
ZRÍNYI ÉS KRNARUTIC. 

Egy emberöltövei ezelőtt néhai Hajnal Márton beható 
vizsgálat tárgyává tette Krnarutic hatását a Zrinyiászra.1 Ha 
irodalomtörténetírásunk visszautasította is azokat a fiatalos 
túlzásokat, melyekkel Hajnal tanulmányában a Zrinyiász költői 
értékét és eredetiségét kisebbítette, Krnaruticról és Zrinyihez 
való viszonyáról ma is csak annyit tudunk, amennyit Hajnal 
értekezése mond. 

Azóta a horvát irodalomtörténet Krnaruticról és főművének 
keletkezéséről sok újat állapított meg. Ezekről nekünk is tu
domást kell vennünk, hiszen részben legalább megváltoztatják 
azt a képet, mely a zárai horvát költőről eddig elénk kiraj
zolódott. Hajnal érdemeiből semmit sem akarunk levonni, sőt 
mindig rámutatunk arra, ami megállapításaiból éitékállónak 
bizonyul, de úgy érezzük, kötelességet teljesítünk, mikor a 
Zrinyiász és költője horvát kapcsolatai felülvizsgálata során 
most Krnarutic szerepét óhajtjuk Hajnaltól részben eltérően 
bemutatni. 

1. 
A Krnaruticok, mint zárai nemesek, a XIII . század dere

kától kezdve, előkelő szerepet játszottak a város történetében.2 

Különösen kitűntek Velence iránt való hűségükkel. Ezért a 
Signoria 1446-ban Vranában és Biograd na tnoru mellett 
Pakoátani helységben birtokot adományozott nekik.8 A költő 
nagyatyját Bernátnak (Bernardin, Brno), atyját Donátnak 
hívták. Édesanyjának leányneve Gallelli Marina. A Gallellj ek 
szintén régi zárai nemesek voltak s a magyar királyhoz való 
hűségük miatt száműzetést is szenvedtek. Egy 1527-ből való 
összeírás szerint Krnarutic Donátnak hat gyermeke volt. Ezek 
közül 1558-ban három élt: Bernát, Péter és Dionora. Donát 
1540, felesége 1560 körül halt meg. 

1 Hajnal Márton: Karnarutié es a Zrinyiász. EPbK. XXIX. évf. 
111—124,200—212,279—296 1. és különnyomatban 48 I. 

2
vA költő és családja itt következő rövid történetére nézve forrásunk 

Ürlic Sime: Prilozi za biografiju Brna Krnarutica (Gradja, VIII. k. 341 
—364 1.) c. értekezése. Utána írjuk a család nevét is Krnaruticnak. 8 Vrana latin neve Aurania; Biograd na moru szép magyar neve 
Tengerfehérvár. 

9* 
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A költő 1515 — 1520 között született.1 Úgy látszik közép
iskoláit a zárai híres intézetben, jogi tanulmányait Padovában 
végezte el. Azután Péter öccsével együtt katonai szolgálatba 
lépett. Velence Zárában, Dalmácia fővárosában, a török határ 
közelsége miatt sok katonát tartott . A többi között két csapat 
könnyű lovasságot is : a Levantini és a Crbvati nevű huszár-
csapatokat. Az elsőnek a legénysége leginkább albánokból 
és görögökből, a másodiké túlnyomólag horvátokból állott. 
A két Krnarutic az utóbbiban szolgált. A költő hamarosan a 
Crovati parancsnoka (capitaneus, colonello, vojvoda) lett és az 
1537—40-i török-velencei háborúban kitüntette magát. Ezért 
a dogé havi két dukát «provisiót» rendelt számára. Jóval 
később Krnarutic Péter lett a Crovati parancsnoka s mint ilyen, 
1570-ben a város falai alatt táborozó török ellen harcolva hősi 
halált halt. 

Krnarutic Bernát, úgy látszik, kevéssel az említett török
velencei háború befejezése után kilépett a katonai szolgálatból. 
1538-ban a török elfoglalta Vranát és száz éven át birtokában 
tartotta, Pakostanit meg ismételten feldúlta. Krnarutic nehéz 
anyagi viszonyok közé került. Polgári szolgálatban iparkodott 
megkeresni kenyerét. A város jegyzőkönyveiben ez időtől fogva 
állandóan szerepel mint békebíró (arbiter, dobár covjek)* és 
ügyvéd (causidicus,pravad govornik). 1546 óta városi hivata
lokban is találjak. Úgy látszik, ügyes, használható embernek 
bizonyult. 1550 óta consiliarius comitis, azaz a négy zárai 
nemesből álló legfőbb bírói testület tagja, mely a Velencéből 
küldött conte (comes) elnöklete alatt polgári pörökben ítélke
zett. Két ízben a város mint «orator»-t küldi Velencébe, hogy 
a Signoriánál fontos zárai ügyeket intézzen el. 

