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KÍSÉRLET ZRÍNYI TASSO-KÖTETEINEK MEGHATÁROZÁSÁRA 

A magyar irodalom két legnevezetesebb Tasso-kötete hasonló sorsú: Arany Jánosé megsemmisült 
ugyan, de margójegyzetei előkerültek;1 Zrínyié is nyomtalanul eltűnt, azonosítása mégsem látszik 
lehetetlen feladatnak. 

A Szigeti veszedelem legfontosabb olasz mintája nem szerepel a Zrínyi-könyvtár 1662. október 
10-én összeállított kéziratos jegyzékében.1 Pedig Zrínyinek feltétlenül volt legalább egy olyan Tasso-
kötete, amely az eposz befejezése, tehát 1647-48 eló'tt3 jelent meg. Azért beszélhetünk legalább egy 
Tasso-kötetről, mert valószínű, hogy miként Ariosto Orlando furiosó'yibóX sem egyetlen kötetet 
birtokolt, Tassót is megvásároltatta több példányban még a Szigeti veszedelem kidolgozását megelő
zően. A zápábi Zrínyi-könyvtár állományának tudományos alaposságú feldolgozása és a katalógusok 
konkordanciája híján4 nem tudjuk megnyugtatóan magyarázni: hogyan került Zrínyi könyvei közé egy 
Tasso-kiadás mégis? Arról a példányról van szó, amelyet 1918-ban a magyar közönség is láthatott a 
Szépművészeti Múzeumban rendezett Zrínyi-kiállításon. Erre az alkalomra Zágrábból a teljes Zrínyi
gyűjteményt kölcsönadták, s így került bemutatásra ez a Tasso-kötet is: H Goffredo, Overo Giertts-
alemme liberata, Poéma Heroico Del Signor Torquato Tasso. Con L'allegória universale del istesso: et 
Con gli Argomenti del Signor Horatio Ariosti: Aggiuntovi i cinque conti di Camilla Camilli. MDCLII. 
Ferenczi Zoltán kiállítási katalógusának értékes adata azonban feledésbe merült,5 ezért fedezhette fel 
ezt a Tasso-kötetet 1979 decemberében Szörényi László ismét. A Szigeti veszedelem és az európai 
epikus hagyomány című dolgozata egyik kiegészítő jegyzeteként közli: zágrábi kutatásai során „meg
állapította, hogy Zrínyi birtokában volt a Liberata egy példánya, azonban az Obsidio megírása utáni 
időből. (Jl Goffredo, Overo Gierusalemme Liberata [.. .] h. n. 1652. Jelzete: BZ 418.)"6 Zrínyi tehát 
nem ezt a Tasso-kiadást tarthatta szemmel eposzának írásakor; megléte csak Tasso iránti állandó 
érdeklődését jelzi. A kötetet Zágrábban mi is kézbe vettük: a Liberata szövege előtt az Allegória del 
poéma olvasható; a XX. ének után a Cinque conti di Camilla Camilli con gli argomenti del S. Francesco 
Melchiori Opitergino. Ez a Tasso-kötet a kéziratos katalógusban talán azért nem szerepel, mert Zrínyi 
csak 1662 után szerezhette meg. De miért nem vette fel Kende a Bibliotheca Zrinyianába; hogyan 
került mégis a Vöttauból származó, Zágrábba jutott könyvek közé? - egyelőre nem tudjuk. 

Ugyancsak Szörényi László érdeme, hogy Négyesy László elfeledett tájékozódásainak folytatója
ként felvetette: olvasta, ismerte-e vajon Zrínyi Tasso Discórsijít, a hőskölteményekről írt értekezé-

1 KIRÁLY Erzsébet-KOVÁCS Sándor Iván, Arany János Tasso-kötetének margójegyzetei. Sajtó 
alatt. 

2 Bibliotheca Zrinyiana. Die Bibliothek des Dichters Nicolaus Zrínyi. Verlag von S[igmund] Kende. 
Wien 1893. 51-84. 

3 KOVÁCS Sándor Iván, Mikor irta Zrínyi a Szigeti veszedelmet? Sajtó alatt. 
4 A Zrínyi-kutatás e sürgető teendőjének elvégzésére Klaniczay Tibor már rég figyelmeztetett 

jugoszláviai kutatóűtjának rövid beszámolójában: ItK 1959. 163. A katalógusok konkordanciájának 
elkészítésével Orlovszky Géza egyetemi hallgató foglalkozik. 

51618-1918. Zrínyi-kiállitás. Bevezette FERENCZI Zoltán. Bp. 1919.27: „353. TASSO, 
Torquato, H Gottfredo [!L overo Gierusaleme liberata. Poéma heroica [!]. Amsterdam 1652." 

6MTAIOK1979.284. 
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sét? 7 Zrínyi poétikai műveltségének tisztázása valóban mellőzhetetlen, s jó lenne bizonyosan tudnunk 
azt is, járt-e kezében valamelyik Tasso-traktátus, 

Zrínyi Tasso-ismeretével, poétikai nézeteivel, az eposzi közvagyonra és a Tasso körüli vitákra 
vonatkozó tájékozottságával kapcsolatban hasonlóképpen fontos forrás lehet az a Tasso-kötet vagy 
kötettípus, amelyet eposza kidolgozásakor szem előtt tartott. A Gerusalemme liberata kiadásai 
ugyanis szinte az első kibocsátástól kezdve rendszerint argumentumokkal, előszavakkal, értelmezések
kel, mutatókkal felszerelve jelentek meg, s ezekben rendkívül gazdag történeti-elméleti ismeretanyag 
halmozódott fel. A kommentált Tasso-kiadásoknak (mert természetesen puszta szövegközlések is 
vannak) különféle típusai különíthetők el. 

