
Barta ístv~n

A' ZRÍNIÁSZ,
VAGY AZ OSTROMLOTT SZIGETI

A költő és hadvezér Zrínyi Míklös életének legjellemzőbb tartalma
il török elleni küzdelem. Ebben az állandó harcban érlelődik meg benne
az a mély reálpolitikai meggyőződés, hogya török veszedelmet fel lehet
és fel is kell számolni. hiszen a félhold már hanyatlóban van. A nemzet
akkori nagy sorsproblémájának ez a biztos. felismerése adja meg élete
kettős célját: harcolnia kell a török ellen, s ezzel, vagy inkább ezért,
helyre kellállitania a nemzeti egységet. Ennek a nagy célnak a szolqá
latába állítja tehát egyfelől hadvezéri kardját, másfelől költői tehet
ségét.

"A z o l vas ó n a k" címmel amolyan előszófélében foglalja össze
eposza elején a Szigeti Veszedelemre vonatkozó mühelytítkaít. A mű

első megjelenésének háromszázéves fordulóján megemlékezésül nézzünk
e "magamentő" írás beszédes sorai möqé, és keressük meg ott a költö
rejtett arcvonásait.

1.

"Homérus 100. esztendővel az Trójai veszedelem után lrta hlstö
riáját; énnékem is 100. esztendővel az után történt irnom Szigeti
veszedelmet. Virgilius l O, esztendeig irta Aeneídost: é n n é k e m
peÍ1ig e g yes z t en d ő b e n, s ő t e g y t é l b e n, t e o r t é n t
véghez vinnem m u n k á m a t,"

Huszonöt év körül jár a költő. Mögötte áll már hosszabb tanul
mányútja a barokk olasz földön, melynek legünnepeltebb alakjai akkor
Tasso és Machíavellí. Mögötte a harmincéves: háború, mögötte a budai
vezérlő pasa tiltakozása, a kanizsai török csapatok állandó panasza rajta
ütései ellen; tarsolyában III. Ferdinánd dorgáló levele, a nádor harctól
eltiltó rendelkezése, Ö azonbanrendíthetetlenül irja hirét egyelőre még
nem pennával, hanem szablyája élivel. Méltó akar lenni dédapjához, 8

a "jó Zrínyi Míklós't-hoz, aki 1566~ban halt hősi halált Szigetvár vé~

delmében. Csaknem százéves történeti távlatra tekinthet a negyedik nem
zedéket képviselő költő, mégis sugalló erővel ragyog fel lelkében a
dédapa hősi példája. 1.645 őszének egyik ihletett napján. tollat ragad,
és merész költői szárnyalással, maga is mint megéneklésre váró eposzí
hős, fog hozzá "Szigetvár erős őrzőjének", a nagy ösnek versbe
foglalásához. Míndössze egy tél, harctól békésebb napjain dolgozik.
Mars és Venus találkozása ez. hiszen a harcos, költő reménykedő sze..
relmes már régtől fogva, majd 'boldog völegény, s mire befejezi eposzát,
már házas ember. Az is igaz ugyan, hogy míre öt évi hevertetés után

1 A elm és az idézet! költeményrészletek helyelllrállában a Kazinczy-féle kladállt
(Pest, lil7.) k'vettem.
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kézirata nyomtatásra kerül, elveszti feleségét. Az eposz más. kisebb
verseivel együtt 1651 őszén jelent meg Bécsben. a .Kolóníaí Uduarban
Kosmeroví Máté" könyvnyomtatónál ezzel a címmel: "Adriai tengernek
syrenaía groff Zrínyi Míklós." Elmondja benne, hogy: "Isten letekint
a földre. Látja, hogy a magyarok nem járnak azon az úton, melyet
Fia rendelt; a jóságos cselekedeteknek és az erkölcsnek nincs becsülete,
lábbal tapodják a régi. szép hitet s különíéle vallásokban gyönyörköd
nek. Ezért Isten hatalmat ád a törőknek: addig terhelje. igájával a ma
gyarok nyakát, mig Urunkhoz vissza nem térnek. Ha megbánják bűne

