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LÍRA ÉS POLITIKA ZRÍNYI ÉLETMŰVÉBEN 
Kovács Sándor Iván: A lírikus Zrínyi Bp. 1985. Szépirodalmi Kk 

Kovács Sándor Iván Zrínyi-kutatásait összegező művét alapozó részlet-tanulmányok serege előzte 
meg. A monográfiát már kéziratban olvastam. Jelentős eredményeit és a történettudomány szempont
jából további tisztázásra váró pontjait már az akadémiai doktori disszertáció vitáján mint opponens 
számbavettem. A lírikus Zrínyi mégis meglepetés. A művek, amint megjelennek, elkezdik élni önálló 
könyvéletüket. 

Mindenekelőtt megjelenésének időpontja miatt érdemel különös figyelmet ez a szép könyv. A hazai 
történeti köztudat, s a tudományos élet nemzetközi és honi viszonyai között a mű különleges optikát 
nyer. 

Korát, a XVII. századi Magyarországot veri a jég. Évtizedek óta tudományos viták és vizsgálatok 
tartják kereszttűz alatt. Régi dicsősége egyre fakul, hiszen csak vívta meddő harcait, miközben szeren
csésebb égtájak alatt már a következő, a „fény évszázadát" készítették elő tudósok, művészek, politi
kusok és a gazdaság névtelen harcosai. Jacobus Tullius utibeszámolója óta illik idézni, hogy Csáktor
nyán a karóban száradó török-fejes tornác Európa korszerű értékeivel gazdag könyves-házba vezet, és 
miként a korabeli közelebbi és távolabbi nyugati világ minden főúri otthonában, a falakról itt is fest
mények és kárpitok tekintenek felénk. De a XVII. századi holland utazó élménye a történeti köztudat
ban lassan kuriózummá semmisedik, hiszen ezt a Zrínyit egyre nagyobb távolság idegenítheti el a „vál
ságos", „barbár", „Európából kiesett", „fejlődésében visszamaradt" jelzőkkel sűrűn illetett korátóL 
A féligazságokat, félértesüléseket egyoldalúan abszolút tényékké emelő buzgólkodások pedig olyan, 
minden tudományos alapot nélkülöző kijelentéseikkel, hogy Zrínyi korában az ország „lakossága egy
millióra fogyott", „a magyar őslakosság kihalt, elvérzett, elköltözött", s Magyarország kezdett eltűnni 
az európai köztudatból - az értékvesztés, a történeti értékrend teljes lepusztulása ítéletidejének képze
tét idézik. 

Kovács Sándor Iván könyve nem mond kevesebbet, mint hogy Zrínyi e válságokkal teljes, de indo
kolatlanul sötétnek mondott XVII. században a napfényes Európa lírai hangján képes szólni Magyar
országról, Tasso és Marino nyomdokait járva, Balassit folytatva, a művészet legjobb nemzetközi szín
vonalán újítja meg a magyar lírát. A lírikus Zrínyi szerzője a XVII. századi holland látogató élményét 
korunk szigorú tudományos követelményeinek igényeivel világítja át, vizsgálja meg, és a biztos, mert 
ellenőrizhető tudás szintjén fogalmazza újra. Kézbe vette a Zrínyi-könyvtár köteteit, megvizsgálta be
jegyzéseit, számbavette a költő ma fellelhető írásait, hogy tudomásunkra hozza: Descartes, Rubens, 
Milton évszázadában, a tágas világszemlélet és a reneszánsz értékei között felnövekvő barokk művészet 
gondolati eszközeivel magyarul is elhangzik mindaz, amit a kor emberének tágabb és szűkebb világáról 
tudni kell és tudni érdemes. 

Nem kevésbé mondható szerencsésnek ,4 lírikus Zrínyi megjelenése a hazai és a nemzetközi társada
lomtudományokban érzékelhető változások és változási igények szempontjából sem. 

A lírikus Zrínyi a magyar történetírásban sokáig nem létezett. Zrínyi, a lírai költő nem fért bele a 
provinciális romantika história-sémáiba. Zrínyi lírájával a költészettől a mindennapi lelkesítés dopping
ját várók nem tudtak mit kezdeni, s tanácstalanul forgatták azok is, akiknek a magyar történelem csak 
arra való, mint - Eötvös szavaival élve - a gyermekkor karácsonyfáján a csillogó dísz. A katona e fel
fogásban a politikussal azonosodott, s a nemzeti eposz korfölöttivé magasztosított költője sokáig elta
karta a lírikust is. 

A lírikus Zrínyi felfedezése, visszaperlése, visszahelyezése sajátos jogaiba évszázados munka volt. 
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Költők, írók, irodalomtörténészek és történetkutatók generációinak közös eró'feszítése. Története 
A lírikus Zrínyiből kiemelve akár külön kötetet is kitenne. Kovács Sándor Iván külön érdeme, hogy ezt 
a keserves munkát lépésről lépésre rekonstruálta. Egyaránt leltárba vette az egykori, ma már klasszikus
sá növekedett és a névtelenségbe okkal eltűnt írók gondolatait, a fiatalabb és az idősebb kortárskuta
tók meglátásait. Szóra se lenne érdemes ez a tudományos etika szabályai szerint természetes eljárás, 
mégis beszélni kell róla. Manapság egyre nagyobb gondokat okoz a hazai tudományos közéletben, 
hogy általában terjed az új gondolatok és eredmények provenienciáját semmibe vevő gyakorlat. Mind
egy, hogy a kutatók hajszoltsága, nemtörődömsége, vagy az érdemi kritika hiánya az ok, a lényeg az, 
hogy fertőzi a tudomány éltető közegét, a mentálhigiéniai, a megújulási képesség elemi feltételét és 
táplálóját. 

Kovács Sándor Iván épít Széchy Károly több eredményére, de úgy, hogy valamennyit előbb a kriti
ka mérlegén próbálta meg. Ugyanakkor az annak idején jórészt tudományon kívüli eszközökkel elhall
gattatott Kanyaró Ferenc meglátásait is felülvizsgálta, és nem egyet közülük meggyőzően minősített 
időtállónak. Négyesy László torzó-temetőben felejtett életművét pedig már a művének a lapjain is va
lósággal új életre keltette. Klaniczay Tibor munkássága indokoltan szolgált a kitűnő mű alapvetéséül, 
hiszen monográfiájával (1964) és tanulmányaival, nem utolsósorban pedig a kutatás folyamatosságát 
biztosító szervező, és az anyagi feltételeket megteremtő tevékenységével a legtöbbet tett a korszerű 
Zrínyi kutatások érdekében. Gondolataiból sokat merített a szerző, s munkatársa lett abban is, hogy a 
következő évtizedek Zrínyi-kutatói szárnyra kelhessenek. A lírikus Zrínyi lapjairól már a Régi Magyar 
Irodalomtörténeti tanszékek szemináriumaiban nevelkedett fiatal kutatók is ránk tekintenek. 

Legfontosabb célkitűzését így fogalmazta meg: feltárni Zrínyi költészetének titkait és megkeresni 
„az új típusú összegezés módozatai"-t (321. 1.) A két cél szorosan összefügg egymással, s a hazai és a 
nemzetközi társadalomtudományok ma legfőbb igényét, a tudomány-közi kutatások módszereinek 
kialakítását szolgálja. A lírikus Zrínyi eredményeiben már neves filológusok, néprajztudósok, művé
szet-, zene-, iparművészet-történészek és nem utolsó sorban történészek munkássága összegeződik. 
Borzsák István, Csapodi Csaba, Czennerné Wilhelmb Gizella, Dömötör Tekla, Hadrovics László, Batári 
Ferenc, Király Erzsébet, Vargyas Lajos és számos XVII. századi történészspecialista neve jelzi, hogy 
Kovács Sándor Iván mennyire kitágította a Zrínyi vizsgálatok műhelyét. A történetírás újabb eredmé
nyeit példásan figyelemmel kísérő szerző dokumentációs építkezéséből az is kiderül, hogy az utóbbi 
évtizedekben az irodalomtörténeti problematikától távolabbi témák kutatásaiból mennyi adatot hasz
nosít, Benda Kálmán, Perjés Géza, Péter Katalin és mások művei sem kerülték el a figyelmét a lírikus 
Zrínyi megértése érdekében. Mégis sajnáljuk, hogy ebből az interdiszciplináris seregszemléből kimaradt 
Benczédi László és Makkai László Zrínyi-tanulmánya. A fiatal Zrínyi megismeréséhez pedig további 
ösztönzést adhatnak még majd Szalay László-Salamon Ferenc és Hajnal István Esterházy-kutatásai, 
eredményei s a napjainkban megújuló Pázmány, Wesselényi- és Nádasdy-kutatás. Jakó Zsigmond mű
velődéstörténeti elméleti és műhelye a Zrínyi-líra egykorú erdélyi visszhangját, Kosáry Domokosé pe
dig a XVIII. század különös hallgatását segít majd további részletekben értelmezni. 