1548-ban megházasodott. Egy Draganic vagy Dragojevic 
nevű sebenicói nemes leányát, Margitot, vette feleségül. Sok 
gyermeke született. A házasságát megelőző időkből volt egy 
törvénytelen fia. Ezt katonának nevelte. Házasságából négy 
fia és hat leánya származott. Péter nevű fia a török ellen 
küzdve esett el, György török fogságban pusztult el, Donát 
előkelő szerepet játszott Zára életében és a Signoria lovagi (eques, 
cavagliere, vitéz) címet adott neki, a negyedik fiú, Sforza, 
szintén a város szolgálatában állott. A Krnarutic-fiúk közül 
egyedül neki maradtak leszármazói. Leányai közül kettő apáca 
lett, a többi zárai és sebenicói nemesekhez ment feleségül. 

1568 óta egyre ritkábban lehet találni a költő nevét a 
városi jegyzőkönyvekben, utoljára 1571. dec. 30-án. Másfél év 
múlva, legidősebb leánya, Paula (Pavica) esküvőjén (1573 
júl. 27) már mint néhai említtetik. Azt tudjuk, hogy a zárai 

1 Valószínűbbnek tartom, hogy Krnarutic 1515 körül született. Még így 
is nagyon fiatalon lett a Crovati parancsnoka. (L. alább.) 
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franciskánus templomban helyezték örök nyugalomra, de sírja 
ismeretlen. Felesége 1608-ban halt meg. A Krnarutic-család 
1726-ban egészen kihalt. 

2. 
Zárában Krnarutic előtt már volt némi horvát irodalmi 

élet.1 A glagolita irodalomnak a közeli Veglia, majd Zengg 
volt a székhelye, kisugárzása elérte Zárát is. Az egyházi 
líra legkorábbi nyomai 1177-ig, mennek vissza, és az egyházi 
drámát is művelték a városban. A nyugati regényes elbeszé
lések első horvát átültetései Zárából valók (1389). A horvát 
nép epika kialakulásában is szerepe volt a városnak. Néhány 
legkorábbi termékét zárai írók jegyezték fel. Maga Krnarutic 
fő mű vében emlegeti ezeket a bugarieticákat, (II. ének 193.. 
255 sor) s ez közismert voltukra vall.2 

Ilyen előzmények után lépett fel az első jelentékeny zárai 
horvát költő, Zoranic Péter (1508—1570). Zoranic 28 éves 
korában írta meg Sannazzaro híres Arcadiája, mintájára Planine 
(A hegyek) c. pásztorregényét, mely erős horvát nemzeti érzé
sével és a spalatói Marülic Marko (1450—1524) költészetének 
dicsőítésével maradandó hatást gyakorolt Krnaruticra. 

Zoranic nyomába egy írói triász lépett, melynek tagjait 
személyes barátság is fűzte egymáshoz. A triász tagjai : 
Krnarutic, Pelegrinovic Misa (f 1563) és Budinic Simon 
(1535 — 1600). Pelegrinovic lesinai. származású volt, de 1549 
óta Zárában élt ; nevét a ragúzai Cubranovic András (1480— 

,1530) híres mascheratájának {Jedjupka = Egyiptomi nő, azaz 
cigányasszony) utánzatával tette ismeretessé. Pelegrinovic 
összeköttetésben állott több lesinai és ragúzai íróval. Talán neki 
köszönheti Krnarutic, hogy műveiket megismerhette. Budinic 
egyházi író volt és m^nt fiatalabb nem igen hathatott köl
tőnkre. Van egy verse, melyben Pelegrinovic Jedrupká')éX 
dicséri.3 Krnaruticnak voltak más írói összeköttetései is : a 
spalatói Tartaljic Péter és a lesinai Brtuöevic Hortensius vers
ben ünnepelték. 

Adatok híján nem számolhatunk be arról, mikor kezdett 
Krnarutic verselni. Reánk maradt három műve a XVI. század 
hatvanas éveiből való és nem vallanak kezdő íróra. A legko
rábbinak a Smrt Pirama i Tizbe (Pyramus és Thisbe halála) 
látszik közöttük. Ovidius ismert történetét öt énekben és'1400 

1A dalmát-horvát irodalomra nézve a legújabb összefoglalás Lozovina 
Vinkó : Dalmacija u hrvatskoj kvfúevnosti. Zagreb, 1936. 287 1. 2 Ez a siklósi ütközettel kapcsolatban történik. Zrinyi ugyanez ütközet 
után mondja: «némely horvát dávorit nagy torkkal kezdé». (IV. ének 39. 
versszak). Zrinyi forrása itt Krnarutic. 