iket. eltöri haragja vesszejét: a törököt. Akarata szerínt csakugyan meq
indul Szolírnán hada, a nagy felhő. melyet a haragvó Isten Magyaror
szágra önt. Szolimán habozik. Egerre vagy Szigetre törjön-e? Szíqet
ben a nagy Zrinyi bán a kapitány, a vitéz és jámbor lovag. Egy reggelen
szokása szerint a feszület előtt imádkozik bűnei bocsánatáért és hazá
jáért. Az Ur kegyesen fogadja imádságát: a feszület háromszor lehajlik
hozzá és biztositja. hogy kegyelme vele marad; Isten magához fogja
venni lelkét, de előbb vértanúságot szenved a poqánytól, ám -Szolímán
is az ő kezétől esik el, s így ő semmisiti meg a magyarság és ke
reSZ!t;énység legfélelmetesebb ellenségét. Zrinyi. Isten választott hőse vég
rehajtja a rábízott feladatot. Megtámadja a pogányt, s így magára vonja
Szolimán haragját. Fölesketi vitézeit és elszánt lélekkel várja velük a
törököt. Szolímán SzigeIt ellen vonul és megkezdődnek a harcok. A
szigetiekközül a bán. Deli Vid. török részről Delimán és Denirhám
a legjelesebb harcosok. A harcokat megkapó epizódok tarkítják: Deli
Vid feleségének története. aki férfiruhába követi férjét. a két kedves
barát Radivoj és [uraaícs hősi vállalkozása. Kumílla és Delimán sze
relme, a török gyermek éneke. haditanács és viszály a török föemberek
közt, stb. Az Isten a magyarokat seqítí: a törököt oly sok kudarc éri.
hogy Szolímán már azon gondolkodik. míkép vonulhasson el szégyen
nélkül Sziget alól. mikor egy póstagalambbal kezébe jut Zrinyinek a
királyhoz írt levele. amely elárulja. hogy a szigetiek végső inségre ju
tottak.Szolimán egy utolsó. döntő ostromot rendel el. amelyre egy török
varázsló az alvilág szellemeit is felidézi a törökök mellett. Zrinyi sere
gével együtt. készül a vértanúhalálra, buzditja vitézeit és elbúcsúzik tő

Hik. Az úi Gábor angyaltól mennyei koronát küld Zrinyinek s a go
nosz lelkeket pokolra űzi. Zrinyi a világbíró" Szolimánt saját kezével
ejti· el. azután ő is meghal vitézeivel együtt. Lelküket angyalok serege
viszi az égbe: '"

2.
..Egyikhez is nem hasonlítom pennámatt de -aval ő előttök kérked
hetem, hogy a z é n p r o f e $ s i ó m a vag y m e s t e r s é g e m
n e m a P o e z i s, hanem nagyob. s jobb országunk. szolqálattíára
annál."

Nem a költői hivatás lebecsüleset jelenti ez. Sokkal mélyebben él
benne az elhívatott vátesz. De a kard fénye. a harcok vakító heve

1 Sik Sán dar : Zrinyi Miklós. (48-4D. 1.)
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háttérbe szorítja még érzésében is a köftőt a katonával szemben. Zrínyí
pedig elsősorban katona. Ez az ő igazi professzíója, hívatása. Ahalha~

tatlansáll. a hirnév a katonát érinti benne a hősi küzdelmek emlékképei
során:

Nem írom pennával.
Fekete tentával.
De szablyám élivel,
Ellenség vérivel
Az én örök' híremet.

S írja is ezt az örök hírnevet. a maga íratlan dtcsőséqét nem e~y

télben. hanem egész életén keresztül, hiszen "országunk szolgálattíára"
szeritelte és áldozta azt haláláig. Ozaly várától. a szülöíöldtöl (1620)
mily,tn rövid is az út a kursaneci erdőbeli halálos vadászatig (1664).
1664' telén már nem eposzt ír, hanem kardja legfényesebb gyözeImét. Él
híres téli hadjáratot. Népek és uralkodók ünneplik. nem a költöt, hí
szen a Szigeti Veszedelem szinte hireveszetten süllyedt el a részvétlen
ség tengerében. de ünneplik hálaadó körmenetekkel. hadvezéri kalappal.
pairséggel. aranygyapjas renddel az eszéki híd feléqetőjét, a vitéz és
rettenthetetlen katonát. Dicsősége tetőpontján éri a halál. Vadkan öli
meg vadászaton a hires törökverőt, Ambár állítólag Bécsben valamikor
mutogattak egy fegyvert ezzel a felirással. "Ez a vadkan ölte meg
Zrinyi Miklóst."