A könyv Zrínyi lírai verseiről az eddig legteljesebb összefoglalás. Az Adriai tengernek Syrenaja 
(1651) kötetben kiadott verseken kívül felöleli Az idő és hírnév címmel a Vitéz hadnagy kéziratában 
fennmaradt három epigrammát, tárgyalja a feltehetőleg 1659-ben keletkezett Elegia-X, s rekonstruál 
két, valószínűleg elveszett, vagy lappangó verset, az Esterházy epicediumot és a Syrena-kötet fordításá
ban megjelent horvát epigramma lehetséges magyar ősszövegét. Ugyanakkor több összefüggésben is 
foglalkozik a Zrínyi kutatás régi izgalmas kérdésével, az eposz lírai részleteivel. Megállapítja - s ezzel a 
történész messzemenően egyetért - : „a magyar hősköltemény alighanem a világirodalom legszemélye
sebb eposza". (322. 1.) 

E hatalmas területet átfogó munka poétikai, műfajtörténeti, rímtechnikai és metrikai részletei, 
a Petrarca-, Tasso- és Marino-kérdés új aspektusaival együtt irodalomtörténészek minősítéseire várnak. 
A pályakezdő költő olasz irodalomelméleti ismeretei, a hiányzó magyar madrigál rejtélyei a mű alapve
tő irodalomtörténeti eredményeivel együtt sokáig fogják majd foglalkoztatni az irodalomtudósokat. 
Zrínyi lírájának a 18. századi hallgatás után Kazinczytól egészen Szabó Lőrinc Horatius-fordításaiban 
és Weöres Sándor verseiben végigkísért utóélete a kortárs irodalom kritikusaira tartozik. 

A lírikus Zrínyi-t újraolvasva az az igazi meglepetés, hogy a nemzetközi líra vértezetében feltűnő 
Zrínyi arculatán mennyire átütnek a politikus ismert vagy eddig kevéssé ismert vonásai. Élesebben, ha-
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tározottabban, mint ahogy azt a disszertációt tanulmányozva láttam. Szinte parancsoló eró'vel kénysze
rítenek meditációra. Vajon a történészi megközelítés sajátos következménye csupán, érzéki csalódás 
ez a Zrínyi lírájából ránktekintő politikus? Vagy inkább ellenkezőleg, a történettudomány követelmé
nyeivel vizsgálva ezt az új lírikus Zrínyit, természetszerűleg tárulnak elénk a valóság eddig kevéssé is
mert, nehezen értelmezhető részletei? 

Magánélet és országos politika 

A líra szubjektumhoz kapcsolódó lényegének megfelelően Kovács Sándor Iván minden eddigieknél 
alaposabban vetette össze a költői műveket a magánélet eseményeivel. Ez roppant nehéz feladat. A 
kutatások jelenlegi szintjén Zrínyi magánéletét nagyon hiányosan ismerjük. Életrajzi adatai töredéke
sek, családi levéltára lappang, vagy örökre elveszett, környezetét, kancelláriáját, személyi és politikai 
kapcsolatrendszerét rekonstruáló vizsgálatok csak kínos szövegkritikával haladhatnak előre az egymás
nak ellentmondó jelenségek zátonyai között. A gonddal felkutatott, de még ma is nagyon hiányos 
Zrínyi levelekből is inkább a politikus személyisége tűnik elénk. A lírai versek keletkezési idejét átfogó 
másfél évtizedben - az ifjú udvarló (1645), a fiatal házas (1646), a feleségét elsirató (1650), majd má
sodik házasságában a családi élet örömeit és bánatait átélő, legjobb barátait elvesztő főúr (1651—1660) 
többnyire hallgat. A versek alkalmait, tárgyait s ennek megfelelően keletkezésük rendjét minden fellel
hető adatot számbavéve is egykorú forrásokból alig, többnyire a versekből rekonstruálhatta a szerző. 
A versek kronologikus rendjének tisztázása érdekében meg kellett vizsgálnia az eposz keletkezési ide
jéről alkotott véleményeket, s mivel ezek nem állták ki az irodalmi konvenciók és egykorú hadiesemé
nyek összességével számoló kritika próbáját, megállapítást nyert, hogy a Szigeti veszedelem valójában 
nem „egy télben" 1645/46 vagy 1646/47-ben született, hanem hosszabb ideig készült, döntően 1647-
1648 folyamán. 

Ez a felismerés a Zrínyi politikai pályakezdéséről alkotott nézeteket is módosítja. A már korábban 
kifejtett vélemény, hogy Zrínyi nemcsak 1655-ben „robbant be" a magyar politikai életbe, hanem már 
1649-ben, báni hivatalát elfoglalva aktív részt vállalt a magyarországi politikában, logikailag ellentmon
dásba került a Szigeti veszedelem keletkezéséről alkotott véleményekkel. Ha az eposz 1645/46 telén 
vagyis politikai szélárnyékban született, a különleges művészi értékű mű a maga korában valóban nem 
tűnt többnek, mint a török elleni háborúra általában „lelkesítő" szózatnak. 

Most ez az ellentmondás megszűnt. A program és a cselekvés összefüggésbe hozható. Bizonyítható, 
hogy Zrínyi nem mint magános költő írta művét, programja már határozott politikai mozgalom sodrá
ban országos célt szolgált. 

Zrínyinek 1648-ból maradt fenn legtöbb ma ismert levele. Erre már Perjés Géza felfigyelt (1965). 
1648 döntő politikai jel itőségét Zrínyi életében azonban a Batthyány-levéltár Memoriabilia gyűjte
ményében fennmaradt levelei bizonyítják. Iványi Béla ugyan kiadott három levelet innen (1942) de 
annyira eldugott helyen, hogy teljesen elkerülte a Zrínyi-kutatók figyelmét. Pedig a költő és a politi
kus között ezek alkotják az eddig hiányzó láncszemet. Az 1648. július 5-én Csáktornyán kelt írás több 
is mint szokványos levél. Zrínyi azt írja, hogy Batthyány Ádám véleményét kérte - „mint hogy az en 
vekoni itiletemet Kéri Kegyelmed en Kegyelmednek mint igaz io akaró szolgaia s attiafia, tiszta szübül 
meg irom az mit gondolok iobnak." Számba veszi az udvar tilalmát s a nemzetközi fejleményeket. 
Majd azzal is számol, hogy a török, ha Velencével békét csinál, ellenük fordul, „mert leg erötlenebek, 
egienetlenebek és rendetlenebek vagiunk...", s hiába mondják, hogy a törökkel béke van, talál okot a 
támadásra, különösen, ha ők, Batthyány és Zrínyi aprólékharcokkal nyugtalanítják. „Noha mas reszrül 
akarunk szollani, michoda veszt el benünket mint, ez rósz bekesegnek füsti, melinek arnieka alat ra
bol, eget, ront az torok benünket. Ha egy kis io hadakozásunk volna, nem volnánk ily niomorultak, 
mert ha az gubát húznak, az guba is húzna. Ki törnénk valamellik fogat mys az Töröknek, mikor mar
na minket es ha nem egieb hasznunk volnais benne, az volna hogy tanulna ismeg az vitézlő nep valamit, 
az regi virtust elő vennék, es meg mutatnánk az egész világnak, hogy semmi hiaval nemvagiunk, hogy az 
regi hires magiarok lehessünk, hanem chak az egieseg es io hadakozás evei böchültettek meg az egész 
világon magokat az magiarok..." Majd részletesen kifejtve, hogy miként rántható háborúba a török 
úgy, hogy ne ők legyenek a békebontók, s ne csak értelmetlen aprólékharcokat vívjanak, leszögezi: 

„Mi nem Kichin emberek vagiunk... nagy vizben kel halasznunk, es nagy fába kel vágnunk az fei-
szenket, az meli ellenségünk romlásával, es nagy hirrel düliön le." 



