösd tájban megindul a sereg 
a havasokon át Moldvára. A vajdától elpártolt bojárok várják a hadat, s az hamarosan Buka
resthez közeledik. Lupuj szeméről is elesek az álom : Bazarába Mátétól megtanulta, hogy 
„szégyennel együtt van haszon is futásban" — a Nyeszteren át csaknem Podoliába fut. 
Rég gondolt erre, a kincsét idejében eldugta. Lupuj helyébe Kemény a „csendes együgyű, 
lágy" Gergice Stefánt ülteti, aki esztendőre ezer tallárt ígér. Lupuj viszont a kozákok het-
mányának mondja el panaszát. Ez, Timus, „bezzeg nem bárány, vitézbet nem nevelt északi 
tartomány, hasonló, mint futni nem tudó oroszlán" ; á vajda kopjásaival együtt megindítja 
kozáícjait a magukat elbízó magyarok ellen. Kemény könnyű csatával akarja feltartóztatni 
őket, nem bízza magyarjait a kétes szerencsére. Ámde — bár az előző nap hazabocsátott 
székelyek „szél módjára, jönnek" —• az oláhok elhagyják (— „Valamely eb egyszer Dunát 
általúszta, Másszor idő hozván, könnyebben próbálja" —) és ha az elsánalássál védi is Timus 
ellen a sereget, a visszavonulóknak nagy teher a tele tarisznya és nagy akadály a Tatros : 
„Kozák meggazdagult magyar után siet, Oláh is, hol éri, veszti nemzetünket, De legtöbbet 
Tatros magában merített, Hadi zsákmánt, kincset, lovat, embert, fegyvert." Úgy látszik 
Lupuj megnyerte magának Neptunust. A magyar hadak Ojtoz felé törekszenek, de az erdőn 
a feltámadt román parasztság irtja őket: „Minden sűrű bokor ellenek támadott, Honnat 
véletlenül száz pór dárda ugrott, Medvék barlangjából puska rajok zúgott, Vélnéd havas, 
kőszál fejekre szakadott". Útjukat elvetik, Beckéd havasát járják ; nem fegyverrel, hanem 
kővel hadakoznak ; a ló sörényébe, farkába kapaszkodnak. Stefán Havasalföldére fut : „Resz
ket, mint falevél, mert magában gyenge, Volt veszett mindenkor Sardanapal hive". A mezei 
katonák panaszkodnak Boros előtt — „ő pedig sem vitéz, sem nemes, sem okos". Bágyadtan 
mennek át a havasokon, de túl kozák seregek várják őket. Boros a seregét Lupujra bocsátja, 
maga távolabb áll. Nagy a küzdelem,' a magyarok már-már átvágják magukat, de Timus 
ellenük indítja kozákjait : „Dolmánujját mind két felJ felfordítja, Mezítelen kézben két
élű pallosa, Megbágyadt katonát kegyetlenül vágja, Valahol forog, hagy testhalmot utána". 

Brassóból újólag gyűlnek a hadak. Lupuj vidul és Máté ellen indul — „Lássuk, nagy 
medvéhez álnok farkas mint nyúl, Mi tagadás, néztük örömestben távul". Máté felkészülten 
várja a támadást, Rákóczit is biztatja, hadát is harcra tüzeli. Megütköznek ; Finta mezeje 
még ilyet nem látott! Máté vajda is megsebesül, de titkolja sebét és vitézül harcolt tovább ; 
amikor Lupuj megfut és teljes a győzelem, mutatja sebét.. A győzelem híre örömöt hoz 
Erdélybe — „Nekünk sem mostohánk volt azért Bellpna, Bár ifiu urunkat megvesszőzte 
néha, de csak hogy derekasb dologra szoktassa." 

