
GRÓF ZRINYI MIKLÓS SZIGETI VESZE-
DELMÉNEK ÚJ É L E T R E H O Z Á S A . 

NEMCSAK a szenvedélyes lírában, hanem a szemlélődő epikában is lehet 
politikai és társadalmi célzat, az író egyénisége és kora hangulata 
szerint. A túlzóbb Petőfié a János Vitéz, a mérsékeltebb Aranyé a 

Toldi, mindakettő pedig a negyvennyolcas forradalom előtti nagylelkű rendi 
korszak fölülről megindult demokrata törekvéseinek tüköre. János Vitézben 
a lelenc szolgalegény egyenest király lesz Tündérországban, Toldiban a föld-
mívesnek nevelt ifjú a király mellett főúr lesz. A János Vitézben — hogy mai 
műszavakkal éljek — a «földmívesszegény» derekassága van szembeállítva a 
vagyonos gazda gonoszságával, a Toldiban pedig a falusi «kisgazda»-kultúra 
fölénye a romlott «oligarkha»-mentalitással. Az alsóbb társadalmi osztály 
erényes fiának boldogulása csakis az elnyomó felsőbb osztálybeli ellenfél 
dacára sikerül. 

E két epikai remekünknek jut nagyobb szerep középiskolai tanulóink 
oktatásában, nevelésében. Nem úgy harmadik epikai remekünknek, a Szigeti 
Veszedelemnek, jeléül annak, hogy az már korban és szellemben sokkal mesz-
szebb esik tőlünk, mint az előbbi kettő. A Szigeti Veszedelem hőse földi jót 
nem küzd ki magának; ellenkezőleg, főúri földi javait hátrahagyván, megy 
a halálba hazájáért és hitéért. A Szigeti Veszedelemben a különböző társa-
dalmi osztályok nincsenek egymással szembeállítva, hanem az egész nemzet 
szembe van állítva a külső ellenséggel. Az ország más-más rendű, nyelvű 
fiai nem egymás ellen tusakodnak, hanem mindegyik a maga képességeinek 
megfelelő helyen — csakis o t t ! — együtt harcol a «területi integritás»-ért. 

Mi más képet ad a Szigeti Veszedelem a magyar vitézi életről, mint a 
Toldi-beli «György úr»-jelenetek! Gondoljunk a gyáva embervadászatra, 
melyet a magyar főúr magyar nemes vitézei rendeznek a parasztnak nevelt, 
ízig-vérig magyar Miklós ellen és nézzük Zrínyinek a siklósi harcból hazatérő 
hadi népét, a világháborúból is jól ismert rangkülönbség fölötti bajtársias-
ságot, mikor a sebesülteket lektikában viszik a seregek között, 

Rokoni s társai körülettek vannak, 
Szép vitéz szókkal sebeseket bíztat ják, 
Kötözik sebeit, szánják és óhaj t ják . 

Ez a történelem realitása, a históriás ének hűsége, György úr és vitézei 
pedig a fölháborodott költő lángképzeletének magával ragadó, bosszúra 
gyujtó alkotása, mely a nagy költőtársat e riadóra készti: «Az égbe a népet, 
a pokolba az arisztokráciát!» 

Hasonlítsuk össze a nagyfalusi lakomát a szigetvárabelivel. Toldi 
György nagy úr, a királyfival nevelkedett udvari emberré, kincse tömérdek, 
sok nemes vitéze és fegyveres szolgája valóságos renyhe, pusztító sáskasereg, 
velük együtt azért üli meg a tisztes falut, hogy a földmívesek munkájából 



961 

származó kész haszonnak egy felét fölegye, más felét magának tarsolyába 
tegye. Átok az özvegyi házon ez a sok tétlenkedő, hatalmaskodó, úri kenyér-
pusztító. Az irodalom búvára észreveheti, hogy ez az epikai motívum a 
Toldiba nem a magyar hagyományokból került, hanem épen úgy az Odisszeá-
ból, mint ahogy Toldit sem bosszantanák a nemes ifjak, ha Telemakhust nem 
gúnyolnák a dölyfös kérők, Telemakhust, ki époly gyöngéden félti anyját a 
fia elbujdostán való bútól, mint Miklós a magáét, s kit époly gondosan szol-
gál, maraszt, sirat az öreg Euriklia, mint Bence Miklóst.* Arany teremtőereje 
magyarrá tudott tenni olyan jeleneteket is, aminőket nem a magyar földön 
talált. De nem idegen irodalomban és Zrínyinek nem képzeletében, hanem 
«úgy írhassak, mint volt» krónikási jelszavában találjuk meg magyarázatját 
a következő soroknak, melyek az igaz megfigyelés megjelenítő erejével hatnak : 