/8 Krnarutic, Pelegrinovic éa Budinic kapcsolataira nézve 1. Urlic idézett 
tanulmányát. (350, 351—353 1.) 



134 BAJZA JÓZSEF 

keresztrímű, két félre váló tizenkét szótagos sorban mondja el. 
Marulic Juditjának. (1521) hatása alatt hosszú ideig ez a sor 
maradt a horvát műepika uralkodó formája. Krnárutié a ra-
gúzai trubadúrok szellemében dolgozza fel Ovidius tárgyát . 
Pyramus igazi trubadúr, Thisbe meg hajszálig hasonlít a 
trubadúrok megszokott ideáljaihoz. A trubadur-líra hagyo
mányainak megfelelőleg a költemény végén a szerző $ földi 
szerelem hiúságáról tar t előadást. A munka népszerűségét mu
tatja, hogy a költő halála után kétszer is megjelent nyomta
tásban (1586, 1627), másodszor azután, hogy a tá rgyat na
gyobb művészettel dolgozta fel és adta ki a ragúzai Zlataric 
Dinko (1597). 

Költeményét Verancsics Antal esztergomi hercegprímásnak 
ajánlotta a zárai költő. Bizonyára kéziratban, hiszen a ragúzai 
és a dalmát1 horvát költők műveinek nagy része csak meg
késve, vagy egyáltalán nem látott nyomdafestéket, kisszámú 
olvasó közönségtik körében kéziratban is elterjedtek. Verancsics, 
horvát nevén Vranőic, sebenicói horvát volt (1504-—1573), min
den jel szerint a költő személyes ismerőse.2 Verancsics 1569-ben 
lett hercegprímássá. A munka ajánlását ez időben írhatta, vagy 
írhatta át, Krnarutic. 

A zárai költő másik költeménye a Pisán od Malte (Ének 
Máltáról.), A verset sokáig egy másik zárai költő, Tanzlinger-
Zanotti Iván (1651—1732) művének tartották, mert ez kétszer 
kiadta (1699, 1724), legújabban azonban Fancev Ferenc ki
mutatta, hogy Krnaruticé.3 526 nyolc szótagú sorból áll. Malta 
1565-i török ostromát énekli meg — az tudvalevőleg a máltai* 
lovagrend győzelmével végződött. Krnarutic e művét apáca 
nővérének, Dionorának, ajánlotta. A zárai költő alkotásai kö
zött ebben van a legtöbb lendület és erő. 

A máltai ostrom a keresztény-török harcok egy epizódja 
volt. Az Szigetvár bevétele is, melyről a zárai költő4 főművét 
írta : Yazetje Seqeta grada (Szigetvár bevétele), eddig háromszor 
kiadva (1584, 1661, 1866). A vers négy énekből és 1006 tizenkét 
szótagos sorból áll. Első kiadását még kéziratban Zrinyi György -

1 Ragúzát csak a francia hódítás óta számítják Dalmáciához (1808). 
A horvát irodalomtörténet a XIX. századig megkülönbözteti egymástól a dal
mát és a ragúzai irodalmat. 

2 A Vranciéok bosnyák eredetűek, de nevük a Vrana helynévből szár
mazik, ahol a Krnaruticok 1538-ig birtokosok voltak. A két család között 
lehettek tehát régi kapcsolatok. 

3 Urlic Sime : Ivan Tanzlinger-Zanotti i njegove pjesme. Gradja, V. k. 
40—76 1. Fancev Franjo: Fragment dosada nepoznate pjesme Osman. 
Nastavni Vjesnik, XLII. k. 237—249 1. 

* Krnarutic neve mellé mindig oda írja a Zadranin jelzőt. Zadranin 
annyit tesz, mint zárai. Hajnal helyesen írja magyarul zárai Kmarutiőnak, 
ellenben némely magyar irodalomtörténészek helytelenül írják magyar szöveg
ben Krnárutié Zadraninnak (sőt Zadranicsna.k !). 
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nek, a szigeti hös fiának ajánlotta a költő, második kiadását 
Fodróczy Péter Zrínyinek, a költőnek ajánlotta, harmadik ki
adását Gaj Velimir rendezte sajtó alá. Hajnal rámutatott a 
második kiadás megbízhatatlanságára. Azóta kiderült, hogy 
a harmadik kiadás sem olyan hű az elsőhöz, mint azt Hajnal 
gondolta. (Kritikai kiadása máig sincs.) 

