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A ZRÍNYIÁSZ KELTE ÉS KÖLTŐJE. 

I. 

Maholnap harmadfélszáz esztendeje, hogy megjelent az »Obsi-
dio Szigetiana« és ennyi idő alatt alig foglalkozott valaki kelet-
keztének kérdésével.1 E harmadfélszáz esztendő alatt százan meg 
százan írtak Zrínyiről és Zrínyi munkáiról; de e százaknak sem 
jutott eszébe a legnagyobb magyar epost a legnagyobb magyar
horvátnak életébe beiktatni. Akadt ugyan egynéhány, kik rebes
gettek olyasmit, mintha a költő az 1650/51-iki télen írta volna 
nagy munkáját; de ezt jóformán maguk sem hitték el. Legalább 
egyetlen egyre sem találtunk közöttük, a ki e feltételből eredhető 
következéseket levonni megkísértette volna. 

Voltak pedig elegen s nem tagadjuk, ma is vannak, kik, ha 
rá szánnának időt és fáradságot, mihamar a legfényesb világot 
deríthetnék e kérdés homályára. Hisz' sikerűit kitudnunk, hogy 
Zsigmond, a zsarnok ifjú, hány napi és hány órai carcert kapott 

. kormányférfiúi stúdiumaiért; éles elmével megvilágosították előttünk, 
hogy Álmosnak, a honkeresőnek, miért voltának, a krónikás kifeje-

] V. ö. »Hogy a férfiú, a ki, mint maga mondja, nem pennával, nem 
fekete téntával hanem rettenetes bajvívó szablyajának élivel s az ellenség vérive 
írja örök hírét; a ki élte nagy részét a csaták viharában tölti, várakat építtet 
és rombol, ellenséges hadakat üldöz ; hogy e férfiú mikor szakíthatott időt még 
a múzsákkal való társalgásra is s mely évben írta müveit, mind ez ideig útba
igazító adatok nyomára nem juthatott a tudományos kutatás. — Ez az oka, 
hogy, bár minden írónak s így különösen Zrínyinek művei is szoros összefüg
gésben vannak életével, tehát a dolog természete szerint az író munkáit is az 
életrajz keretén belül kellene tárgyalni, ez Zrínyinél az említettem körülmények 
miatt, legalább ez idő szerint, még nem lehetséges«. Vermes Imre: Zrinyi M. 
»Magyar Helikon« 15. füzet. 13 — 14. 1. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 25 



386 A ZRÍNYIÁSZ KELTE ÉS KÖLTŐJE. 

zéseként, temérdek kezei és hosszú ujjai: de hogy a múlt száza
doknak legnagyobb magyar költője mikor írta irodalmunk első 
eposát, és mi czélja lehetett ez epos megírásával; a görög, latin 
és olasz classicusokon kívül még kiknek haladt nyomdokain; miért 
szerepeltet művében mind csupa horvát hősöket, s a befejezésnek 
miért ad mégis oly igazi magyar színezetet; a vonatkozások 
mögött miért áll minduntalan csak a katona és miért tűnik alig-
alig fel mögöttük a Toldy, a Salamon oly korán kifejlett állam-
férfia; s végre ugyan miért adhatta oly későn ki a költő e munkát, 
mint előszavában érinti, holott más akárki vele elkészültekor tüstént 
előállott volna: mind e kérdésekre mind a mai napig hallgatásnál 
egyéb feleletet nem találunk. 

E hallgatás, e teljesen figyelmen kívül hagyás bátorít fel 
minket arra, hogy e kérdések egyikének megoldását megkísértsük. 
Hol hiányzik a napfény, mécsvilág is kedves lehet ottan. Kitelhető 
-világot igyekszünk hát vetni e kérdések legelsejére és hiszszük, 
hogy ha a legelsőt és talán a legnehezebbiket: a Zrínyiász íratása 
idejét meghatároznunk sikerűi, némi világ derenghet belőle nem 
egyikére a felvetett kérdéseknek is. 

II. 
Közönségesen úgy vélték eddig, hogy a kiadását megelőző 

télen írta volna ez epost költője; de hogy a dolog nem így áll, 
az ellenmondó okoknak hosszú sorával kimutathatjuk. Maga a költő 
kimondja előszavában, hogy »egy télben« (s így, a mi figyelemre
méltó: nem »a télen« vagy a »múlt télen«) írta munkáját; s ugyan
csak a szerző szerint »soha« azt meg nem corrigálta.1 Már a hang 
is, melytyel írásáról emlékezik, ellene mond 1650/5l-nek, mint az 
íratás évének. De még jobban ellenmondanak életének külső ese
ményei. 1650-nek derekán három hónapig a vlachok ügyével,2 

azután a pogány szomszédokkal való béke szerzésével,3 1651-nek 
legelején negyven napig törvénylátással,4 azután szeretett nejének 

1 Adriai Tengernek Syrenaia, Groff Zrini Miklós. Béch. 1651. Az Olva
sónak. (Előszó.) 

3 Rattkay: Memoria Regum et Banorum Rcgnorum Dalmatiae, Croatiae, 
et Sclavoniae. Viennae. 1652. 261. Az időre nézve vesd össze Zrínyi levelét. 
Századok. 1886. 

s Rattkay; 260. 261. 
4 U. o. 262. 
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betegeskedésével és temetésével foglaltatván el: * ugyan mikor 
maradt volna ideje e terjedelmes mű megírására s hol látjuk annak 
személyi érdekű vonatkozásai közt csak legkisebb nyomát is neje 
után érzett mély fájdalmának? Aztán meg alig találnánk ekkor 
valakit oly nyílt ellenségének, ki reá s egyszersmind öcscsére, 
Péterre, is az egész világ előtt irigykedett volna.2 A kanizsaiakkal 
is egész télen át békén élt, minek elíenmondanának a IX-ik énekben 
foglaltak.3 Potoli betegeskedése alatt is inkább az Aphorismusokat 
írhatta két Orpheus czímű, nejét kesergő elégiáján kívül, mintsem 
e reménységtől lángoló hőskölteménynek csak bár egyetlen énekét 
is.4 Szóval bármely időben inkább írhatta eposát Zrínyi, mint 
1650/5 l-ben. 

Magában az eposban következő helyek vallanak az íratás 
idejére: 

a) Szintúgy mint Homér Iliasa, az Obsidio Szigetiana is 
száz évvel kelt a tárg3rúl felvett esemény után. (Zrínyi saját sza
vai : Az Olvasónak.) 

b) Egy esztendőben, sőt egy télen írta nagy művét. (Ugyan
csak a szerző beismerése. U. o.) 

c) Szerelmes versei után s a férfikorba léptekor fogott hozzá. 
(I-ső ének 1—-2-ik versszak.) 

d) A szerencse ezalatt megkísérti valamely csábító ajándé-

1 Keglevich Péter naplója. Magy. Tort. 1 ár. XIII. 246. — Rattkay ; 262. 
2 V, ö. Obsidionis Szigetianae Pars XIV. 7—9. — Gróf Zrínyi M. mun

kái. Újabb Nemzeti Könyvtár. Pest. 1854. Kiadják Toldy F. és Kazinczy Gábor. 
Szigeti Veszedelem. XIV-ik ének. 7—9. — Könnyebb hozzáférhetés kedvéért 
ezután idézeteinknél ez utóbbi kiadást használjuk. 

s Szigeti Veszedelem. XIV. 2—3. V. ö. Rattkay: 261. 262. 
4 Zrínyinek prózamunkái is feltűnően ellenkeznek az eposnak 1650/51-ben 

keletkeztével. A 39-ik aphorismában ugyanis így szól : így jára a szerencsétlen 
angliai király is, kinek tavaly (előtt) fejét vevék. . . Szintén mikor irom ezt 
a könyvemet, hozák hírét Angliából, hogy ennek a királynak fia is szintén így 
jára stb. Ujabb Nemzeti Könyvtár, Gróf Zrínyi M. munkái. 264. A miből kitű
nik, hogy 1651 őszén már egész lélekkel adta magát a hadi könyvek írására. 
E szerint a 257—264. lapok 27 — 39. aphorismájáról (a hiányzó 26. talán elve
szett) bízvást elmondhatjuk, hogy ez év őszének elejéről valók. A megelőző 
62 aphorisma két részre oszlik: 1 — 21. és 22 — 62-ik aphorismakra. Az utolsókat 
minden valószínűség szerint potoli betegeskedése alatt (1651 derekán) szerezte; 
az első 21 aphorismát is vagy ekkor vagy valamivel előbb írhatta. De hogy 
még a legelső aphorismát is (221—222. 1.) eposa után írta, meggyőzőleg bizo
nyítja a sor, melylyel befejezi s mely a Zrínyiásznak VHI-ik énekéből van 
átvéve. (V. ö. 225. I. 1. aph. és VIII. ének 3 4 - 3 9 : 1.) 

25* 
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kával, a melyre azonban a szerző nem sokat ad. (IV. ének 3—5., 
9—ii , — V-ik ének. 80. vszak.) 

e) Időközben a kanizsai török portváz a Zrínyiek félszigetén. 
(IX. ének. 2 - 3 . vsz.) 

f) Zrínyi Péter törökverő vitézségének még csak egy próbája 
híresűlt el. (XIV. ének. 6. vsz.) 

g) Ugyanő rettegteti Boszniát és Herczegovinát. (U. o.) 
h) Mind Miklósra, mind Péterre szerfölött irigykedik valaki. 

(U. o. 7—9. sz.) 
i) A szerzőnek sok barátja is van s köztük a vitéz Wes

selényi és az önzetlen Batthyány a legkitűnőbbek. (Ugyanott 
10—12. sz.1 

E kilencz pont mutat többé vagy kevésbbé világosan az 
íratás idejére. Ha Toldyt követnők, egy tizedikkel is meg kellene 
toldanunk: a költő visszatértével t. i. olaszföldi útjából. (Lásd a 
XIV-ik ének tartalmát. Ujabb Nemz. Könyvtár. Gr. Zrínyi Miklós 
munkái. 168. I.)2 Azonban a Toldy értelmezése itt tévedésen 
alapszik. Nem tengeri útjáról tér ugyanis vissza a költő, hanem 
csak azon érzett élénk örömét fejezi ki allegoriailag, hogy a dolog 
nehezén túl esvén, nagy munkájának immár végéhez közeledvén, 
ismét reá ér foglalkozni kedves barátjaival. Ugyan mit is keres-

. hetnének Wesselényi és Batthyány és mi több: együtt, egy idő
ben a dalmát tengerparton. 