Azonban asztalok megvettetének, 
Zrinyi gróffal vitézek ott leülének. 
Zrinyi vitézeket mind jó szűvel t a r t j a : 

Kire köszön jó bort aranyos kupában, 
Dicsérvén, viselte hogy jól magát harcban, 
Kit szóval apolgat, megajándékozván. 

De mihant jó bor fejeket melegíté, 
Kiki gondolatját mindent félretévé, 
Némely horvát dávorit nagy torkkal kezdé, 
Némely hajdú táncot fegyverrel szökdösé. 

Ki dicséri lovát, ki erős fegyverét, 
Ki társát , ki magát, ki nyert nyereségét, 
Mindnyájan peniglen urok vitézségét 
Fönszóval kiál t ják és dicsérik űtet. 

A nemzeti egység és a képességekhez mért munkamegosztás híveinek arra 
kellene törekedniük, hogy a Szigeti Veszedelem ne csak irodalomtörténeti 
tárgy legyen, hanem szellemi pályákra s ezáltal a nemzet vezetésére készülő 
ifjainknak váljék az nemzeti egység érzését, történelmi érzéket, öntudatos 
világnézetet adó, kedvelt olvasmányukká. A Zrínyiek lelke legyen az ő lel-
kükké. A János Vitéz meséjének és a Toldi mondájának optimizmusa után 
jókor megismerjék kötelességektől várt fiaink a Szigeti Veszedelemből a 
magyar nemzet történetének fenséges tragikumát is. 

Van azonban a Szigeti Veszedelem népszerűségének, nemzetnevelő hatásá-
nak olyan akadálya is, mely magában e nagy alkotásban található meg. Sokat 
írtak már róla — de azért újra azt kérdezem: Csakugyan nehezen élvezhető a 
Zrínyiász ? Milyen fogyatékossága miatt az ? Hogyan kell ezen segíteni ? 

Irodalomtörténeti helyes megállapítás az, hogy e hatni szánt műnek 
semmi hatása nem volt a maga korában s megjelenése után több, mint száz 
év mulva is csak egyes fejlettebb ízlésű írók méltányolták. Ma, ha objektiv 
megfigyeléseket teszünk, ha sok olyan őszinte embert megkérdezünk, aki 
Andersen ruhátlan királyán nem lát gyönyörű ruhát, úgy találjuk, hogy csak 
filológiai szakképzettségűek szűkebb köre előtt nyílnak meg a Zrinyiász szép-
ségei, mélységei, az egyébként művelt nagyközönség előtt zárva vannak, 

* E fö l t evés v a l ó s z i n ű t l e n . A l a k o m a és t e s t v é r h a r c s t b . elég általános m o t i v u m á 
oly ep ika i hi tel lel k í n á l t a a m a g y a r élet is , hogy A r a n y n a k ezért n e m kel le t t Homérosz -
hoz f o r d u l n i a . K á r t e h á t i ly s z e m p o n t b ó l m a g a s z t a l n i egyik n a g y k ö l t ő n k e t a m á s i k 
r o v á s á r a . A sze rkesz tő . 

Napkelet 61 
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különösen pedig a fiatalság előtt, épen azon korban, melyben a szív az esz-
ményi hazafiság és hadi erények iránt a legfogékonyabb. 

Ennek oka nem a nyelv avultsága vagy épen gyarlósága vagy — ilyen 
vélemény is van — a költő magyar nyelvérzékének fogyatékossága. A költő-
nek már dédapja, a szigetvári hős, magyarul beszélt családjában, magyarul 
levelezett atyjafiaival, barátaival. Hogy maga a költő, ki Széchy-leány fia 
volt s Pázmány neveltje, hogyan írt magyarul, arra megadják a választ pró-
zai munkái: bizonyára különbül, mint én, vagy te, kedves olvasóm. A Szigeti 
Veszedelem költői nyelve sokkal eposzibb, mint Vörösmartyé, leírásaiban 
plasztikusabb, beszédeiben jellemzőbb és tömörebb, mint Tassoé, amellett a 
magyar epikai stílus hagyományaihoz erősebben kapcsolódó, mint Aranyé. 
A Zrínyiásznak a nyelv nem gyöngesége, hanem ereje. Más tehát a hiba. 