Érdekes, hogy a „nagy fába kell vágnunk fejszénket" gondolattal mennyire összeeseng az Idilium 
56. strófája: „Versemmel mindenkor nagy fát mozdíthattam." Zrínyi 1648-ban már teljes politikai vér-
tezetben áll előttünk: széles nemzetközi tájékozottság, biztos ítélet, okos mérlegelés jellemzi. Érvelése, 
kifejezései már a Montecuccoli röpirat és a Török Áfium szövegét előlegezik. A békéről és a háborúról 
kifejtett felfogása ugyancsak az érett politikus nézeteivel cseng össze: a békesség rossz, mert nem igazi 
béke, árnyéka alatt ront a török és pusztul az ország. Az aprólékharcok csak fecsérelik az erőt - és 
mi több - a magyarság jó hírét, értékeit, tehát a virtuskodó fegyvervillogtatás értelmetlenség. Már meg
fogalmazza kiszolgáltatott helyzetüket is. Csakis döntő változást célzó tettekre, nagy vállalkozásra, 
egységre és az egész kereszténység, az egész világ figyelmét felébresztő cselekedetre van szükség. Az 
„egész világ", a „nagy hír" távlataiban gondolkozik az eposz írója is: „Minden felől ránk néz az nagy 
kereszténység" (IV. 24.) Prózája tömör, lényegremutató, illúziói nincsenek, helyzetértékelése reális: 

„Az neve van inkább országunknak, hogysem valósága." 
Több körülmény régen figyelmeztet rá, hogy Zrínyi nem magános költő, vannak elvbarátai, több 

politikus áll mögötte. Kik lehetnek ezek, és főleg az eposz megírása és kiadása, 1648-1651 között va
jon mennyiben és miért változott meg személyi összetételük? Kovács Sándor Iván ugyanis az írás 
időpontját vizsgálva éles megvilágításba helyezte az elvbarátok neveit felsoroló XIV. ének első 12 stró
fáját. A kézirat egykorú és Zrínyi bejegyzéseit is tartalmazó másolata, a Syrena-kódex részben még más 
neveket tartalmaz, mint a Syrena-kötet. A 5>re«a-kódexben még Lippay György esztergomi érseket 
két szép, bíborosi kinevezésének reményeire is célzó strófa üdvözli, Batthyány Ádám, Nádasdy Ferenc, 
a két László, Csáky és Esterházy nevén kívül Homonnay Gyurkónak is szentel egy fontos strófát a köl
tő. Azután a Lippay strófákat kitörölték. A nyomdába küldött kézirat 12 strófáját pedig Zrínyi alapo
san átalakította: Zrínyi Péter, Wesselényi Ferenc és Batthyány Ádám neve kerül a kinyomtatott szö
vegbe. 

A változások nem annyira Zrínyi személyes rokonszenvének és ellenszenvének lecsapódásait, egyéni 
politikai célzatait, mint egy szélesebb körű politikai csoportosulás átalakulását, s Zrínyi egységbenlátó 
képességét, az országos méretekben gondolkodó költő felelősségét fejezi ki. Ugy látom, Lippaynak 
nem csupán személyes hálából szentelt Zrínyi két szép strófát, mivel ő ajánlotta őt a báni méltóságra, 
és fizetetlen katonái érdekében is közbenjárt. (53. 1.) Lippay sokkal súlyosabb politikai személyisége 
a kornak, mint azt eddig a történettudomány számontartotta. I. Rákóczi Györggyel a Pázmánytól örö
költ rejtjelkulcsokkal folytatta levelezését, szoros kapcsolatban állt az udvarral és jó összeköttetései 
voltak Rómával is. A török elleni nemzetközi összefogást szorgalmazta, és hangosan szólt Erdély érde
kében. Kora egyik nagy mecénása volt, s nem csupán a Fugger-könyvtár megvásárlásával fejezte ki a 
tudomány és a művészetek iránti érdeklődését, összeköttetésben állt Juraj Krizanic-csal, aki nedelicei 
plébános korában használhatta a Zrínyi-könyvtárat is, tervezetet készített a török visszaszorítására, és 
éppen az eposz keletkezésének idején járt kint Moszkvában. A török elleni nemzetközi összefogást 
szervező V. Pius pápa már számol a krimi tatárok sakkban tartásának szükségességével. 

1648 a hazai és a nemzetközi politikában egyaránt fontos év. Megkötik a harmincéves háborút lezá
ró westfáliai békét, és már három éve folyik a török háború Kréta szigetéért. Velence s a pápai diplo
mácia pedig lázasan dolgozik a nemzetközi törökellenes szövetség érdekében. Tervek, röpiratok jósla
tok közvetítik és irányítják a közvélemény figyelmét a törököt visszaszorító háborúra. De ugyanakkor 
a lengyel, az erdélyi szövetséget építő francia diplomácia s a svéd tájékozódás már előrevetíti az euró
pai hatalmi viszonyok hosszútávú átrendeződésének évtizedes kötélhúzásokkal járó távolabbi fejlemé
nyeit is. Az apja örökébe lépő II. Rákóczi György sem pillanatnyi udvariassági gesztusként ajánlja fel 
kardját III. Ferdinánd császárnak és magyar királynak a török ellen 1648-ban. A Lippay-strófák ügyé
ben alapos megfontolást érdemel az érsek levelezését újabban föltáró szakdolgozatban Torna Katalin 
meglátása: 1648-ban összeül a nagyszombati nemzeti zsinat, és döntései összefüggésbe hozhatók Lip
pay bíborosi kinevezési reményeivel, mert kezdeményezésére a zsinat fontos, a Szentszék céljaival, 
törekvéseivel összhangban lévő reformokat hozott. Mindemellett a Nagyszombatban 1649-ben Lippay 
tiszteletére előadott iskoladráma, a Patrona Hungáriáé keletkezésének föltárása ugyancsak közelebb 
vihet a kérdés megfejtéséhez, hiszen címlapját Subrich György, a Syrena-kötet címképének rézmetsző
je készítette. 

Miért húzták ki a Lippay strófákat a Symjfl-kódexből, miért nem került bele Lippay neve az eposz 
kiadott változatába? Mivel nemcsak Lippay, hanem Batthyány nevén kívül valamennyi név kimaradt a 
Syrena kötetből, általánosabb okot kell keresnünk, mint azt, hogy Zrínyi és Lippay esetleg megromlott 
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személyes kapcsolata miatt változott volna meg az első 12 strófa névsora. Ha igaz, hogy Zrínyi azért 
hagyta volna ki Lippay nevét az eposzból, mert 1649-ben nyiltan elfogult valláspolitikájával nem értett 
egyet, ez a tény is tágasabb politikai megfontolásra utal. Nemcsak a zömmel protestáns köznemesség 
érzékenységére figyelt. Nagyon sokat elárul Zrínyi álláspontjából az a levélrészlet, amelyet a Pálffy Pál 
politikai csoportjának kialakulását és működését újonnan föltárt források alapján vizsgáló Lauter Éva 
egyetemi hallgató emelte ki Pálffy Pál nádor és köre című szakdolgozatában. Az 1648 márciusából 
származó tudósítás arról szól, hogy Zrínyit is igyekeznek Pálffy csoportjához kapcsolni, ő azonban így 
válaszol: „ő bizony nem fractióz, egyaránt lészen egyhez mind máshoz, mert efféle dolognak soha 
nincs ió kimenetele..." 

1649-ben az ország első tisztségét elnyert Pálffy palatínus a katona-nádorok után a tudós előnevet 
érdemlő, jó velencei és udvari kapcsolatokkal rendelkezett, belpolitikáját tolerancia és tág összefogási 
készség, kültájékozódását az udvarral megtartott jó viszony mellett óvatos francia orientáció jellemezte 
a török magyarországi hatalmának visszaszorítása érdekében. Nem lehet kétségünk, hogy csoportjához, 
ha másként nem, akkor Batthyány és Wesselényi révén Zrínyi is hozzákapcsolódott. A XIV. ének Wes
selényi-strófája ezt a politikai csoport változást is kifejezheti. Az első strófákban a tengeren szerencsé
sen általvitorlázó Zrínyi a parton őt örömmel váró barátait üdvözölve, miután hat szép stróvát szentel 
öccsének, Péternek, így folytatja: „Látom de más felől, országunk oszlopia, / Vitéz Wesseléni jó lovát 
jarattia, / Nagy gond van fejedben mert gond is nagy raita, / Mert chak nem esőben országunkat láttia." 
(XIV. 10.) 