A Zrínyi Györgyhöz intézett ajánlás egyes kifejezéseiből 
azt következtették, hogy Krnarutic a Zrínyiek szolgálatában 
állott. Urlic életrajza ezt a feltevést megdöntötte. A legvitá-
sabb kifejezésről a bivsega gospodináróí, melyet néhai uramnak 
értettek, Urlic kimutatta, hogy ez egyszerű italianizmus és 
del fît signoréi jelent. Hajnal tehát helyesen fordította meg
boldogult úrnak. Azt azonban Urlic is elismeri, hogy az ajánlás 
hangja személyes ismeretségre vall. Urlic rámutat, hogy a 
zárai jegyzőkönyvekben 1542-ben és 1543-ban ismételten szere
pel egy Dorottya nevű apáca, hol mint Zrinyi Miklós nővére, 
hol mint leánya. A Zrínyieknek tehát voltak zárai Összeköt
tetéseik. A Grovati-csapatban szolgáltak a királyi területről 
való horvátok is. Velence időnként egy-egy tisztet, küldött 
a királyi területre ilyen zsoldosok felfogadására. í g y jár t 
nálunk 1572-ben Juko parancsnok bizonyos erdélyi szárma
zású Istók nevű tiszt kíséretében. Ez az Istók Krnarutic Péter 
mostohaleányát vette el. Még azt is tudjuk, hogy legénye 
magyar volt : Oláh Istvánnak hívták. Ilyen kiküldetésben 
járhatott Krnarutic is nálunk és akkor megfordulhatott Zrinyi 
Miklósnál.1 

Sziget ostroma világra szóló esemény volt. A zárai költő 
hű alattvalója volt ugyan Velencének, de testestől-lelkestől 
horvátnak érezte magát és Zrinyi hősi halálát horvát dicső
ségnek tartotta. A személyes kapcsolat még fokozta érdeklő
dését. Mikor aztán eljutott hozzá Crnko szigeti krónikája, meg
írta versét és művével Zrinyi Györgynek kedveskedett. 

3. 

Crnko Ferenc eddig sem volt ismeretlen ember. Tudtuk 
róla, hogy Zrínyinek kamarása volt, részt vett Sziget védel
mében, azon kevesek egyike volt, akik túlélték az utolsó ki
rohanást ; a török fogságból Zrinyi György kiváltotta, ado
mányban részesítette és végül mint kapitány Dunántúl élt. 

Az is ismeretes, hogy a szigeti veszedelem egyik részt
vevője horvátul megírta élményeit, és ezek kéziratban nagyon 
elterjedtek. A laibachi Budina Sámuel horvátból, latinra for
dította és ki is adta (1568) a feljegyzéseket. Budina fordítását 

« L. Urlic idézett tanulmányában (Gradja, VIII. k. 357—359 1.) IstoJc bizo
nyára Istóknak olvasandó. • 
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sokszor lenyomatták és németül meg olaszul is kiadták. Budina 
fordítását a magyar irodalomtörténészek is használták. 

1911-ben Kaspret Antal marburgi tanár az Auerspergek 
losensteinleiteni (Felső-Ausztria) levéltárában megtalálta Bu
dina fordításának horvát eredetijét.1 Az ő bíztatására Kidriő 
Fran, jelenlegi laibachi egyetemi tauár, kommentárral kiadta 
a horvát szöveget.^ Kidriő kiadásába sok tévedés csúszott 
bele, ezért Ivsic Stj.ep.an zágrábi egyetemi tanár új kritikai 
kiadásban tette közzé a horvát krónikát.8 Ivâic e kiadása 
alapján Simöik Antal a nagyközönség számára újra kiadta 
a munkát.* Mindhárom kiadás a glagolita írású eredetit latin 
betűs átírásban adja. A kiadásokból megállapítható, hogy Budina 
fordítása nem mindig pontos, és akad néhány alapos félre-^ 
értése is. 

A szerzőség kérdését már Kiç)rie t isztázta: a szerző Crnko 
Ferenc. Kidriö tételét Ivsic és Simcik is magukévá tették. 
Budina fordítása előszavában azt mondja., hogy a horvát 
eredeti szerzője Zrínyi kamarása (cubicularius) volt, hitelt ér
demlő nemes ember, végig küzdötte a szigeti ostromot, török 
fogságba került,' de onnan kiváltották. A szigeti veszedelmet 
mindössze néhány vitéz vélte túl. Névszerint a következőkről 
tudunk: Alapi Gáspár, Crnko, Dóczy Ferenc, Gál Ádám, Ge-
réczy Berta és Orsic István. Ezek közül Crnko és Geréczy 
voltak Zrinyi kamarásai. Geréczy baranyai magyar ember 
volt. Ha tudott horvátul, nem ca-nyelven beszéÜjJT melynek 
akkori északi határa a Száva vés a Kulpa volt, mar pedig a 
krónika ca-nyelven van írva. Crnkón kívül az életben ma
radt szigetiek közül Orgie horvát volt, azonban úg;y látszik, 
a török fogságban meghalt. Félhorvát voltv Alapi, de róla 
biztosan tudjuk, hogy kaj-nyelven beszélt. Crnko szerzősége 
mellett szól Zrinyi György adománylevele is, mert ez litte-
ratusnak nevezi.5 