Rákóczi Moldvába készül, Mikes Kelement küldi előre ; Brassóban hadi tanácsot 
t a r t ; a lengyel követ „feles segítségét örömest ajánlja". Jön Mikes a hírrel, hogy Lupuj fő 
hetmányát a harcban elfogták : 22 nyert zászló és kincses szekér jelzi Rákóczi György első 
győzelmét. Halljuk Lupuj panaszát is híve vesztén : „Nemcsak szolgám voltál, vérrel atyám
fia, . . Isten után futó lóban ha kell bízni, Nem láttam lovadnak lábát földre tenni, Az ég 
mintha tetszett segíteni neki, Boreás szeletül fogott volt születni". A tenger felé indul (— „Süly-
lyesztett ez vájjon embert mennyit belé?" —), Görögország felé. A kozák is menekülne Timusz-
szal, de a székelyek a nyomukban vannak ; erősen elsáncolják hát magukat : a sánc felett 
egy dombon Sucziva, ahol a vajdáné vonta meg magát. Petki Istvánnal a székelyek, Mikes
sel Háromszék, Péter Huszárral Marosszék jön, Kemény is a rendelt seregekkel, a lengyelek 
is közel vannak. Körülfogják a sáncot és várost. A sereg ostromot kíván —„Titkon is elmegyen 
sok, ediktom mellől, Jelt vitézségéről hozván ellenségtől" — ; a ki-kicsapó kozákokat lesből 
lövöldözik ; Toldalagi Mihály nemhiába hogy medvén gyakorolta magát. Két hete állnak 
szemben, mire Kemény harcra rendeli hadát. Öt óra hosszat tartott a küzdelem ; a sánc szélét 
a székelyek és lengyelek meghágják, de tízannyi erősség van belül, a hadnagyok hát vissza
rendelik őket. A sok emberveszteség miatt Kemény megszünteti az ostromot, ágyúból löveti 
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a sáncot. Kisasszony havának tizenegyedikén Timus Suez várába szorul kozákjaival; nincs 
eleségük, „De vas acélnál is keményebb volt gyomruk, Bárán helyén kedves kutya, macska 
húsok, Féreggel megrakott dögben vásik fogok", — nem adják meg magukat. Amikor azonban 
Timus fejét ágyúgolyó elüti, a tábor megbódul. Ez a Timus vitéz ember volt, nem is Mars, 
hanem Cupido ölte meg : a szeretőjéhez ment, amikor a golyó érte. „Mikor kéne jeles dolgokról 
traktálni, Ez gyermek is magát mindjárt odaveti, Oly hathatós pedig nyilaczkája neki, 
Hogy akárkit megsért, vagy eszébül vét ki". Az elkeseredett kozákok csatába kezdenek, 
majd traktát Keménnyel, aki szabad elvonulást enged nekik. Mindszenthava 12-én kezdik 
kivonulásukat ; de a lengyelek megtörik az egyezséget, Kemény alig tudja megfékezni őket. 
A vajda felesége szomorúan látja a kozákok vesztét: „Nem hiában láttam ezt álmomban, 
Meggyuladott az vár Gyulafehérvárban, Üszögöt felragadt szél hoz Moldovában, Renddel 
emészt, éget mindent országomban . . . Görög Júliának leánya mert voltam én, Oly kedves> 
hogy tőle gyengén neveltetem, Bár nőttem volna fel Rémó farkas tején, Gondos fájdalmimat 
könnyebben szenvedném. Orfeus erdőkön, halak közt Árion Boldogabb nálomnál megromlott 
Faeton, Vesztek erős ifiak nem méltatlan okon, Nehezebb szenvedek én, ártatlan asszony". 
Gyászruhát ölt magára — ezt Juno hozta neki,.az hordta valamikor Patroklosért. „Gyász
ruhában borult talpig ékes termet, Mondanád, ha látnád, éjfél elődbe ment, Kit szekerében 
hét szűz mint holló követ, Generálhoz bátran illyen formán siet. Mondván : Hadviselő Kemény 
János látlak, Vájjon inkább engem tartasz-é rabodnak, Egy asszony lőn ennyi jutalma munkád
nak, Légy szerencsés főttig, földön nem átkozlak". Csodálja a szépséget Kemény, de eszébe 
jut, hogy Rákóczinak kincs kell: lefoglalják hát a vajdáné kincseit. 

A lengyelek Krakkó felé, a magyarok Erdélybe sietnek ; Görgényben találják a 
fejedelmet. A feneketlen kast és telhetetlen szivet lehetetlen kielégíteni: mindig többet 
kíván, és gyanakodás nevekedik benne. Most örül a szegény haza, de félő, megirigyli örömét 
Prosefpina, „az Rákóczi-háznak igen mostohája". 

/ / / . rész t 
„Boldogtalan öröm kinek ma kezdete, Holnap siralomra fordul talám vége, Nem 

kellene vágyni olyan csemegére, Kinek fojtós magva rút véres kipökve. Eleget nőttél volt, 
édes hazám, Erdély, Tovább nem nyújtóztál volna az lepelnél, Úgy jár az, ki maga határában 
nem fér, Mint farkára nehéz tököt kötött egér . . ." Erdély is Lengyelország ellen kezdett 
aspirálni, Rákóczi a kozákokkal kezdett cimborálni, Csehországot," végül Rómát akarta 
megszerezni. 

Beköszönt 1655 nyara, (közben a költő Marsról elmélkedik). Rákóczi nagy terveket 
szövöget. Máté vajda meghalt: a fejedelem Borost küldte támogatására, de az elvesztette 
seregét; Lupuj és Máté Ploiest és Tergavistia között kerül szembe, Máté elvész. „ . : . Uraknak 
tanulni nem árt példájáról. Valamely poéta magát árra vette, Hogy jeles dolgait renddel 
elészedje, Szükséges elméjét jól megköszörülje, Vitéz próbáit míg kibeszélje, fejtse . . . Vala
mint siratta Dávid Absolonját, sirathatja méltán Erdély ily nagy k á r á t . . . " Máté helyét Hériza 
foglalja e l : török—rác ember, pogány is, paraszt is, állhatatlan, pártos : „Mily hamar meg
fordul minden, Ezópus mutatja, ember hátán szamár, vizén úszkáló vas, nyúl szájában agár, 
repülő géliszta, hasán csúszó madár, paraszt méltóságban olyan díszesen jár" — ilyen Hézira 
is : ott fenn megszédülvén, esik nyakra főre. Bizony tanulhatott volna tőle Rákóczi is, aki 
most nem elégszik meg Havasalfölddel, Moldovára feni fogát. 