3.
..Az kit irtam. m u l a t s á g é r t i r t a m,:' s e m m t, j u t a lm ot
n e m v á r o k é r e t t e; ő nekik más gondgyok nem volt: nékem'
ez legutolsó volt:'

"Kiván nyugodalmat Vers és História". -írja a IX. énekben.
!!.bből a nyuqalomból azonban neki még azon a nevezete-s 1646~08 télea
is igen kevés jutott.

Engemet perug, mídön irom ezeket,
Mars haragos dobja s trombita fel zörget.
Iban hoz házamban füstölgö üszöget
Kanizsai Török; öltanom kel eztet.

Ismerős kép: téli táj. Otthonában a költő. Irás közben az ablakon
berepül egy tüzes török ágyúgolyó. Igy zavarja meg a háború a béké8
munKát. Egyik kezében a toll. de a másikban a kard.

De hiszen csak "mulatsagért" irt. V-agy talán sokkal többet takar
ez a szerény szó? Hogy nem jutalomért, az bizonyos. de puszta "mu~

latséqért" sem! Amikor dédapja alakját ébresztgeti versben. voltaké
pen a m.aga költői megmutatásával keresi a teljesülé$ formáit. gui
is magában a felkészültséget:

Még sem tanáchtalanul keztem munkámat,
Tuduán ez dologhoz nagy tartozásomat.
Nem röjtöm Istentül vett talentomomat.
1lCfzzelis. ha lehet, köuetem atyámat.



Az alkotásvágy belső Éorrongása állandóan benne vibrál. l!z hozzá
íhletre, ez láttatja vele egyre határozottabb keretben őse századokra,
nemzedékekre mutató példáját. S e példakeresés szoros kapcsolatban
van riagy feladataival. ..A mult csak példa legyen most", de olyan példa,
amely nyugtalanít, lelkesít, összefogásra inspirál és vitézi elszánásra kész
tet. Lelkének ezt a belső izzását csak a Török Afium Dedícatíó-jában
fogalmazza meg csaknem husz év múlva: a hösí példák ..nem hagynak
nekem alunnom, míkor kévánnám, sem henyélnem. ha akarnám is."

De a lelkes hadvezérben más' úton is leleplezhetjük a költöt. Ugyan
csak a Dedícatíó-ban írja: ..Magam emlékezetiért ezt a kis könyvecs
két írtam." Arra gondolt, hogy a hősi példát nemcsak követni kell,
hanem tovább is adni az utódoknak. Mí jutalmat várhat Csáktornya ura
nagy céljának' meqvalósításáért még a fővezért méltóság elnyerhetese
előtt? A katona elégtétellel állapítja meg a .Berekesztésben."

Merre vítézséqét látta világ nagy rész,
Azokrul helyekrül minden szem reám néz,
Hírrel böchülettel valamig világ lesz.

A költő azonban gondoskodik is arról, hogy ércnél maradandöbb
emléket állítson magának. Büszke öntudattal vallja, befejezvén a Szigeti
Veszedelmet:

Véghöz vittem immár nagy hírü munkámat,
Mellyet írígy üdö sem tüz el nem moshat,
Sem az ég liaragja, sem vas el nem ronthat,
sem az nagy ellenség. írígység, nem árthat.

Igy talál a költői "talentum" a maga beteljesülésére. igy láttatja
meg a hadvezér fényes tetteinek sugarában a költői tehetség egyre in
kább öntudatosuló megnyilatkozását, így lesz a mulatság költői gond,
az ős példáján buzduló maqabíztatás, és szándékos írói tett. Ez már a
halhatatlanság felé mutat. Nem várta a jutalmat e költői munkáért kü
100, mert költő és hadvezér egy és ugyanaz érzésben' és tettben. gO!!
mégsem maradt el az "örök hír". A költöt elfeledhette az utókor, hi
szen nem olvasták. költői műveit alig is ismerték. De a hőskölteményt

életében karddal is formáló katonát nem halványította el az ..irigy
üd,6t"