Egyébiránt lássuk a kérdéses helyet: 

Bán cselekedetét az én kezem írja, 
Melyet isten lölke elmémben befvíja. . . 

Már én mágneskövem portushoz hoz engem, •. 
Szerencsésen jöttem által ez iengeren. 
Immár barátimat a parton esmérem, 
Melyek nagy örömmel jöttek én élőmben. 

1 Lippayt, az érseket, is ide akarta számítani ; de őt, úgy látszik, még 
az epos első fogalmazásakor kihagyta, nehogy hízelgőnek látszassék. (V. ö. 
Biblioikeca Zrinyiana. Wien. 1893. Einleitung. XII—XIII.) A Lippayt apöstro-
pháló két stropha a XIV. ének 4. és 5-ik versszaka lett volna. A kimaradt 
főpap helyett öcscsével foglalkozik a költő hosszasabban. 

1 Nem is késik megróni Told}' a költőt e, szerinte teljesen oknélküü 
kitérésért. A magyar költészet tört. Pest. 1854. II. kötet. 48. — Legújabban 
Margalits Ede csatlakozik a Toldy felfogásához, Zrínyiről írt tartalmas érteke
zésében. Kath. Szemle. 1893. 98. - . . . . . . 
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. • Esmérem távtúrul1 vitéz Marsnak fiát, 
Esmérem, esmérem mint jártatja lovát; 
Ez én vitéz öcsém, mind magyar, mind horvát, . . . 
Igazán szereti mert, látjuk, hazáját. — — 

Látom, de másfelől,2 országunk oszlopja: 
Vitéz Weseléni jó lovát jártatja. 
Nagy gond van fejében, inert gond is nagy rajta; 
Mert csaknem esőben országunkat látja. 

Látom Botthyánit is, vállával országot 
Támasztja^ s romlásra nem engedi aztot. . . 

Száz másokat látok, örömest az kiket 
Köszönteném, hajtok de most nékik fejet: 
Mert messzi elmentem históriám mellett, 
Ismég elől kell kezdenem szövésemet. 

XIV. ének. 1. 3. 4. ÍO—12. szak. 

Am a kinek ez nem volna elég világos, tekintse meg a IX-ik 
ének bekezdését, hol a költő ekként kiált fel: 

Hova ragadtattam én könnyű pennámtúl, 
Holott tanulhatnék Daedalus fiatul : 
Kis készülettel indultam tengeren (!) túl : 
Kis elme ez, ki ír nagyatyám dolgárul. 

Kivan nyugodalmat vers és história, 
Nem haragos Marssal lakik Múzsák fia. 
Hangos dob, trombita, Apollót nem híjjá 
Vcrscsinálásokrul harczra s viadalra. 

Engemet penig, midőn írom ezeket, 
Mars haragos dobja s trombita felzörget: 
Ihon hoz házamban füstölgő üszögét 
Kanizsai török; oltanom kell eztet. 

1 Bár a testvérek csak 1649-ben osztoztak meg, Zrínyi Péter a Zrínyi-' 
birtok másik részében, Ozalyban, lakhatott már ekkor. 

8 Azaz, az ország másik részén. 
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Nos! ha a Toldy állítólagos tengeri útjára indult volna el 
a költő, aligha védhette volna meg ezen útjában házát avagy 
veszélyben forgó várát a reá ü szkot dobó kanizsaiaktól. Még fel
tűnőbben utal ez út képleties voltára a mindjárt ezután követ
kező versszak: 

Mégsem tanácstalanul kezdtem munkámat, 
Tudván ez dologhoz nagy tartozásomat: 
Nem röjtöm istentűi vett talentumomat. 
Kézzel is, ha lehet, követem atyámat. IX. ének. 4. szak. 

íme tehát valóban tehetségének kicsiny voltából ered az 
a kis készület, melylyel a tengeren túlra indult, vagy is nagy 
munkája megírására vállalkozott a szerény költő. E szerint meg
semmisül számításunk előtt a Toldy által tévesen felfogott tizedik 
ismertető pont. A megmaradt többi kilencznek is legelsejét hasonló 
okért szintúgy el kell vetnünk. Száz évvel a szigeti veszedelem 
után kelt volna e pont szerint eposunk. Azonban e 100 év csak 
1666-ban telnék le, a költemény pedig már 1651-ben kikerült sajtó 
alól. Világos tehát, hogy csak a kerek szám és az Iliaszszal való 
egybevethetés kedveért nyilatkozik így a költő s utal az előszó
ban a homéroszi 100 évre. 

A második pontot azonban már teljes figyelemre kell mél
tatnunk. Nem tíz esztendeig, mint Virgil, hanem egy esztendőben, 
sőt egy télen írta volna saját beismeréseként munkáját. Más oldal
ról is úgy értesülünk Zrínyiről, hogy inkább csak télen át foglal
kozhatott írással. A hó alá került fű, a hideg, a fagy leszállítá 
a fázékony török hadakat, váraikba rekeszté és a keresztyén vég
őröknek ideig-óráig nyugodalmat engedett. Kalandozott ugyan 
itt-ott egy-egy delicsapat ; ámde ez csak kivételesen történt; 
s jobbára csak akkor, ha valamely elérhetővé vált könnyű zsák
mány felizgatá a rablók zsákmány-szomját. így a rendes körül
mények között novembertől kezdve csaknem az idők kinyíltáig 
költészetének és tanulmányainak élhetett »a határőrök fő kapi
tánya«.1 E körülményeket egybevetve saját nyilatkozatával, kide
rül, hogy mindössze valami hat hónapig foglalkozhatott egyvég
tében költeményével. A kikelet első Iehellete tetszik meg a VII. 

" Ratikay: 2 4 1 - 2 4 2 . 
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és VIIÍ-ik rész ragyogón feslő hajnalain.1 Az ébredő tavasz fény
es illatvarázsa ragadja a búnak eredt Delimánt oly szembeötlőn 
ki hely-, idő- és viszonykörnyezetéből.2 S a muraközi tavaszi éjt 
egész fényességében látjuk Demirhám és Deli Vid rettenetes vég
harczára levilágítani.3 

Csupán az lehet a kérdés már most, melyik telet fordította 
eposára. Megfelel rá maga a költő, a költemény előhangjában azt 
állítván, hogy azt a telet, mely mindjárt szerelmes versei után 
következek. 

Mindezekhez hozzá kell adni, hogy az epos eseménye »Szent 
Iván havának tizedik napián« (II. 31 : 1.) Szuleimánnak Konstan
tinápolyból megindulásával kezdődik és ugyanazon évnek ősze 
felé (XIII. 78: 4.) Szigetvár elestével végződik. így tehát a költő
nek a történeti időhöz és nem a külbehatásokhoz kötve magát, 
leírásával épen fordított sorrendben kellett volna haladnia. Ámde 
ugyanazon kül viszonyokat ugyanazon sorrendben tüntetik fel még 

1 Érdekes a Zr íny iászban eléíbrduló hajnalokat egymással összehasonlí
tani. Le í rásukban a fokozat : a tél után a t avasz fenn jelzett közeledése félre
ismerhetetlen : 

Az szép piros hajnal azonban eljőve, 
Harmattal s világgal földet ékesite, 
Szép gazdagságával mindent örvendite. 

II. 19: 1-3. 

Zríni egy hajnalban, a mint volt szokása, 
Valamikor hajnalnak volt hasadása, 
A szent feszület előtt térden áll vala. 

II. 64: 1-3. 

De Siklósig ez éjjel nem mehetének, 
Hajnalhasadásban nem messzi érének... 

Ezek, mihent derekasan megvirradott, 
Csendesen ballagván mutaták magokat. 

III. 49: 1-2. 52: 2 - 3 . 

Azonban az szép nap ő szép harmatjával 
Vidámítá világot, ékes voltával; 
Az éjjelt elűzé szép pirosságával, 
Mindennek fényt ada sok különb látattál. 

IV. 12. 

Minekutána már szép hajnal szekere 
Mindeneket indított gyönyörűségre, 
Szép fülemile keserves éneklésre, 
És szigeti vitézeket nagy örömre. VII. 1. 

Ihon jün szárnyas lovon szép piros hajnal... 
8 XII. ének 1 —16. versszak. 
3 XIV. 8 6 - 1 1 5 . 

Minden kis veríték, mely lórul csöppenik, 
Szép gyönge harmattá äz földön változik . .* 

Ifiu orcával minden megvidámít, 
Ő földbűi virágot szépségével indít, 
Ő fülemilében keserves torkot nyit, 
Ő forrást, ö folyást, erdőt, mezőt újit. 

VIII. 1: 1. 3: 1—2. 4: 1-4. 

Bujdosik nagy Delimán másod magával. .. 

Ül vala egykoron harmatos hajnalban 
Egy igen szép dombon és szellős árnyékban , 
Ha az fülemüle sírását hallgatja, 
Annak bújához magáét hasonlítja. 
Ha derült egeket az ő szeme látja, 
Kumilla szépségét nagyobbnak gondolja. 

Ha foly a folyóvíz, vagy szép csurgó patak 
Az ő szemei is mind egyaránt folynak; 
Ha az gyönge szellők ágak között fújnak, 
Az ő bánáti is nyughatatlankodnak. 

«Maga ez fényes nap és ez az derültség 
Nálad nélkül énnékem sűrű sötétség; 
Ez a kikeleti mezei különbség 
Énnékem unalom és nagy keserűség !« stb. 
XII. 1: 1. 2: 1—2. 11: 1-4. 12: 1—4. 15: 1—4. 
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a következő hasonló vonatkozású részletek is: VI. ének 11: 1—2. 
VII. 43. VII. 69: 3. IX. 43. (V. ö. a Tityrus és Viola cz. idyll 
tavaszleírásával. 16. 1. 1-ső szak.) IX. 73 : 3 - 4 . X. 101: 1—2. 
XIV. 84: 1—2. meg: 107: 4. 111: 1—2. 113: 4. és 115: 2. 

Én az ki azelőtt ifin, elmével 
Játszottam szerelemnek édes versével, 
Küzködtem Viola kegyetlenségével : 
Mostan immár Marsnak hangosabb versével 

Fegyvert s vitézt éneklek . . . . 
I. ének. 1—2. szakasz. 