Megjön a tavasz : „Tavasznak mi légyen tulajdona, régen Az bölcsek nem tudták 
lerajzolni szebben, Hanem Flórát mondták égből ékességben Lejutni s ruházni földet új kön
tösben. Ennek áldoztanak mindenféle rendek, Mivel tőle vártak az fák és az füvek, Hatalmá
ban voltak megkötve mindenek, Flóra anyjok nélkül nem jelenhettek meg. Nem is ok nélkül 
volt ez méltóság rajta, Mert látom, mindennek tavasz édesanyja, Ha szántani mégy ki, ekéd 
szarvát tartja, Szőlődet kapálja, köti, bimbóztatja. Kertedet virággal, mint szép kárpitokkal, 
Testedet tápláló különféle maggal Behinti s neveli filemile szóval, Míg búsult szivedben 
óránként vigasztal. Berkeken lefolyó vizén hajókázni, Lengetes erdőkön elkísér vadászni. 
Lovaidat gyenge fűvel legelteti, Völgyeken, réteken gyakran hi szellőzni. Ha pedig vitézi 
kenyeret kívántál, Csakhogy eddig téltől házodban zárlottál. Arra is kaput nyit, sőt veled 
együtt jár, Szállásadásban is nagy. örömest szolgál. Valamint az fáknak kinyilatkoztatja 
Bimbóit, hidegtől kik voltak titkolva, Emberek titkát is úgy napfényrehozza, Kikelet= 
kiköltő nevét nem tagadja". Napfényre hozza Hériza titkát is, megtudja azt Rákóczi is. 

Költőnk a fejedelmet szólítja meg : eddig bút nem látott életében; megkapta, amit 
kívánt; amikor más országok vérben áztak, nála kedves muzsikák játszottak — most meg
fúvatja a trombitát. Gyűlnek a seregek : Ónodi kapitány alatt a végbeliek, Gaudi Andrással 
a németek, Balog Lászlóval a magyar gyalog hadak ; jön Kemény János, Boros János . . . 
„Kitétetett ország nagy véres zászlaja, Aranyas címerét meleg nap száraztja, Erős Lpán 
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István ennek hordozója, Termetére nézve nagy óriás fatyja". A fejedelmi udvar is talpon 
áll: ide gyülekezik a vitéz nép : „Mint egy gyümölcsöskert válogatott fákból, Olyan szép 
sereg tölt felserdült ifjakból". Ezeknek Bélái Pál a vezérük. A karabinosokat Radák Imre, 
a zöld puskásokat Román István hadnagy vezeti, de : „Hadait hogy tudnám én elé számlálni, 
Só't ha mondanám is, nem hinné el senki, Régi Magyarország gallérából ennyi Fegyverfogható 
nép hogy, hogy telhessék ki". 

Június közepén megindul a fejedelem, sírva vesz búcsút a fejedelemasszonytól. Ez : 
„Nagy nemzet valami termetet érdemlett, Sőt termethez minden tag úgy hozzá illet, Hogy 
okos elme sem tenne hozzá többet. Mennyivel adta volt az áldott természet. Nem kíván
tatott szin ékes ábrázatra, Mert rút volt a festék hozzá hasonlítva, Nem illett kezében semmi 
piros rózsa, Mivel annál szebbel virágzott orcája. Orientális gyöngy nem kellett nyakára, 
Nálánál fejérbet nem szépített volna, Fejérben az kláris inkább illett volna, Annál is nyaka 
szebb hogyha netríTett volna. Hosszú keskeny derék termetihez illő, ingadozás nélkül járá
sában lépő, Magaviseléssel ugyan kedvet lelő, Magát s másokat is igen megbecsülő. Három 
Istenasszony, Pallas, Venus, Juno, Egy szép aranyalmán nehezen osztozó, Mert betűkkel ez 
volt reáfelmetszett szó: Legszebbnek adassék, kihez nincs hasonló. Mindaddig kötődtek, míg 
Paris közöttök Itiletet nem tött, kijért haragot vött, Ha pedig Sofiát látta volna köztök, 
Hinném, könnyebben le szállott volna pörök . . . " 