4.
"írtam az mint tuttam. noha némely helyen jobban is tuttam volna.
ha több munkámat nem szántam volna vesztegetni. V a g y o n f 0

g y a t k o z á s ver s e i m b e n, de vagyon mind az holdban mind
az napban, kit mi eclípsísnek hívunk. Ha azt -monqyak: saepe et
magnus dormitat Homerus,' b i z o n y s z é g Ye n . n é I k ü I
s z e m I é l h e t e m c h o r b á í m a t: igazsággal mondom, hogy
so h a m e g n e m co r ri g á I t amm u n k á m a t. mert üdüm
nem volt hozzá, hanem első szülése elmémnek. gs ha ugyan cor
rigálnám is, úgy sem volna in perfectione, quia nihil perfectum
sub sole: nam nec chorda sonum dat, quem vult manus et mens,""

t Néha még a nagy Homeros ls elszendere.g (azaz hibát ejt a versben).
• Ugysem volna tökéletes, mert nincs tökéletes doloi a n.ap alatt, hiszen a lant

húrja sem mlndtg' azt a hanget adja, amit a kéz és ész akarbelöle kicsaln!.



Fogyatkozásokat, csorbákat emleget a költő, de nem bánkódik, nem
szégyenkezik miattok. Sőt, míntha egy kissé még büszke is lenne rájuk,
noha jobbat, szebbet. tökéletesebbet is tudott volna alkotni, ha országos
gondjai ette több időt engedtek volna. Valamennyi között ez :volt 'ét

..legutolsó" gondja. Vagy talán mégsem? Ismét le kell lepleznünk a sze
rénykedö, szinte szemérmes költöt, helyesebben: sorai mögé néznünk.
hogy mi is az igazság. .

Az eposz egykorú kézirata őrzi a költő sajátkezű javitásla1t. Az tf
tény, hogy régebbi fogalmazását a kiadás számára mégegyszer átnézte, javí..
totta és kiegészitette. Hogyakézírat és az első kiadás szövege közt
eltérés van, hogy sok a nyomdai hiba, strófakihagyás és megváltoztatott
sor, míndez világosan azt mutatja, hogy Zrinyi c s a k a . kézírat szö
vegén símítqatott, javítgatott, de a nyomdai szöveget valóban nem cor
rigálta, nem nézte vagy nem nézhétte át. Erre talán egy második kiadás
esetében lett volna alkalma. A második kiadás azonban csak 1817-ben
jelent meg Kazinczy gondozásában. Ez az igazság. Ugy kell tehát fo
gadnunk a Szigeti Veszedelmet, amírit ..első szülése't-ként árad felénk
fogyatkozásaival, csorbáíval, erényeivel és hibáival együtt.

"Bizonyos, hogy nehéz olvasmány, - írja Sík Sándor. ~ Azzá
teszi kemény, darabos, egészen egyéni nyelve, elavult, döccenökkel teli
(a sietségben tudatosan elhanyagolt) verselese. Ezt a nyelvet Kazinczy
óta, ezt a verselest Gyöngyösi, Csokonai, Berzsenyi óta nem tudja el
viselni az átlagos magyar ízlés." Hogyan fogadta hát ez az "átlagos
magyar ízlés" az eposzt? Barátai, akik között szétosztotta verses kötetét.
bizonyára örömmel. De mások kevéssé élvezték a rímeíben, dallamossá
gában .ugyan veretes, de épen nem vonzó és szórakoztató monumen
tálís alkotást. Az első kiadásnak alig tíz példánya ismeretes ma. Ko
ra úgy látszik a ..gazdag nagyúr játékos kedvének megnyilatkozását
látta" csupán a kötetben. Wallaszky Pál Conspectus-ában (1808) Zri
nyiben az ..íncomparabílís heros't-t ünnepli, bár megemlíti, hogy ha
záját nemcsak fegyverrel törekedett megszabarUtani a török veszedelem
től, hanem írásaival is. A hadvezért kora és az utókor is megbecsülte,
de a költöt elfeledte.

S a későbbi irodalomtörténetírás? Széchy Károly világirodalmi re
meknek hirdette a Zrínyíászt, költőjét pedig "csodajelenségnek." Pintér
Jenő ezt írta le róla: ..Formar fogyatkozásai miatt nem iktathatjuk ezt
az eposzt a befejezett magyar müvészí remekek sorába." Mások azt
fogták rá, hogy költői nyelve pongyola, zeneietlen, hogy a költő ma
gyar nyelvérzéke fogyatékos, hogy sok benne a dallamtalan sor, a rossz
sormetszet és gyarló rím.