Ha viszonylag nagyon is keveset tudunk még Zrínyi és Wesselényi 1648-1651. évi kapcsolatáról, 
annyi bizonyos, hogy neve átfogóbb politikai mozgalomra valló meggondolásból került be a Szigeti 
veszedelem-be. Nemcsak családjának Báthory István királyhoz, birtokaik révén pedig kora Lengyelor
szágához és az Erdélyhez fűződő kapcsolatai révén fontos személyiség, hanem azért is, mert már Ester
házy Miklós nádornak bizalmi embere volt és Pálffyval és Lippayval egyaránt szoros kapcsolatai van
nak. Felesége révén Zrínyi rokona. A Murány 1644. évi átjátszása miatt országos hírű, és 1646-ban gró
fi diplomát nyert füleki kapitány török elleni hőstetteit ugyanebben az évben Jean Laboureur örökíti 
meg. (Relation du voyage de la Royne de Pologne... Paris, 1647) Zrínyi azt a Wesselényit nevezi „or
szágunk oszlopá"-nak, akit a beavatatlanok Murány miatt hevesen támadnak. 

A l i . strófa Batthyányja „vállával országot Támasztja", s dokumentálható, hogy „egyezséget" kö
tött Zrínyivel. 

A három név, három országrészt jelent: Zrínyi Péter a horvátországi végeket, Batthyány a Dunán
túl Wesselényi Felső-Magyarország katonai erejét összefogni képes személyiség. A Syrena-kóáex felso
rolásához képest a Syrena-kötefben az elvbarátok seregszemléje leegyszerüsítettebb, világosabb és ösz-
szefogottabb, minta feltehetően első megfogalmazást őrző Syrena-kódexben olvasható. A történeti 
vizsgálat megfontolásai tehát némileg túl is mutatnak a szerző véleményén, hogy a XIV. ének elején a 
kézirat 4 - 1 1 . strófái helyett a kilenc új versszakot „elsősorban politikai célzattal" (28. 1.) iktatta be a 
költő. Ez „a politikai célzat" már érdemi, tényleges politikai döntéseket fejez ki, országos programot 
fogalmaz meg. 

Néhány lírai verse a magánszféra eseményein kívül ugyancsak összefüggésbe hozható köztörténeti 
jelentőségű döntésekkel és fejleményekkel. Az Arianna sírását Kovács Sándor Iván indokoltan kapcsol
ta a költő elhatározásához is, hogy Velence szolgálatába áll. „Az idő és a hírnév" ciklus az 1650-52. 
évek konjuktúrájának légkörében keletkezett. Az Esterházy epicedium sem csupán a barátot sirathatta; 
az 1652. november 26-i temetés többezer főnyi résztvevővel a gyász különlegesen nagyszabású repre
zentációjával együtt áttételesen Mohács emlékének adózó politikai demonstráció is volt. 1659 az 
Elégia keletkezésének ideje, Zrínyi életének talán legzaklatottabb éve. Leköti a családi per, meg kell 
csendesítenie a horvátországi katonamozgalmat. Zajlik az országgyűlés. Meghal a legjobb barát, Batthy
ány Ádám, s Erdélyben beteljesülése felé közeledik II. Rákóczi György drámája. 

A Zrínyi politikai mozgalmáról újonnan előkerült források sokkal többrétűnek mutatják ezt a poli
tikát, mintsem hogy a „Habsburg-ellenesség" vagy a „török-verő hős" régi kategóriöival meghatározha
tó lenne. Tervek, kudarcok és újrakezdések szakadatlan váltakozása jellemzi, a belső reformok érdeké
ben. Zrínyi nagy szabás úan, nemzetközi méretekben számolt az erőviszonyokkal és politikája több hí
vével együtt az országegység megteremtését, a magyar állam korszerű átmentését célozta. Vajon Zrínyi 
lírája hordozza-e ennek a politikai mozgalomnak az elemeit? 
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Program és történetszemlélet 

A lírikus Zrínyi külön fejezetet szentel a Syrena-kötet epigrammáinak. Meggyőzően bizonyítja az 
epigrammák történetszemléleti és irodalmi jelentőségét. Jól érzékelteti, hogy ezek Zrínyi történetfel
fogásának fontos kifejezői, kiváltképpen az Attila- és a Buda-epigrammák. Vitathatatlan, hogy az Atti-
la-epigramma reális értelmezése a kor egyik legfontosabb történetszemléleti, eszmetörténeti kérdéseit 
segít tisztázni. Lényegbevágó a Zrínyi államelméletét minősítő viták szempontjából is. 

Ismeretes, hogy a XVI—XVII. század általánosan idézett Attila képe Thuróczytól származik. Amint 
Mályusz Elemér kimutatta, Thuróczy a hun hagyományt úgy korszerűsítette, hogy forrásai az ókori 
auctorok kritikus közléseit elhagyta, s a hunok idealizált képét, a harcias, világhódító nép magaszto-
sított képzetét építette be Krónikájába. Szörényi László ismerte fel (1974), hogy Zrínyi egészen más 
koncepció jegyében fogalmazza meg Attilát. Megállapította, hogy „az európai történeti gondolkozás 
sztereotip Attila képét" Zrínyi gyökeresen átformálta. Az Attila epigramma első sora - „Isten haragjá
nak én szelleti voltam" - azt jelenti, hogy „ostor", „pöröly" helyett Attila „isteni szellet" (Spiritus, 
fiamén Dei) lesz. Zrínyi ezzel megszünteti az „Isten ostora zavaró kétértelműséget" és a testvérgyilkos
ság mocskából is kimossa hősét, a Buda epigrammában azt hangsúlyozza, hogy egyszemélyi hatalomra 
van szükség, Attila a közjó érdekében ölt. 

Teljesen egyetértünk Kovács Sándor Ivánnal, aki felismerve Szörényi értelmezésének jelentőségét, 
azt úgy építi be művébe, hogy maga is hangsúlyozza: Zrínyi Machiavellit követi. Sajnáljuk azonban, 
hogy műfajtörténeti kérdések és a feltételezhető hun eposz körüli viták miatt az új Attila-koncepció 
előzményeire nem fordított nagyobb figyelmet. Amint korábban már többször hangsúlyoztuk, Oláh 
Miklós is az erős központi hatalmat megtestesítő hun királyt vázolja fel az Athilábm. Mohács után az 
első török elleni nemzetközi koalíció szervezésével egyidőben, feltehetőleg azzal összefüggésben ké
szült művében Oláh Miklós a hunokat az antikvitás erényeivel ruházza fel: Jupitert, Marsot, Venust 
tisztelik. Uralkodójukat egy remete jóslata útján Isten küldi, de nem azért, hogy meghódítsa, hanem 
hogy jó útra térítse a bűnökbe merült Európát. A bűnök pedig mind a rossz kormányzás vétkei, a 
gyenge uralkodás következményei. Oláh Miklós Attilája tehát ugyancsak Isten akaratának végrehajtója, 
hogy Európa uralkodóit visszavezesse az erőskezű igazságos uralkodás útjára, s megteremtse a keresz
tény világ országaiban a belső rendet és nyugalmat, s — ne feledjük a török elleni nemzetközi összefo
gás legfőbb feltételét - az egymás iránti kölcsönös békét. 