Az egyik típus éppen az, amelyet az 1652. évi amszterdami kiadás képvisel, ösformája az 1581, évi 
ferrarai edíció; ez már Horatio Ariosti argomentóival látott napvilágot. Néhány évvel később járult e 
kiadásokhoz az „Annotazioni d'incerto Auttore", azaz Bonaventura Angeli magyarázatainak, illetve 
Camillo Camilli verseinek sorozata.8 E rendszerint kisformátumú kötetekkel képviselt kiadástípuson 
belül is nagy a változatosság. Olykor csak az énekenként egy stanzányi argomentókkal bevezetett 
szöveget kapjuk,és elmaradnak az annotációk, valamint a kísérő versek. Változnak az egyes kiadások
ban közreműködő szerzők is, s némely kiadást jelentéktelen illusztrációk díszítenek. A verses argomen
tókkal együtt állandó tartozéknak tűnik az Allegória del poéma. Pontos tipologizálásra persze csak a 
Tasso-kiadástörténet alaposabb ismeretében, illetve nem csupán a hazai könyvtárak Tasso-köteteinek 
kézbevételével törekedhetnénk. E példányok közül mutatványként a következő kiadást választjuk ki: 
// Goffredo overo Gierusalmme [!] liberata, poéma heroico del Signor Torquato Tasso; Con V Allegória 
universale dett'istesso. Et con gli Argomenti ä ciascun Canto, del Sig. Horatio Ariosti. Aggiuntevi 
l'Annotationi ä ciascun Canto d'incerto Auttore. Et alcune Stanze in lode del Poéta. Con privilegio. In 
Venetia, Presso Gio. Battista Ciotti ál segno della Minerva 1597.9 A kötet bevezetője zzAvviso delle 
parole con la scelta delle men usate di Giacomo Ros"tto Vicentino; majd következik az Allegória del 
poéma, továbbá a Stanze del Signor Lorenzo Frizoliln lode del Poéta; a kötet végén pedig a Travola di 
tutti i nomi proprii. Ebben az 1597. évi velencei kiadásban a Gerusalemme liberata énekei után mindig 
az illető énekre vonatkozó Annotationi et dichiarationi című kommentár olvasható. Az ilyen típusú 
magyarázatokat kellene tanulmányozni, hogy a Tasso—Zrínyi viszonyról s legfőképpen az eposzi 
közvagyon Zrínyi által ezekből is megismert motívumainak vándorlásáról pontosabb képet alkothas
sunk. Az annotációk ugyanis jórészt hivatkozások: a Liberata egyes helyeinek szembesítései az ókori és 
az olasz klasszikus költészet imitált locusaival. 

Erre is hozzunk fel egy példát Az 1597-es kiadás 27. lapján az I. ének 2. stanzájának egy sora ezt a 
megjegyzést kapja: 

„O'Musa, tu, che di caduchi allori 

L'invocatione é fatta álla Gloriosa Madre di Giesü coronata di Stelle, cosl la disse il Petrarca: 

Vergine bella, che di Sol vestita, 
Coronata di Stelle al sommo Sole" 

Zrínyi meghatározó Petrarca-élménye (az a kérdés például, mily tudatosan követi a Syrena-kötet 
lírai verseinek rendjével a könyvtárában meglevő Petrarca-kiadások1 ° kompozícióját) még kifejtésre 
vár. Arany helyesen figyelte meg, hogy Zrínyi a Szigeti veszedelem invokációjában „minden tartóz
kodás nélkül átveszi" a tassói „gondolatot, múzsa helyett a Boldogságos szüzet hívni segédül", sőt le is 
fordít „négy sort & Jeruzsálemből, mondhatni szóról szóra":1' 

7 SZÖRÉNYI L., /. m. i. h. 
8 Vö. Torquato TASSO, Gerusalemme liberata, Edizione eritica sui manoseritti e le prime stampe. 

A cura di Angeio SOLERTI e cooperatori. Tre volumi. - Vol. I. Firezne, 1896. 161. Horatio (Oratio) 
Ariostiról 1. Giuseppe VENTüRINI, Orazio Ariosti e la polemica intorno alia superiorith del Tasso 
suli' Äriosto. Ferrera 1972. 

9 Bp. Egyetemi Könyvtár: 013291. 
1 °Bibliotheca Zrinyiana. Id, kiad. 22-23, 76. 
1'Arany János összes művei. Szerk. KERESZTURY Dezső. Prózai munkák 1. Kiad. 

KERESZTURY Mária. Bp. 1962. 342. 
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Musa! te, ki nem rothadó zöld laurusbul 
Viseled koszorúdat, sem gyönge ágbul; 
Hanem fényes mennyei szent csilhgokbul, 
Van kötve koronád holdból és szép napbul; 

Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat, 
Az ki örökkén volt, s imádod fiadat 
Ugy mint Istenedet és nagy monárchádat: 
Szentséges királyné! hivom irgalmadat. 

(I. 3-4.)12 

A Tassóból „lefordított" sorok után azért idéztük a következó'ket is, mert e két strófa dó'lt 
betűkkel kiemelt hat sora együttvéve sokkal inkább Petrarca Daloskönyvénék. záródarabja, a Vergine 
bella.,. kezdetű Mária-himnusz indítására emlékeztet, mint csupán Tassóra: 

Vergine bella, che di Sol vestita, 
Coronata di stelle, al sommo Sole 
Piaciasti si che 'n te sua luce ascose; 
Amor mi spinge a dir di te parola, 
Ma non so 'ncominciar senza tu' aita 
E di Colui ch'amando in te si pose. 
Invoco lei che ben sempre rispose, 
Chi la chiamö con fede. 
Vergine, s'a mercede 
Miseria extrema de l'umane cose 
Gia mai ti volse, al mio prego t'inchina; 
Soccorri a la mia guerra, 
BenchT sia terra, e tud del del regina.13 

Petrarca Mária-himnuszát Zrínyi jól ismerhette saját Petrarca-köteteiből, s a Syrena-kiadásban 
éppen a Vergine bella... záródarab-megfelelőjeként helyezte el Feszületre című költeményét. Ahhoz 
azonban, hogy a Szigeti veszedelem invokációja Tassóval együtt Petrarcát is imitálja, ama Tasso-kiadás-

,aGróf Zrínyi Miklós Művei, l.köt. Költői müvek. Kiad. NÉGYESY László. Bp. 1914.105. 
Bevezető tanulmánya 53. lapján Négyesy (Aranyt követve) így érzékeli a két strófa eredetének 
különbségét: „Tassóból csak a 3-ik versszakot" vette; „ellenben ez: Te ki szűz anya vagy és szülted 
mádat, s ami még hátra van, nincs az olaszban, Zrínyié e hatalmas hely". 