E nyilatkozatban az első vonást, mint értéktelent, mindjárt 
törölnünk kell. Ki hogy meddig tartja magát ifjúnak, az a legha-
tározatlanabb, a legviszonyosabb dolog a világon. Lám maga 
Zrínyi is, ki eposa elején kijelenteni látszik, hogy ifjúi éretlenségé-
nek gyümölcsei a szerelmes versek, magával ez epossal egyidejű
leg is 1 írja azokat; sőt 1651-ben is (négy évvel később!) két 
újabbat költ.2 Ugyanott azt is kijelenteni latszik, hogy csak volt 
ifjú; holott hadi munkáinak első előszavában, mit körűlbelől 1657 
tájt írhatott, még mindig ifjúságtól forrongó vérére hivatkozik.3 

Látni való tehát, hogy nem lehet komolyan építni a nyilatkozat 
e részére. S nem annál inkább, mert az nyilván nem egyéb a 
classicus »lile ego« utánzásánál.4 

A további részt azonban már teljesen jellemzőnek vehetjük. 
Jellemzőnek vehetjük annál inkább, mert az eredetiség mellett 
magának a kifejezésnek felötlő módja is kezeskedik megbízha
tóságáról. 

1 V. ö. 
Én Marst énekelek haragos fegyverrel, 
Kínzó szerelmemet, hogy felejtsem evei. 

Arianna sirása, 4: 1 — 2. 
2 Hogy 1651-ben és pedig neje halálára írta »Orpheus keservét* és 

»Orpheust PlutónáU mutatja az egész tartalom s különösen mutatja az utolsónak 
félben maradt volta is. Hogy mennyire az epos után kelt ez a két költemény, 
arra nézve vesd össze a 17., 18., 1. és 3-ik szakokat a XIV. ének 29., 36., 
38-ik verseivel. 

8 Újabb Nemzeti Könyvtár, Gr. Zrínyi M. munkái. 198. 1 
* Lásd e részben Arany (»Zrínyi és Tasso«) és Toldy egybehangzó 

vélekedését. (M. költészet tört. Pest. 1851. H. köt. 9—10.) 
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Játszottam szerelemnek édes versével: .-, • L 
Küzködtent Viola kegyetlenségével. •• •; 

S hogy semmi félreértés ne támadhasson, a költő az epos 
elébe tűz két költeményt azok közül, melyekre itt a hivatkozás 
történik; a többit ellenben, melyeket nagy művéhez még felvenni 
jónak látott, mind az epos után helyezi el, jóformán íratásuk sör
rendjében.1 

Most már csak azt kell meghatároznunk, mikor írta az epos 
elé tűzött két költeményt. Arra nézve pedig szükséges mindenek 
előtt tisztába jönnünk a benne eléforduló személyek kilétével. 

A vadász alatt hogy maga Zrínyi lappang, az ellen eddig, 
tudtunkkal, sehol senki kétséget nem emelt. A költemények hangja, 
tartalma, az első idyll 54—62. 68—70., a második idyll 2. 6. 24. 
és 36-ik versszaka, az előszó kijelentése (»írtam szerelemrűl is, 
de csendesen; nem tagadhatom, hogy olykor az is nem bántott«) 
nyílván valóvá teszik, hogy ki rejlik a vadászban, a ki: 

A szép Violának nagy kegyetlenségét, 
Sokszor könnyeivel írá keménységét. 

A vadász. 6. szak. -

Az nevét nem írom ebben a könyvemben. 
Mert az Diánától tilalom van ebben. 

U. o. 70. szak. 

Nehezebb és sokkal érdekesebb feladat ennél kipuhatolni a 
Viola kilétét. Gróf Teleki Ferencz mutat rá először kitűnő mun-

] Természetesen az első kiadást értve itten. Hogy a felhozott két költe
mény valóban az epos előtt kelt, mutatja az elején látott rajok hivatkozáson 
kívül a számos megegyező vonás, melyet a XH-ik énekbe a tárgy rokonságánál 
fogva az első idyllbő! átvett a költő. Úgyszintén a második idyll záróverse is 
erre mutat, mely szerint Zrínyi felhagyni készül Violáért való gyötrődéseivel 
s kijelenti, hogy a Hajnalcsillag lesz ezután az ő »szerelme, bálványa, oltára 
és minden víg kedve«. Hogy e hajnalcsillag alatt a hazát, a haza szeretetét 
érti, tanúsítja azt először maga a Zrínyiász, mely közvetetlen e versszak után 
áll, ennek első szaka szemmel láthatólag az idyll utolsó strophájából. folyván, 
ki s tárgya az egész költeménynek épen a mondott honszerelem lévén; de 
tanúsítja azt az epos XlV-ik énekének első és második versszaka is, miknek az 
idyll tárgyalt versszaka nélkül lehetetlenség'volna kellő, értelmét adni, , 
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kajában e kérdés fontosságára/ de nehéznek nyilvánítván azt, 
legott ki is tér megfejtése elől. Nem is történt semmi kísérlet e 
téren egész az újabb időkig.2 Második szerelme volt a költőnek 
Viola (Arianna sírása: 5), a kiért elhagyta előbbi kedvesét 
(Violához: 35. Tityrus és Viola: 8. 9. 12.): de a ki eleinte rá 
sem hallgat Zrínyire (A vadász: 9. stb.); utóbb mégis megindul 
(Tityrus és Viola: 24.) s szolgáló társa és szeretője és szép 
virága lesz a költőnek. (U. o.) 

A feltűntetett vonások, úgy hiszszük, eléggé kimutatják, kit 
tarthatunk a költő Violájának. Első neje, Draskovich Mária Eusé-
bia grófnő volt ő, kinek 1651-ben történt halálát is oly igaz fáj
dalommal kesergi el Zrínyi.3 Kedvezőbb alkalommal bővebben 
kifejtenők erre mutató okainkat; de a jelenben már is igen messzi 
távoztunk el a kérdés kiinduló pontjától. 1644-nek végén jön ösz-
szeköttetésbe Zrínyi későbbi apósával.4 1644-nek végén vagy a 
következő évnek elején ismerkedik meg Eusébiával: ez évnek 
elejéről szólnak e szerelmes versek. 

Ám ha ez időről is szólnak is, az még mindig kétes, vájjon 
egyidejűleg, avagy tán inkább valamivel későbben történt szerez-
tetésök. Zrínyi 1645 június 4-én jegyezi el Eusébiát; 1646 február 
11-én meg is tartja vele menyegzőjét.5 Ez adatokat szem előtt 
tartva, a szóban forgó költemények magok a maguk szerezteté-
séről hadd lássuk ugyan mit mondanak: 

Egy megbúsult vadász kikelet idején 
Egykoron (!) könnyű nyilát kezébe vévén — — 
Sokat, de hiában, járt Dráva erdején. 

íme mindjárt az első sorok kimondják, hogy nem ennek a 
kikeletnek, azaz 1645 kikeletének idején és nem is a tárgyalandó 
eseménynyel, azaz háborgó szerelmével egy időben írt a költő; 
hanem jóval azután: Megerősíti ez észrevételünket a 3. és 4-ik 

1 Megjelent Hormayr és Mednyánszky: Taschenbuch für die vaterländische 
Geschichte ez. vállalata 1821. évfolyamában. 

1 Lásd »Zrínyi szerelmét« a Figyelő 1885. szeptemberi füzetében. Vesd 
össze: »Zrínyi legújabb epigonja«. Egyet. Phil, Közlöny. 1892. 27 — 28 1. 

8 Hasonlítsd össze : Euridyce, Viola és Arianna szépségének leírását. 
* Rattkay: 241. 
5 Keglevich Péter naplója. M. Tört. Tár. XIII. 245. 
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szak is, hol Cupido megfenyegeti a Viola »nagy kegyetlenségén« 
elbúsult vadászt, hogy bárhova is bujdossék, nyila sebében mégis 
mindenütt keilend kínlódnia: 

— — — — — — és ugyan igaz lén, 
Mert mindenkor benne újult az égő szén. 
Vagy volt az esztendő ifiú avagy vén, 
Mindenkor ő szive háborúságban lén. 

Egész évszakok tehát, sőt több ugyanazon nemű évszak is 
(»Vagy volt az esztendő ifiú avagy vén, Mindenkor« stb.) választ
ják el a panaszkodó költőt a Dráva erdején való járkálástól és 
Cupido fenyegetésétől. És itt lehetetlen, hogy eszünkbe ne jusson 
az eposnäk oly sajátszerű és e sajátszerűségében oly élénken 
ellenmondónak tetsző nyilatkozata: »Játszottam (!) szerelemnek 
édes versével: Küszködtem Viola kegyetlenségével«, minek látszó
lagos ellenmondását csak is a tárgyalt módon lehet kiegyeztetni. 
Mert, mint meggyőződhettünk, a költő ez édes versekben is folyvást 
csak mellőztetésről, meg nem hallgattatásrol panaszolkodik. Esengve, 
jajongva igyekszik meglágyítani »érez« szívét. Az persze nagy 
kegyetlenül mitsem törődik a könyörgővel (8. 9. 12. 13. stb. szak.); 
sőt még ajándékira is azt feleli: 

Gyűlöli Viola te ajándékodat, 
Gyűlöli verseidet és te magadat. 
A te dolgod nem más: csak panaszolkodjál. 

A vadász. 68. 69. sz. 

Könnyű ezek után elgondolni, hol lehetett már akkor Zrínyi 
az ő kegyetlen Violájával, ha más dolga sem maradt a panaszol-
kodásnál. Erre látszik mutatni a két következő stropha is, hol 
az elbúsult vadász »kétségben esik« és kétségbe esése mellett is 
ilyen szavakra fakad: 

Ad jobbat az isten! megsárgul az kalász : 
Idővel megvidul a megbúsult vadász, 
Valaha megfordul (!) a rút fekete gyász: 
Kit gyűlölsz, Viola, kedvedben lészen az. 

A vadász. 71. 
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Commentárűl csak annyit adunk e sokat jelentő •-rtyilatko--
kozathoz, hogy jún. 4-én, azaz kalaszsarguUakor jegyezte el-
magának Zrínyi gr. Draskovich Mária Eusébiát.1 • • •.;.; 

Csak az egyik verset tárgyaltuk még eddig s már is meg
győződhettünk belőle^ hogy Zrínyinek a »Viola kegyetlenségével 
küzködő« és »szerelemmel játszó« versei annak eljegyzése után, 
sőt még jóval az eljegyzés és a lakodalom utáni időkből valók. 
S tekintve azt, hogy inkább csak télen fordíthatott időt a költésre, 
bizton kimondhatni véljük, hogy Zrínyi a kérdéses fenmaradt ver
seket kétségen kívül hölgyének mulattatására, vagy a mi azzal 
csaknem egyre megy: a maga költői ösztönének kielégítésére 
1646-nak végén vagy még inkább 1647-nek elején, azaz tava
szán szerzetté. 