Néhány nap múlva Boza várához érnek ; a fejedelem tábori törvényt ad és szól a sereg
hez.. Erdőkön haladnak át : „Alatt is jártunkban valamerre néztünk, Mennyi szálfa, annyi 
magos torony köztünk, Ködtől tetejeket alig látta szemünk, Fa csikorgás nem szűnt, félni 
mi sem szűntünk". Sok szekér és állat pusztulta után termékeny síkságra érnek, az ország 
szélére ; ellenségre nem is gondolnak, s ime, Hériza közel van hadával. Kemény hamarosan 
egybegyűjti a magyarokat: Isten segítsége volt, hogy az ellenség addig nem támadott, amíg 
a lovasok lóra kaptak. Mert Hériza égett borral tüzelte fel vitézeit, azok egyébként is derék 
vitézek. Elismeréssel mondja róluk költőnk : „Szabadon mondhatom, sok országot jártam, 
Gyalogot ce'mennél serinybet nem láttam". Rákóczi viszont akkor ment eliször Bellona 
iskolájába, és vezérei sem voltak jók : „Nem láttam félénkbet mint Barcsay Ákos". Meg is 
jött volna a baj, ha Gaudi német gyalogjaival támadásra nem indul. Finta és Sopliest között 
„dobog az föld, mintha terhétől szenvedne, Vastag seregektől megfeketült színe". Mind a 
két félen nagy a rémület, „De midőn az méreg két félt összekerít, Elűz félelmet és bosszú
állásra int". Hériza a balszárnyra rendelte lovas kurtánit, de amikor Rákóczi be akarja kerí
teni, megfut velők. A gyalogosok ezt nem látják, keményen harcolnak, amikor pedig észre
veszik, dühödt ebekként küzdenek. Márpedig a kétségbeesett, had a legborzasztóbb. Költőnk 
a magyarok sorából kiemeli Nagy Jakabot, az „igaz katonát". Vitéz volt Román is, noha 
pór ágyból eredt; de Hunyadinak es Kinizsinek is egyszerű ember volt az apja. Kornis Ferenc 
tartotta a rendet a táborban, küldötte harcba a seregeket. Megvádolták, hogy gyáva. (Költőnk 
védelmezi/elmélkedvén arról, milyen fontos a tett.) Hériza menekül, Boros elől Girgio várába 
fut; ott török az úr, s az kiadta a várába menekülteket. Boros azzal kábítja a fejedelmet, 
hogy most olyan hatalmasnak mutatta magát, még a török császárt is meg tudná verni. 
„Innét kezdett lengyel királyságon kapni. Török császár jármát nyakából kivetni". Az eddig 
rejtőzködő vajdák is megérkeznek ; a fejedelem a Murát szultán küldötte sátorban fogadja 
őket. Megvendégli és biztatja a vajdákat, Pergicét Moldvába, Kosztándot Havasföldre küldi; 
Ez az utóbbi bosszúval kezdi uralmát, nem gondolván meg, hogy „nullum violentum duraf'i 
Nem is tartott tovább uralma, mint Rákóczi világa ; úgy kellett elbujdosnia onnan, pana
szosan siránkozva : „Gyönyörűségemre termett édes földem, Mely kevés ideig lőttél dajkám 
nékem . . . Mégis tőled minek eb'tte elválnám, Ne légy oly idegen, bár csak szólnál hozzám". 
És Havasföld így válaszol: „Örömest bosszúdra nem szólanék, fiam . . . De hogy így kén-
szergetsz, Halljad, im megmondom, Kevélyeket gyűlöl Isten ez világon . . . Ki másnak ökrén 
szánt, panasz búzát arat, Más kertében termett gyümölcs fogat vasat, Jó lelki ismeret veszteg 
ül s nem fárad, Aval elégszik, mit Isten neki mutat. Mi nem választott ő földön sok Nagy 
Sándort , . . . Tudod, Rákóczinak mikor útján jártál, Szegény még akkor vak vezérre találtál" . . 
A vajda aggodalmára (— „Én elmegyek ugyan bizontalan útra, De ki visel gondot s vigyáz 
határidra?" —) ez a válasza : „Hallod-e jó fiam, vigyázz tanácsomra, ki fenn áll, hirtelen 
el ne essék, lássa, Minden fejedelem vigyázzon magára . . . " 

/ V. rész 

„Mintha célom mellől tovább léptem volna, Elmémet fordítván oláh országokra, 
Noha nem is messze, mert ezek is holva Magyar koronához voltának foglalva". Még most 
is így volna, ha jó fejedelmünk így nem rontja végén magát együtt velünk." írásommal nem 
is azért botiám belé, Erdély vesztét mintha renddel hoznám elé, Vas pennának is megkopnék 
orra belé, Sok nyavalyáinknak végét még sem érné. Mindenekről nem is lehet voltaképen, 
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hanem imitt-amott dolgát ütöm-vétem, Semmivel mellőle sem lehet elmennem, Mert azt, 
várja hozzá köteles hűségem. Zokogván fiait bizonságul híja, Hogy veszedelmének nem volt 
maga oka, Ártatlanságomról — szüntelen kiáltja — írjatok! Kezdettem én is nézvén arra. 
Az régi poéták álmodozzak Tróját, Kinek veszedelme vesztette Ásiát, Bár én is nézném 
vagy#írnék fabulát, Mikor írom : Erdély vesztette Európát". 