13Francesco Petrarca Daloskönyve. SÁRKÖZI György fordítása. Kétnyelvű kiadás. Bp. 1977. 
122-123. Magyarul: 

Boldogságos Szűz, csillagokkal ékes, 
napfiényruhás, akit a Legnagyobb Nap 
kiválasztott és betöltött melegével, 
szent szeretet hajt, hogy rólad daloljak, 
de légy segítőm, hogy kezdhessem édes 
munkám, s az is, akit szűz méhed érlelt. 
Hozzád kiáltok, mert hittel ki kérlel, 
annak mindig felelsz te. 
Szűz, ha megérdemelte 
valaha ember gyötrött életével 
irgalmadat, hallgass buzgó imámra, 
csitítsd háborúságom, 
holott csak por vagyok, s te Ég királya. 
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típusok kommentárjaiból kaphatott ösztönzést, amelyekben (mint az előttünk fekvő 1597. évi 
kiadásban is) Tasso megoldása Petrarcáéval szembesül. 

Kiragadott és most csak vázlatosan dokumentált példánk nem kétségtelen eredményt rögzít, inkább 
vizsgálati módszert kínál. A röviden jellemzett Tasso4ciadástípusok kommentárjait ily módon lehetne 
s kellene átvizsgálni Zrínyi szemszögéből 

A Gerusalemme liberata-kiadások sorában megkülönböztetett hely illeti meg a Bernardo Castello 
(1557-1629) művészi illusztrációival díszített genovai Tasso-köteteket. Castello jól ismerte Tassét és 
rajzait is elküldte neki. A képek annyira megnyert ík a költő tetszését, hogy a Gerusalemme conquis-
tatái is Castellónak erre a célra részben megváltoztatott rajzaival szerette volna illusztráltatni.14 Az 
első illusztrált genovai Liberata-kiadís 1590-ben jelent meg Girolamo Bertoli nyomdájában,1 s metsze"-
teit Castello rajzai nyomán Agostino Carracci és Giacomo Fontana készítette. A 4r nagyságú kötet 
Scipio Gentili és Giulio Guastavini igen részletes annotációit is tartalmazza, az invokációval kapcsolat
ban bemutatott Petrarca-helyre azonban egyikük sem utal. Gentili inkább részletező magyarázatokat 
ad, a Tasso által imitált locusokat összegyűjtő Guastavini szűkszavúbb (Luoghi osservati dal Mag. 
Giulio Guastavini. I quali il Tasso nella sua Gerusalemme a presi et imitati da poeti et altri serittori 
antichi). De bennünket most csak az illusztrációk tanulságai érdekelnek, Castello még három genovai 
Tasso-kiadást illusztrált-. 1604, 1615, 1617.16 Az 1617. évi a népszerűbb; mi is ezt használtuk.1 7 

Zrínyi nagy gonddal összeválogatott könyvtárában Dante, Petrarca és Ariosto igen szép illusztrált 
kiadásokkal vannak képviselve,18 már csak ezért is valószínű, hogy Tassóból nemcsak olyan típusú 
kiadások megszerzésére törekedhetett, mint a bemutatott 1597. és 1652. évi, hanem feltehetően 
megvásároltatta a Castello rajzaival díszített egyik genovai kiadást is. 

Elképzelésünk megközelítő igazolásához körülményes összefüggéseket kell felfejtenünk. 
Klaniczay Tibor Zrínyi olvasmányaihoz: Vittorio Siri című tanulmányában bebizonyította, hogy az 

Adriai tengernek Syrencöa 1651. évi bécsi kiadásának címlapmetszetét Zrínyi kedvelt történetírója, a 
Vittorio Siri II Mercurio ovvero história de'eorrenti tempi című munkája Casale-ban, 1647-ben 
megjelent II. kötete élén álló metszet alapján készítette el Subarich György nagyszombati rézmetsző-

1 * Vö. A. SOLERTI id. kritikai kiadása: Vol. 1.164.; Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. 
Von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich THIEME und Felix BECKER. Hrsg von Hans 
VOLLMER. Bd VI. Leipzig 1912. 147-148. 

1SMTA Könyvtára: 550. 723. OSZK: Ant. 1717. Németh Attila könyvtáros tájékoztatása szerűn 
megvan a győri Püspöki Papnevelő Intézet Könyvtárában is. Ez a példány Deáky Zsigmond 
(1795-1872) püspök, nagyprépost könyvtárából származik. Régi könyvjegyzékeinket Tasso szem
pontjából még nem vizsgálták át. Aligha lehet gyakori darab, mert ismereteink szerint Tasso csak Gian 
Michele Bruto, Báthori István erdélyi, majd lengyelországi történetírója 1592-ben összeállított bécsi 
könyvtárkatalógusában bukkan fel: Gli amori del Tasso, 89; Rime et prose del Tasso, 2 volumi; 
Discorsi del Signor Torquato Tasso dellarte poetica, 4° Vö. IVÄNYI Béla, Könyvek, könyvtárak, 
könyvnyomdák Magyarországon 1331-1600. Bp. 1937. 121-122. (Bán Imre meggyőző párhuzama 
szerint Balassi bizonyára olvasta a Gerusalemme UberatáX, s Tasso Erdélyben vagy Lengyelországban 
kerülhetett kezébe. L. tanulmányát: Adalékok Balassi-vers értelmezésekhez. StudLitt 1979. 22-23.) 
Iványi munkájának kéziratban maradt folytatásából itt hívjuk fel a figyelmet egy értékes Zrínyi-adatra. 
Batthyány Ádám könyveinek 1651. szeptember 17-én összeírt jegyzékében a 18. tétel: Adriai 
tengernek Syrenaia. Groff Zrini Miklósé. Eszerint Zrínyi verseskönyve 1651. szeptember 15. előtt 
jelent meg Bécsben. Vö. IVÄNYI Béla: Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon. 
II. rész. 1601-XIX. század. MTA Könyvtára, Kézirattár: Ms 5301/5. 71a. 

