
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Zrínyi Miklós latin epigrammájának szövegéhez és magyar fordításához 

Kovács Sándor Iván a Helikon kiadásában 1982-ben megjelent Zrínyi Miklós „Mint Hektor 
Trójának-. " (Zrínyi Miklós epigrammái) c. kötet 22. lapján bemutatja a költó' saját kezű latin 
epigrammáját, melyet az Jacobus Schrenkius a Notzing könyvében dédapja képe mellé jegyzett be. A 
disztichon latin szövegét így nyomtatja a könyv 15. lapján: 

Una est et verax summa virtutis imago: 
Vivere cum possis, non timuisse móri. 

Weöres Sándor rögtönzött fordítása (vö. 22 1.) kisebb ortográfiai változtatásokkal így szerepel a 15. 
lapon. 

Egyetlen, de igaz, hív képe a vérbeli hősnek: 
Élj, amíg élhetsz, ám halni se félj sohasem. 

örömmel üdvözöljük az epigramma első, nagyjából metrumhű magyar fordítását, mégis kénytele
nek vagyunk a hűség és a hívség kedvéért néhány apró megjegyzést tenni mind a verses, mind a prózai 
fordítás esetében. Ez utóbbi így szerepel a könyv 22. lapján: Egyetlen és igaz képe a legnagyobb 
vitézségnek: /Élj, amíg élhetsz, de meghalni se félj. 

Kezdjük a latin szöveggel! A 22. lapon közölt fakszimile jól mutatja, hogy a rögtönzött 
könyvbejegyzés első változatában Zrínyi metrikai hibát ejtett, majd azt később kijavította. Az első sor 
ötödik szava eredetileg vera, mely az imago -val egyeztetve alanyesetben áll, azaz végső a-ja rövid. A 
vera virt hangcsoport creticus, ez hexameterben nem szerepelhet. A Helikon kiadványában közölt alak 
summa ugyanezen okokból marasztalható el (summa virt - creticus!). Rosszra javította volna ki Zrínyi 
a rosszat? (A javítás kétségkívül tőle származik, ahogyan ez a Kovács Sándor Iván érdeméből 
rendelkezésünkre álló anyagból kitűnik, vö. az u és m betűformákat a javítás és az epigramma, illetve a 
kertészeti bejegyzések írásképében.) Nyilvánvalóan nem ez történt. A költő azt a latin alakot 
használta, melyre a magyar prózai fordítás is utal (a legnagyobb vitézségnek). A kérdéses szó itt már 
nem az alanyesetben álló imago. hanem a birtokos esetben álló virtutis jelzője, tehát nem summa 
hanem summae nyomtatandó. (Az írásom készülte és megjelenése között eltelt idő tapasztalatait így 
summázhatom: Habent sua Fata libelli.) A kézirat képe jól mutatja, hogy nem egyszerű a-val, hanem ae 
ligaturával van dolgunk, melynek felismerését esetleg az nehezíti, hogy Zríniy e betűformái nem 
mindig teljesek vö. verax, timuisse. 

Ami a fordítást illeti, mind a versben mind a prózában fordító ahghanem téved, amennyiben követi 
Kende német változatát. (KovácsSándor Iván írásából idézem) Leben so lang' ihm vergönnt, aber nicht 
scheuen den Tod. (23 1. Weöres :£f/, ám Kovács Sándor Iván: £7/, de (Kiemelések tőlem NB>. 

A latin szöveg cum-ja. ugyanis nem cum temporale, még kevésbe dum, a possis nyilvánvalóan 
coniunctivus, a vivere pedig nem imperativus. Az a latin szöveg, melynek magyar fordítását itt látjuk, 
talán Sambucus egyik emblémacímével azonos: Dum potes, vive. A pentameter két felét nem köti 
össze ellentétes kötőszó. 

A szöveg értéséhez talán nem felesleges felidéznünk azt az antik gondolati hátteret, mellyel Zrínyi 
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neveltetése során megismerkedett, s melyhez haláláig hű maradt. Homérosztól kezdve hangoztatják az 
arisztokratikus erényfelfogás hívei, hogy az areté, illetve a virtus, különösen a summa virtus jutalma a 
testi halálon győzedelmeskedő hírnév, melyek köszönhetően a hős halála után is él. Az imago 
példázata ez: Cum possis vivere, móri non timuisse. A cum causalét figyelembe véve: Mivel lehetséges 
az, hogy élj, (éljünk, éljen az ember), nem rettenni meg a haláltól. (Az infinitivus perfectus nem ritka a 
latin költői nyelvben infinitivus imperfectus helyett vö. pl. Prop. I 1,15 ergo velocem potuit domuisse 
puellam.) 
A magunk részéről az alábbi verses alakot javasoljuk: 

Férfivitézségnek példája, az egy, igaz úté: 
Élhetsz holtod után, hát ne remegd a halált. 

