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Kovács Sándor Iván kísérő tanulmányával. Bp. 1980, 

Szükségtelen a hasonmás kiadások fontosságát 
bizonygatni. A művet alaposan ismerők is új 
összefüggésekre figyelhetnek fel, ha otthon is 
lapozgathatják a különben csak néhány nagy köz
könyvtárunkban fellelhető eredeti fakszimiléjét, 
így például mindjárt feltűnő, hogy ebben a kötet
ben minden versnek helyiértéke van; hogy 
mennyire nem csupán a Szigeti Veszedelem publi
kációja az, körítésül néhány egyéb verssel; s hogy 
ennek folytán a Peroratio sem csupán a nagy 
eposznak, hanem az egész kötetnek berekesztése. 
Evidencia; mégis így, egy hasonmást kézben 
tartva, mindez hangsúlyozottabb jelentő
séget kap. 

Tartósabban tűnődhetünk el azon a másik evi
dencián is, hogy voltaképpen az első kinyom
tatott magyar világi költői életművet tartjuk 
kezünkben, ráadásul a szerző gondozásában; egy 
tábornok áll előttünk, aki szerelmes panaszait is a 
világ tudtára adja; aki a szemmel láthatólag nagy 
gonddal megterveztetett metszetben barokk 
kagyló-hajócskában, fésülködő-cicomázkodó sellő-
tündérek kíséretében, hadi páncélzatban sóhajtja 
el jelmondatát, az iránt sem hagyva kétséget, 
hogy ő maga az Adriai Tengernek Szirénája, vagy
is tüneménye. Aztán a mű megjelenésének, meg
rendelésének, példányszámának, elterjedésének 
máig nem tisztázott körülményei... Egyszóval: 
nyugtalanítóan érezzük, hogy minél többet tu
dunk kiváló kutatók fáradozásainak eredménye
képp Zrínyiről, annál kevésbé ismerjük őt, élet
műve több titkot rejt. E „titok" közül az egysze
rűbbeket a hasonmás kiadás segít megfejteni, 
amint arra egy korábbi, örvendező recenzióban 
már rámutattunk. (Élet és Irodalom, 1981. 
31. sz.) Lássuk most e szakmai kérdéseket. 

Kovács Sándor Iván kísérő tanulmányában 
arra vállalkozott, hogy a kiadástörténetet ismer
tesse és a kinyomozható példányokat tanul
mányozza. Ez ugyan a megtárgyalásul kínálkozó 
témakör leszűkítése, viszont ugyanakkor azt a 
várakozást kelti, hogy a dolgozat e szűkebb meg
közelítésben kimerítő lesz. 

„Zrínyi megelőzte korát, de nem hatott rá" -
idézi Kovács Sándor Iván mindjárt a tanulmány 
elején Arany Jánost és máris feltámad a kétség: 
valóban? Nem hatott volna? Amikor a verses
kötettel egy évtizedben keletkezett Siralmas 
panasz teli van Zrínyi emlegetésével, s bár költe
ményeire nem hivatkozik, mégis ismertnek téte-
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lezi fel őt, s nem csupán hadvezérként vagy poli
tikusként? 

De haladjunk sorjában. 
A tanulmány szerzője véglegesen és megnyug

tatóan tisztázza, hogy a költő által is jóváhagyott 
végső szövegnek - mert tudunk korábbi változa
tokról - „a bécsi kiadásból ismert szöveget kell 
tekintenünk". (12) Felhívja a figyelmet a költő 
számmisztikái ügyeskedéseire, például, Kiss Kor
nél nyomán arra, hogy „az egyes énekek be
számozott strófáit összeadva az 1566-os év
számot . . . kapjuk eredményül". (13) De ha ez 
így van, s ha meggondoljuk, hogy Balassi verseivel 
kapcsolatban milyen meggyőzően mutatta ki 
Horváth Iván egy bonyolult számmisztika jelenlé
tét: akkor nem lehetetlen, hogy a kötet további 
ilyesféle meglepetéseket is tartogat. Ez megint 
a hasonmás kiadás páratlan előnye: csak ennek 
birtokában tűnődhet valaki ilyesmin. 

Kovács Sándor Iván ezután az 1651 utáni 
legfontosabb Zrínyi-kiadásokat veszi sorra, leg
többet Négyesy félbemaradt Zrínyi-kiadásával 
foglalkozva. Boncolgatásának eredménye, hogy 
mindmáig fájdalmasan hiányzik a tudományos 
igényű kritikai kiadás, mert - a pontos, de 
szintén nem betűhív 1958-as kiadástól eltekintve 
- egyik Zrínyi-kiadvány sem megbízható. Ugyan
akkor viszont ez a fejtegetés azt a benyomást 
kelti az olvasóban, mintha a dolgozat minden 
egyes Zrínyi-kiadványt számba vett volna. Dyen 
kevés lenne? Jól vagy rosszul gondozva, de 
Kazinczynak a szerző által is méltatott kétkötetes 
Zrínyije után, 1847-tól kezdve, nem csekély 
számú Zrínyi-verseskötet látott napvüágot, 
nagyon is bizonyítva az utókor érdeklődését 
iránta, mely érdeklődés messze túlszárnyalta a 
Balassi, Rimay és sok más régi költőnk iránti 
érdeklődést! Ezt a tényt mindenképpen érdemes 
szem előtt tartani, s ezt a szerzőnek is közölnie 
kellett volna valamilyen formában. Itt van 
például az önkényuralom korából Toldy Ferenc 
Zrínyi-gyűjteménye, 1853., és 1854-ben ennek 
már második kiadása! Aztán Greguss Ágost 
1863-as Zrínyije; aztán Abafi Lajosé a Nemzeti 
Könyvtárban, 1879.; és így tovább, még vagy 
húsz Zrínyi összes vagy legalábbis Szigeti Vesze
delem - ahogy a cím nélküli eposzt elnevezték -
1906-ig. Ötven év alatt elég szép szám. És ezek 
csak a magyar kiadások. De megérte volna a 
fáradságot a német - Budapest. 1876 - és az 



olasz - Fiume, 1907 - akkor modern fordítá
sokkal is foglalkozni, sőt, talán Körner Zrínyi
drámájára is egy pillantást vetni, bár az termé
szetesen a szigeti hős sorsát és nem a mi költőn
ket és művét választotta tárgyául. 