1 * Leírásukat 1. A. SOLERTI id. kritikai kiadása: Vol. I. i. h. Továbbá Tasso-életrajza, Vita di Tasso. 
Vol. III. Torino-Roma 1895. 103-104, 107. 

11La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Con le annotationi di Scipio GentiU e di Giulio 
Guastavini et gli argomenti di Oratio Aríosti Stampata per Giuseppe Pavoni ad instanza di Bernardo 
Castello in Genova tanno 1617. MTA Könyvtára: 551. 745. 

1 *Bibliotheca Zrinyiana. Id. kiad. 3,9, 22-23. 
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veL19 A velencei francia követ pártfogását elvező Vittorio Siri (1608-1685) a Klaniczay Tibor által 
összegyűjtött adatok szerint Velencében élt, majd azután, hogy Mercurió\z I. kötetét 1644-ben 
megjelentette „az akkor francia megszállás alatt álló Casalében . . . a velencei hatóságokkal támadt 
nézeteltérései miatt . . . Modenába költözött, s innen ment 1649-ben Párizsba, ahol 1659-ben végleg 
letelepedett". Ezt megelőzően „tíz évig hol Franciaországban, hol pedig amodenai, firenzei és pármai 
udvarokban tartózkodott". A Mercurio címlapmetszetét mesterjegye szerint bizonyos „I. Pissinus 
sculpsit Venetii " Ezt a Pissinus nevű velencei rézmetszőt Siri bizonyára személyesen ismerte, s éppúgy 
jó véleménnyel lehetett sikerült metszetéről, mint a Sirivel feltehetően levéleket váltó Zrínyi, aki 
Pissinus címlapját adta mintaként Subarich kezébe. A Siri-Zrínyi kapcsolatot, illetve a Mercurio és a 
Syrena címlapmetszetei közötti összefüggést Klaniczay Tibor részletesen feltárja; a két szimbolikus 
kép szoros egyezése kétségtelen. Leírásukkal felesleges is bajlódnunk: a reprodukciók egymás mellé 
állítása többet mond minden szónál. 

De nem vizsgálta még a kutatás azt az érdekes kérdést: nincs-e összefüggés a. Mercurio, a magyar 
Syrena és Zrínyi Péter 1660-ban Velencében megjelent horvát fordításának illusztrációi között is? Az 
Adrianskoga mora Syrena: Groff Zrinski Petar címlapja az Adriai tengernek Syrenaia címlapmetszeté
nek zsúfoltabb kompozíciójú változata. A horvát fordítás címlapján természetesen Zrínyi Péter 
kormányozza a vitorlás gályát, s őt akarják eltéríteni útjából a tenger mitológiai lakói. Zrínyi Miklós itt 
csak mellékszereplő (éppúgy, mint az ajánlásban): ő a kép egyik jobb felső sarki öblében hajózik, s 
ábrázolása híven követi Subarich metszetét. A horvát és a magyar Syrena címlapja mégis jól érzékel
hetően két mester műve: amaz zsúfoló, aprólékosan rovátkázott, a fény-árnyék hatásokat jobban 
visszaadja, izmos alakjai plasztikusan kidolgozottak, kéztartásuk anatómiailag elfogadható; emez 
szellősebb, világosabb, egyszerűbb, kevésbé dinamikus, a kézfejek rajza tökéletlen, Zrínyi négy ujja 
például élettelenül lecsüng, a fésülködő szirén csuklója dagadt. (Ez a szirén a horvát Syrena címlapján 
különösen szép rajzolatú, bájos figura.) A Mercurio és az Adrianskoga mora Syrena címlapjának 
összevetése azonban meglepő azonosságokat mutat! Tökéletesen egyezik a teret zsúfolóan kitöltő 
komponálás és a technika, és van a két képnek egy nyilvánvalóan azonos részlete is: a hajó előterében 
látható triton és najád jelenete. Különösen a két hosszú hajú nőalak figurája azonos a megszólalásig, 
csak kagyló helyett tart koronát, láncot s babérágat a kezében az egyik. Szakszerűbb művészettörté
neti vizsgálat minden kétséget kizáróan bizonyíthatná, hogy ez a két címlapkép ugyanannak a 
mesternek a műve. 

De elvégezhetjük a bizonyítást más módon is: azoknak a rendkívül szegényes adatoknak az 
egyeztetésével, amelyekből a Mercurio és az Adrianskoga mora Syrena címlapmetszőjének személyére 
következtethetünk. Pissinus nevű velencei rézmetszőt nem ismer a művészettörténet-írás. A névalak 
tehát vagy sajtóhibás, vagy ami sokkal valószínűbb: egy olasz név latinos változata, esetleg csak 
antikizáló latinos megközelítése. Ügy véljük, a Pissinus névben Pisino olasz város latin elnevezését: 
Pisinumot kell keresnünk.20 Pissinus mesternek (esetleg családjának) tehát vagy Pisino volt a szülő
helye, vagy pedig egy olyan jó hangzású latin nevet keresett magának, ami hasonlított olasz vezeték
nevéhez. 

Az Adrianskoga mora Syrena öt illusztrációt tartalmaz: a címlapmetszet, Zrínyi Péter és a szigetvári 
Zrínyi Miklós arcéképe, az „Arianna sírását" megörökítő kép és a Zrínyi-címer rajza díszíti. Az egyes 
képek aláírása a következő: „Piccino sculpsit Venetis"; „Jac. Picinus Cri. m i Regis scultor sculpsit 
Venetijs 1660"; Jac. Picinus inu [!l et sculpsit Venetys, 1660";„Picinus f."21 

19ItK 1970. 684-689. L. még (az illusztráció nélkül) Hagyományok ébresztése című könyvében. 
Bp. 1976. 249-260, 545-548. 

20 Pisino a mai Pazin, az Isztriai^élsziget közepén. Vö. Graesse - Benedict - Plachl: Orbis Latinus. 
Lexikon lateinischer geographischer Namen. Vierte revidierte und erweiterte Auflage. Hrsg und 
bearbeitet von Helmut PLECHL. Braunschweig 1971. 