Ss mégis! Hányan észrevették, hogy ..bizonyos varázst .gyakorol e
IOSISZ ritmusú előadásnak faragatlan erélye, zabolátlan menete s a tárgy-

. hoz Illő görgeteges Iolyása., (Beöthy Zsolt). Ráday Gedeon felfe-
dezte. Atírja.. prózába, hexameterbe.majd a török ifjú énekét jambusos
dalba önti. Kazinczy Ferenc két kötetben kiadja (1817). Kónyí János
..Magyar hadi román, avagy gróf Zrinyi Miklósnak Szigetvárában tett
vitézi dolgai" címmel (1779) szines króníkát ir belőle. Arany János is
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6kk>lgozta néhány résmtét. Vékony Antal pedig a nép számára. ntpicfl
stílusba öntötte "Sziget ostroma" címmel (1892). Mészöly Gedeon az
egész költeményt átsimította mai nyelvre. élvezhető formában. az eredeti
szépségek tiszteletbentartásával (1927). Igy jutott el a Szigeti V eszede~

lemhozzánk. Sajnos. még mindig nem az egész nemzet. hanem csak az
ifjúsá9 nevelődik rajta. mint "kötelező olvasmányon", melegszik tüzé
nél. s tanul belőle lelkes és áldozato! hazaszeretetet. Az új középísko
Iaí tanterv méltó helyére emelte a .nagy költöt, a nagy nemzetnevelök
sorába.

5.

"p a b u I á k k a I k e ver t e m II z h i s t 6 r i á t; de úgy ta
nultam mind Hornérostul mínd Virgiliustúl; az ki azokat olvassa,
megesmerheti eggyiket az másíktül."

A história rideg. figyelemfárasztó valóság. A költő hát a mese
útjára lép. Miféle fabulákhoz fordulhat a XVII. slZázadi költő? A mese
rekvizitumok nagy tárházában válogathat. Az antik mítolóqíából a
"puzdrás kis-isten". Cupido. Venus, Diána "szép Isten-Aszonkák", "ha
ragos Mars" , vagy a szép Adonis alakjai frissen lebbennek elénk az
eposz keretében. A Styx és Lethe, Cocytos és Phlegeton Iuríáí, "Har
pyák, száz Bríaréusok", "rettenetes Öríások és Chimérák" népesitik be az
eget és földet. mint klasszikus meseíhletések. Homeroezra és Verqílí
uszra hívatkozík egyedül. de Tassót is említhétte volna. aki akkor volt
elemében. mikor kelet tündérvíláqát és szerelmát festhette. Van azonban
még egy nem méltatott fabula-forrásae a magyar népmese és népballada.
A magyar néphistóriák és népballadák reminiszcenciái is ott ragyognak
a költő tollán. Idézi szép "Lándor Fejér-vár'l-át, s benne "CumilIát,
Chászár szép leányát". akinél "Szöb lélek szöb testben nem szorult a
földön." A XVI. századi népballada, A fogoly katona "Császár szép
leánya, Gyönge víolája" képét idézi a jelenet, azonos szótagszámával,
ritmusával. CumilIa és Delimán fülledt szerelnie is tragikus. mínt a bal
ladabeli. A "szép szemű, - szép hajú" Cumillát méreg öli meg. Delimán
pedig örjöngő fájdalmában:

Mesztelen az fákat tövébül rángattya.

Nem a magyar népinesék Fanyúvöjére emlékeztet. ea;. a kép? s •
következő?

Demírhám, az erős. melynél erősb nem volt,
Sohul, valamelyre Szulimán parancholt.
Mert az gyökerébül nagy tölgy fát kirántott,
Ököllel agyon vert egy nagy elefántot.

Igy keveredik az eposzban mese és valóság. fabula és história.

6.

..Török. horvát. deák s z ö k a t keverte. verse
i m b e n. mert szebnekis gondoltam úgy; osztán szegény az magyar
nyelv; az ki históriát ir. el-hiszi szömet."