1657-ben az egész világon csendesség volt. „Mezőt virág szedő gyenge szüzek járták, 
Gyermeki szózattól zengtek erdőn a fák, Kit most hamis hitű pribék és pogánság Elfoglalt, 
ott akkor énekeltek zsoltárt. Városok utcáit nem állotta vártás, Nem is tudtuk, minek kelle
nék strázsálás, az helyett templomban processziójárás Könnyebb s boldogabb is, kedvesebb 
múlatás." Erdély azonban nyughatatlan s „mint kövér tulok, szeles". Bátori István hatal
mának emléke kísértett. Csakhogy az nem fegyverrel hódította meg Lengyelországot, „hanem 
egy vén leánt feleségnek vett volt, Kié törvén szerint lengyel korona volt". Bátori emléke 
tüzelte Rákóczit : nagy hadat gyűjt, tárgyal a dcncki kozáksággal és a svékus királlyal, 
cimborál a havasalji és moldvai vajdákkal. Lengyelek is — akiket ariánus vallásuk miatt 
űztek el — jönnek udvarába és biztatják : Lubinicki, Groncki, Sirakocki. A svékus is a maga 
hasznáért serkentgeti. Radnótra lengyel követ érkezik, Prasmocki; a fejedelem fiát kéri a 
lengyel trónra. Rákóczi azonban elutasítja : „Pápista vallásra fiamat vinnéd el, Fiamnak 
halálát nézhetném könnyebben, hogysem királyságát, kit keresnek hittel!" A svéd követtel 
már biztos trónrajutásról beszél; fegyverre kelt hadát is megmutatja neki. Kemény tél • 
szakad az országra. A fejedelem parancsára szomorúan gyűlnek és indulnak a hadak. Rákóczi 
így lelkesíti népét : „Kardomhoz a .végre Nyúltam, vallásomat hogy terjesszem nressze. 
-Magyar nemzet között van kevés divatja Vallásunknak, azon túl nincs gyakorlása. Úgy hiszem, 
ránk terjed Istenünk áldása, Ha nem leszen szivünk hitünk mellett tunya". De az urak erre: 
„Szokása volt pedig Rákóczi nemzetnek, még lehetett, addig másokkal kötődtek, Hitnek 
színe alatt hadakoztak, kiknek Nem úgy religio, mint régió kellett". Egyedül Haller István 
merte megmondani, hogy bajra fog ez fordulni; de az ifjak rámondták, hogy szárába szállott 
az esze. * 

Mármarosban megegyezik a fejedelem Bakos Gáborral és legényeivel; de az elő
jelek rosszak : a muszka császár követe inti ; a székelység a hideg miatt zúgolódik ; maga 
a fejedelem is betegnek érzi magát; titkolja, de belső, emberének már halála esetére tesz 
intézkedést: hogy holttestét lengyel földre vigyék. (— íme, jegyzi meg a költő : „Szívében 
sincs Erdély s ott maradt kedvese, így vakít meg nagyra vágyódásnak szele" —). Sebesi 
Miklós az út megtisztítására megy előre ; átkelnek a havason. Ám „alig érők lengyel országnak 
határát, tűz gyulton gyúl". Kemény Boldizsárt homlokon lövik. Lubimercki váránál harcba 
szállnak a kozáksággal. Jön a német császár követe, kéri, ne támadja a lengyel királyt; ígér 
13 várost, költségeinek megtérítését, fegyverbarátságot, impériumbéli fejedelemséget. „Erre 
Rákóczi György, ha meg kell vallani, oly parasztul felel, szégyen kimondani". A török követ 
figyelmeztetését is füle mellett bocsátja. Megy irigy fátuma felé. 

Krakót a svédek átadják, miután kiszívták mindenét. A fejedelem Bethlen Jánost 
küldi oda, maga meg a Viszla partjára, a svéd királyhoz tart. A lengyeleket ez annál inkább 
meglepte, mert hiszen Bátori Zsófia lengyel anya gyermeke volt. Közben a kozákok rettene
tesen pusztítanak : a mennyegzősöket az ablakon ugratták k i ; a paraszt bőrét sütögették . . . 
„De hogy maradt volna bántás nélkül ember, Midőn Isten ellen sem szűnt meg az fegyver, 
Megfosztatott templom együtt papi renddel, sok helyt borult isten háza tüzes füsttel". A 
gonosszal szövetkező maga is gonosszá válik : „Noha természettel magyar sem volt angyal, 
Annál inkább hogy szentség nem jár táborral Egyben, de miólta cimborált kozákkal, El
érkezett vele minden gonoszsággal". Állandó a rablás és fosztogatás. 