2 ' Adrianskoga mora Syrena: Groff Zrinski Petar. Stampana ü Beneczih. Pri Zamarij Turrinu. Leta 
M.DC.LX. MTA Könyvtára: RMIr. III. 501. 
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1. kép. Vittorlo Siri II Mercuriojának círnlapmetszete (Casals, 1647. Klaniczay T. 
közlése nyomán: I tK 1970) 



2. kép. Subarich György: Zrínyi Miklós verseskönyvének címlapmetszete (Bécs, 1651. 
Budapesti Egyetemi Könyvtár: RMK I. 178) 



;V*%. 

3. kép Giaeomo Piccini: Zrínyi Péter horvát A/rena-fordításának címlapmetszete 
(Velence, 1660. MTA Könyvtára: RMIr 501) 



6. kép. Bernardo Castello: Erminia (Tasso eposzának 1590. évi genovai kiadásában) 



I. Pissinusról ugyan nem tud a Thieme-Becker Künstler-lexíkan, de számon tartja Giacomo 
(Gianjacopo) Piccini (Peccini, Pizzini) nevét.22 Piccini életrajzi adatai sajnálatosan hiányosak: 1617 
körül született Velencében, 1669 után halt meg; részben saját rajzaival, illetve Pordenone, Guido Reni, 
Tiziano és mások képei után készült metszetekkel szerzett magának elismerést. I. Pissinus és J. Picinus 
(Piccino, Piccini, Peccini, Pizzini) nyilvánvalóan egyazon személy. Amikor tehát 1660-ban felmerült a 
horvát Syrena illusztrálásának gondolata, Zrínyi Miklós ugyanarra a velencei rézmetszőre hívta fel 
Zrínyi Péter figyelmét, akit ő Vittorio Siri Mercuriójánák címlapmetszete nyomán ismert, s kilenc 
évvel korábban már Subarich Györgynek is mintául ajánlott. Mieló'tt továbblépnénk, még egy össze
függéssel megerősítjük a Zrínyi-fivérek tájékozódásának hátterében álló Siri-Piccini ismeretségét. 
Klaniczay Tibor adatai nyomán hangsúlyoztuk Vittorio Siri még Itáliában kialakult erős francia 
kapcsolatait. Cennerné Wilhelmb Gizella, a Zrínyi Péter-ikonográfia kutatója pedig arra mutat rá, hogy 
Piccini „a francia király udvari rézmetszője" címet viselte,23 eszerint a horvát Syrena képaláírásainak 
„Regis sculptor" utalásai is ezt jelentik. Siri és Piccini tehát egyaránt kapcsolatban állottak a 
Velencével szövetséges észak-itáliai franciákkal, s Piccini talán épp Sirinek köszönhette e megtisztelő 
címet. Cennerné a hivatkozott horvát szakirodalom alapján utalhat Piccini címére, vizsgálódásait 
azonban - mert nem ez volt a célja - nem terjeszti ki a Piccini-Zrínyi Péter viszony részleteire. 
Fontos megállapítása még, hogy amikor Piccini elkészítette a szigetvári hős arcképét, Adriáén van 
Confians németalföldi mesternek az 1570-es évekből való epitáfium-képéhez nyúlt vissza és Zrínyi 
Péter portréjához is olyan előképet használt, ami a család birtokában volt 

Tegyük hozzá a fentiekhez, hogy Zrínyi Péter (vagy még inkább: megbízottja) Piccini rendelkezé
sére kellett hogy bocsássa az Adriai tengernek Syrenaia példányát vagy címlapképét is, hiszen ennek 
kicsinyített másolatát Piccini belekomponálta az Adrianskoga mora Syrena címlapjának jobb felső 
sarkába. Piccini mester meglepetten ismerhette fel Subarich György metszetén Siri Mercuriójához 
készített saját korábbi címlapját! Az imitáció, az irodalmi és művészeti toposzok természetes vándorlá
sának korában nem is volt ez oly meglepő. Piccini is napirendre térhetett fölötte (hiszen talán az ő 
Mercurio-ötlete sem eredeti!), és a Subarich-változatot egyszerűen beépítette új kompozíciójába. Csak 
azt nem tudta megállni, hogy Zrínyi bénult, ernyedt ujjainak esetlen rajzát ne korrigálja. 

A horvát Syrena két illusztrációját kell még szemügyre vennünk. A Zrínyiek grófi címerének 
reprodukálásához Piccini ugyancsak elébe adott mintát használhatott, s eredményét tekintve sem több 
ez, mint rutinmunka. A Plach Arianne (az Arianna sírása) című idillium előtt álló metszet azonban 
mestermű, a legkülönb az illusztrációk közül; minden figyelmet megérdemel. 

Semmi okunk feltételezni, hogy az Arianna-idillt Piccini önkényesen választotta volna ki illusztrá
lásra. Erre éppúgy konkrét megrendelést kaphatott, mint a címlap, a két Zrínyi-portré és a címer 
elkészítésére. Az is kétségtelen, hogy mint a többi négy illusztráció esetében, az Arianna-idillhez is volt 
mintája, előképe. 

Próbáljuk meg kiemelni ezt a mintát vagy előképet a XVI-XVH. századi olasz metszetanyag 
beláthatatlan gazdagságából! 

Aki ismeri a genovai Tasso-kiadások illusztrációit, annak mindjárt feltűnhet, hogy a kép jobb alsó 
harmadába komponált Arianna és a felhőkön trónoló Vénusz alakjának egymáshoz viszonyított 
helyzete távolról sem csak egy hagyományos szentképsémát idéz, hanem a Castello-rajzok kompozí
cióját követi. Mind az 1590, mind az 1617. évi kiadásban gyakori kompozíciótípus a következő: a 
főalak jobb oldalon és lent helyezkedik el, a kép felső csíkja az ég, s a bal felső sarokban vagy az 
ostromlott város részlete vagy egy égi jelenet látható.2 4 A két genovai kiadásban Castello rajzai között 
hat olyan képre is rálapozhatunk, amelyeken a főalak sudár törzsű (rendszerint több törzsű), dús 

22Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. Id. kiad. Bd XXVI. Leipzig 1932. 581. „I 
Pecini f." aláírással Piccini megrajzolta Zrínyi kedvelt olasz szerzője, Scipione Herrico arcképét is. 
L. Giovanni Battista Fusconi: Le glorie de gli Incogniti ovvero gli huomini illustri delVAccademia 
de'signori Incogniti di Venetia. In Venetia, MDCXXXXVI. Appresso Francesco Valvasone Stampator 
delVAccademia. 396. Biblioteca Vaticana: Capponi IV. 629. 