Figyeljük meg a négyesrimű versszakokat a régi íróknál, még pedig a 
legjobb verselőnél is, Gyöngyösinél. Észre fogjuk venni, hogy a legvirtuózabb 
is csak úgy boldogul e nehéz formával, hogy a harmadik, de különösen a negye-
dik rím kedvéért henye gondolatot szorít a harmadik vagy negyedik sorba. 
A megkezdett gondolatot két sor helyett négy soron keresztül nyujtja, lapo-
sítja. Ez a verselési mód alkalmas ugyan kedélyes névnapi köszöntőkre, de 
nem illendő a komoly epopéához. Zrínyi csakugyan nem is alkudott meg a 
négyes rím kedvéért a gondolat rovására, mint megalkudott sokszor Gyön-
gyösi is — nem is szólván a gyöngébb verselőkről. Zrínyi föltornyosodó gon-
dolatjai töretlen épségben tömörülnek egymás után s azok kedvéért inkább 
süketté hagyja a rímet, sántává a ritmust, kificamítottá a szórendet, meg-
nyomorítottá a nyelvtant. A nyelvtant — de nem a költői nyelvet! 

Ismerjük Gyöngyösit és Zrínyit, de az emlékezet fölújítása végett hadd 
idézzek mindegyikből egynehány versszakot a mondottak láttatására. 

Gyöngyösi: 
De délceg erkölcsük mihelyt férre rúgott, 
Ez eggyel tar tot ta , amaz máshoz súgot t ; 
Az egyenetlenség forralt olyan lúgot, 
Kitűl végre soknak füle jajra zúgott. 

Az nagy szív, ki előtt az böcsület forog, 
Inkább halált kéván, s belőle vér csorog, 
Hogysem tántorítsa valami oly dolog, 
Ki becsületivei ellenkezik s morog. 

Próbált dolog nálad mind az só, mind az méz, 
Viselt dolgaidra világ négy része néz ; 
Tudják, mit vi t t végben az Veselényi-kéz, 
Kiknél híred-neved fínum arany, nem réz. 

Zrínyi: 
Hun vagytok t i mastan, világrontó népek, 
Hun vagytok földemész—tő szörnyű seregek ? 
Hun török, hun tatár , sötét szerecsenek, 
Hun vagytok, három vi—lágrul kevert népek ? 

Száz másokat látok örömest, akiket 
Köszöntenem hajtok de most nekik fejet; 
Mert messzi elmentem históriám mellett, 
Ismég elől kell kez—denem szövésemet. 
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Nem kell nekem pénzed» így felelt Zrínyi bán 
«Aranyom, ezüstöm mert énnekem több van ; 
Hanem törökök közt egy vitéz szolgám van, 
Annak szabadulá—sát én szüvem kíván. 

Vannak olyan tekintélyek, akik Zrínyi remekét nem az ilyen hibák 
dacára tartják remeknek, hanem szépeknek találják az ilyen hibáit is. Nagy 
fensőséggel magyarázzák nekünk, az elmélet avatatlanjainak, hogy azokban 
a hibákban mennyi zordon fenség van, illendően a tárgyhoz. E dicséreten maga 
csodálkoznék legjobban a költő, ki e hibákat jól érezte, ki ha tárgyához illő-
nek tartotta volna a ritmustalanságot, akkor nem írt volna versben s ha csúf-
nak tartotta volna a rím csengését, nem írt volna rímben. Ezekről a műértők-
ről eszembe jutnak nekem az olyan udvaroncok, kik, ha észreveszik a király 
mellényének véletlenül nyitvahagyott alsó gomblyukát, annyira szépnek, 
annyira felséges leleménynek találják azt, hogy rögtön sietnek maguk is ki-
gombolni a magukét. Dehogy akart Zrínyi rosszul verselni! Csak a jó verselés 
kedvéért nem akart rosszul költeni. Igy aztán a jól költés kedvéért rosszul 
verselt. A rossz verselésnek pedig sem zordon, sem fenséges hatása nem lehet 
ép ízlésre, hanem inkább komikus hatása. Annál inkább, minél inkább meg-
kívánná a zordon és fenséges tartalom az ünnepi külsőt. Nem mély vermek 
ezek a fogyatkozások, csak apró gödröcskék. A méltósággal lépkedő páncélos 
vitéz nem szegi nyakát bennük, de meg-megbotolván, magához méltatlan s 
szemünket bosszantó bukdácsolásokat kénytelen tenni. 