Így a későbbeni epos mindenesetre 1646 utánról való. 1651-ben 
már nyomtatásban is megjelenik az »Obsiűio Szigetiana«, követ-, 
kezéskép 1646 és 1651 között — ez öt év valamelyikének telén, 
— kellett szereztetnie. 

l\L 

1646/47. telén, azaz mindjárt szerelmes versei után, vagy 
épen velők egyidejűleg, az akkor folyó nevezetes országgyűlés és 
a benne való élénk részvétel miatt sem alkothatott volna Zrínyi 
ily nevezetes nagy művet. A többi négy tél közül az utolsót nem 
épen súlytalan érvekkel már értekezésünknek legelején elvetettük. 
Az 1649/50-iki ellen is alapos kifogásaink eshetnek. A IX. énekben 
ugyanis, mit körülbelül márczius hó táján írhatott, 'ily figyelemre 
méltó kitérést találunk: 

Kíván nyugodalmat vers és história,2 

Nem haragos Marssal lakik Múzsák fia. 
Hangos dob, trombita Apollót nem híjjá 
Verscsinálásokrul harczra s viadalra. 

1 Kegievich naplója. M. Tört. Tár. XIII. 244. 
2 História : epos Zrínyinél. V. ö. : »Török, horvát, deák szpkat kevertem 

verseimben, mert szebbnek is gondoltam úgy ; osztán szegény az magyar nyelv ! 
az ki históriát (azaz : epost) ír, elhiszi szómat«. Az Olvasónak. Zrinyi munkái. 
30. I. — »Zríni Miklós kezének tulajdonítottam szultán Szulimán halálát : horvát 
és olasz krónikából tanultam; &z törökök magok is így beszélik és vallják. 
Hogy Istvánfi. és Sambucus másképpen írja, oka az, hogy nem ugy nézték az 
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•' 'Engemet penig, midőn irom ezeket, 
• Mars haragos dobja s trombita felzörget. 

Ihon hoz házamban füstölgő üszögét 
Kanizsai török; oltanom kell eztet. 

•IX, ének. 2—3. sz. 

Mikor eshetett e becsapás? Kétségkívül 1650 előtt. Az előtte 
valő évben, 1649-ben, ugyanis békét kötött az udvar a törökkel. 
Követi e példát 1650-ben Zrínyi is, békét kötvén a kanizsaiakkal, 
a kikkel »a megelőző években a legtüzesebb csatákat vivta«.1 

Ösmerve a bánt, róla föl nem tehetjük, hogy békét kössön olya
nokkal, kiknek ily betöréssel az év elejéről adósa maradt. Másfelől 
az idézett krónikás is világosan az előbbi évekre teszi az ellensé
geskedések történtét s ugyancsak ő arról is biztosít, hogy szorosan 
megtartják az 1650-ben kötött békét a felek egészen 1651-nek 
közepéig.2 Látni való tehát, hogy úgy a török becsapás, mint az 
epos írása 1650-ben nem történhetett. 

Számos okot hozhatnánk még fel ez év ellen; mellette pedig 
egyet sem találunk. Zrínyi Péter 1649-ben már második próbáját 
adta törökverő vitézségének,3 míg az epos (XIV: 6.) nyílván csak 
egyről tud. A ki annyira irigykedett volna a két testvérre (XIV: 
8—9.), magasabb bíró elé került ekkorra, tehát nem törhetett volna 
ki annyira a nemes érzésű Miklós ellene. (V. ö. XIV: 7.) A Wesse
lényivel szőtt barátság fölé is felhők tornyosultak már ekkor, 
pályájok az 1649-iki országgyűlésen ketté válván. Szóval mi 
sem bizonyít a mellett, hogy eposát Zrínyi az 1649/50-iki télen 
írta volna. 

Az 1648/49 közti tél már némi valószínűséggel vehető a 
szereztet és évéül. A helyre állított birodalmi béke s a stambuli 

magános(an való) dolgoknak keresését, mint az országos dolognak história-
folyását«. (Értsd : eposi folyását.) U. o. •— Vesd össze : Mi volt másod napra ? 
Azt bizom negyedik rész históriámra. Zrínyiász. III. ének. 117. v. sz. — Mert 
messzi elmentem históriám mellett, Ismég elől kell kezdenem szövésemet. U. ö. 
XIV. 12. versszak. 

1 Hos secutus Nicolaus Pro-Rex cum Canisiensibus ac iis subiectis Turcis, 
Vquibuscum acerrima superioribus annis gerebat praelia, indicto Legradini coti-

venlu foedes percussit. Rattkay ; 260. 
a U . o. 261.., 262., 264. 
3 U. o, 257—260. 
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kormányváltozás mihamar kitörő pogány háborút sejtetett. Zrínyi 
várta, óhajtotta és remélte ezt. Azért írta volna nagy művét, hogy 
feltüntesse lehetőségét győzni a törökön s hogy felvillanyozza e 
reménynyel csüggedt nemzetét. Azonban a körülmények gondos 
egybevetése épen oly lehetetlenné mutatja az eposnak ez időben 
keltét, mint akár az 1649/50. vagy 1650/51-iki teleken. 

1649. jan. közepén iktatták be ugyanis Zrínyit a bánságba. 
Ugyanakkor kezére adták a kiegészített és zsolddal ellátott királyi 
bandériumot. Fényes szertartásokkal és pazar lakomákkal ünne
pelték a majdnem harmadfél év óta óhajtón óhajtott új bánt. 
Ugyané tájt fontos tanácskozásokat és gyülekezéseket tartottak. 
A fenforgó katonai és bírósági ügyeket sem mulaszthatták el 
kitelhetőleg elintézni. Szóval Zrínyinek minden idejét elfoglalta az 
új hatáskör, — a számbavevés, a szervezés és rendezkedés. Mind
járt reá a megnyílt pozsonyi országgyűlésre kellett sietnie. S köl
tészettel, versírással ugyan mikor foglalkozhatott ?. . . 

A kanizsai törökök sem merték volna ekkor saját fészkében 
megtámadni a már is túlon túl elhatalmasodott szomszédot, a 
kivel azelőtt még saját kapuik előtt sem bírtak. Ellenséges irigyeivel 
szemben is fényes elégtételt szolgáltatott a beiktatott bánnak a 
varasdi tartománygyűlés. S a feldicsért Wesselényivel a már ekkor 
felcsillant nádori reménységek miatt, s különösen mert Wesselényi 
saját lábán járás helyett mindinkább a papi érdekek előharczosává 
szegődött, míg Zrínyi nyíltan szemben úszott az árral, már ez 
idétt kezdett hűlni a barátság.1 Szóval az epost bármikor írhatta, 
csak 1648/49-ben nem. 

Az 1647/48 tele következik már most s ez időpontban, 
mint az epos íratási évében, bátran megnyugodhatunk, mert az 
1647/48-ik télben találjuk fel az alkalmas időt, a melynek ellené
ben felvett összes ismertető jeleink egyikét sem alkalmazhatjuk 

IV. 
1647 őszén vívta ki Zrínyi első elhírült csatáját, melyet a 

törökkel szemben teljesen a maga kezére kezdett.2 Eddig egész 

1 Érdekes és figyelemre méltó, hogy a költő már az epos első fogalmazá
sakor kilökte a vallási viszályokat szító esztergomi érsekre vonatkozó dicsőítő 
megemlékezést. 

2 Leírását lásd Raltkay: 247-249 . és Rattkay után Figyelő. 1885. 
XIX: 91—93. 
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Dunántúlnak ostorai, a kanizsai törökök, emberemlékezet óta nem 
kaptak oly csapást, mint ekkor önnön falaik alatt. Mind Szlavónia, 
mind Magyarország figyelme az ifjú bajnokra irányült, ki nemcsak 
az erdélyiek, nemcsak a svédek, hanem im'! a pusztító pogányok 
ellen is fényesen ki tudja mutatni a szigetvári hőstől származását. 
Csakhamar rá a király kinevezi Horvát,- Sziavon- és Dalmátor
szágok bánjává. A horvátokat elragadja az öröm: új bánt kapnak 
vala, mikor már-már a báni hivatal végmegsemmisítésén remegnek; 
s az új bán nem valami német érzelmű creatura, mint volt Ungnád 
vagy lenne Mikulich, hanem azok hősies fajából való, kik alatt a 
horvát és magyar vitézség messzi földre kihíredett. 

Föltámadt ekkor nem egynek lelkében a bámulat is a vég
zetnek oly sajátszerű összetalálkozásán, midőn a sokat igérő utódot 
a dicső elődökkel összehasonlítgaták. Valóban meglepő is volt, 
hogy épen egy negyed századdal atyja után (ha a négy évet 
kifogod!) és épen egy kerek századdal dédatyja után hivattassák 
ez új Zrínyi is ősei székébe. Sőt mind ő, a sokat igérő unoka, 
mind a vitézségéről elhíresedett dédapa egyaránt a török ellen 
kivívott szép diadal gyümölcseként nyerték el e méltóságot és mi 
több: a szigeti Zrínyi decz. 27-én foglalta el a báni széket,1 s a 
mi Miklósunknak is kinevezése szintén decz. 27-én kelt.3 E hasonló
ságnak élénk tudata látszik meg költőnknél is. Ez tetszik ki némi
leg a Zrínyiász előszavának oly fennen hangoztatott 100 évéből is.8 

1647-ben a karácsonyi ünnepeket követő napon kelt a kine
vezés. Újévi ajándékul kapta hát az ifjú hős a bánságot! 

Nem kell azonban azt gondolnunk, hogy valami nagyon 
könnyen, sőt minden nehézség nélkül jutott volna hozzá. Maga 
a költő ellenkezőt sejtet a IV-ik ének e tájt írott stropháiban: 

Fut, fárad az ember és kap ez világon; 
Véli, hogy állandó boldogságot adjon; 
Nem hiszi tövébül szerencse szakadjon, 
Markába kis édesért száz ürmét adjon. 