TolIÍ\le Jabb, holland nyelvész, 1660-boo mint a költő vendége
járt Csáktornyán. Beszámolójában nagy elismeréssel említi, hogy a bán
horvát, szlovén, német, latin, olaisz és török nyelven époly kítűnöen

beszélt, mínt magyarul, úgyhogy akik a maguk nyelvén hallották őt be
szélni, bizony nem tudták volna megmondani, hogy melyík is a költő

anyanyelve igazán.
A szándékos. tudatos nyelvgazdagítás új oldaláról mutatja be. Zri

nyit. A nyelvszínezésnek elemi foka ez a szókeverés, de példamutató,
mert ő az első magyar író, aki az "újmagyar kor" színtelen nyelvét
merész fordulattal irodalmivá akarja emelni. Csak ezt az egy módot
látja még, az idegen nyelvet jellemző kifejezésformák átvételét, de úttö
rése nyomán ott jár nemsokára szerencsésebb költő-utóda, Gyöngyösi
István, akit, mint Kazinczy írja: nemritkán kapott el "B poétaí tűz,

hogy merjen" is, azaz újítson.
Szép a Zrinyiász zala-göcseji ídiómája, de a költő még szebbé.

az általa beszélt nyelvekhez méltóvá szeretné formálni. S ez érthető.

mert legalább hat nyelv költöi szépséqe torlódott tolla alá .. Igy lett az
eposzíró egyik legkorábbi nyelvújítónk.

7.

"Z r i n y i M i k I ó s k e z é n e k t u I a l d o n i t o t t a m S z u I
t á n S z u I i m á n h a I á I á t; Horvát és olasz croníkábúl ta
nultam; az Törökök magokis úgy beszéllik és vallyák. Hogy Istvánfi,
és Sambucus másképpen irla. oka az, hogy nem úgy nézték az
magánosvaló dolgoknak keresését, mint az országos dolognak his
tória-folyását. Akarmint volt, ott veszet Szulímán Chászár, az bí
zoníos."

Hogyan is dolgozik hát a költő? A történelmi tény neki roppant kö
zönséqes, egyszerű és költőíetlen: a "juh-akol"-nak csúfolt Szigetvár el",
lenáll, s a' hatalmas császár Szukmánt ostrom közben, á falak alatt meg
üti a guta. Zrinyi a szájhagyományra és, irodalmi forrásokra támasz
kodva él az eposzírót megilletö költői. anyagformáló szabadsággal. Sik
Sándor írja, hogy "Szigetvár ostromától (1566l a Szígeti Veszedelem
megjelenéséig (1651 l jóformán minden évben jelent meg valahol könyv,
amely a török hatalom megsemmisülését [ósolta, némelyik pontos év
számmal is. Zrinyi jól ismerte "amaz közprófetíákat, akiket mínd török,
s mínd keresztény nyelveken forgatnak, hogy közel vagyon az török
hitnek romlása." Erre épít a költő, amikor ezt a tudatot okaiban . visz
szavezeti a XVI. századi Sziget falai alá, előre látván a következményt.

Amikor a szige.ti hős a "harmad negyed íziq" szóló büntetéssel
szemben a várral együtt magát is felajánlja Istennek váltságul, a feszü
let elfogadja áldozatát e hármas jutalom ellenében: al Zrinyi mártírom
ságot szenved a poqánytól, b l a török hatalmát és erejét veszti Sziget'
alatt, c l a szultánt a bán vitéz keze öli meg.

A költő a negyedik nemzedék józan és reálisan számottevő poli
tikai magatartásával nézi az események fejlödését, a török hatalom ré
seit, gyengülését. A szigetvári megtorpanás volt az egyik legutolsó
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nagy török erőfeszítés, amely lassan előkészítette 1686~ot, Buda felsza
badítását.

Ilyen előkészítés után hozza meg az utolsó ének a művészi meqol
dást. Zrinyi méltó ellenféllel áll szemben, mert a császár

Ha kegyetlenség szüvében jelt nem tenne,
Talán keresztyén közt is legnagyobb lenne.

Az utolsó nagy rohamban aztán a hős bán "derekában ketté sza-
kasztá" Szolímánt.

Ez volt vége az nagy Szolimán Chászárnak...
Az lsten engette Groff Zrini Míklösnak
Díchéretít ennek hatalmas próbának.

Szígetvár ' elbukott, de ez a bukás megteremtette a legnagyobb
gyözelmet, a kereszténység győzelmét.