A krónika 1566. jún. 15-ével kezdődik és pontosan be
számol a Szigeten szept. 7-éig történtekről, azután elmondja, 

^Budina^lööV-ben házi tanító volt báró Auersperg Hans határörvidéki 
tábornoknál. így kerülhetett a kézirat az Aut-rspergekhez. 

2 Kidric Fran : Oblegq Sigeta v sodobnem hrvaskem opisu. Casopis za 
zgodovino in narodopisje, 1912, 42—97 1. 

8 Ivsic Stjepan: Podsjedanje i osvojenje Sigeta u glagolskom prije-* 
pisu hrvatskog opisa iz g. 1566 ili 1567. Starme, XXXVI. k. 390—429 1. 
1918. A szerző a Starine e kötetét, mely egyetlen könyvtárunkban sem 
volt mp?,kértemre nekem megküldötte ; fogadja érte itt is. hálás köszönetemet. 

4 Crnko Perenac: Povijest Segeta grada. Zagreb. (1980) 64 1. 
5 Kidric cikkének különnyomata 50—551. és Simcik Crnko kiadása 4 1. 

Ivsic kimutatta azt is, hogy a glagolita egy latin betűs kézirat másolata, és 
hogy a másolás Ozalj vidékén történt. (Stariiie XXXVI. k. 392—399 1.) Ozalj 
ősi Frangepán-birtok, de első felesége révén 1550 óta a' szigeti hős tulaj
dona volt. . . 

http://Stj.ep.an
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hogyan temették el Zrinyi fejét, melyet a török Győrré kül
dött, Gsáktornyán első feleségénak sírboltjába. A szerző kerül 
minden idealizálást, de a kis mű soraiból mélységes hódolat 
árad ura iránt. Crrrko saját sorsáról egy szóval sem emlékszik 
meg, és mikor az utolsó rohamra való öltözködésénél magát 
is szerepeltetnie kell, szerénységből harmadik személyben be
szél magáról.1 Az írói becsvágy nélkül megírt, egyszerű kró
nika igen vonzó olvasmány. Szép ódon ca-nyelven van meg
írva, de sok idegen latin, olasz, német, török és főleg: magyar 
szóval.2 Érdemes volna magyarra fordítani, hiszen Budina 
fordítása nem megbízható. Crnko krónikájának horvát szövege 
a leghitelesebb egykorú forrás Sziget ostromára nézve. 

. 4. 
Már említettük, hogy Krnaruticnak Crnko krónikája volt 

a főforrása. Mindazt, amit Krnarutic a szigetiekről elmond, 
megtaláljuk Crnkónál, elkezdve azon a téves adaton, hogy a 
törökök Sarajevón át vonultak Sziget ellen, egészen Zrinyi 
fejének eltemetéséig. De nem vesz tőle mindeüt át. Mellőzi pl. 
az akasztófa felállításának és az ezt kísérő körülményeknek 
elmondását, érezve, hogy ez ártana a szigetiek dicsőségének. 
Mellőz más epizódokat is, melyeket a krónikaíró hűségesen 
elmond, de a költő '• nem tudna mit kezdeni velük. Megvan 
az a két beszéd is Crnkónál, melyet Zrinyi az vostrom meg
kezdése előtt és a kirohanás előtt tartott, csak Crnko kezdet
legesen adja őket elő, Krnarutic pedig klasszikus műveltséggel 
igazi szónoklatokat alakít belőlük. A második beszédnek re
formáció-ellenes része Crnkónál nincs meg, de a Zrinyiász 
annyit vitatott alapeszméje megvan a krónikában: «Isten 
ajándékaként (dobro) kell fogadnunk ezt a büntetést (kastiga), 
'•— mondja Crnkónál Zrinyi — mert nemcsak a mi vétkeinkért 
akar bennünket (az Isten) megverni, hanem mások, az ország 
bűneiért isv»8 

Nem Crnkóból veszi a zárai költő a seregszemlét, mind
azt, ami a szultánra vonatkozik, hadtudományi elvei kifejtését 

1 Nagyon valószínű, hogy az eskütételnél az eskü szövegét felolvasó 
«diák» Crnko volt. Ez egyszersmind megmagyarázza azt, miért tud erről 
a krónikaíró olyan részletesen beszámolni. L, Simcik Crnko-kiadását, 22 1. 