S ennek az oka, ismétlem, a négyes rím. Hát a négyesrímnek mi az oka, 
ki az oka ? A költő választotta-e azt a formát valami különös, öntudatos, 
költői céllal, mint olyat, mely mondanivalói számára művészi szempontból 
legalkalmasabb eszköznek látszott ? Nem. A négyes rímű strófa a költő kora 
írott epikájának sablonos versalakja volt. Tovább kérdem : a költő korának 
és az írott epika előző századának, Tinódiéknak, nyelvünkkel hozott ősi örök-
ségük a négyesrímű versszak ? Nem az. A magyar epikának nem írott, hanem 
élőszóban fönnmaradt emlékei, az úgynevezett népballadák, összevetve rokon-
nyelvű, hangsúlyú, ritmusú népek epikai hagyományaival, világosan meg-
mutatják, hogy mi volt az ősi magyar epikai forma. Nem strófás, nem négyes-
rímű, hanem páros sorok, melyekben a gondolatok párossága gyakran azonos 
mondatrészeket, tehát azonos végzetű, vagyis hangalakban is egyező, össze-
csengő szavakat vetett a sorpárok végére, s amint így rím fejlődött ki, az nem 
négyes, hanem páros rím volt. Strófátlan páros sorok — s amennyiben ríme-
sek : párosrímű sorok az ősi magyar versforma, a négyesrímű strófák pedig 
Európában fölszedett idegen hatás. 

Multban és jelenben tehát a Szigeti Veszedelem nem kellő érvényesü-
lésének végső oka egy idegenből jött s az ősi formát az írott költészetből tel-
jesen kiszorított versforma. Ami végzetes hiba tehát a Zrínyiászban van, 
annak végső okát nem a költőben találjuk meg, hanem annak korában s nem 
a magyar hagyományokban, hanem idegen befolyásban. Kíméljük-e hát 
Zrínyiben, e nagy magyar költőben, azt a hibát, amely nem az övé, sőt nem 
is a magyar géniuszé ? Azt a hibát, amely idegenből tolakodott a nemesség-
hez forduló énekmondó s a nemesség, majd ennek jogban s kötelességben 
utóda, a mai magyar nemzet közé ? Nem a halott költő iránti kegyelet-e az, 
ha megszabadítjuk az idegen kolonctól művét, melybe lelkét adta, hogy attól 
holta után lényének «nagyobb része hordoztassék széjjel a magas egeken ?» 
Nem a halhatatlan költő parancsolatjának végrehajtói vagyunk-e akkor, 

61* 
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mikor pusztába veszett kiáltása előtt egyengetjük az utat nemzete füléhez, 
szívéhez ? 

S hogyan tesszük ezt ? Az eddigiekben meg van már adva a felelet. 
Levesszük a Zrínyiászról a négyes rím spanyol csizmáját s ráadjuk a páros-
rímű sorok ősi magyar köntösét. Ezáltal nem változik meg a hatalmas gon-
dolatok hatalmas nyelve, csak helyreáll a ritmus olyanra, aminőt Zrínyi korá-
ban is kívánt a magyar fül, helyreáll a nyelvtan olyanra, aminő Zrinyi beszéde 
volt. Igy nem megmásítjuk, nem meghamisítjuk, nem agyonütjük, hanem — 
Gyöngyösi szavaival élve — új életre hozzuk a Szigeti Veszedelmet. 