Gondos körültekintéssel veszi viszont sorra a 
szerző az Editio Princeps példányait, különös 
figyelmet szentelve a possessori bejegyzéseknek. 
Itt van aztán Kovács Sándor Iván igazán elemé
ben! Különösen érdekes az 1676-os radnótfáji 
kéziratos másolathoz csatolt öt epigramma, 
Zrínyi modorában, ismeretlen szerzőtől. Ujabb 
bizonysága, hogy Zrínyi mélyebben élt a köz
tudatban, mint Arany hitte. Szerfölött tanulságos 
Pázmány Miklós grófnak egy Alamócban őrzött 
példányba írott verse. Ezt Kovács Sándor Iván a 
Magyar Könyvszemle 1882-es évfolyamában meg
jelent névtelen közlemény alapján mutatja be. 
Nem ártana az alamóci példányt alaposabban 
szemügyre venni. Kovács Sándor Iván, Jeney 
Ferenc 1963-as tanulmánya alapján, egyoldalúan 
kedvezőtlen képet fest a Balassiénál nem szer
telenebb életű Pázmány grófról, a nagy érsek-
prímás unokaöccséről. A kétségkívül átlagosnak 
nevezhető vers mégis egy költőt sejtet, akinek 
nem ez lehetett egyetlen próbálkozása; emellett 
ez a Pázmány gróf megjárta Franciaországot, s ott 
bizonyára nem csak kocsmákban és ruhaszabók-
nél fordult meg. Versének emellett a minőségtől 
függetlenül is vannak fontos részletei: Zrínyi „az 
uraknak igazán példája"; ha tíz Zrínyihez hasonló 
férfi élne az országban, „szabadság s jó hírnév 
kész hazánkba térni" - egyszóval, Bethlen 
Gáborról se írtak le ennyi dicséretet a kortársak, 
mint Zrínyiről. Ezen sem ártana eltűnődni. Meg
jegyzendő az is, hogy Pázmány Miklós előbb 
publikált, mint Zrínyi, igaz, latinul és Kölnben 
(Praxis et usus Schedae Menstruae, 1639) - ha 
hinni lehet Szinnyeinek. (A könyvet én nem 
láttam.) Mindenesetre, ha a tanulmány egyik fő 
tárgya ennyire az utóélet és a bejegyzések sorsa, 
érdemes lett volna Pázmány Miklóssal be

hatóbban foglalkozni, hiszen a nagy kardinális 
„kettőnknek vala mindenkor mesterül". 

Mint ebből is kiderül, Zrínyi hatását mond
hatni rendkívülinek nevezhetnénk. A tanulmány 
mintha mégsem osztaná ezt a nézetet; talán, mert 
a szerző erről külön s részletesen óhajt írni, mint 
az utolsó, 136. jegyzetben írja: „külön tanul
mányba kívánkozik a lírai költő Zrínyi 
XVII-XVin. századi hatásának felmérése . . . 
egyáltalán... a lírikus Zrínyinek és hatásának 
(fejlődéstörténeti helyének) komplex vizsgálata. 
Egy készülő monografikus összefoglalásban majd 
ezt próbálom megkísérelni." (79) Kíváncsian és 
örömmel várjuk ezt a monográfiát, ám ettől 
függetlenül sem lett volna haszontalan az e tanul
mányban közölt részadatok sorát összefüggőbb 
áttekintésben értékesíteni. Hiszen a kiadás köz
vetlen körülményeiről sem tudtunk meg sokat, 
erre vonatkozólag az eddigi kutatási eredmények 
(Klaniczay) sem kerültek e kísérő tanulmányban 
összefoglalásra; vajon nem nyomozható-e ki több 
adat „Kosmerovi Máté, császár őfelsége könyv
nyomtatója" terjesztési módszereiről, Zrínyi 
ezzel kapcsolatos igényeiről vagy utasításairól; 
arról, hogy árulták-e egyáltalán a könyvet, vagy 
netán Zrínyi a legtöbb példányt - ami nem le
hetetlen - maga küldözgette szét, s ha igen, kik
nek? Azt helyesen látja a zerző, hogy a puszta 
tény: a kötetet hamar másolni kezdték, a siker
nek s annak jele, hogy elfogyott. De talán annak 
is jele, hogy nem nagyon árulták? És, ha így volt, 
miért nem gondoskodott Zrínyi újabb kiadásról? 
Tehette volna. 

De ezzel talán túl messzire kalandoztunk. 
Marad az örvendetes tény, hogy régebbi iro
dalmunk egyik remekművét szinte mintha az 
eredeti kiadásban olvashatnánk, s hogy egy 
gondolatébresztő kísérő tanulmány, a Zrínyi élet
művét alaposan ismerő szerző tollából, fel
ébresztette lelkes türelmetlenségünket: minél 
többet, mindent megtudni Zrínyiről. 

Nemeskürty István 

387 