2 Bársony, előljáró, fátyol, gát, gyémánt, hadnagy, harc, harcolj haszon, 
hordó, katona, kép, kincs, lapát, marha, mente, mozsár, ország, palánk, paripa, 
pattantyú, piac, sánc, sátor, sisak, sorompó, tanács, tarack, város, zsákmány 
stb. természetesen mind horvátosított formában* 

3 „Ezzel nem azt akarom mondani, hogy e gondolatot Zrinyi Crnkótól 
vette. Crnko krónikája csak azt igazolja, hogy a Szigetvári hős utolsó ki
rohanása előtt tartott beszédében valóban hivatkozott erre. Maga a gondolat 
európai közhely, de költői eszmévé, a cselekvény szerves elemévé egyedül 
Zrinyi eposzában lett. 
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és Zrinyi udvara horvát voltának kiemelését. Krnarutic verse 
ajánlásában azt mondja, hogy a régi költők nyomait követi. 
A seregszemle régi epikus hagyomány. Krnarutic itt, valamint 
a szultán és a nagyvezir tanácskozásainak, a szultán halálá
nak elbeszélésénél valószínűleg egykorú velencei jelentéseket 
használt. Arra már történt utalás, hogy a szultán lovának 
leírása Marulicra megy vissza, de megtaíálhatók itt, részben 
legalább, Krnarutic hadtudományi elvei is ; 1 merített a vén 
huszár, bizonyára saját tapasztalataiból is. (II. é. 1 6 1 - 1 8 6 
sor). Crnkónál hiába keresnők Krnaruticnak azokat a részeit, 
melyekben Zrinyi és udvara ; horvátságát dicsőíti (1. különösen 
I I . é. 235—242 sor) ; nála a szigeti hősök a «mieink», és soha 
nem tesz különbséget magyarok és horvátok között. 

Kidrià es Ivéic egyes kifejezések találkozásával is iga
zolták, hogy Krnarutic Crnko után indul. Ahol Crnko rosszul 
í r ta le a török neveket, (Natulaj és Drumeli beglerbég) ott 
Krnarutic híven átveszi a hibát, míg Budina kijavítja őket 
(Anatoliae, Uruméli beglerbegus). Egyszer rosszul olvassa el 
a zárai költő a krónikát és Harsány hegyhöl Ersam bejt csinál, 
de akkor is világosan belőle merít, mert Budina infra Har-
danaiumot ír. Ivsic azt is valószínűvé tette, hogy Krnarutic 
előtt latin betűs írásban volt a krónika. Ezzel magyarázza 
meg azt a furcsaságot, hogy a zárai költő Crnkot Herencnek 
nevezi.2 

Krnarutic kis eposzáról nem sok elismeréssel nyilatkoz
nak a horvátok és a magyar irodalomtörténészek. Általában 
véve csak tárgya miatt tartják figyelemre méltónak. Srepel 
szerint nem. egyéb, mint rímes és kissé megnemesített krónika.3 

Margalits, Srepel nyomán, egyszerű verses krónikának mondja.4 

Hajnal nem nyilatkozik értékéről, de sok alaptalant ír róla.6 

A legjobb horvát irodalomtörténeti kézikönyv, Vodniké, nem 

1 Srepel Milivoj : Sigetski junák u povjesti hrvatskog pjesnistva. Rad 
148 k. 192 1, Krnarutic sokat tart e hadtudományi elveiről. Négyszer is 

1 (a 169, 165, 171 és 185 sorok előtt) oda nyomatja a lap szélére: zamiri. 
(jegyezd meg!) Ezt Hajnal mellőzte fordításában. 