A kutatás régen hangsúlyozza, és Kovács Sándor Iván is kellően kiemeli Zrínyi forrásai között 
Zsámboki jelentőségét. Ugy véljük, hogy a Zsámboki kiadásában napvilágot látott Oláh Miklós-művet 
márcsak azért is fontos lenne beilleszteni Zrínyi forrásai közé, mert ílymódon Zrínyi koncepciójának 
a magyar humanisták körére visszanyúló előzményei újabb évekkel támogathatók meg. Az epigramma 
alapgondolata megtalálható az eposzban is: „Kihoztam Scithiaból mely neki szűk volt / Az én szent lel-
kemis ü reájok szállót: (I. 13.) Zrínyi 1648-ban írott leveleiből bizonyítható, hogy az „isteni szellet", 
a lélek felfogásában az elhivatottsággal egyenlő: nem kell kétségbeesni „valamíg az a lélek van ben
nünk, meliet Isten országunk szolgálataira rendelt mi belénk." - írja 1648-ban. Az Attila- és a Buda-
epigramma történet szemléleti előzményeivel és az 1650-es években nyomon kísérhető hatásával éle
sebb megvilágításba kerül Zrínyi későbbi műveiben részletesebben kifejtett államelmélete és reform
programja. Sőt összefüggésbe hozható az 1648-50-ben kikristályosodó politikai mozgalommal. Zrínyi 
levelei bizonyítják, mennyire élénk figyelemmel kíséri pályatársaival együtt a külföld eseményeit. ,,Egy 
Köröszténi szeglet ninchen, az hol iol volna az dolog" - írja Batthyány Ádámnak a „nagy fát mozdí
tó" vállalkozás esélyeit mérlegelő levelében. 

Ugyanakkor félreérthetetlenül kifejezésre juttatja azt is, hogy elérkezett a török kiűzésének ideje. 
Mint korábban, most is hatalmas feszültséget okoz, hogy a magyar királyság ereje kevés, mint önmagá
ban a Habsburg-birodalom vagy egyetlen más ország ereje sem elegendő, hogy eredményesen vehessék 
fel a harcot az oszmán hatalommal. Zrínyi elgondolása az, hogy ki kell erőszakolni, mintegy ki kell 
provokálni az európai hatalmak törökellenes összefogását. Ez óriási belső változásokat követel meg, 
valóságos társadalmi újjászületést, átalakulást: elszánt vitézeket, korszerű hadsereget, anyagi áldozato
kat és nagy kockázatvállalást. 

Már Perjés Géza észrevette, hogy a Szigeti veszedelemben a török hadsereg nem a XVI. századi szu-
lejmáni erős hadsereg, a XVII. század közepén megfigyelhető bajok emésztik. Nem ásnak védősánco
kat, nem tartják be a tudományos hadviselés szabályait, Delimán és Demirhám esztelen javaslatai a 
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haditanácsban, hogy egyszál karddal vívjanak várat, a harcért önmagáért verekedjenek (VII. ének) né
mileg minden nagyhangú, értelmetlen hősködés bírálata is. 

Közismert, hogy a történelmi példázatok a belső" megújulást szolgálják, értékrendet fejeznek ki, az 
egyén kötelezettségeit a közösség, nemzetség, nemzet, ország, kereszténység érdekében. A Feszületre 
és az eposz II. énekének végén Zrínyi imája, a Feszülethimnusz közös gondolatait meggyőzően mutat
ja be a szerző. (227-228. 1.) Érdekes azonban, hogy a versek alapgondolata, a megváltás nem az 
egyén, hanem a közösség érdekét szolgálja, az egyén az elhivatottság, az ország szolgalatjára rendelet 
„isteni lélek", „talentum" segítségével maga lesz közösségének megmentője. Zrínyi istene nemcsak a 
büntető, Alektót az emberiségre szabadító, s nemcsak a megváltó Isten, hanem az embert megújító. 

Kovács Sándor Iván nagy gonddal rekonstruálta az 1650-1651-ben könyve bécsi kiadását intéző 
Zrínyi mindennapjait: valóban sok tennivalója volt, első felesége ravatalon, közügyek szólították Graz
ba és az udvarba, s közben tető alá kellett hoznia könyvét. A történészt amikor másfél évtizeddel eze
lőtt a Zrínyi birtokok gazdasági iratait vizsgálta Bécsben főleg az az addig számba nem vett kérdés 
foglalkoztatta, honnan volt pénze, ideje és energiája éppen ezekben a hónapokban, hogy a csabari vas-
officinát létrehozza. Még ma sem tudjuk pontosan, hogy a kor egyik legjelentősebb ipari vállalkozásá
nak alapvetésében mennyi része volt Péternek és mennyi a bánnak, kik voltak pontosan a Zrínyi test
vérek gazdasági ügyeit intéző szakemberek. Annyi mégis nyilvánvaló, hogy a vasmű felépítése és a 
Syrena kötet megjelenési időpontja egybeesik. Wesselényi ugyancsak ekkor éleszti újjá, korszerűbb 
szinten a murányi vashámort. Talán korai lenne még e politikusok mozgalmát a magángazdaságukban 
megfigyelhető döntésekkel is egységbe hozni. Tény azonban, hogy e kor embereiben a gazdaság és mű
veltség szférája nem esik annyira távol egymástól, mint ahogyan azt az utókor később rögzítetté. Az 
eladott marhák árából Zrínyi Velencében könyveket, Wesselényi Bécsben képeket vásároltatott, Ná-
dasdyt pedig művészeti megbízásokkal együtt a fejedelemségek piaclehetőségei is foglalkoztatják. 

Az Adriai tengernek Syrenaia kötet a török ellen készülő országban látott napvilágot. Másfél év
tizeden át, 1664 őszéig metszetek, festmények, a sárvári vár freskói, a. Mauzóleum királyképei az eposz 
és az epigrammák eszméit fogalmazzák meg különböző variációkban és minőségben. 

Az eszmék metamorfózisa 

Meggyőzően mutatja be a szerző, hogy Zrínyi lírája „együttmozog" az európai barokk poétika fel
fogásával és az olasz irodalmi gyakorlattal, az Obsidio Sigetiana írója mesterien bánik a korabeli költé
szet imitációs elveivel, technikájával és metamorfózis gyakorlatával. Ez a felismerés méginkább a Zrínyi 
életmű szimbolikus elemeinek gondos számbavételére kötelezi a kutatást. Noha az ikonográfiái módsze
rek Zrínyi műveinek elemzésében már egészen korán létjogosultságot nyertek, az utóbbi időben pedig 
a művészettörténeti vizsgálatok egész sereg új felismeréssel szolgálnak, mégsem fölösleges hangsúlyozni 
Kovács Sándor Iván könyvének az interdiszciplinaritás irányába mutató fontos eredményeit, mert ná
lunk még sok a mulasztás, idegenkedés és értetlenség. Pedig/1 lírikus Zrínyi is bizonyítja, hogy a beszé
lő nevek, emblémák, toposzok, szimbólumok, ábrázolási sztereotípiák, sajátos asszociációs rendszerek, 
számszimbolikák világában csakis úgy juthat a kutatás a dolgok lényegéhez, ha - Braudel megfogalma
zásával élve - „igyekszik végre a felületi tények alá hatolni, a legendák és a retorika csábításai után el
vetni a tudóskodó rutin és a józan észnek álcázott empirizmus ma különösen veszélyes kábítószerét..." 

Kovács Sándor Iván könyvét olvasva jól érzékelhető, hogy Zrínyi lírai művei valóságos esszenciáját 
adják a hazai és a nemzetközi műveltségi anyagnak. Képei, példázatai és asszociációs vonatkozásai, po
litikai és etikai toposzai a korabeli Európa korszerű nemzetközi forrásvidékeiről, mindenekelőtt a Bib
lia és a mitológia világából merítenek. Ez a körülmény számunkra azért is fontos, mert a művek befo
gadóiról, a művek kulturális közegéről, Zrínyi szűkebb vagy tágabb társadalmi körének mentalitásáról 
is tájékoztatnak. 

Mentalitástörténeti vizsgálat adhat választ például az Elégia ma még. nyitott kérdéseire. A vers nem 
Zrínyi kézírásában maradt ránk, s a szerző Izsák siratása címmel tárgyalva kimutatja magyar irodalmi 
előzményeit és az eposszal közös motívumait. De a vers hagyományos értelmezése mellé kérdőjeleket 
tesz, és okkal, hiszen Zrínyi Izsák nevű fiáról máig nem került elő egykorú forrás. Valóban Izsáknak 
hívták-e? „Lehetne az elnevezés jelképes is" (256. 1.) A vers „ ö Zrini jó névvel" utalását a valóságos 
név bizonyítékának tekinti, és leszögezi „az Elégia-ban — már csak Izsák neve miatt is - a bibliai alle
gória alkalmazása kínálkozó lehetőség." (257. 1.) Az Elégián a Zrínyi lírai verseit végigtekintő Babits 
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is elgondolkozott: a. Feszületre, az Idill és a Zrinyiasz harmadik énekében a török ifjú dala jobb, mint a 
„szép, de elnyújtott Elégia". 