2 3 CENNERNÉ WILHELMB Gizella, Zrínyi Péter arcképei Folia Archaeologica 1970. XXI. 180. 
24VÖ. 1590: I, III, VII, VIII, IX, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, 1617:1, V, VII, VIII, IX, X, XI, 

XVIIL ének. (A hasonlóan szerkesztett, de fordított elrendezésű képeket nem említjük.) 
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lombú fa alá kerül.25 Ezek közül kettő érdekelhet bennünket tárgyunk szempontjából: az 1617-es 
kiadás VII., illetve az 1590-es kiadás XVI. énekének illusztrációja. A VII. ének Erminiája egy három 
törzsű lombos fa alatt pihen könyökölve, kerek orcáját tenyerébe hajtja, egyik lába magasabbra 
emelve; testtartása kényelmes, laza; folyóparti sziklakiszögellésen üldögél. Piccüii összekulcsolt kezét 
"ölébe ejtő Ariannája hozzá képest merev, méltóságteljes alak, bár ülő helyzete némileg hasonló, a 
térdek összekötő szerkezeti vonala például azonos. A két rajz jobb alsó szöglete is tükörképe 
egymásnak: Arianna ugyanúgy kis vízparti gyepes dombon vagy sziklán ül a fák alatt, mint Erminia. 
Ugy tűnik, még szorosabb az egyezés a XVI. ének Armidát ábrázoló rajzával. 

Rinaldo és Armide híres szerelmi jelenetét Castello oly sikerülten illusztrálta, hogy rajzának számos 
utánzója akadt, Annibale Carracci például szinte teljes pontossággal tette át olajképbe.26 Piccini 
Ariannája is Castello Armidája nyomán készült: a nyak- és a fejtartása, a tekintet iránya, az arcvonások 
teljesen megegyezők. Mindössze annyi a különbség, hogy Armida tükörbe néz, Arianna pedig Thészeusz 
távozó hajója után fordítja könnyező szemét. De összevethető a végtagok iránya és rajza is. Armida 
behajlított bal kezét Rinaldo fürtjein pihenteti; Arianna ölében nyugtatja; Armida térdtől mezítelen 
izmos bal lába Rinaldo jobb karja alól bukkan elő, az Arianna-metszeten pontosan ilyen a jobb láb, 
csak a könnyű saru hiányzik róla. Azt mondhatnánk: Piccini szinte nem is tett mást, csak „kilopta" 
Rinaldót Armida öléből, s tükröt tartó, fürtöket babráló kezét fájdalmasan összekulcsoltatta. (Az 
különbség persze - de nem módosítja a hasonlóságot - , hogy az egyirányú Armida-képpel ellentétben 
Arianna figurája elfordított: két térde s két keze jobbra, arca és tekintete balra fordul.) Az Arianna
metszet megrendelője és kivitelezője tökéletesen tisztában volt a két jelenet mitológiai-irodalmi 
hasonlóságával is. Armida és Rinaldo szerelniük utolsó gyöngéd perceit élik, már megtalálta, lesi őket a 
fák mögül a Rinaldo visszatérítésére küldött két lovag. Arianna pedig úgy siratja az elveszített 
Thészeuszt, ahogy majd Armida kesereg Rinaldo távoztával. Castello rajzán az utolsó szerelmi egyesülés 
utáni bágyadtság az elválást anticipáló sejtelemmel együtt teremt elégikus hangulatot. Piccini 
metszetén a már bekövetkezett tragédia sötétlik; a síró Arianna magába roskadt, Vénusz és Cupido 
hiába küldi sebes nyüait Thészeusz tovatűnő hajója után. Piccini metszetének igazi művészre valló 
fmom részletei: a fövényből kibukkanó üres kagylók, a lombkoronán megzavart madárpár csak 
fokozzák a sivárságot, a riadalmat. 

A Vittorio Síri Afercuríöjából megismert Piccinire Zrínyi Miklós hívta fel öccse figyelmét. Nyilván
valóan beleszólt az illusztrációk megválasztásába is. Az a mély összefüggések ismeretéről tanúskodó 
ötlet sem származhat mástól, hogy a horvát Syrena bizonyára szintén előre meghatározott egyetlen 
lírai jellegű illusztrációjához a genovai Tasjo-kiadások rajzai kínálhatnak mintát. Az a tájékozottság, 
tudatosság, leleményesség, amellyel a magyar Syrenához Zrínyi kiválasztotta a legmegfelelőbb cím
lapot, megerősítheti feltételezésünket. 

A Castello-rajzokkal díszített egyik vagy mindkét genovai kiadás lapjai fölött a Zrínyi-fivérek 
együtt hajolhattak össze, s Péter aztán megbízottja révén a többi előképpel együtt ezt a megrendelést is 
továbbította Piccini mesternek. Egyéb adatok híján mindez persze csak feltételezésláncolat, "hiszen 
Piccini éppoly jól ismerhette Castello illusztrációit, mint Zrínyi Tassót. De volt-e, lehetett-e bátorsága a 
magyar-horvát gróf biztosan jól honorált megrendelését teljesítő rézmetszőnek akkora önállóságra, 
hogy ő határozza meg, melyik lírai darabot mivel illusztrálja? Ha az előképekkel együtt egy magyar 
Syrenát úgyis kézhez kapott, a kép- és könyvküldeményt egy Tasso-kötettel is kiegészíthették. 