Meg kell jegyeznem, hogy mikor párosrímű verssorokról mint ősi magyar 
versformáról beszélek, nem a tizennyolcadik század kétsarkú verseire, nem 
is épen Tompa, Petőfi, Arany tizenkettős verseire gondolok, mert ezeknek 
ritmusa nem mindig egyezik a népballadákban fönnmaradt tizenkettes sorok 
idegen hatástól és elmélettől mentes ritmusával. Nem az a szabály igazi magyar 
tizenkettesnél, hogy a hatodik szótag szóvéggel végződjék, hanem hogy úgy-
nevezett fonetikai szólammal végződjék. Fonetikai szólam az élő beszédnek 
az a része, melyet, ha több szóból áll is, egy hangsúllyal ejtünk ki egyetlen szó 
gyanánt. Három fonetikai szólamból áll ez a próza: Télen || nem-a-peszéradacsi-
pusztán-van-az-én || lakásom. Három fonetikai szólam ez a vers is : Télen-nyá-
ron || pusztán-az-én || lakásom. Úgy-e, tapasztaljuk itt, hogy lesz a prózából 
vers, és hogy mi a különbség próza meg vers között ? Az a különbség, hogy 
a vers fonetikai szólamai egyenlő időközökben ismétlődnek, a prózában pedig 
egyik rövidebb, másik hosszabb ideig tart. A próza ritmusára nem lehet tán-
colni. A tizenkettes verssor ritmusa pedig akkor ősi magyar ritmus, ha a 
hatodik szótag végénél fonetikai szólam vége van. Igy van ez mindig a nép-
balladáknál, de épen mindig így még a legmagyarabb ritmusú Aranynál sin-
csen, még kevésbbé a ritmustalanabb Petőfinél vagy a nehézkesebb Tompá-
nál. Nagyon elvétve ugyan, de Aranynál is vannak ilyen ritmustalan, helye-
sebben mondva : prózában írt részek: 

S melyen ült, || a malomkő-darabot || fogta, || 
Toldi György || boszantó népe közé || dobta. 

Próza ez — s ha ráerőszakoljuk a 6 + 6-os ritmust, akkor megváltozik az 
egésznek értelme. Mondjuk csak így : 

S-melyen-ült-a | malom || kő-darabot | fogta || 
Toldi-György | boszantó || népe-közé | dobta. || 

Ennek értelme így, ősi magyar ritmussal mondva, ez : S melyen a malom ült, 
azt a kődarabot fogta; bosszantó a Toldi György, annak a népe közé dobta. 

Hulla t ja levelét || az idő vén f á j a | | 
— ez magyar vers. 

Terítve || hatalmas rétegben || alája || 
— ez magyar próza. 

Te | rítve ha | ta lmas || ré | tegben a | l á ja 
— ez szépen zengő idegen versforma. Ősi magyar versformában, magyar rit-
musú tizenkettesben ugyanez a sor így volna : 

Hatalmas-rétegben || terítve—alája || 
(Hangsúlyozva, kiemelve a «terítve» = ,egészen terítve !' Pl., derítve van a 
fa alja almával!') 

Ismétlem : elvétve, nagyon elvétve vannak ily zökkenések vagy szán-
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dékos kiugrások a magyar ritmusból Aranynál — de a táncosoknak szóló 
muzsikának vagy a szentegyházban búgó orgonának elvétve sem szabad el-
véteni a taktust. A vers, mely nem a szemnek szól, hanem a fülnek, mindvégig 
hibátlan ritmusú legyen, ne prózával vagy egybe nem illő ritmustípusokkal 
megszaggatott, mert máskülönben a költemény hangulatát megzavarja a 
forma. Az ősi magyar hagyományok szerint verselő, névtelenül elhunyt nagy 
epikusainknak azon művei, melyeket népidealizáló korok tévesen népballa-
dáknak neveztek el, soha ki nem zökkennek a tizenkettes sorok magyar rit-
musából, mely szerint a hatodik szótag végén fonetikai szólam végének kell 
lenni. Nem teszi ez monotonná a hangzást, aminthogy a tó ezüstjének, a vetés 
aranyának hullámzása sem monoton, csak ritmikus. Mikor csak meg-meg-
legyinti a szél a tó színét, akkor sokszor nem egyenletesen borzong meg a 
víz — minél nagyobb a szélvész, a nagy változatosság mellett annál nagyobb 
a rohanó hullámok szabályos üteme. Minél nagyobb szenvedély csap föl a 
versben, annál ritmikusabb legyen a ritmus, mert különben, amint a gondolat 
magával ragadna, visszaránt bennünket annak hideg észrevétele, hogy kín-
lódik a versszerző a mesterségével, s nem a szabadon szárnyaló költeményt 
élvezzük, hanem a földön vergődő írót vagyunk kénytelenek látni. Olvassa 
valaki végig egyik régi nagy névtelenünknek remek balladáját, a Barcsait, az 
emberi szív legmélyéből legmagasabbra fölkavart szenvedélyek nagyvonalú 
rajzával — az a tizenkettes sorok ősi magyar ritmusa : 

