
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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ségét vizsgáló filológus számára jóformán semmi újat nem jelent. Nem más, mint a Forgách 
Simon féle 1705-ös bártfai kiadás pontos másolata. Az a körülmény azonban, hogy Zrínyi 
műve Rákóczi Manifestum-ának magyar nyelven is megjelent (RMK. I. 1689, 1697) ugyancsak 
másolt szövegével együtt fordul elő, nagy mértékben emeli jelentőségét. Azt mutatja, hogy 
a kuruckori publicisztika Zrínyi és Rákóczi törekvéseit nagyon is együvétartozönak ítélte 
meg és Habsburg ellenes politikájukat leginkább kifejező írásaikat is együtt terjesztették. 

A folio alakú kézirat 31 levélből áll. Az első számozott 15 oldalon a Manifestum magyar 
szövege található, függelékként 3 számozatlan oldalon Rákóczinak a császárhoz írt levelével. 
A másolat, mint kiderült, a debreceni kiadáson alapszik s orthográfiai sajátosságaitól elte
kintve hűen követi a nyomtatott szöveget. (A harmadik levélen a kéziratból egy mondat 
kimaradt : „Mi okot vett fel Bethlen Hazánk oltalmára") A 9-ik levélen közvetlen ez után 
következik ugyanattól a kéztől a Török áfium szövege Forgách Simon ajánlásával, végén 
a latin és magyar epigrammal. A címben az Áfium szót a másoló vagy valaki más később 
átjavította Opium-rá, majd egy harmadik kéz egy A betű föléírásával Apium-ra. 

A másolat keletkezésének pontos idejét a kézírásból megállapítani nem lehet. Az 
hogy a Manifestum-ma\ együtt szerepel, arra enged következtetni, hogy még a felkelés ideje 
alatt, 1711 előtt készült. 

GROSZ ARTÚR 

BALASSI BÁLINT UTOLSÓ NAPJAI 

Toldy Ferenc a Századok 1873. évi folyamában (318.1.) először közölte Dobokay Sándor 
jezsuita elbeszélését a nagy magyar költő utolsó napjairól. A szöveget Rosty Kálmán kalocsai 
gimnáziumi tanártól kapta és szerinte „a Jézus társaságnak csupán szerzetbeli belső haszná
latra szánt évi leveleiből (Literae Annuae Provinciáé Austriae Soc. Jes. ad ann. 1594.) az Okmá
nyok IV. száma alatti kivonatot közli, „melynek írója a sellyei társodának egy tagja, ki a 
Pálffy Eszterg. alatti táborában lelkészkedett." (311. 1.). 

A szöveget azóta átvette és közölte Dézsi Lajos Balassi-kiadásának 599. lapján és 
Eckhardt Sándor Balassi kiadásának L 414. lapján. 

Most Liptó megyében a három Szlécs község plébániáján is előkerültek a jezsuiták 
nyomtatott levelei, de a szöveg lényegesen eltér a Toldy Ferencétől, amennyiben csak Dobokay 
nagy szónoki sikereiről számol be s arról, hogy Balassi, akit két puskagolyó halálos sebbel 
ért, magához hivatta s őt kérte meg arra, hogy egyetlen nyolc éves fiát Mátyás hercegnél 
beajánlja, úgy hogy a főhercegnek írt levelét neki, Dobokaynak adta át, tudva, hogy „ter
mészeténél és életénél fogva is igaz embernek ismerte." Arra is megkérte, hogy a fiúcskát 
teljesen a társaság nevelje. ( 

A" levélből azonban teljesen hiányzik az, amit a Századok közléséből ismerünk, ti 
Balassi szavainak szószerinti elmondása és hiányzanak azok a szavak is, melyekkel Balassi 
az operációt kísérte : „Christus mortuus est pro me et ego diffidam? Tuus miles fui, Domine! 
tua castra secutus sem". Hiányzanak természetesen azok a szavak is, melyekkel Dobokay 
történetét befejezi:', „Obiit tandem vir catholicissimus stb." 

A két történet ellentétes szövegéből azt kell következtetnünk, hogy az esetet rövidebben 
még egyszer közölte a jezsuita-kiadvány. 

Bár az újonnan előkerült szöveg a rövidebb és újat nem mond azzal szemben, melyet 
mindeddig ismertünk, mégis érdekesnek és fontosnak tartjuk, hogy közöljük. Segítségével 
bizonyára könnyebb lesz a már ismert szöveg hitelességének a megállapítása is. 

íme az újonnan talált szöveg, mely a «Litterae Societatis Jesü duorum annorum 
MDXCIHI et MDCXCV. A dpatres et fratres eiusdem societatis. Superiorum permissu. Napoli. 
Apud Tarquinium Longum MDDCIV.» című könyvben jelent meg (412. 1.): 

Missiones Collegii Thurociensis. 
In castra ad Strigonium missus sacerdos multum societatis nomen illustravit. Versabatur 

cum Cisdanubianae Ungariae prorege Nicolae Palfio. Et cum absente eo, quo prorex utebatur 
ad concionem (p. 4/3) hie eius loco productus esset, ut orationem aggressus est, omnium in 
se animos summa admiratione convertit. Erant summi viri permagno numero, tum eccle-
siastici, tum saeculares. Quorum eo maior fuit admjratio, quod ille sacerdos esset et aetate 
et oris totiusque corporis habitudine, ut non longe a pueritiae annis abesse videretur. Quo 
magis verebantur viri principes, qui externam speciem intuebantur, intus animum non vide-
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