J Salamon: Az első Zrínyiek. 356. 
2 Raítkay: 238. 
8 Említésre méltó az is; hogy a költő épen 100 évvel született volna 

a szigeti vértanú után, ha a családi sírbolt fölirata tévedésen nem alapulna; 
mert Szigetvár hőse épen úgy nem született 1518-ban, mint költője nem 1618-ban, 
Olasz és horvát források szerint Miklósunk 1620-ban máj. 2-án született. Ez ada-
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" Kit gyakran szerencsétlenség messzi kerül, 
Valaha ö rá is nagy uzsurával dűl; 
Mentül nagyobb hegyen forgó szerencse űl, 
Annál nagyobb kárral és sebességgel dűl. 

Örül a szerencse ember esésében; 
Azért ő elveszi, teszi csaknem égben; 
Hogy gyönyörködhessék nagyobb esésében: 

i Mint juhász kősziklán kőnek görgésében. 

En tinéktek példát messzirül (!') nem adok, 
Noha mennyi hajam van, annyit adhatok. 
Mehmet basa esetét jól hallottátok ; 
Űlt magasan s bízott, de Iá ! lehanyatlott. 

' '•. Szerencse énvelem (!) is gyakorta mulat, 
Mind édeset, keserűt, mutat egyaránt. 
Múlasson bár velem! annyit nem tréfálhat, 

• •: •' Hogy jól ne esmérjem állhatatlan voltát. 
IV-ik ének. 1—4. és 11. szak. 

Vájjon mi értelme lehet ily keserű szavaknak épen annál 
••'•&"'Zrínyinél, kinek már vSalamon bámulta szerencsés pályafutását, 
; gyors sikereit és boldog életét. Már kora ifjúságában jelentős szol
gálatokat • tett Ferdinándnak. 1643-ban könnyű lovasokat toborz 
a császári hadsereg számára.1 1644. és 45-ben önmaga személye
sen részt vesz az I. Rákóczi Gy. elleni táborozásokban, hol ki is 
tüntette vitézségét.2 1646-ban a svédek ellen harczolt saját költ
ségén szedett csapatjával s a császár előtt hősiességének nem 
közönséges jeleit adta.3 Hűségére, hadi erényeire és áldozatkész
ségére nézve mindeddig a korán elhalt bajnokatya nyomdokain 
haladt, ki előtt csász-árúrának és jó barátjának, II. Ferdinándnak, 
szolgálata a földön mindennél elébbvalónak. tetszett. Ferdinánd 

tot erősíti meg Rattkay is. Úgy látszik, a korán megszerzett zászlós uraság 
volt oka, hogy Zrínyit gyámjai már 1628-ban két évvel idősebbnek vallották. 
V. ö. KathoWkus Szemle. 1893. 84. 

1 M. Tört, Tár. VIII. 75. — Panier: Zrínyi a költő. Vasárnapi Újság. 
1858. 470. 
•" ' - Rattkay: 240. — Kemény János: Önéletírása 411. 
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jutalmazni is kívánta az ifjú hős érdemeit. 1646-ban kinevezte a 
végőrök főkapitányának és az összes horvátság generalissának.1 

Tér volt ez tehetségei kifejtésére és nyílt út a tovább haladásra.. 
Még többet is akart a felség: már 1646-ban a Darskovich János< 
nádorrá emelésével megüresűlt báni székre Zrínyit jelölte ki.2 

Ámde a gyors előléptetés szemet szúrt sokaknál s az ifjúnak 
nem csak irigyei, hanem hatalmas versenytársai is támadtak. 
Mikulich Tamás például, a hatalmas király-képe3 és a császárnak 
nagy befolyású tanácsosa, szintén halálban vágyott e nagy kitün
tetésre. Alsorsból a Zrínyiek által emeltetvén ki,4 most, hogy óhaj
tott és reménylett útjában egy Zrínyit látott előhaladni, a hála 
lemondása helyett szenvedélyes, vak gyűlölettel fordult ellene1. 
Udvari érűlközések által kiművelt finom eszének ezer ravasz fogá
sait használta fel kineveztetése megakadályozására.5 És annyira 
vitte őt dühe, dühének vakmerősége, hogy a véghatározat meg
tudásakor elvakult irigységében magának a császárnak jelenlétében 
felkiáltana: Felséged már az egyik testvérnek Zsombereket aján
dékozta ; most a másiknak a báni méltóságot adni készül: nekünk,, 
felséged többi szolgáinak, nem marad más hátra, mint féltve 
életünket és javainkat utoljára a szolgálatnak is végbúcsút 
mondani.6 

Vájjon értesűlt-e Zrínyi e kifakadásokról és vájjon tudott-e a 
Mikulich ármányos cselszövényeiről ? Minden kétségen kívül; hisz' 
számos barátja lehetett az udvarnál, kik őt a maga ügyének 
állásáról lépten-nyomon értesítették. De nemcsak Zrínyi, értesült 
az összes horvát nemesség is Mikulich ambitiójáról; nem különben 

1 Rattkay: 241 — 242 
2 Nicolaus Comes a Zrinio Georgy Báni filius iam antea Caesaris animo 

ad hunc destinatus honorem . . . anno Quadragesimo Septimo supra 1600. die 
Joanni Apostolo et Evangélistáé dícato, eiusdem Caesaris oraculo declaratur. — 
Induxere nihilominus Ferdinandurn ut hoc Zrinium honoraret officio, et Maiorum 
eius merita, et servitia bellica repetitis vicibus sibi impensa et militaris discipli-
nae peritia, raraque in conserendis praeliis prosperitás. U. o. 238—239. 

s »Personalis praesentiae nostrae Regiae in ludicys Locumtenens«. Magy. 
Tört. Tár. 1861. 56 1., hol kinevezése közölve. — Bugát-kori új magyar nyel
ven : királyi személynök, 

4 Rattkay: 238. Petthő Gergely krónikájában a családot nem egyszer 
említi. — Zrínyi György életében Mikulich Tamás al-bán volt. Most maga sze
retett volna bán lenni. 

-° —6 Rattkay : 238. 

Irodalomtörténeti Közlemények.;* ,;, í.'úy^~'._-.. 26 
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a nemtelen eszközökről is, miket czélja elérésére felhasználni nem 
átallott. Bizonyít felfogásunk mellett R á t t k a y l és bizonyít utóbb 
az egész 1649-iki tartománygyűlés, hol Mikulichot a legnagyobb 
gyűlölet fogadja, és nem késnek a gyűlölt ember kizárására a leg
első kínálkozó alkalmat megragadni.2 De bizonyít felfogásunk mel
lett még maga Zrínyi is, ki 1647 telén kezdett eposa felhozott 
soraiban nagyratörő ifjúi reményeinek oty kegyetlen szétdúltságára 
enged következtetnünk. 

Még élesebben rá világít költőnknek ez idétti lelki állapotára 
az ének további része, hol következő figyelemre méltó alanyi 
vonatkozásokra találunk: 

Boldog az, ki jóban el nem bizza magát, 
De kész szűvel várja szerencse forgását; 
Mind jón, mind gonoszon állhatatlanságát, 
Látjuk szerencsének sokféle játékját. 

Ihon most Zríninek jó szerencséje van, 
De még ő rajta is ennek hatalma van; 
Ma az törökökön nagy győzedelme van; 
Holnap vitéz fejét meglátjuk karófán. 

Örülsz Zríni Miklós: törököt megvered, 
Nem sokáig talán nagy áron megvennéd, 
Hogy ne láttad volna az basát Mehmetet. 
Mert halált és romlást csak ez hoz tenéked. 

De nekem nem szabad ilyeneket szólnom, 
Mert az ő szent lelke istennél van, tudom ; 
Hogy Szigetvárában meghal: tudta, tudom; 
Azért el nem bizta magát, én gondolom. 

Mert állhatatlan szerencse ajándékját 
Nem más szűvel vette, mint egy piros almát, 

1 Sokszor idézett munkájában így szól erről : Causa tarn diuturnae buius 
officy dilationis, ac longi Inter-Regni Thomae Miculicjr Regiae praesentiae in 
Iudicys Personalis ambitio et invidia fűit, et enim praeterquam quod ille vehe-
mentissime pro parte sua instaret, eamque dignitatem sibi conferri postularet, in 
Zrinium quoque, cui multa gratitudine obaeratus esse debuisset, — — incertis 
tarnen de causis gravissimo flagrabat odio. Pag. 23S. 

2 U. o. 256—257. 
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f - - •: • Az kit bánat nélkül mindjárt visszaadhat, , • 
Avagy ha nem ád is, tudja, hogy megrothad. 

De talán historiankbul mi kiléptünk, 
És Sziget veszéséről elfeledköztünk. . . . 
tfgy tetszik, terhünket aval könnyebbiijük, 
Ha arrul szólhatunk, kiben van sok részünk.1 

IV. ének 5—10. szak. 

Látni való tehát, hogy sokkal inkább a költőre, mint a 
megénekelt hősre tartoznak e vonatkozások. A Mehmet basa feletti 
győzelem ad ugyanis okot e kifakadásokra: ugyan honnan volna 
már most képzelhető, hogy a győzelmes szigeti hős visszaadja 
győzelmét, mint »az állhatatlan szerencse ajándékját« a szeren-' 
csenek, vagy épen megölt ellenfelének? A költőre vonatkoznak 
inkább e sorok, ki a Mikulich gyűlölködése által nehezített hivatal 
terheit nem akarta felvállalni. A báni jogoknak és hatalomnak az 
udvar által már évek óta tervszerűleg ápolt ziláltsága ugyanis 
tág kaput nyitott volna a kir. tanácsos ármánykodásának. A végek 
feletti aggodalmakat s a báni katonaságnak minden ígéretek daczára 
is fizetetlen állapotát veté hát okúi Zrínyi a maga visszatartásának 
s határozottan kijelenté, hogy a bánságot ily mostoha körülmények 
között nem vállalhatja el.2 Vissza akarta adni tehát a szerencse 
állhatatlan ajándékát. 

Nem más szívvel vette, mint egy piros almát, 
Az kit bánat nélkül mindjárt visszaadhat; 
Avagy ha nem ád (!) is, tudja, hogy megrothad. 