Vajon nem ez-e a magyarázat arra, hogy az 1662-ben összeállított Zrínyi4cönyyjegyzékből hiányzik 
Tasso? A horvát Syrena nyomdai és illusztrációs munkálatai két évvel korábban folytak, Zrínyi Péter 
ekkor kaphatta kölcsön Zrínyi Miklós illusztrált Tasso-kiadását, ami aztán már nem jutott vissza bátyja 
könyvei közé, és a jegyzékbe sem vehették fel. Valóban Velencébe került volna? Megsemmisült? A 

a s 1590: VII, XII, XDC (fordított helyzetben!), 1617: VH, X, XVI, XIX (fordított helyzetben!). 
1 ' Vö. Giulio Carlo ARGAN, II Tasso e le arti figurative. - Torquato Tasso. Comitate per le 

Cetebrazioni di Torquato Tasso. Ferrara 1954. Milano 1957. 220-222.; Rensselaer W. LEE, Utpictura 
poesis. La teória umanistica della pittura, Firenze 1974. 81-94.; Andor VIGLER, Barockthemen. Eine 
Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18, Jahrhunderts. Zweite, erweiterte 
Auflage. Bd II. Bp. 1974.467-471. 
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kivégzett Zrínyi Péter elkobzott, szétszóródott hagyatékában öröklődött tovább, vagy épp azzal 
enyészett el? íróasztal mellett csupa megválaszolhatatlan kérdés.17 

2 7 Arra azonban válaszolhatunk, hogy miért jelent meg a horvát Syrena épp 1660-ban, s vajon miért 
az Arianna-idillt illusztráltatták? 1659-1660: a török veszély kibontakozásának időszaka, ekkor vész 
el II. Rákóczi György és Várad, ekkor ostromolja Zrínyi Kanizsa várát, miután (Klaniczay szerint: 
Zrínyi M. 643) „az 1660 január 7-i varasdi horvát rendi gyűlésen számos intézkedést hozott az 
országrész védelme, a várak megerősítése, élelmiszertartalékok gyűjtése érdekében". Zrínyi Péter 
Syrena-fordításának megjelenését ezeknek a politikai-katonai eseményeknek a láncolatába illesztve 
időzítették. Ezért ajánlja munkáját a fordító - „nem mint deák, hanem mint . . . határvidéki bajtárs" 
- „az egész horvát és tengermelléki határőrvidék bátor vitézeinek". (Csuka Zoltán fordítása: Adriai 
tengernek múzsája. A Dalmát tengerpart költészete. Bp. 1976. 94-95.) A hadi eseményekkel pár
huzamosan ez idő tájt alakulnak-szilárdulnak a Zrínyi-fivérek külpolitikai összeköttetései is. Zrínyi 
Péter 1659 tavaszán Velence bécsi követét kereste fel „és biztosította a köztársaságot a maga és bátyja 
ragaszkodásáról", 1660-ban pedig Miklós járt Velencében. Talán a horvát Syrena kiadása ügyében is -
tehetnénk hozzá Klaniczay megállapításához (Zrínyi M. 641-642). PISZAREVICS Sándor, ,4 magyar 
és horvát Zrinyiász című alapos tanulmányából (Zágráb, 1901) jól kitetszik, hogy Zrínyi Péter a Szigeti 
veszedelem horvát fordításának második változatában (mert volt egy szöveghűbb korábbi is) milyen 
átalakításokat végzett testvérbátyja művén. Erőteljesen kiemelte a horvát jelleget (a Mongibello--
Késmárk helyett nála például az Adria-parti Velebit hegyláncolat szerepel), a szerelmi epizódokat 
elszegényítetté, az eposz hősi-morális jelentését hangsúlyozta. A XII. énekbeü CumiUa-Delimá^-
epizódból ennek megfelelően nem fordította le a Cumilla elhúzódó szüzességére vonatkozó 44. strófát, 
és a nászjelenetból is elmaradt a szerelmesek „öszvejüvésérőr' szóló egyik versszak. Mutatis mutandis: 
a magyar és horvát Syrena hozzávetőlegesen olyan viszonyban van egymással, mint Tasso Gerusalemme 
tiberutája és a Conquistata. A horvát SyrenáX ennélfogva csak a hősök: a Zrínyiek arcmásai illusztrál
hatják; a lírai jelenetek közül legfeljebb olyan személytelen, tragikus mitológiai példa szemléltetéséről 
lehet szó, mint a Thészeusz után kesergő Ariadné. (Más kérdés, hogy az Arianna-illusztráción hogyan 
„üt át" mégis Bernardo Castello Armidája.) Megjegyzendő, hogy az elhagyott Arianna jelenetének 
„illusztrált" ábrázolása már Catullus LXIV. versében feltűnik. Peleus és Thetis lakodalmáról szólva 
Catullus úgy adja elő „Arianna sírását", hogy részletesen leírja az istennő nászágyának takarójára 
ráhímzett Ariadne-történetet Ovidius Ariadne Theseo című heroidájában a takaródíszek leírása nem 
szerepel. Gyöngyösi István átdolgozása azonban - valamely forrásmű nyomán - nyüvánvalóan a 
catullusi változatra utal, amikor Ariadne keszkenőjének hímzésrajzait részletezi: 

Sok egyéb Tsudák-is reá festettének, 
Az arany selyemmel meg-elegyültenek, 
Melly közzé Syrének varrva bé-gyültenek, 
A' tengerben félig 's félig kin-ültenek: 

Kétfelöl rajzolták a' víznek partjait, 
Part szélin hínárral elegy nád-szálait, 
Szálanként a' nád köztt kákának botjait, 
Rá szálló 's tsevegő apró madarait. 

Magát-is a' Leány erre varrattatta, 
Mezítláb a' partra frissen állíttatta, 
Selyem köztt arannyal képét rajzoltatta, 
Jaj-szóra szép száját épen fel-nyittatta. 

Egymásra keresztül fonta friss inait, 
Hátára vetette arany-szál hajait, 
Fejére kaptsolta két fejér karjait, 
All,sürjen szájából szalasztja jajjait. 

(Cuma városában építtetett Dédalus temploma. Gyöngyösi István összes költeményei 1. köt. Kiad. 
Badics Ferenc. Bp. 1914. 79.) 