Rákóczi a Viszla partján haladt; elérte a svékus királyt, de a találkozáskor a szekerük 
feldől. Szandamériánál átkelnek a folyón és észak felé haladnak. Az a tervük, hogy meg
osztoznak Európán. Egy lelet kelti ezt a reményt a svéd királyban, azon e vers : tibi rÓMa 
DabltUr CaroLe, nepos ConstantlnopoLIM Dablt qUoqUe, azaz 1659-re Rómát, 1662-re 
Konstantinápolyt igéri. Rengeteg zsákmánnyal vonulnak, Litvániába jutnak, a Bug mellett 
Brestánát megveszik. A várban hagyja Rákóczi Gaudit. A svédek azonban a tenger felé sietnek ; 
ez meglepi a fejedelmet, de azok a dánusokkal mentik magokat. Stáremberg generális marad 
velük, de az is elhagyja az erdélyieket, amikor azok Varsvárt megszállják. A fejedelem Zavik-
host felé indul, ahol annak idején a svédek hidat vertek — a lengyelek azonban azt már 
szétdobták. Rossz hírek jönnek a táborba, egyre nő a rémület. Nagy nehezen, sok veszte
séggel átkelnek a Viszlán, kozák kalauzzal Podolia felé sietnek ; egy nádas helyen a kozákok 
elhagyják a magyar tábort — érezték a sáfrán illatot. A lengyelek nyomában vannak a magyar 
seregnek. Most már belátja a fejedelem, hogy igaza volt Hallernak, Kornisnak — bennük 
bízik tehát, és hátrahagyja őket a lengyelek feltartóztatására. Hívó városa alatt felmerül 
a gyanú, hogy a kozákok követésével csak távolodnak saját hazájuktól; a székelyek erre 
Nemes Tamás vezetésével hazaindulnak. Rákóczi haragjában a mezei hadakkal akarja őket 
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megbüntettetni, majd a moldvai vajdára bízza a büntetésüket — de székelyeink haza jutnak. 
Vezéreinek elmondja aggodalmát a fejedelem : a sereg is megrémül, amikor magukra marad
nak ; eleségük is-fogytán. A szép lengyel csapat támad ; a magyarok fáradtak a harcra. 
(A magyar nemzet vádolja önmagát, hogy a kozák gonosz útjára lépett; ígéri, ha szabadul 

többé nem lép túl határain. Fáj neki, hogy vérét nem a hazáért, hanem egy emberért ontja, 
akinek kevés volt az erdélyi korona.) Szerencse, hogy a lengyelség keresztény érzületű volt, 
mert egyszeriben elpusztíthatta volna a magyar sereget. Hajlandók a frigyre, de Mikes Mihály 
követnek, majd a fejedelemnek elmondják igaz szemrehányásaikat: a templomfosztásokat, 
a barátok megkínzatását, stb. Megtudván, hogy tatár had közéig, erre is figyelmeztetik 
Rákóczit és azt ajánlják, hagyja el a tábort : talán, ha a fejedelmet nem kaphatják meg, 
visszatérnek a tatárok. Kalauzt is ajánlanak melléje» Ratzivil herceget. Bár a magyarok 
is kérik, Rákóczi habozik ; elmondja Keménynek, mit szólnának róla, ha itt hagyná a sereget. 
Végül is hajlik Kemény szavára., de azt is magával akarja vinni. Ám Kemény marad. „Könny 
hullván le szemén", indul a fejedelem. (A költő itt elmélkedik Rákóczi keserves sorsfcrdula-
táról.) Menekülnek : „Mely városok mellett mentünk lassú pompás hadi fényességgel, csu
dálják . . . mint szaladunk vissza most szemünk szöktében . . . " A havasokban hegyi tolvajok 
támadják őket; végre hazajut Rákóczi. 

Még el sem érhetett oda, amikor a tatárság ellepte Podolián hagyott táborát. A magyar
ság sáncba vonja magát. A tatár frigyet ajánl; Kemény örömest fogadná, minden lóért 
2—2 tallért kíván. De ennek révén megtudja a tatár a magyarság számát, mire a frigyet 
félrelökve támad. Hajnaltól napestig tart a harc. Kornis Ferenc biztatja a vitézeket, maga 
„mint egy unikornis vakmerő vadászra, úgy nemzeti mellett életit nem szánja". A másik 
oldalon Béldi Pál vitézkedik. „Legelöl állanak nemes és fő rendek : Nagy Tamás, Mikola 
Zsigmond, elscbb tisztek, ország s fejedelmi tiszten méltó fejek, mint Apafi Mihály, kirá.lya 
Erdélynek". A küzdelem nagyon heves : a magyarok életükért, a tatár a zsákmányért harcol. 
Másnap, 1657 Kisasszonyhava 17. napján, új hadat indít a kán. Ám a magyarok közt levő 
cemen gyalogosok átpártolnak. (Elmélkedés arról, milyen baj, ha a fejedelem megbízhatatlan 
emberekből tart gyalogot.) Az átpártoltak nyitotta résen betör a tatár : „így szegény magya
rok rabságba jutottak." 