Ámde nem adhatta vissza, mert az országa javát és nyugo
dalmát szívén viselő császár világért sem adott helyet Zrínyi 
visszalépésének. Egyik fél sem engedvén, ily függő állapotban 

1 V. ö. a két utolsó versszakot az V. ének 80-ik szakával, hol a bán 
szil tén ily viszonyokra czélzó szavakban búcsúzik el fiától : 

Én már éltem eleget, láttam gonoszt s jót, 
Már meg is untam heában valóságot: 
Mert láttam mindenkor, kit az világ adott 
Egy kézzel, kettővel mindjárt visszarántott. 

8 V. ö. Rattkay: 238., 255. — Pauler: Zrínyi a költő. Vasárnapi Ujs. 
1858. 471. •'• ' 

2"j" 
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maradtak a horvát viszonyok még csaknem teljes 12 hónapig.1 

Volt kinevezett bán és nem volt mégis, ki e méltóság ügyeit 
kezelje. Végre a császár szilárd akarata győzedelmeskedett a nehéz
ségeken. 1648 őszén megköttetvén Osnabrückben a birodalmi béke, 
a kincstár megszabadult addigi legnagyobb terheitől. Csakhamar 
reá Ili. Ferdinand megküldette a báni katonaság zsoldját s Zrínyit 
elvonván így nyilvánított aggodalmaitól, Petretich Péter és Erdődy 
Miklós által bevezetteté bánságába.2 A mi figyelemre méltó, az 
új bán még beköszöntő beszédében is hivatkozik előbbi komoly 
lemondó szándékára: 

— Elhatároztam volt — ügy mond — császári urunk ő fel
ségét és legkegyelmesebb királyunkat esedezve kérni, hogy ezen 
terhes méltóságtól engem megszabadítani méltóztassék.,. E szer
fölött nyomorüságos időben, midőn sem biztos béke, sem nyílt 
had nincsen, minden zúg ármányokkal, minden királyság vagy 
maga, vagy mások részéről végromlással fenyegeítetik. íme 
Európa minden országa a szerencse csodálatos állhatatlansága 
mellett végveszélybe dönti egymást... Azonban uraim, honfitársak! 
nem félek a szerencse semmi fordulatától, midőn látom, hogy 
annyi jeles főrend jóakarata van készségemmel összekapcsolva. 
Csak arra az egyre kérlek benneteket a mindenható Istenre! hog3<r 

a közügyekben egyetértők legyetek? 
Nyílván reá mutat e beszéd is arra, hogy nem vakmerőség 

az epos által festett léíekállapotot a báni huzavonákból származ
tatni. Az egybefügges köztük kétségbe vonhatatlan. Az egybeg5rült 
•nemesség is fölfoghatta e beszédnek a szerény külső alatt rejlő 
keserű értelmét. S Mikulich ellen régóta táplált ellenszenvüket 
fölszítván most a népszerű bán szeretete a hatalmas vetélytárs 
legsebezhetőbb oldala ellen fordultak: vád alá helyezték a kir. 
tanácsos feslett erkölcsű fiát, és midőn a gonosz apa védelmére kelt 
a gonosz fainak, a föltámadó düh és közmegvetés vihara csúfosan 
kiűzte őt a gyűlésből.4 

Távol állt még az epos keltekor a költő attól, hogy eszes, 
nagyravágyó és a császártól oly kiválón kegyelt ellenségét valaha 
ily könnyen eltiporni remélhesse. Ezért nem is kiméli őt, vala-

1 Rattkay: 255. 
2 Ratíkay: 255. — Panier: 471. 
3 Rattkay: 255—256. — Pattler: 471 — 472. 
« Rattkay: 2 5 6 - 2 5 7 . 
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hányszor reá fordul tolla. Már az első énekben pleonasmusra és 
tautológiára ragadja a küzködő indulat. Mikul chot és fiát forgatja 
ugyanis elméjében, mikor a honfitársak gonosz elvetemültségét 
festi az addig oly szépen emelkedő expositióban. 

Az nagy mindenható a földre tekinte, 
Egy szem fordulásból világot megnézé; 

i De leginkább magyarokat észben vette, 
Nem járnak az utón, kit fia rendelte. 

Látá az magyarnak állhatatlanságát, 
Megvetvén az istent, hogy imádna bálványt,1 

Csak az : eresztené szájára a zablát! 
Csak az: engedné meg, tölthetné meg torkát! 

Hogy ő szent nevének nincsen tiszteleti, 
Ártatlan fia vérének böcsületi, 
Jószágos cselekedetnek nincs keleti; 
Sem öreg embernek nincsen tiszteleti. 

De sok feslett erltölcs és nehéz káromlás. 
Irigység, gyűlölség és hamis tanácslás, 
Fertelmes fajtalanság és rágalmazás, 
Lopás, emberölés és örök tobzódás. I. ének 7—10. sz, 

A második versszakban Mikulichot, a harmadikban annak 
fiát rajzolja képzelete.2 Az utolsó versszak két első sorában ismét 

1 Aestheticusaink egyenesen csak a protestánsokra magyarázzák a Zrínyiász 
e helyét. De bár e nézet a legtarthatóbbnak látszik, még is nem szabad feled 
nünk azt, hogy Zrínyi művében senkit sérteni nem akart ; hogy maga az cpos 
főhőse is tulajdonkép protestáns volt, mit mind a költő, mind a közönség 
nagyon jól tudott; hogy maga a költő a -»Siralmas Panasz«-bar\ nyíltan ellene 
mond e feltevés igazságának ; és hogy nemcsak a katbolikus főrendnek, de az 
•egész, jobbára protestánsokból álló köznemességnek is ajánlta nagy művét. 
E nehézségek szem előtt tartásával lássuk, Zrínyi krónikása mint értesít a bán 
halálos ellenségének vallástalanságáról : »Incertis de causis gravissimo flagrabat 
odio ; atque cum homo vafer ac versutus esset, miris politiae artibus (cum alio-
quitt bis a gremio Ecclesiae fideliwnque societate anaihemate percussus fuerit 
segregatus) authoritate sibi apud Caesarem comparata, modis omnibus neglecto 
Reipublicae eommodo, Zrinjr Comitis obsistebat successibus. . .« Rattkay: 238. 

2 Épen úgy, mint a hogy »Balassi Menyhárt áruitatásának« szerzője is 
•egy még élő főúrban és ennek fiában rajzolja a megelőző kornak romlottságát. 
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Mikülichra, a ket utolsóban, melyekbe két vonást is átvesz az 
előzőkből, Mikulich fiára ösmerünk. 

Még egyszer eléjön a nagyravágyó királyi tanácsos e műben 
és itt öcscsének, Péternek, védelmében esvén róla szó, a költő 
nyíltabban ostorozza, mint bárhol másutt. Emlékezzünk csak vissza 
az elkapatott nyilatkozatra, mikor Mikulich irigysége nyíltan kitör 
és felhányja a Miklóst bánná kinevező császárnak még azt is, 
hogy Pétert sichelburgi kapitánynyá tette: 

Hiszem Zrínyi Péter, kit az én szemem lát, 
Mely rettenti Bosznát és Herczegovinát. . . . 

De jaj, nagy szeléndek oroszkodik után, 
Mely dühös irigység párállik ki torkán! 
Ugyan irigység ez noha nincs hatalmán, 
Hogy ártson Őnéki vitézséges voltán. 

Ne félj semmit, öcsém ! mert látja az nagy ég, 
Vitézségnek árnyéka hogy az irigység; 
Ez mi éleinktől maradott örökség, 
Kiben nem szakadhat világ fogytáig vég. 

Higyjed, mérges foggal reánk agyarkodnak. 
. De nemcsak törökök, mert mások is vadnak, 

A Mikulich telhetetlenségének, erkölcsének, káromlásának, irigységének, gyűlöl-
ségének, hamis tanácslásának halvány képét lásd az egykorú Rattkay 238. és 
239-ik lapján, fia gonoszságát pedig ugyanott a 256. lapon. Ezeket érdekesen 
egészíti ki az 1646/47-iki »interregnum« festése a fejetlen Horvátországban. 
(U. o. 237. 238. 1.) Mert nagy művéhez Zrínyi a jellemző vonásokat hogy közel 
környezetéből vette, az épen oly bizonyos, mint az, hogy abban a főbb alakok 
egytől-egyig horvátok és hogy a szigetvári hősnek magának mind magyar és 
mind horvát alakjában a költő Önnönmagának eszménybeli rajzát teremti meg. 
A két Mikulichról számos oklevél maradt fenn az Orsz. Levéltárban. Az egyik 
a fiút, Sándort, jószágvesztésben marasztalván el, ily szépen emlékezik meg 
róla : Dei et hominum timore postposito, spretisque Divinis pariter et humanis 
Legibus enormes quosdam excessus perpetrasset etc. Transitmpt. Donát. Reg. 
Saccularium. Tom. VIII. pag. 196. Vitnyédy Zrínyit unszolja, hogy kérje föl 
e jószágot, mint vérfertőzőét, »ki az maga húgával lakott, azt megölte, az 
kívül embereket csonkított;« »kinek az kiadott gratia, mivel reiterálta, nem 
suffragal.« 1657. máj. 27. Magyar Tort. Tár. XV. 111. Ugyané tájt maga 
Zrínyi is panaszolkodik egyik barátjának Mikulich meg nem szűnő gonoszsága 
miatt, kinek, mint kígyónak, feje elvágatván, most farkából szórja mérgét. 
Győri Tört. és Régész. Füzetek. 1863. II. kötet. 
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Az kik, mint az rozsda erős vasat, marják: 
Hagyján, mert fogukat ó'k abban elrontják.1 

XIV. ének. 6 — 9. szak. 

V. 

lm ! ezekben volnának fölfejtve első eposunknak legszemélyibb 
vonatkozású részei. A mily egyszerű, ép' oly természetes megol
dását adtuk a mindeddig homályban maradt kérdésnek. És ez 
egyszerűség és természetesség a mily meggyőzőleg rá mutat, hogy 
a Zrínyi eposa 1647/48 telén kelt, ép' oly határozottan elveti a 
fennebb megvizsgált 1648/49. és 1649/50-iki éveket. Az 1648/49-iki 
tél végén avagy tavasz elején t. i. nem írhatta volna a legutóbb 
bemutatott heves kifakadásokat, mert a tartománygyűlés már 
1649 januárban teljes elégtételt szolgáltatott neki az idősb Mikulich 
ellen s a nemes érzésű költőről épen képtelenség volna feltenni, 
hogy még ez elégtétel után is rúgjon egyet a porba sújtott ellen
felén. 1649/50 telén vagy tavasza elején azért sem írhatta volna 

1 Ez utolsó sorban ismét mély értelmű vonatkozás rejlik. A költőnek volt 
joga ellenségeiről ily bizakodón, sőt csaknem fenyegető hangon szólani. 1647-ben 
ugyanis, az epos írása előtt alig egy-két hónappal, rá támadt horvát és magyar 
urak társaságában a rabló és pusztító kanizsai bégre. Erős csapat élén részt 
vett e vállalatban az ifjú Erdődy Farkas is, a nádornak veje és magának Zrínyi
nek sógora. Heves versenytársa volt ez Zrínyinek mind hadi dicsőség, mind 
szerelem dolgában. Háttérbe szoríttatva látván magát mindkét oldalon, féktelen 
gyűlöletében megrontá most Zrínyi hadrendét és külön válva egymagában 
támadt a kanizsaiakra. Ám azoktól könnyeden legyőzetvén, életével fizetett 
vakmerőségeért. (V. ö. Zrínyi szerelme. Figyelő. XIX. kt. 83—93. és Ratthay: 
247—249. 