Az a levél, amelynek alapján Széchy 1659-re teszi a Zrínyi-fiú halálát és így a vers keletkezését, más 
szemléleti és mentalitásbeli lelkületet fejez ki, mint a vers: „Keserűen bánt velem a szerencse. Egyfor
ma értékű csereként: megsegített a törökkel szemben, de elvette szeretett lányomat és fiamra is ugyan
ezt a végzetet várom, mert végtelenül gyönge. Ha azért teszik ezt az égiek, hogy a dicsőség örökkévaló
sága pótolja az utód hiányát, nem fogok bánkódni, mert szabadabb is leszek és egészen a haza szolgála
tának szentelhetem magamat". Sok érv szól mellette, hogy miként a Ruchichnak írott latin levelek ál
talában, ez az év nélkül (1658) augusztus 28-án kelt levél is a nyilvánosságnak szólt. Mégis feltűnő', 
hogy gondolatai Seneca filozófiájára és Zrínyire általában jellemző heroikus karakterre vezethetők 
vissza. Zrínyi lányáról sem tudunk, pedig levele szerint „dilectissima filia" volt. Erdélyről ugyanakkor 
szinte nagyobb érzelmi felindulással szól: „elveszett az ország karja, Pannónia jobbja, sőt a keresztény 
országok pajzsa: Erdély... Feldúlt városokat, templomokat látni ott; a fejedelmi méltóság meggyaláz
va, a két Rákóczi, apa és fia, letéve... Erdély bizony a legszerencsétlenebb, mert megszámlálhatatla-
nabb csapás érte." (1658 XII.) 

Nincs semmi alapunk arra, hogy az Elégia személyes indítékait kétségbe vonjuk. Csupán Kovács 
Sándor Iván kicsit bátortalanul jelzett kételyeinek indokolt voltát kívánjuk hangsúlyozni. A korabeli 
mentalitás szemszögéből nézve és összevetve az eposz „apa-fiú", „áldozat", „virág", „elmúlás" gazdag 
motívumrendszerével, kétségtelennek látszik, hogy szimbolikus jelentést is hordoz. 

Az Ábrahám-Izsák képzet rendkívül elterjedt a korban. Nemcsak a Biblia révén. Az Ábrahám Izsák 
áldozata jelenet képi ábrázolását többek között a magyarországi és erdélyi könyvtárak ismert kötete, 
az Ortelius nyomdájában napvilágot látott és sok kiadásban terjesztett Világtérkép is népszerűsítette. 
Az , Abraham Patriarchae Peregrinatio et vita" című térkép 1586-ban került ki Ortelius nyomdájából, 
a pátriárka életének szinterét és vándorlásának útvonalát ábrázolta. A térképet a kor szokásrendszeré
nek megfelelően 24 „beszélő kép" veszi körül, s közöttük az egyik legszebb az Izsák-jelenet. Ezt ábrá
zolja többek között az a ma is meglévő nagyobb méretű Urkoporsó, amely ugyancsak 1659-ben ké
szült Zágrábban Wolfgang Jacob Stoll szövő officinájában. Petresi Péter püspök hívására az Ingolstadt-
ból Zágrábba telepedett Stoll több férfimunkással és segéddel dolgozó officinája 1655-1664 között 
állt fenn. Műremekeit az európai szövészet kimagasló teljesítményeiként tartja számon a nemzetközi 
szakirodalom. Ha többet tudnánk a megrendelőkről is, talán eldönthető lenne, hogy az Urkoporsó és a 
Zrínyi vers között van-e egyáltalán bárminemű konkrétebb összefüggés a közös asszociáció nagyon tág 
világán kívül. Az asszociációk világára jellemző, hogy a XVII. századi magyar irodalomban, történeti 
gondolkozásban Ábrahám a bujdosás és az áldozatkészség szimbóluma. E szimbólum alkalmazásának 
és fokozásának sajátos módját tanúsítja a Nádasdy Mauzóleum ának királyverseit fordító Csernatoni 
Márton 1660-1661-ben készült, helyenként homályos és bőbeszédű fordításában a fiát elvesztő Szent 
István királyt idéző versezet: „Nem bánkódott azért, mint Ábrám-Jiákért,, / Nem keseredett meg any-
nyira fiáért, / Mennyit szánakozott szerelmes népéért, / Könyveket hullajtot szép Magyar országért." 
Az Ábrahám-Izsák képzet itt félreérthetetlen nemzeti történeti tartalmat hordoz. Az Elégia nemzeti 
motívumaira a Zrínyi-kutatás már korábban rámutatott. Úgy véljük, hogy a hagyományos, csak a csalá
di élet keretében zárt konkrétan értendő értelmezése mellett tágasabb vonatkozásaival ugyancsak érde
mes számolni. 

A lírikus Zrínyi sokat foglalkozik a költő személyes kifejezési fomráival. A kérdés elméleti része, -
amikor a harmadik személyben szólás kívülállóságából megtörténik a váltás a közvetlen én-re, s az 
önmegszólítások, átváltozások, rejtőzködések szubjektumai változó élethelyzetek kifejezői is meg a 
Zrínyi líra adaptációival is összefüggő „én" problémái egyaránt sok munkát adtak és adnak is még a 
kutatóknak. Kovács Sándor Iván könyvének nem kis érdeme, hogy mindeddig talán a legtöbbet tette a 
rendszerező áttekintés, a kiegyensúlyozott megismerés érdekében. A szerző ötletes elemzésekkel állítja 
az eposz sokat idézett hangsúlyos első szava mellé az Ovidius Metamorphoses híres epilógusának „szin
te pontos fordítását" (Marót Károly) lezáró, Zrínyinek a sajátos magyarországi helyzetre szabott tö
mör művészi hitvallását a Peroratioban. Meggyőzőek Az idő és hírnév ciklus vizsgálataiban a megfelelé
seket és a személyiséget hangsúlyozó kiemelések: „Befed ez a kék ég...", „az én örök híremet". Sajnál
juk, hogy ebből a szempontból nem vizsgálta meg az Elégia-t. A lírai versek között ez talán a leghang-
súlyosabban szubjektív („én Istentől büntetve", „én tavaszomat", „én szüvemet", „én jövendőmet") 
márcsak azért is, mert a vers Isten-képe más, mint az eposz és a feszületre" Istene. Azt pedig Kovács 
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Sándor Iván könyve vitathatatlanul bebizonyítja, hogy a magánélet inspirációt hordozó versekben a 
lírikus többnyire nem önmaga képében lép elénk: „vadász, Titirus, Orfeus, Arianna: mindenekelőtt 
magaZrínyi..."(211. 1.) 

Az Arianna sirásá-iól a talán legtalányosabb versró'l Arany János, Gyulai Pál, Sik Sándor után is 
van friss mondanivalója A lírikus Zrínyi írójának. A vers születését közvetett úton, de nagyon határo
zottan hozzákapcsolta Zrínyi velencei utitervéhez. Ez gyakorlatilag nem lehetett volna kisebb vállalko
zás, mint hogy Zrínyi részt vesz a Kréta szigetért kirobbant velencei-törökháborúban. Ez a körülmény 
azonban a krétai királylány siralmát idéző vers értelmezésének a szerelmi konfliktusnál tágasabb opti
kát adhat. A történész, talán szakmájának okán is, általánosabb jelentést is vél az Arianna sírásában. 
A magyar irodalom egyik legszebb heroikus „szerelmi panasz"-a egyetemesebb jelentést is hordoz. 