A vivere fordításánál figyelembe vettem a kézirati képet. Zrínyi, úgy tűnik, a vincere alakot kezdte 
írni, s a c után döntött úgy, hogy vivere álljon helyette. A c-t e-re javította, majd a vivere alakhoz írta 
meg a pentameter további részét. 

A disztichon eredetiségének kérdésében, mint azt feljegyzésem címe mutatja, Bán Imre vélemé
nyét fogadom el, mely felé a közreadó Kovács Sándor Iván is hajlik. A költemény szerzője Zrínyi. 

Szerzőségét támogatja a metrikai javítás (vera - summae), az alkotói változtatás (vincere - vivere), 
s a kiadvány jóvoltából ellenőrizhető írásképi érvek (pl. az e betűformák az epigrammában, illetve a 
kertészeti jegyzetekben) mellett a szöveg esztétikai színvonala és tartalma is. E konkrét kép mellé ezt 
az epigrammát legtöbb joggal ő írhatta. Tudjuk ugyanis, mégpedig eposza igen hangsúlyos helyéről, 
hogy dédapja örök életének tényét, s éppen a testi halállal szembeállítva, egyik legfontosabb 
mondandójának tartotta: 
5. Adj pennámnak erőt, ugy írhassak mint volt, 

Arról, ki fiad szent nevéjért bátran holt, 
Megvetvén világot, kiben sok java volt; 
Kiért él szent lelke, ha teste meg is holt. 
A latin disztichon csak szellemében kapcsolódik az ókori halhatatlanság-gondolathoz. Szövegszerű 

antik szentencia-előzménye nincs. (vö. Thesaurus Linguae Latináé s.v. imago; OLD s.v. verax). 
Egyes metrikai megoldásai pl. az imago sorvég, illetve szókapcsolatai, pl. virtutis imago Vergiliusra, 
Silius Italicusra, illetve Cicero és Seneca erényelméletére utalnak. 

Németh Béla 

A Zrínyi-epigrammák szövegközléséhez és az „Una e s t . . ." új fordításához 

Németh Béla korrekt és hasznos cikkéhez három megjegyzést kell fűznöm. 
1. A „Mint Hektor Trójának. . ." 1983 februárjában jelent meg - feltűnően sok sajtóhibával, 

mert nem sikerült kellően gondos korrektúrát csinálni. Már csak a dedikált példányokban javíthattam a 
következőket: 

7. lap: Deü Vid-epigramma, 2, 2: „holdben" helyett „holdban", 14. lap: Olasz versike, 1, 1: 
„amanri" helyett „amanri", 1,2: „L'está" 15. lap: Latin epigramma, 1: „summa" helyett „summae", 
23. lap: 14. sor: „Syrenaia, Groff" helyett „Syrenaia Groff", 35. lap: képaláírás: „in villa könyvében" 
helyett „in villa c. könyvében", 46. lap: Vörösmarty verse, 1: „koszorútlant" helyett ,Jcoszorútlanf 
48. lap: Babits verse, 2, 1: „tudta hogy" helyett „tudta, hogy", 4, 4:„fölkölte" helyett „fdkölté", 48. 
lap: Illyés versének mottója: „hazúi "helyett „hazám", 50. lap: 27. sor: „Bp." helyett „Pécs", 35. sor: 
„Us. Mo." helyett „Uo. Ms." 

A tucatnyi hiba közül a legfontosabbat - azt, amiről Németh Béla cikke szól - Király Erzsébettel 
írt könyvünk,-az 1983 szeptemberében megjelent ,Adria tengernek fönnforgó habjai." Tanulmányok 
Zrínyi és Itália kapcsolatáról 58. lapján már kijavítottam, helyesen idézve Zrínyi latin epigrammáját: 

Una est et verax summae virtutis imago: 
Vivere cum possis, non timuisse móri. 
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