Ugyancsak első sorban Erdődy esetére látszik vonatkozni az I-ső ének 
következő versszaka is : 

Az magyarok penig leghenyélőbb népek; 
Egyik az másikat gyűlölik, mint ebek. 
Nincs kőztök hadtudó; ha volna is, ezek 
A tisztviselőnek soha nem engednek! I. ének 65. sz. 

Nem gyűlölhette maga Zrínyi is az oktalanságig vakmerő ifjat, mert 
ugyanily megvető hangon szól róla még idylljeiben is. Az első idyll 54-ik, 
Tityrus és Viola 17-ik szakában szintén eb-nék nevezi s a majdnem az ő hely
zetében lévő Rustán vezért a Zrinyiász I-ső éneke 75. szakában mint dühös 
farhastól, úgy inti a szintén szerelmében csalódott Delimántól. (Farkas a. m. 
Lycaon, — Erdődy Farkas álneve Zrínyi kisebb költeményeiben. V. ö. Zrínyi 
szerelmét. Figyelő. XIX. kt. 86—91.) 
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a fennebb érintett sorokat, mert akkor ellensége már rég sirban 
nyugodott.1 

Szakasztott úgy az 1647/48-iki télre bizonyítja az epos 
íratását a LX-ik énekben felemlített török betörés is. Láttuk fen
nebb, hogy e berontást az 1648/49., 1649/50. és 1650/51-iki telek 
egyikére sem tudtuk elhelyezni; de most már annál könnyebben 
kimutatjuk, hogy nem máskor, hanem az 1648-iki év elején tör
ténhetett. Már 1647-ben elkeseredett tusákat vívtak a török-magyar 
csapatok szerte a határokon. »A török itt alatt is és ő felsége 
birodalmában valóban csatázik, mivel onnét is azt mívelik,« — 
írja I. Rákóczi György 1647 aug. 19-én egyik hívének.2 »Jóllehet 
ugyan a két fő udvarok közt a békesség meg vala, mindazonáltal 
a törökök a keresztyénség vérét szomjúhozván, gyakorta becsa
pának, kik mindazonáltal a magyarság által mindenkor keményen 
visszaverettek,« — jegyzi meg ugyanazon évről M. Kovács János 
kisded krónikájában.3 

Rattkaynál meg is találjuk e sűrű összecsapások legneveze-
tesebbikét. 1647. őszén történt és Zrínyi Miklós a hőse annak. 
Öcscse s még több magyar és horvát főúr társaságában rá támad 
saját földükön a kanizsaiakra s megtorlásaként Muraköz és a 
dunántúli részek többszöri pusztításának, csúfosan elveri őket.4 

A kanizsai beglerbég ép' oly híres bajnok vala földiéi között, 
mint a milyen lett nemsokára Zrínyi szerte az országban. Nem 
tűrhetvén a fegyverén ejtett gyalázatot, még a tél végén vagy 
a tavasz elején beront bosszúállásképen a magyar földre s hihetőleg 
ily alkalommal keresi fel Zrínyi »szigetét« is, a mikor ott a leg-
kevésbbé várnák.5 Mily feltűnő volt Zrínyi előtt e vakmerő beütés, 
látható abból, hogy nem átalja »históriájába« is beszőni annak 
esetét; de hogy ezúttal sem valami nehezen végezett a hívatlan 
vendégekkel, kitetszik Rattkayból, ki nem tartja szükségesnek 
külön fölemlítni e rövid csete-patét, könyvében az 1648-ik évet 
különben is teljesen a Draskovichok ügyének szentelvén. Kovács 

1 Ralikay: 257. 
a Tört. Tár. 1882. 329. 
3 Pozsony. 1742. 12. 1. 
* Rattkay: 247—249. 
3 Az 1647/48-iki enyhe tél is kedvezett e betörésnek: egész télen sem 

hó, sem esős idő nem lévén. Pálóczi Horváth-család naplója. Mon. Hung. II. 
oszt. XXXII. 208. 
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János fennebb bemutatott modorában következőleg emlékezik meg 
e betörésekről: »Anno 1648. Ezen esztendőnek elejin újonnan 
a Törökök Magyarországba becsapának, kik Győr táján nagy 
károkat tevén, megveretnek«.1 

Az eposnak Zrínyi Péterről való megemlékezése is az 
1647/48-ban íratás mellett bizonyít. Azt mondja ugyanis abban 

a költő: 

Esmérem távulrúl vitéz Marsnak fiát. 
Esmérem, esmérem, mint jártatja iovát; 
Ez én vitéz öcsém, mind magyar, mind horvát. 
Igazán szereti, mert, látjuk, hazáját. 

Napfényre néző szem mutatja sas fiát: 
Körmérűl esmérni az vitéz oroszlánt: 
Vitézség próbálja igaz Zríni fiát, 
Mely soha egyiktűi is el nem szakadhat. 

Hiszem Zrínyi Péter, kit az én szemem lát, 
Mely rettenti Bosznát és Herczegovinát, 
Láttuk immáron is ő vitéz próbáját, 
Eszszel, kézzel, szívvel,2 kit törökön csinált. 

XIV. ének 4 — 6, szak. 

1 M. Kovács János krónikája. 12. 1. — Itt megvalljuk, hiányzik egy 
lánczsztm bizonyítékainknál, mert a török beütés idejének csak valószínűségét 
tudjuk kimutatni, de valóban megtörténtét is a rendelkezésünkre ez idő szerint 
álló történeti kútforrásokból kimutatni nem lehet. Azt, hogy legkevésbbé sem 
vakmerőség a Győr tájékát pusztító kanizsaiakat ugyanazon év ugyanazon szaká
ban Muraköz fe!é is kalandoztatni, meggyőzőn tanúsítja 1623-ról két feljegyzés, 
melyek szerint, ebben az évben még fennebb északon, Sempte környékén por
tyáztak s mégis elég időt kaptak ugyanazon évszakban a muraközi Kottorit.is 
kirabolni. (V. ö. Révay naplóját M. Tört. Tár. III. 250. és Petthő Gergely Rövid 
magyar krónikáját az 1623. évről.) 

2 Szíivel a. m. bátorsággal. — Zrínyi e kifejezését fölleljük a 31-ik apho-
rismusban is : Nem jó az ellenséget semminek tartani, nem úgy kell menni a 
harczra, mint a madarászásra, táskával ; hanem észszel, kézzel és bátorsággal. 
(Zrínyi munkái 242. 1.) Ugyanez összevethető a Zrínyiász X énekének 20. sz. 
1-ső soraival i s : Ő kézzel, ő szemmel, ő bátor járással Bíztatja társait. . . . 
(T. i. a Zrínyi Péter-féle vitézek példányképe, — Demirhám.) Ide tart a X. 
ének következő kifejezése is : Sem szaván, sem kezén, sem bátor személyén Nem 
esmérni félelmet. . . (83. vsz.) 
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Péter gróf vitézül viselte volt magát í 647-ben mind a svédek, 
mind a törökök ellen. Utóbbi esetnél a költő maga vezérkedett 
s így versében nem szólhat erről, hogy saját vitézségével ne lát
tassák kérkedni. Azért áll szavai közt az egyes »próba« a »próbái« 
helyett, azért vegyül mintegy maga a költő is a közönség körébe, 
midőn elmondja: 

Láttuk immáron is Ő vitéz próbáját, 
Észszel, kézzel, szívvel, kit törökön csinált. 

Látni való, hogy Péternek csupán a maga emberségéből 
kellett volt a török ellen olyan tettet elkövetnie, a miért őt bátyja 
így nyilván is megdicsérhette, és olyan tett lehetett az mégis, a 
melyről a költő bátran himet varrhatott az egész harczias nem
zetségre, és olyan mégis, mely mindazáltal első volt az ifjútól, 
mint itt a kifejezés módjából és erejéből kiviláglik. Több mint 
bizonyos, hogy arról a próbáról van szó az eposban, melyet 
Ráttkay is mint a törökök ellenében legelsőt jegyezett fel Péterről, 
s melyet a Zrínyivel csaknem egy időben író krónikás sem késik 
úgy kiemelni, mint az ifjabb Zrínyi kiváló »lelki nagyságának 
nyilvánvaló példáját«. 

Péter gróf őrködött ugyanis 1646-ban a muraközi birtok 
felett, míg testvére a birodalmi hadakkal messze vidéken táboro
zott. Egy éjjel egyszer csak arra riad fel az ifjú bajnok, hogy a 
törökök a szigeten vannak. Rögtön talpon terem embereivel s az 
ellenség kiűzésére siet. Vaksötét, viharos éj volt s a mint mindkét 
fél a másiknak meglepetésére törekednék, egyszer csak véletlen 
szemtől szemben találkoznak. Kétes tusára kelnek most az éj 
sötétében. Péter gróf oroszláni bátorsága és ellenállhatatlan vitéz
sége azonban mihamar futóba juttatja ellenségeit. A Muráig űzi 
őket. Itt sem találván a parton menedéket, a törökök nyakra-főre 
a vizbe rohannak. Utánok a gróf s ott a hideg áradatban oltja ki ' 
rajtok feltüzelt bosszúját.1 Maga a császár is elismeréssel hallott 
elszánt vitézségéről. Reá vette, hogy hatszáz vitézével vegyen részt 
a birodalmi háborúban is s áldozatkészsége ért a sichelburgi (Zum-
berg, Sumberk, Zsomberek) uszkokok főkapitányságát adományozza 
jutalmul.2 Krajna és Stiria határszéléhez közel volt ez erősség. 