ügy véljük, Zrínyi verseiben a mitológiai képek és képzetek korabeli jelentéseinek behatóbb tanul
mányozása lírai világának és politikai gondolkozásának mélyebben fekvő, az egyetemes eszmekincs 
összefüggéseihez vezethet majd el. Descartes művei bizonyítják, hogy a tudományos irodalom bőven él 
a korban mitológiai analógiákkal. Nála, Baconnál és másoknál is az Arianna és a labirintus, a „csiga" 
hasonlat a bonyolult dolgok megoldására, a jó módszer, a helyes eljárás, helyes döntés megtalálására 
vonatkozik. Még Leibniz is azt írja, hogy a gondolkozás fonala a jó és biztos módszer, amelyet követve 
a szellem a tévedéstől való félelem veszélye nélkül halad előre „qui in labyrintho fiolum habet Ariad-

yneum." 
Nem értünk egyet a szerzővel abban, hogy Zrínyi a velencei tervet azért ejtette volna el, mert vala

mi módon megoldódott szerelmi konfliktusa. (197. 1.) A terv Zrínyi életrajzának egyik legjobban do
kumentálható mozzanata. A terv megváltoztatására vonatkozó okokat keresve közvetett bizonyítékok
ra vagyunk utalva. 

Zrínyi szándékáról szélesebb körben tudhattak. Erre utal II. Rákóczi György 1645 decemberében 
kelt, más szempontból is fontos levelének következő kijelentése: „Zrínyi uram a velencések mellé ké
szül Kanizsára". Felvetésünk szerint Zrínyi döntésének általánosabb okaira utal a Szigeti veszedelem 
IX. éneke is. A sokat idézett, a kanizsai török támadását említő híres sorok négy strófányi csodálatos 
tömörségű személyes vallomásba illeszkednek. Az első strófa: „Hova ragattattam én könnyű pennám-
tul? / Holot tanulhatnék Dedalus fiatul, / Kis készülettel indultam Tengeren-túl, / Kis elme ez, ki ír 
nagy Atyám dolgarul." (IX. 1.). Ez értelmezhető úgy, hogy Zrínyi „készületé"-t, tehetségét meghaladó 
költői vállalkozásba kezdett, mint az atyai szóra nem adó Icarus. Az „indultam Tengeren túl" lehet a 
nagy költői szándék képletes kifejezése, de az sem zárható ki, hogy a velencei tervre vonatkozik. 

1645-ben a török-velencei háború esélyei még korántsem világosak, a velenceiek kisebb győzelmeit 
is felnagyítottan csodálja a világ, a kereszténység ügyéért folyó harc vonzza az európai ifjúságot, ki
vált az első években, de még később is. Bethlen Miklós például meghallván a vasvári békét, kijelentette: 
ha a velencések még harcolnak Kréta szigetén, odamegy. Zrínyi sem csupán szerelmi konfliktusa miatt 
dönthetett úgy, hogy Velence szolgálatába áll. A Zrínyi-kutatás régen jelzi a kérdés súlyát (1964, 56). 
A velencei szolgálat tervét családi hagyományként öröklő Zrínyinek a krétai háborúról jó értesülései 
voltak. Esterházy Miklós nádornak címzett 1645. augusztus 22-én kelt levele arról is tájékoztat, hogy 
viszonya az udvarral nagyon megromlott. A IX. ének 4. strófája szerint pedig feltételezhető, hogy a 
„tengeren túl" indulás tervét a kanizsai török támadása, mások tanácsa, s főleg a tehetségével rá rótt, 
hazája iránti kötelesség felismerése miatt változtatta meg. „Nem röjtöm Istentül vett talentumomat", 
(IX. 4.). S hogy a „talentum" nem egyedül a költői hivatásra vonatkozik, hanem országos ügyben vál
lalandó feladatokat ró rá, azt többek között Batthyány Ádámnak 1649. augusztus 22-én Csáktornyán 
írt levele is kifejezi: 

„Imar, ha mi ketten hazánknak nem szolgaiunk hanem henielünk velie Kegyelmed hogy mind Isten 
mind világ ezeknek az talentumoknak el röitessert, nem pirongat es fed meg bennünket..." 

A kérdés további tisztázásra vár. Annál is inkább, mert a Constantinusnak és Victorianak egymás
hoz való igaz szerelmekrül irott comedia több vonatkozásban is összefüggésbe hozható az 1648-1660-
as évek politikai mozgalmával. A legutóbb Nagy Péter megállapítása szerint 1648-ban, valamely délvi
déki udvarban „külföldi, feltehetőleg olasz mintára készült" (1981, 1112-1113. 1.) műről régen tud a 
Zrínyi kutatás. Az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában található másolati példány bejegyzése szerint 
azt ifj. Draskovich János 1662-ben Zrínyinek ajándékozta. (1937., 1964, 611.) Elsődleges forrásokkal 
ugyan nem tudom bizonyítani, mégis nehéz szabadulni az évek óta foglalkoztató gondolattól: Constan-
tinusban mintha a fiatal Zrínyi alakja öltött volna testet. A Victoriába szerelmes ifjú „sokat érdemlő 
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vitézsége" országosan ismert, (383. 1.) és ugyanakkor igen „olvasott ifjú,, ó', aki megjárja Icarus szige
tét. A számos szimbolikus elemet tartalmazó mű Cupido, Venus, Jupiter és más mitológiai alakok sze
repeltetésével némi hasonlóságot mutat az 1645-ben Gonzaga Mária Lujza neversi hercegnő' és László 
lengyel király Krakkóban rendezett lakodalmán előadott Ámor és Pszüche című nagyszabású és nyíltan 
politikai célzatú darabbal is, amelyek zenéjét Virgilio Pussitelli komponálta. Sőt a Constantinus-come-
dia és a Marssal társolkodó Murányi Venus között is kimutathatók hasonlóságok, bár mindmáig nem 
sikerült egykorú forrásokkal ellenőriznünk, hogy többről is szó lehet, mint közös toposzkincsről. 
Most, hogy Kovács Sándor Iván meggyőzően bizonyította a Syrena-kötet és Vellutello Petrarca kiadá
sának kompozíciós és tematikai rokonságát, új megvilágításba kerül a Constantinus komédia egyik 
hangsúlyos kijelentése is: a Victoriát ostromló ifjú a szerelemről elmélkedve így nyilatkozik: „Petrarca 
könyvecskéjében történet szerint ráakadván, olvastam..." (377. 1.) Ezekután a Nagy Péter feltételezé
se szerint Draskovich János művének tekinthető komédiában a Szigeti veszedelem stílusával, gondola
taival egybevágó sorokat is érdemes lenne alaposabban megvizsgálni. Szerencsés kezű kutató talán Zrí
nyi és Draskovich Euzébia 1646. február 11-én megrendezett lakodalmával is öszefüggésbe hozhatja 
majd a komédiát, annál is inkább, mert erről a fontos eseményről csak annyit tudunk, amennyit Zrínyi 
meghívójában Batthyány Ádámnak írt „nem maradt más hátra mint hogy ez a szentség méltó meny-
nyegzői ünnepséggel ékesíttessék." 

A Zrínyi velencei szolgálatról lemondó döntését követő életrajzi adatok - házasság, tábornoki ki
nevezése, udvari kapcsolatok, báni kinevezése, - mind arra vallanak, - Jenéi meglátását megerősítve —, 
hogy egy következetesen építkező politikusi csoport állt mögötte. Sokoldalú tehetségét korán fel kel
lett, hogy ismerjék, politikai pályáját tevékenyen segítették, s talán a velencei terv elejtése mögött is 
országos politikai megfontolás is rejlik. 

A lírikus Zrínyi kötet egyik nevezetes újdonsága, hogy írója kimutatja az Adriai rengernek Syrenaja 
versei és eposz nőalakjainak - Arianna, Borbála, Cumilla - közös vonásait. Leszámolva Széchy erőlte
tett népkarakterológiai vonásait, megállapítja, hogy a három nő, ugyannak a hősies magatartásnak a 
fokozatait testesiti meg, s a „költő nőalakjaiban is a maga heroikus életeszményét, etikai felfogását 
transzponálta" (210-211. 1.) További következtetésre juthatunk, ha ezeket a szerelmeket a 17. szá
zadban frissen feltűnő másik aspektusból is figyelembe vesszük: az eposzbeli két nagy szerelemre a 
török lány és Deli Vid, a szultán lánya és a férjét megölő tatár kán szerelmére jellemző, hogy ellensé
gek szeretnek egymásba. Ebben az értelemben Cumillát Zrínyi Corneille hősnőinek távoli rokonává 
formálta: 

„Mely Isten forgattya most az én elmémet? / Hogy azt szeressem, ki megölte férjemet; / De bol
dogtalan én szeretem vésztőmet", (XII. 26.) 