«Hallod, feleségem, || hallod, asszony, hallod, || 
Három halál közül || melyiket választod ? || 
Avagy azt választod, || hogy fejedet vegyem, || 
Vagy selyem hajaddal || házat kisöpörjem, || 
Avagy azt választod, || reggelig virrasztasz, || 
Hét asztal vendégnek || vígan gyertyát tar tasz ?»|| 
«Három halál közül || én csak azt választom : || 
Hét asztal vendégnek || vígan gyertyát tartok.» || 

«Inasom, inasom, || kisebbik inasom, || 
Hozd elé, hozzad || a nagy kászu szurkot, || 
Hozzad elé, hozzad || a nagy vég vásznakat, || 
Fejinél kezdjétek, || talpig tekerjétek, || 
A sok ingyen gyolcsot || fejire kössétek, || 
Fejinél kezdjétek, || talpig szurkozzátok, || 
Talpánál kezdjétek, || végig meggyujtsátok! || 

Fejihez állítok || egy oláh furulyást, || 
Lábához állítok || egy cigány hegedűst, || 
Fúj jad, oláh, fú j jad || az oláh furulyát , || 
Húzzad, cigány, huzzad || a cigány hegedűt, || 
Fúj já tok széltibe, || huzzátok izibe, || 
Mostan hadd vígadjon || feleségem szíve !» || 

Képzelje el az olvasó, ha nem tudós műértő, hanem laikus műélvező, 
ezt a költeményt a Zrínyiász ritmustalanságában — hogy a zordonabb, hogy 
a fenségesebb ? És képzelje el e ballada ritmusával a Zrínyiászt — veszít-e 
vagy nyer vele annak zordonsága, fensége, szépsége, magyarsága ? 

Most pedig az irodalomtörténet szakembereihez fordulok egy irodalom-
történeti érvvel. História est magistra vitae — historia literaturae est magistra 
literaturae: A M. T. Akadémia kézirattárában van egy átdolgozása a Zrínyiász-
nak 1700 körüli időből, tehát van kerek kétszáz esztendős. Az átdolgozó idejé-
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ben sem volt még más a magyar nyelv, mint Zrínyiében, tehát nem a Zrínyiász 
nyelvének állítólagos elavultsága volt az átdolgozás oka. A használt vers-
formák és a ritmusról való fölfogás ugyanazok voltak még a XVIII. század 
elején, mint a XVII-ik század közepén, Zrínyi idejében, tehát az átdolgozás 
oka nem lehetett a verselési divat megváltozása sem. Ez az átdolgozás az 
eredetitől nem nyelvben, hanem abban különbözik, hogy pontosan megvan-
nak benne a sormetszeteK : oka tehát az volt, hogy a Zrínyiászt már a maga 
korának irodalmi ízlése ritmustalannak, de értéke miatt átdolgozandónak találta. 
Tudjuk, hogy a XVIII. század közepén és végén Ráday is csinált Zrínyiász-
átdolgozásokat. Tudjuk, hogy 1789-ben Csergics Simon dolgozta át a Zrínyiászt, 
a XIX. században Greguss az egészet, Arany az elejét, végül teljes és 
gyökeres átdolgozást adott 1892-ben Vékony Antal. Tudjuk azt is, hogy sem 
régibb, sem újabb költőink közül senki mást átdolgozni senki meg nem pró-
bálta irodalmunkban soha. Mondják meg tehát irodalomtörténetíróink : mit 
jelent az a nem véletlen dolog, hogy kétszáz éven keresztül csak tudtunkkal 
is már hatan próbálkoztak a Zrínyiász átdolgozásával, nem is említve a hete-
diket : magamat ? A Zrínyiász-átdolgozás eszméjének és kísérleteinek ez a 
kétszázéves története nem bizonyíthat egyebet, mint hogy a Zrínyiász átdolgo-
zása történeti szükség. Tinódit senki nem bántja, mert a gyönge forma nem rí 
le a költőietlen tartalomról; Balassához senki nem nyúl, mert énekeinek mély-
ségét, hevét, báját éreznünk nem akadályozza, hanem segíti az ő versművé-
szete. Ne féljenek tehát irodalomtörténetíróink : Csokonait, Petőfit, Aranyt, 
kiknél nincsen diszharmónia belső érték és külső forma között, soha nem 
fenyegeti az átdolgozás veszedelme. Amely irodalomtörténetíró ettől fél, az 
nem értette meg az irodalomtörténetnek azon intését, mely a Zrínyiász-átdol-
gozások történetéből szól hozzánk. A Zrínyiász-átdolgozás kétszázéves multja, 
mely páratlan jelenség a világirodalomban, azt bizonyítja, hogy a Zrínyiász 
a világirodalomban páratlan abból a szempontból is, hogy belső fensége mily 
gyarló külsőt hordoz. 