A hír ötödnapra ér Erdélybe ; a fejedelem megdöbben : „Én boldogtalan több feje
delmek között, Vitéz hű népemnek romlása miként lőtt, Lá, mért hízelkedett szerencse s 
becsüllöt't, Hogy napom világát fogná bé setét köd . . . Nekem is pogány vagy véremet ki
ontja, vagy leszek hazámnak bosszút álló tagja." (Éhez fűzi a poéta sóhaját : vajha oly hamar 
nem adta volna életét nemzetéért, mert immár más nem harcol azért!). 

V. rész . 

„Elsőben is mihelt munkámhoz kezdettem, Személyválogatás nélkül feltött végem 
Ez volt, hogy igazat irnék mindenekben, Méltóság személit nem viselvén előttem". Megírta 
hát, hogy ifjabb korában Rákóczi sem volt vétek nélkül. „De hogy esett erős szájára zabola, 
Akkor ismerte meg világot mi volna. Különb volt azután magaviselése, Kedves mindeneknél 
kegyes természete . . . Most támadna bár egy olyan Virgilius, Kinek írásával mint császár 
Augustus, Tiszteltetnék méltó hírrel Rákóczius, Kit halál után is illetne triumphus". Nyugal
mat teremtett, amit elsősorban Magyarország érzett meg : Dunán túl és innét aok magyar 
szerzett vitézi hírt, nevet. „Magyar gallér alá ritkán pökött német, Addig, mig Erdélyben 
Rákóczi-büzt érzett". Még a török is csínjában borotvált. Kamenic a lengyeleké, Érsekújvár, 
Várad a magyaroké volt, amíg ő élt. A poéta szemrehányást tesz a Gyalu és Fenes közti mező
nek, hogy elnyelte Rákóczi vérét. De hát rossz tanácsosai vesztették el. 

Váradnak nem volt kapitánya, csak vicéje : Gyulai Ferenc. Ez a hajdúkkal hátra
maradt. Gaudi és Kovács Gergely biztatására a fejedelem felülést parancsol. Gaudi a patak
ban akar lest vetni a pogánynak, de Szejdi megkerüli az árkot és hátba kapja Gaudit. Az egri 
basa támadja a gyalogjától elszakított fejedelmet; de az első támadást visszaverik. Vitézül 
harcol a magyarság, különösen a székelység. Rákóczi véletlenül Szejdivel kerül szembe, de 
az ravaszul kitér. A fejedelem utána nyargal, kiáltja : „Híres ember vagy, ne bújj el!" — 
üldözés közben különszakad. Bámulja vitézségét a török ; elevenen akarja elfogni, „de mint 
az égető tűzhöz nem nyúlhatni". Távolról sebesítik meg : öt sebből is vérzik. Vérbe borult 
fejjel keresi zászlaját. Megsebesülésének híre megzavarja a magyar sereget, megcsüggednek; 
a székelyek abba is hagyják a harcot, honjokba sietnek. Rákóczit szolgái veszik körül. Örül 
a „buszurmány" nemzet, de örül sok kcrcsos magyar is ; nem csoda : nem a régen vitézséggel 
naggyá nevelkedett úri nép ez, hanem „pór, nyelves, alacsony". Rákóczi helyébe Barcsay 
til; Szejdi fejedelemnek tiszteli, miközben rabolva Buda felé tart. A fejedelmet Váradra 
viszik, doktort, borbélyokat hívnak hozzá, de „halál ellen nem találnak fűszálat, eléb urának 
befogja szemét Várad, maga is magyartól elbúcsázik Várad". 
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A magyar hazához szól most a poéta : méltán sirathatja a fejedelem elvesztet, mert 
oda jutott ügye, ahová Lajos halálával került és Mátyáséval. És nincs sehonnan segítség. 
„Ha némethez hajiasz, ülj közelb, azt mondja, Még jól meg nem fejhetlek, azután állj hátra. 
Lengyel szomszéd, tudod, magát is nem bírja, Nem hogy nyavalyádban neked lenni jódra. 
Fiaidból álló kevés úri nemzet, Úgy látom, fazoka mellé szit csak szenet... Te légy tanú 
bár, ki Rákóczit gyűlölted, Életénél tovább ha fénlett nemzeted? . . . Éhez nem szól senki 
közelb Nádasdinál És amaz megavult nemzet Frangepánnál, Mely hamar Rákóczit követ 
Zrini halál, Rákóczi halálát bánta sok ilyen kár". Az ő életében ilyenek nem estek. A buszur-
mány örvend ; a vezérek dévánba gyűlnek. Aztán sorra veszi: Érsekújvár alatt sem küzd 
a lompos dandár ; Kandia szeretné, ha Rákóczi a törökkel ujjat vonna ; Olaszország is nyu
godtan járathatta a tengeren eddig a hajóit; Kamenicz is elesett most. Nemcsak Erdély 
siratja tehát? Mennyi vár és tartomány veszett el azóta! Kivált Erdélyben hány özvegy él, 
hány kisdedet, szülét vitt el a pogány! Elmúlt a régi rend, véget ér minden : „Írásomnak 
én is itt véget vetettem". Végül Istenhez fordul: ne nézze bűnös szolgáinak rossz voltát, 
hadd magasztalják szabadításáért. Győzelmet adott a scitáknak Dáciában, hódoltatta Attila 
előtt a világot, irgalmas volt a pogány magyarokhoz, hát csak azoknak örömét nem téríti 
meg, akik csak Őbenne bíznak? . . . Vannak, akik fegyverrel és nyelvvel szabadon sebeznek, 
Ali szabadítót várnak, szerencse kerekén vígan fennülnek ; a mi reménységünk azonban 
csak az Isten. Megnyugszunk akaratában, „de ha nem bántunk meg, mégis kérésünk a z , . . . 
fordulj víg orcával szegény magyar néphez . . . mutasd meg, mit tehet az isteni erő!" 

