
392 ZOVÁNYI JENŐ, GÁLOS REZSŐ 

is kétséges, hogy az íróra vonatkoznak-e azok az adatok, amelyek arról 
szólanak, hogy az 1654. júniusban Pápán tartott dunántúli közzsinat alkal
mával avatták fel lelkésznek a veszprémvármegyei Jenőbe,1 ahonnan csak
hamar, már 1657 májusa előtt mezőszentgyörgyi papságra ment át.2 Annyi 
bizonyos, hogy ez az 1642-ben beiratkozottal lehetett azonos. Űgy vélem 
azonban, hogy a másik lehetett az író. 

Müveinek lajstroma szintén kiegészítendő. Kiadott könyvei ugyanis 
mindannyian gyűjteményes munkák s a bennök foglalt dolgozatok egy részé
nek címe mind a Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárában közlött címlap-
jókról, mind a Theologiai Ismeretek Tára felsorolásából hiányzik, jóllehet 
ez utóbbiban már több van megemlítve, mint p. o. a Magyar írók élete és 
munkái-ban. A még mindig hiányzók a következők: Ministerium sacrum 
növi testamenti, De scripturae s. idea, Brevis exposüio orationis domi-
nicae (mind a Speculam mysticum c. kötetben) és Hármas kísértetnek 
lelki diadalma (a Praxis pietatis contracta c. kötet 221—92. lapjain). 

ZOVÁNYI JENŐ. 

A RÁKÓCZI LÁSZLÓRÓL SZÓLÓ ÉNEK EGY 
ISMERETLEN KÉZIRATA. 

Thaly Kálmán a Vitézi énekekben (1864) közölte Rákóczi László «börtön-
énekének» két, a Rákóczi Sámuelről szólóval együtt három változatát. (I. k. 
171—181.1.) Az egyiket, a történetileg hívebb szöveget Jankovich másolatából 
N. Múzeum 173. Quart. Hung.); a masikat a P. Horváth Ádámnak «1813-ban 
összeírt kézirati népdal-gyűjteményéből»; innen, az Ötödfélszáz énekekből 
való a Rákóczi Sámuelről szóló is (250. sz.). — Az ének megvan P. Horváth 
Endre énekeskönyvében is, amely Horváth Ádám gyűjteményével pontosan 
egykorú. (Dalgyűjtemény. Horvát Andrásé. 1813. — M. T. A. kézirattára, 
Népkölt. 8-r. IX. 181. sz.) Szövege is Thaly második változatáéhoz áll leg
közelebb (VÉ. I. 175. 1.), hét strófára rövidülve. (Thaly 4. 5. 7. és 10. strófája 
hiányzik). Az eltérést hadd mutassa a 4. és 5. (Thalynál 6. és 5.) strófa: 

Úri méltóságom szolgálatra jutott, 
Én szép állapotom tőlem elmaradott, 
Víg kedvem szép napja meghomályosodott, 
Hajdani szerencsém tőlem félreállott. 

Azt hirdetik ugyan, hogy szabadon járok, 
De mi hasznom benne? mégis csak rab vagyok, 
Mind a'két szép piros ortzámra hervadok, 
'S gyengén tartogatott testemben hervadok. 

Ezek az eltérések a mellett szólnak, hogy a két Horváth nem közös, irott 
forrásból vette az éneket, hanem más-más énekeskönyvböl, vagy épen a nép 
ajkáról; a két szöveg rokonsága viszont azt bizonyítja, hogy a Rákóczi börtöu-
éneke a Dunántúl kedvelt ballada volt.8 GÁLOS REZSŐ. 

1 Thúry Etele: A dunántúli ref. egyházkerület története I. k. 311—12.1. 
2 U. o. 33S. 1. 
3 Tárgyát Jókai is fölhasználta Bethlen János nyomán. V. ö. IK. 1919. 62.1. 