1 Lásd ez eset érdekes leírását Raiíkay: 242. 
* U. o. 
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Ezer végőr hallgatott kapitánya parancsszaváhozx s Stiriát és 
Horvátországot védelmezték Bosznia és Herczegovina ellen. Ezért 
a költeményben felötlő kifejezés: 

Megrettenti Bosznát és Herczegovinát. 

Wesselényiről szóló elismerése is a költőnek az 1647/48-ik 
év mellett bizonyít. Lehet, hogy már Nagy-Szombatban az érsek 
vagy a nádor házánál ismerte meg őt. »Gdow örökös ura« azon
ban és »a császári és királyi felségnek bejárója és szentelt vitéze« 
nem sokat törődhetett a felényi korú legénykével, bárha ez zászlós 
úr volt is és bízvást fényes jövőbe nézett. 1644-ben az erdélyiek 
elleni táborozásakor vagy csak kevéssel előbb barátkozhattak 
nyilván össze.2 Kemény János feljegyzéseiből úgy értesülünk, hogy 
az Ibrányi hajdúit együtt lepték meg és együtt űzték a Tiszába.3 

Csakhamar Wesselényi egy nem csekélyebb veszélyű vállalatba 
bocsátkozott: ostrom alá vette a nagy hirű Széchy Máriát Murány-
várában.4 Zrínyi rokonságába jutott ez újabbi fényes diadalával. 
Az 1646. és 47-iki országgyűlésen, hol a már ismertetett Mikulich 
is nagyban szerepelt, ismét együtt látjuk őket, a mint a bigott 
érsekkel és a clerussal szemben r> az erdétyiekkel és a protestánsokkal 
való kiegyezést mindketten ifjúi hévvel sürgették. Zrínyi csakhamar 
bánná, Wesselényi ugyané tájt P'első-Magyarország kapitányjává 
emelkedik. A legfontosabb állások egyike volt ez akkoriban. Kilencz 

1 U. Ü. 
2 Lásd dr. Merényi Lajos közlését. Hadtört. Közlemények. 1893. 188—189. 
3 Kemény: Önéletírása 411. 
* Heroico plane facinore arcem Murány ex hostium potcstate vindicasti, 

— zengi egész lelkesedéssel az egykorú jezsuita páter. Lásd Kemény József: 
Tört. és irod. kalászatok. 204. 1. — Rima-Széchi Széchy Mária Zrínyi unoka
testvére volt. 

5 Pázmány utóda nem épen Pázmány szellemében mindent elkövetett 
ekkor az uralkodó vallás érdekében. Erre czéloz a költő is a kihagyott két 
strophában : 

A mi szent házunknak ű hű komornikja, 
Mi igaz hütünknek erős tartalékja. 
Ki fogjuk esmérni űtet e napokba, 
Mert Isten akarja öltözzék bíborba. Bibliotheca Zrinyiana. 

A kibékülés gondolatával írta kétségkívül e sorokat a költő, miket utóbb 
kihagyott, nehogy hizelkedőnek tűnjék fel. Hogy az országgyűlés után az egész, 
clerus haragudott Zrínyire, annak bizonyságát lásd I. Rákóczi Gy. 1647. aug. 
19-én kelt levelében. Tört. Tár. 1882. 329. 
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végvár tartozott kormányzó pálczaja alá.1 Nem is volt Wesselényi 
érdemtelen ily nagy kitüntetésre. Hiányzott ugyan nála a tehet
ségnek igazi mélysége, de igaz hazafi érzésben felülmúlt sok 
inasokat.2 Joggal mondhatta hát el róla a költő: 

Látom de másfelől országunk oszlopja, 
Vitéz Wesseléni, jó lovát jártatja. 
Nagy gond van fejében, mert gond is nagy rajta: 
Mert csaknem esőben országunkat látja. 

XIV. ének 10. szak. 

Batthyányról való megemlékezése is a költőnek az 1647/48-ik 
tél mellett vall. Batthyány Ádám, mint a dunántúli részek főkapi-
tán}/a, ép' oly fontos állást töltött be a Dunántúl, mint Felső-
Magyarországon Wesselényi; csakhogy míg ez a Zenith felé haladó 
csillag, addig Őrs vezér unokája mindinkább fogyó és már-már 
leáldozó hold vala. Mint Ráttkaynál látjuk, már 1647-ben, jóllehet 
az ő tartományát pusztítgatak a törökök, s jóllehet önönmaga 
tüzeli Zrínyit boszuló hadjáratra, még sem vesz részt a készteté
sére kitört harczban, csupán sereget küld az ifjú hős segélyére.8 

Harczokban megtört erejének, kora aggságának4 nyugodt szemlé
lődő képét kapjuk Zrínyinél is, holott Wesselényit feltűnően élénk 
mozgalmas képben rajzolja. 

Látom Botthyánit vállával országot 
Támasztja s romlásra nem engedi aztot. 

A szigeti Zrínyinek dédunokája volt Batthyány gróf is anyai 
ágról.5 Nagyatyáik fegyver társak voltak,6 sőt Ádám gróf atyja 
gyámja volt egy ideig a Zrínyi árváknak.' Maga Miklós gróf 

1 Lásd Horváth M. kisebb tört. munkái. 
2 Lásd leveleit és vesd Össze Pauler jellemzésével. Wesselényi F. nádor 

és társainak összeesküvése. I. kötet. 
3 Rattkay: 247. 
1 V. ö. Magyar Hazai Vándor. Pest, 1833. 40. 1. és Gr. Kemény 

József: Tört. és irod. kalászatok. II. 199. 
5 Nagy Iván: Magyarország családai. I. k t 241. 
8 Petlhö Gergely krónikája és M. Hazai Vándor. 1833. 40. 
7 Kitűnik ez a Nemzeti Múzeum Jankovich-g3rűjteményének több aktájából. 

V. ö Pauler: Wesselénj'i F. nádor és társainak összeesküvése. I. kt. és Kath. 
Szemle. 1893. 84. 
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Batthyány Ádám oldalánál ízlelte meg a harczi élet fáradalmait; 
együtt voltak a rakomazi sánczoknálx és együtt az I. Rákóczi 
György elleni táborozásokban.3 Mindezeken felül Batthyány ép' 
olyan kiváló forangban állt, mint Zrínyi3 ép' úgy Kanizsa ellen 
őrzé a határokat nyugaton,4 mint Zrínyi délfelől; ép' oly buzga
lommal foglalkozott az irodalommal, mint Zrínyi ez idétt a költé
szettel,5 szóval sokszoros érűlközésnek, kiváló rokonszenvnek6 és 
mély tiszteletnek szülöttei a további sorok: 

És noha ő nem vár senkitűi jutalmot, 
Maga virtusábúl vesz elegendő jót. 

XIV. ének. 11. szak. 

Végig vezettük az olvasót a Zrínyiász valamennyi szembc-
ötlőbb személyes érdekű vonatkozásain. Nem találtunk azok között 
egyet sem, mely az 1647/48-ik év ellen szólana; sőt mindannyian 
nyíltan vagy kevésbbé világosan keletkeztükkel a nevezett évnek 
telére vallanak. Színt' akként több vagy kevesebb világossággal 
ez időre mutatnak költőnknek a költeményben felötlőbb módon ki 
nem tett külső életviszonyai is, a miknek elésorolása azonban 
megkívánván Zrínyi jellemének és személyes törekvéseinek, családi 
és neveltetése körülményeinek, irodalmi és költészeti tanulmányai
nak, az akkori katonai, állam- és népviszonyoknak, — szóval a 

1 Szolárdi: Siralmas m. krónika, 77. — V. ö. Toldy Ferencz : Galanthai 
Gr. Esterházy Miklós munkái. XLI. 1. 

2 Lásd Kemény János levelét. Tort. Tár. 1880. 313. 
3 1630-ban gróf lesz s ezen kívül a római birodalom szentelt vitéze, 

kir. kamarás és 1640 óta kir, főasztalnok. V. ö. Magyar Hazai Vándor. Pest. 
1833. 40. — és Gr. Kemény József: Tört. és irod. kalászatok. II. 199. — Nagy 
Iván szerint már at}'ja megkapta volna a grófságot. 

* »Magyarország Duna innenső' részeinek és Kanizsa ellen vetett vég
várainak főgenerálíssa.« Gr. Kemény József: U. o. II. 199. — Emberei a Zrínyi 
katonáival együtt kalandoznak a kanizsai határokon, mint ezt a budai basa 
már 1643-ban panaszolja. Tőrt. Tár. 1885. 585. 

5 Szerzó'je TA ker. vallásnak paizsa« stb. ezímű munkának. Káplánjával 
lefordíttatta Scnecát s kiadta 1654-ben. 1653-ban kiadatta neje halotti prédiká-
czióját. Irodalmi működésére vonatkozó adatokat lásd »Gr. Kemény József: 
II. 201. és Szabó Károly: Régi M. Kvtár. I. 367. 374. 

8 Zrínyi később Hát is az Ádám gróf nevére kereszteltette. 
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költő egész lelki életének tüzetes ismertetését: mindez oly terje
delmes és oly nehéz feladat volna, a mely már magában is egy 
egész külön munkát alkotna, sokoldalú fáradozást és ösmereteket, 
fürkésző elmét és mély belátást s a végeredmények levonásában 
mindezek mellett is fölötte igen nagy óvatosságot követelne. Tanul
mányaink során lehet, hogy megkísértjük e feladat további meg
oldását; bár sietünk kijelenteni, hogy a kétségtelen siker minden 
kétségen kívül egy Arany vagy Salamon bármi homályon is átverő 
lángeszére várna és nem a mi világoson is vaktában tapogatózó 
sejtéseinkre. Mindazonáltal ez egyszer talán még sem csalatkozunk 
felettébb, ha annyi összetalálkozó és egymást oly feltűnő pontosan 
kiegészítő bizonyítékoknak engedve, bizton kimondhatni véljük, 
hogy nagy művét Zrínyi nem az eddig általánosan vélt 1650/51, 
hanem a legteljesebb valószínűséggel 1647/48 telén szerezte és 
igy számításunk szerint a magyar eposirodalom négy év múlva 
fogja elérni születésének harmadfélszázados évfordulóját. 

Kanyaró Ferencz, .. 