Siránkozik a fejedelem halálán Bátori Zsófia is : gyámoltalanul egyedül maradt, 
amikor az ország háborúba merült. „Idegen lesz tőlem még te's én hajlékom . . . Te is fiam, 
kit feltartottam karomon, elhagysz nemsokára s eltávozol, tudom... Nem jártam ellened, 
tudod, édes hazám," mégis száműzte ; pedig vérét senki magyar nem adta többször, mint 
Bátori. Vele a Bátori nemzetség véget ér — de ha ez nem elég ok a szánalomra, „minthogy 
régi írás, elkopott érdeme", — erre nézve szánhatná meg a haza, akinek mostan a hazáért 
vérben fekszik teste. 

A kézirat ezzel a sorral szakad meg: „Méltán sjrsz feljebb" 

Közleményünk ezzel teljesítette is szerény hivatását. Csak néhány szót bátorkodom 
hozzáfűzni. 

A költemény korántsem igazi eposz; csak nagyobb igényű históriás ének. Ezt a 
magasabb igényt akkor érezzük, ha Köröspataky Jánosnak verseivel vetjük egybe, amelyek 
ugyancsak Lupuj vajda sorsát, a két hadjáratot mesélik el. Viszont történeti forrásként 
fölébe emelkedik Gyöngyösi István Kemény-eposzában a lengyel hadjáratot elmondó résznek 
(II. könyv 3. rész), Rákóczi utolsó napjainak elmondásában pedig a // . Rákóczi György tisz
tességtétele címen ismert siratóversnek. 

Korát abból következtethetjük ki, hogy Apafi Mihályt Erdély királyának mondja; 
Kemény Jánoshoz való ragaszkodása is szembetűnő ; ám Erdély önállósága összeomlásáról 
nem szól. Jólértesültsége azt engedi sejteni, hogy maga is részese volt az eseményeknek ; 
a pórokkal szemben elfoglalt álláspontja a XVII. század vitézkedő nemes emberére vall. 
Többet nem árul el magáról. Epikai stílusa a Gyöngyösit megelőző évtizedbe helyezteti, 
és a magyar epika történetében épp ez a jelentősége: érdekes átmeneti hajtás a régi histó
riás-ének és Gyöngyösi művei között. 

BÓTA LÁSZLÓ 

ADALÉK ZRÍNYI TŐRÜK ÁFIUM-JÁN AK BIBLIOGRÁFIÁJÁHOZ 

Markó Árpád Zrínyi Miklós prózai munkáinak kiadásában (Bp. 1939 50—54. 1.) össze
állította a prózai művek összes eddig fellelhető kéziratos másolatait. Bár a neves történet
kutató a kéziratok felkutatásában és egymáshoz való viszonyuk megállapításában nagy 
körültekintéssel járt el, bibliográfiája mégis azt sejteti — és ezt Négyesy már korábbi kutatásai 
is igazolták — hogy a Zrínyi másolatok száma nem lehet teljes, nem tükrözik kellőképpen 
azt a hatást amit a Zrínyi hagyomány a XVII—XVIII. század irodalmára, publicisztikájára 
gyakorolt. 

A közelmúltban a piaristák központi levéltárában másirányú vizsgálódásaim kapcsán 
ráakadtam az Áfium-nak egy újabb kéziratos másolatára. (Lev.-tári jelz.: For. 0—5 Nro 46.) 
A kézirat mint általában az ismert másolatok egy része a Zrínyi szövegek eredetiségét, helyes-
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