2 Cherenc(o) lehetett a kéziratban és ezt így olvasta Krnarutic. Hajnal 
Gaj Velimir kiadása után Gserencet ír, de egyszer Cserenicset is. Az utóbbi 
lehetetlen alak, mert ebből nem lehet a vocativus Cserencse, mely Herence 
formában megvan Krnaruticnál (IV. é. 159 sor). A krónikaíró nevének hely
telen olvasása azt is mutatja, hogy a zárai költőnek ekkor már nem volt 
szorosabb kapcsolata a Zrínyiekkel. 

a Srepel idézett tanulmányában. Rad 148 k. 92 1. 
* Századunk, 1903. 544 1. 
5 Helytelenül járt el Hajnal, hogy a,szultán cár cimét meghagyta a 

magyar szövegben is, holott ez császárt jelent. Mivel nálunk a cár szó 
az orosz cárral kapcsolatban ismeretes, irodalomtörténészeink ezt valami 
különlegességnek fogták fel, idézőjelbe rakták stb., pedig Krnarutic egysze
rűen török császárt mond. Zrinyi is tudott horvátul, Krnaruticot is olvasta, 
de magyarul vagy török császárt, vagy szultánt ír. 
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talál eposzunkban költői szépséget; verselése döcögős, száza
dának leggyengébb versírója, művészi igényekkel nem lehet 
a munkához nyúlni, mely minden szerkezet nélküli egyszerű 
krónika. Fontossága csak az, hogy az első horvát nemzeti tárgyú 
eposz.1 A legtöbb elismeréssel Négyesy László ír róla, pedig 
ő csak Hajnal fordításában ismerhette. A Vazetjében mondja, 
vannak kedves meleg helyek, van benne szemlélet, hangulat, 
bizonyos naiv nagyítás, de nincs meg benne a Zrinyiász fensége, 
gazdag változatossága, nincs "meg benne a határozott, konkrét 
módon jellemzett egyének egész csoportja, nincs meg benne a 
tárgyak perspektívája.2 Szegedy Rezső Srepel és Vodnik 
nézeteit ismételgeti.3 Urlic tartózkodik minden méltatástól. 
Említsük még meg Lozovina véleményét. A kis eposz inkább 
száraz krónika, mint igazi költemény. Elismeri azonban, hogy 
sok az eredetiség abban, ahogyan Krnarutic Zrínyit beállítja, 
ahogyan vitézeihez való viszonyát leírja, valamint abban is, 
ahogyan a török harcmodort jellemzi.* 

Nézetem szerint Krnarutic igazi költő, ha nem mérhető is 
Zrínyihez. Magában véve az, hogy nagyon jól tudta felhasz
nálni Crnko munkáját, költői tehetségre vall. A versformával 
küzd, de ki nem küzd kortársai közül a kettős rímű tizen
kettessel, mely épen az epikus előadásra a legalkalmatlanabb ? 
Elismerem, hogy Lucie Hannibal, Hektorovic Péter vagy Drzic 
Marin ügyesebben bánnak a formával, mint ő, de helyeakint 
tud Krnarutic lendületesen, sőt túlságos csengés-bongással is 
verselni. Minden olvasója ismeri ezt a két sorát: 

«Herence Ferencé, komornice verni !» 
Réce : «Zlatni vence, vitéze operni !»5 

Már Srepel sürgette, hogy tegyék vizsgálat tárgyává 
Krnarutic és a népköltés viszonyát. A kis eposzban mindun
talan olyan kifejezésre, fordulatra, hasonlatra bukkanunk, 
mely első hallásra népköltésinek látszik. A bugarSticákat is
merő zárai költő ezeket tudatosan iktatta versébe. Persze van
nak száraz részletei is, és a magasabb művészi igényeket sem 
szerkesztése, sem jellemrajza nem elégíti ki. De ugyan ki üti 
meg e méreteket kortársai közül?6 

i Vodnik Branko: Fovijest hrvatske knjizevnosti. I. k. Zagreb, 1913, 
187—190 1. 

2 Gróf Zrínyi Miklós müvei. Kiadja Négyesy László. I. k. 1914. 57.1. 
(A Kisfaludy-Társaság Nemzeti Könyvtára.) 

s IK. XXV. év. 406—407 1. 4 Lozovina idézett könyve 100 1. , 5Hajnal kijavított fordításában: «Cserenko Ferencem, én hü kamará
som!» Felel rá: «Kipróbált vitézek arany koszorúja!» Mi lett a jó. Crnko 
szövegéből «És megparancsolta a nevezett kamarásnak»! 

6Kötelességemnek tartóm kijelenteni: engem a szerző okfejtése nem 
győzött meg arról, hogy Krnarutic igazi költő. Szerk. 
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5 . - ' •• •: • V . 

Van-e Zrínyi és Crnko között kapcsolat ? Közvetlen nincs, 
de közvetett, Budinán és Krnaruticon át, van. 