Régen foglalkoztat, hogy a Zrínyi halálával záródó időszak politikai mozgalmában a versek, pró
zai szövegek képi megfogalmazásai és metszetek, festmények ábrázolásai megfelelnek egymásnak. 
A mitológiai alakok és példázatok gazdag egyetemes jelentéstartalmat hordoznak. A szövegek és 
a képek közös fogalmakat fejeznek ki, azonos asszociációs rendszerben működnek. Ujabban Galavics 
Géza felfedezései bizonyítják, hogy a Syrena-kötet mitológiai vonatkozásai 1660-1664 képi és szöve
ges ábrázolásaival határozott tartalmi egyezéseket mutatnak. 

A horvát Syraia-kötetben a Zrínyi Péter portréja alá írt epigramma így végződik ,,. ..Lám ez a férfiú 
Mars!" Széchi Gáspár tézislapján a magyar vitézséget megtestesítő Wesselényi kép ajánlásából (1663) 
ez a részlet csaknem megegyezik a XIV. ének 10. strófájával: „mint Atlasz tartsd fenn csaknem elbukó 
hazánkat". A mitológiában járatos szultánlány, a Cumilla és Delimán szerelmének mitológiai kelléktára 
Kovács Sándor Iván remek megfigyelése. Igaza lehet Venus triumphusa értelmezésében is azzal a meg
szorítással, hogy a kor felfogásában Venus általánosabb jelentést is hordoz, amint azt Warburg és Gom-
brich (1972) többek között Ficino szövegeivel s Rubens egyik képét magyarázó levelével is bizonyítot
ta. Érdemes lenne ezt alaposabban megvizsgálni, mert meggyőzően hangsúlyozta a szerző: & Dedikáció 
és a XV. ének motívumegyezése Zrínyi tudatos alkotása azért, hogy egységbe foglalja a kötetet. Alig
ha hihető ezek után, hogy a Dedikáció s az Olvasónak ajánlását berekesztő Petronius vers ne átgondol
tan, távolabbi jelentést hordó szándékkal került volna a szöveg végére. „Mars sisakjában fészket raktak 
a galambok; megtetszik ebből mennyire szereti Mars Venust". Zrínyi 1636-ban járt a toszkanai herceg 
udvarában. Rubens 1637/38-ban festette meg a herceg számára híres A Háború borzalmai című képét. 
Level, amelyben egyik festőnek részletesen elmagyarázza a kép jelrendszerét, jelentését, Alekto furiá-
tól Mars és Venus alakjáig, a háború ellentétét a megtiport, elpusztított béke megtestesítését kifejező 
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jelképekig, később keletkezett. Semmi támpontunk nincs rá, hogy Zrínyi ismerte volna ezt a képet. 
Nem is ez a lényeg, hanem hogy miként a lírikus, a politikus is nemzetközi fogalomrendszerben gon
dolkozott. A változó Európa nyelvezetén fejezte ki, hogy a változást követelő' Magyarországon csakis 
a török kiűzése teremtheti meg a magyar tanácsosok 1661. évi Opím'djában oly részletes gazdasági 
konkrétságában óhajtott békét. 

Kovács Sándor Iván könyvének jelentőségét meditációnk talán jobban érzékelteti, mint a szabvá
nyos recenzió. Zrínyi politikai mozgalmának, különösen az 1663-1664-es évek magyar politikájának 
nemzetközi összefüggései ma már nyilvánvalóak, annak ellenére, hogy még nagyon sok részlet vár tisz
tázásra. A lírikus Zrínyi ehhez a munkához is jelentős hozzájárulás. 

Ha néhány talán vitatható, de mindenképpen továbbgondolandó megfigyelésünk alapján úgy látjuk, 
hogy a lírai versek, általában Zrínyi lírája és politikája között a kor bonyolult esztétikai és szemléleti 
rendszerének áttételeivel számolva még jelentős összefüggések mutathatók ki, az semmit nem von le a 
különösen szép kiállítású könyv vitathatatlan tudományos értékeiből. A Zrínyi-kutatásokban megke
rülhetetlen, és még sokáig lesz ösztönzője a további vizsgálatoknak. 

Fried István 

A „FOGSÁGOM NAPLÓJA" REGÉNYE 

Hiába akart gondoskodni Kazinczy Ferenc saját utókoráról, hiába tervezte meg levéltároshoz méltó 
alapossággal hagyatékának „fondjait". A magyar irodalom történetében kevés olyan hányatott sorsú 
örökségről adhatunk számot, mint éppen a Kazinczy Ferencé.1 Levelezésében több ízben szól művei 
kiadásáról, kiadatlan írásai kötetbe gyűjtéséről. Többször lemásolta, tematikus „csomókba" gyűjtötte 
össze verseit, fordításait, tanulmányait. Mégis, a mai napig áttekinthetetlennek bizonyult a sok helyre 
szétszóródott Kazinczy-hagyaték, a sok másolat inkább nehezíti, mint könnyíti a Kazinczy-írások kro
nológiáján töprengő kutató dolgát. A hagyaték összetartozó, de az idők folyamán (esetleg már Kazinczy 
Ferenc életében) egymástól elszakadt darabjainak „egyeztetése", „megfeleltetése" hosszadalmas mun
kának ígérkezik. Aligha csodálkozhatunk azon, hogy többszöri nekifutásra sem sikerült létrehozni 
Kazinczy Ferenc összes Munkáinak kiadását. Közvetlenül halála után Toldy Ferenc és Bajza József kí
sérelték meg a művek sajtó alá rendezését, de kiadásuk hamar elakadt,2 hiányos, el kellett tekinteniök 
például az önéletrajzi jellegű írások kiadásától, a teljes levelezés megjelentetésétől. Kazinczy Gábor 
kezdte tematikus rendbe gyűjteni a levelezést, és sikerült is néhány fontos kötetet megjelentetnie.3 

így legalább a kutatás számára vált hozzáférhetővé Kazinczy levelezésének egy része. Később Abafi 
Lajos „Nemzeti Könyvtára" vállalta, hogy megjelenteti Kazinczy Ferenc összes Műveit. 1879-1884 
között aztán az Erdélyi levelek, a Magyar Pantheon (életrajzok és életrajzi jegyzetek), az összesnek 
feltüntetett eredeti versek, töredékek, versfordítások, versfordítástöredékek, a Pályám emlékezete 
láttak napvilágot, rövid bevezető tanulmányokkal, viszonylag bőséges és sok fontos adatot tartalmazó 
jegyzetanyaggal - néha még a mű variánsára is utalva, ám a szövegközlés módja már az akkori felfogás 
szerint is vitatható volt. S bár Abafi betekintést kaphatott a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába 
került Kazinczy-hagyatékba, részben az anyag rendezetlensége, részben pedig filológiai gondatlanság 
miatt sok téves adat is becsúszott a kiadásba, helyenként eltorzította, „félreolvasta" Kazinczy kéziratait, 
más alkalommal önkényesen vont össze szövegeket. Mindezek ellenére ma sem rendelkezésünk telje
sebb Kazinczy-kiadással, az összes azóta megjelent Kazinczy-kötet elé legfeljebb a „válogatott" jelzőt 

Kazinczy Ferenc hagyatékának „regényéről " külön tanulmányt tervezek. 
2Kazinczy Ferencz Eredeti Munkái. 1 ,1 . Eredeti poetai munkái. 2. Utazások. I. l-l.. Levelek. 

Buda-Pest 1836-1846. 1846-ban megjelent: K.F. Levelei Sipos Pálhoz 1806-1816. Lipcse 1846. 
^Kazinczy Ferencz Bizodalmas levelezése. 1793-1831. 1-3. kötet. Pest 1860-1864., Kazinczy 

Ferencz-Berzsenyi Dániel Levelezése. 1808-1831. Pest 1860. Vö. még: Kazinczy Ferencz Versei. 
Pest 1858., K.F. Versei. KAZINCZY Gábor által. Pest 1863., 2. kiadás: Bp. 1890., 3. kiadás: 1895. 
(Olcsó Könyvtár) 

683 