E tanulmány korrektúrája közben tisztázódott, hogy Zrínyit az illusztrált genovai Tasso-kiadások 
ismeretére ösztönözhette Marino is. Könyvtárában megvolt a La galéria, sebben olvashatta Marinónak 
azt a szonettjét, amely Bernardo Castello illusztrált Gerusalemme-kiadását ünnepli. Marino verses
könyveinek előszavai is tele vannak Tassóra vonatkozó fontos utalásokkal. Mindenekelőtt a Sampogna 
Claudio Achillinihez írt kísérő levele, Marino irodalomszemléleti elveinek legfontosabb összefoglalása, 
aminek egy részlete Bán Imre Barokk -antológiájában is olvasható. Zrínyi az Achilüni4eveiet, a barokk 
irodalomelmélet e nevezetes dokumentumát is jól ismerte. Vö. Kovács S. I., A lírikus Zrínyi. Kézirat. 
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Tételezzük fel végezetül, hogy Piccini nem kapott Tasso-kötetet Zrínyi Pétertől, és csak azt 
körvonalazták előtte, hogy Castello modorában készült rajzra számítanak. Ez a lehetőség is oda vezet 
el, hogy a Zrínyi-fivérek ismerték a Gerusalemme liberata illusztrált genovai kiadását. 

További meditációk helyett legalább három irányban kellene tovább, folytatni a kutatást. - Minél 
több genovai Tasso-kiadást megvizsgálni, főként az északolasz és bécsi könyvtárak állományából: nem 
azonos-e valamelyik Zrínyi esetleg fennmaradt példányával? - Klaniczay Tibor előremutató jelzései 
nyomán alaposabban feltárni a Siri - Piccini - Zrínyi kapcsolatot, mert bibliográfiai adatai szerint „a 
modenai titkos levéltárban nagyszámú Siri-levél található", s „élete végén Siri bizonyos mennyiségű 
kéziratot III. Cosimo toszkánai nagyherceghez is eljuttatott".2 8 - Végezetül tanulmányozni az egy
mással tartalmilag szinte teljesen megegyező 1590. és 1617. évi genovai kiadások bevezetőit, ajánlásait, 
annotációit, jegyzeteit.19 Ez a munka akkor is meghálálná a befektetést, ha valaha feltételezéseinknél 
nagyobb bizonyossággal derülne ki, melyek voltak valójában azok a Tasso-kötetek, amelyeket Zrínyi a 
Szigeti veszedelem megírásakor keze ügyében tartott. 

Kálmán C. György 

GYÖRGY MÁTYÁS GROTESZK MAGÁNBESZÉDEI 

1. György Mátyás életével és költészetével ez ideig egyetlen tanulmány sem foglalkozott. Irodalom
történetünk, ha valamikor, akkor nyilván csak a Kassák-jelenség és a magyar avantgárd problematikájá
nak megnyugtató tisztázása után kívánja a harmadik vonalbeli avantgardisták munkásságát be
hatóbban vizsgálni. Sőt - szólhatna egy másik magyarázat - György még a harmadik vonalba sem 
igen tartozott, mindössze tízéves munkássága és két vékonyka kötete nem érdemel több figyelmet, 
mint amennyit eddig fecséreltek rá. 

Az 1915-17-es évekkel és a magyar avantgárddal kapcsolatos munkák nagy része Györgyöt 
kizárólag mint a Ma köréből kiváltak egyikét említi, s hogy egyáltalán említik, feltehetően csak annak 
köszönhető, hogy Révai József, Komját Aladár és Lengyel József vele együtt váltak meg Kassák 
lapjától. Míg azonban a többiek tevékenységéről és életéről elég sokat tudhatni, munkásságukat 
tanulmányok egész sora elemzi, a negyedik „pártütő"1 alakja a legmélyebb homályban maradt. 

Pedig György talán nem olyan érdektelen költő, mint arra ez az ignoráció következtetni engedne. 
Meglehet, elfelejtettük; ám Kassák és Lengyel több ízben is elismerően nyilatkoztak róla.1 s ez nem 

2! KLANICZAY T., /. m. ItK 1970. 689. 
19 Castello illusztrációi sokáig rendkívül népszerűek. íme egy XVIII. századi fényűző londoni 

kiadás Castello rajzai nyomán készült metszetekkel: La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso con le 
figure di Bernardo Castelli e le annotationi di Scipio Gentili e di Giulio Guastavini Aggiuntovi La vita 
deltautore seritta da Gio. Battista Manso, marchese di Villa, E la távola delle rime, con altre aggiunte e 
correttioni. In due volumi. In Londra, Appresso Giaacob Tonson et Giovanni Watts. MDCCXXIV. 
OSZK 51. 299. Ez a példány Batsányi Jánosé volt! L. bejegyzését a kötéstábla belső felén: Batsányi a 
Paris, Quai Voltaire No 1. 1812. A Gerusalemme liberatának természetesen egyéb illusztrált kiadásai is 
vannak. Ezek közül'az 1628. évi padovai kiadást néztük át: La Gerusalemme liberata di Torquato 
Tasso. Con la vita di lui, con gli argomenti á ciascun canto di Bartolomeo Barbato con le annotationi di 
Scipio Gentile e di Giulio Guastavini et con le notitie historiche di Lorenzo Pignoria. In Padova, per 
Pietro Paolo Tozzi MDCXXVIH. OSZK 606. 716. A padovai Tozzi-kiadónál jelent meg a Zrínyi
könyvárjegyzékben szereplő Scipione Herrico Babilónia distruttája. is. Ez a Tasso-kiadás azonban -
legalábbis illusztrációit tekintve - nem vonható be fejtegetéseink körébe: a V. F. mesterjegyű met
szetek Castello rajzaitól teljesen eltérőek, a XVI. ének illusztrációjának semmi köze a horvát Syrena 
Arianna-ábrázolásához. 

'Kassák Lajos használja a szót {Egy ember élete. 7. köt. Bp. é. n. 115.). 
2 KASSÁK Lajos, Egy ember élete. Bp. 1964. 991.; K. L„ Az izmusok története. Bp. 1972. 211.; 

LENGYEL József, Életem - emlékeim. - L. J., Az őszinteség lépcsőin. Bp. 1974.400.; L. J., Válasz 
az Új írás körkérdésére. - Uo. 430.; L. J., Hagyomány és mérték? - Uo. 383. 
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