8.
"I r t a m s z e r e I em rü II s, de chendessen; n e m t ft g a d h e
t o m h o g y o I y k o r a z i s n e m b á n t o t t, Osztán nem
egyenetlen az szerelern vitézséggel, abbul az versbül tanultam:

ln galea Martis nidum fecere columbae,
Apparet Marti quam sit amica Venus!

lsten velünk."
gn, az ki ez előtt iffjú elmével
[áczottam szerelemnek édes versével.
Küszköttem Viola kegyetlenségével. ..

Ezekkel az őszinte sorokkal kezdődik a Szígeti Veszedelem. A
nagy nyitány egyszerre feltárja a költő fájó sebét, hosszú ideig remény
telen szerelmét. Hosszú volt az út 1646 február ll-ig, amikor. oltárhoz
vezette a gazdag Draskovich Mária Eusébíát, aki csak nagyon nehezen
hajolt a költő felé. Zrinyi szíve izzó érzelmeit a költő ajkára bízza;
s újszerű, pásztori versekben, .Jdíllíumok't-ban ostromolja választott
ját. Balassa még virágénekekkel könnyít szerelmes szivén könnyed s
átlátszó szímbólumokkal. A. szemérmes Zrinyi viszont álarcot ölt barokk
saHangokkal. Ö Títyrus, a szerelmes vadász, aki a Dráva erdejében
nagy jegenyefa alatt panaszkodik: a kegyetlen Viola nem hallagtja
meg. "Nem használ... könyv-hullás",', "nem használ szép vers... ". a
"kegyetlen Syrena", nem könyörül, nem szánakozik. Hiába hordozza
homlokán szívét, Viola, úgy látszik, mást szeret. De azért remél:

Ad jobbat az Isten! megsárgui a kalász.
Udővel meg vidul az meg búsult vadász.

Reménykedik, s nem hiába. Mint süveg mellett az árvalányhaj bó
bítája, le-le-hull egy-egy virágének foszlány Viola szívére is:

... fagyal fának fejér virága
Le hull az földre...

1 Mars sisakjában fészket vertek a galambok, ebből la kitetszik, hOiY mily ked
ves Venus Mars előtt.
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Ugy lepyen édes szüvem az mint akarod.
Mert engemet az te szép versed meg hajtot.
Immáron ez után lészek szolqálód,
Tarsod és szeretőd és te szép virá.goc!.

Viola kevély, fehér área is feléje színesedík majd. Venus és Mars
küzdelme a barokk álarc és az újhumanista háttér mögött.

en Márst énekelek haragos fegyverrel
Kínzó szerelmemet hom' felejtsem evel.
Más felől kis Isten meg kerül fegyverrel
"Hartzol, vagdalkozik lángozó szüvemmel.

Talán ezért kell boldogtalanul meghalnia Cumillának is?
"Mulatságért irtam". Talán mégsem! Bánatöles búkergetés, bú

felejtés fájdalma izzik a versek néma soraiban. Önmaga és reményte
lenül szerelmes szíve elől nienekült a költő:

... érte fejemet ágoztam Iaurusban,
De szelet fogtam. pénzt gyüjtöttem álmomban.

Ilyen emlékek fonják át az ifjú költő ,.édes" verseit, mig le nem
csendesedett belső vihara és Máría-Eusébía-Viola meg nem vigasz
talja::

Ú, ISTENEM, BB SZö RNVŰ AZ
Ö, Istenem, be szörnyű ~,

hogy olyan esendő az ember!
Vadul figyelem magamat
soha nem szűnő félelemmel:
hogy kezem. lábam, a szivem
alattomban mire is készül,
hogy vajjon ellenállnak-e
a kísértéseknek vitézül,

vagy azt teszik, mi jólesik.
amit titokban megkivántak,
akár az ellenség. aki
könyöreelenül hátbatámad?
Ma, holnap és mindenkoron
készenlétben kell egyre lennem.
Az érzékszervek tartanak
engem örökös rémületben.

Olyan ez, mint az iszonyú
fogság, mi addig tart el épen,
amig az ember él, amig
sóhajtok, a szivemet érzem.
Aki meghal: megszabadul.
felfelé száll, mint a madárdal,
de aki él: szüntelenül
küzd, el van foglalva magával.

Toldalagi Pál