Semmi nyoma \annak, hogy Crnko krónikája megvolt 
Zrínyi birtokában. tJgy látszik Budina fordításának megjele
nése után a Crnko-másolatok lassan elkallódtak, fölöslegessé 
váltak.1 Csak a véletlen mentett meg egy példányt, az is negyed
félszázad m alva került elő a messzi Felső-Ausztriából. Budina for
dítása ellenben négy kiadásban is megvolt Zrínyi könyvtárában.2 

Budina volt is némi hatással a Zrinyiászra. Ezzel azonban nem 
foglalkozunk, mert a hatást már kimutatta Thúry Józset.8 

Crnko és Zrinyiközöttämásik közvetítő Krnarutic volt.Krna^ 
rutic és a Zrinyiász viszonyát tüzetesen tárgyalta Hajnal. Sok ki
fogás tehető Hajnal tanulmánya általános részei ellen, de ahhoz, 
amit a két eposz részletes összevetésénél felsorol,4 nincs hozzátenni 
valónk. 

Hajnal megemlékezett arról, ha nem is egészen pontosan, hogy 
Zrínyi a Mátyás király életéről szóló elmélkedéseit Krnarutic-idé-
zettél fejezte be.6 Elénk bizonyítéka annak, mennyire ismerte és 
becsülte Zrínyi a zárai költő eposzát. Említettük már, hogy egy 
helyen Krnarutic kifejti haditudományi elveit. Ezek hatása meg
érezhető a Zriiiyiászon és — amit eddig nem vettek észre — 
Zrínyi prózai művein is. Legyen szabad néhány példát idéznünk.6 

Krnarutié: 
Őrszem nélkül táborozni szé

gyen is, kár is. Ahol őrködni kell, 
ott ne akarj aludni! (II. 162, 163.) 

Mikor harcolni kell, ne tarts fel-
köszöntőket i (II. 164.) 

Azok az értelmes vitézek, akik en
gedelmeskedve harcolnak és nem azok, 
akik engedetlenek és mindenfelé kap
kodva bolondu Inak.Könnyű azt legyőz
ni, aki semmitől sem fél. (II. 167—169.) 

Zrínyi: 
Végy példát a darvakról és vad-

ludakról, nem teszik szárnyok alá 
fejeket és nem alusznak, amíg istrá-
zsát ki nem állítanak. (223.) 

Aki részeg, bűn is annak a vi
tézi nevet adni. (230.) 

A Providentia az, amely hozza 
a győzelmet és nem a bátorság. (215.) 

A vakmerőség hasonló az bo
londhoz, hogy sem a vitézhez. (245.) 

*Egy kézirat egész 1* 94-ig megvolt a Sorseha-család birtokában. Eb
ből, nem pedi? Budinából, készítette Sorscha Richárd a maga német fordí
tását. Kiadta .Barabás Samu." Zrínyi Miklós életére vonatkozó iratok II. k. 
1899. 489—501. 1. L. Starine, XXXVI. k. 390. 1. 

:L. a Négyesy-íéle Zrínyi-kiadás i 46. I. 8 L. Thúry József, A Zrinyiász. Ili. 1894. A tanulmány ttöbb helyén szó 
van Budináról. 4L. a különnyomat 19—24 I. 5 Kazinczy Gábor és Toldy Ferenc : Gróf Zrínyi Miklós öszves mun-
kái. Pest, 1853, 366 1. Hajnal megjegyzései a különnyomat 10—11. lapjain. 
Zrínyi Krnarutic II. énekének 71—74. és 87—83. sorait idézi. 

°Krnaruticot Hajnal fordításában idézzük. Zárójelben az ének-és vers-
sorszám áll. Zrínyi idézeteinkben munkái fenti kiadásának lapszáma áll. 
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Kár, ha valami baj történik, és Vigyázz azért, ha hadnagy, ha 
minden tekintetben szégyen egy ér- kapitány vagy és ne mondjad kár-
demes férfiúra, ha így szól : Nem gon- vallásod után, nem gondoltam volna. 
doltam, hogy ez fog történni! (II. Ezzel a szégyent magadtól el nem 
185—186.) tolod. (224.) 

Tudom, hogy ezek a találkozások közös forrásokra is me
hetnek vissza. Azt is tudom, hogy i t t az utolsó szót Zrinyi 
hadtudományi mintáinak újabb vizsgálata nélkül nem lehet 
kimondani. De így is feltűnő a dolog, és annyit mindenesetre 
jelent, hogy a tüzetes vizsgálatot ez irányban is ki kell ter
jesztenünk. 

A lekicsinyelt zárai töl tő jelentőségét a Zrinyiász törté
netében először Hajnal mutatta ki. E soroknak, nem volt más 
céljuk, mint Hajnal tanulmányát kiegészíteni, tévedéseit 
helyreigazítani. Ha ezen felül sikerült volna Krnarutic eposza 
keletkezésének hátterét új színezésben bemutatnunk, nagy 
megelégedéssel tennők le tollúnkat ! 

BAJZA JÓZSEF. 