Az irodalomtörténet tudósainak még egy ellenvetésük lehet: igaz, hogy 
kétszáz éve kísérleteznek a Zrínyiász átdolgozásával, de ez senkinek nem 
sikerült; Aranyt kivéve mindenki rontott még eddig rajta s Arany is abba-
hagyta ; tehát a Zrínyiász átdolgozásának sok kísérlete azt mutatja, hogy ez 
a fáradozás hiábavaló, céljatévesztett munka. Erre ezt felelem: Igaz, Aranyét 
kivéve, barbár munkák a klasszikus Zrínyi átdolgozásai, Arany pedig oly 
kegyelettel bánik az eredetivel, hogy az átdolgozásban, helyesebben : átsimí-
tásban is megmaradnak az eredetinek gyöngéi. Az akadémiai régi kézirat a 
sormetszeteket úgy csinálja meg, hogy Zrínyinél is jobban megkeveri a szó-
rendet, nyelvtant. Ráday, Csergics, Greguss, Vékony olyan mértékben rontják 
Zrínyi nyelvét, amily mértékben javítani akarják. De én azt mondom, hogy 
a Zrínyiász átdolgozásának kétszázéves sikertelensége nem az átdolgozás 
szükségtelenségét bizonyítja, hanem az eddigi kísérletek téves nyomon jártát. 
Ha Zrinyi nem tudott az ő fenséges tárgyához és költői lángeszéhez méltatlan, 
csak a kántoroknak való négyes rímmel boldogulni, akkor nem tud azzal más 
sem, nyelvünknek, verselésünknek nagy művésze, Arany sem. Másik nagy 
nyelvművészünk, Vörösmarty is, írt egy epikumot négyes rimeléssel — s mélyen 
alatta marad ez az eposza a többinek. Aki pedig a páros rímbe szedés mellett 
ráncba akarja szedni Zrínyi nyelvét is — melyet az akadémiai kézirat a közel 
egykorúság miatt, Arany pedig kongenialitásból nem bánt — az nem, hogy 
merész ember, hanem merénylő, nem Zrínyi megértetője, hanem meg nem 
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értője. Az eddigi sikertelenségekből tehát csak az következik, hogy egyik 
eddigi átdolgozó módszerét sem szabad követnünk : érintetlenül kell hagy-
nunk Zrínyi költői nyelvét, de páros ríművé s egyben magyar ritmusúvá kell 
tennünk verselését. Nem következik az eddigi meddő kisérletekből az, hogy 
a Zrínyiász kellő érvényesüléséért folytatott kétszázéves küzdelemnek vége 
legyen a diadal előtt. Eszembe jut a Szigeti Veszedelemről, hogy kétszáz évig 
kellett küzdenünk országunknak a török iga alól való fölszabadításáért is; 
sokan voltak e kétszáz év alatt, kik a hosszú sikertelenség miatt meddőnek 
gondolták a harcot. Kétszáz év óta folyik ím ez a küzdelem is, hogy az ország-
fölszabadítás szablyás prófétájának repülni vágyó éneke szabadon szárnyal-
hasson, megszabadultan azoktól a bilincsektől, melyeket — megértettük 
már — a költő szellemétől és nemzetétől idegen ízlés rakott rá. Miért hagynók 
abba siker előtt a küzdelmet ? 

A Szigeti Veszedelem átdolgozásának — nem : új életre hozatásának 
kétszázéves multjára építem azt a meggyőződésemet, hogy Zrínyi nagy művé-
nek a nemzet egésze számára való újjászületése megérkezik az idők teljességé-
ben. Ennyit bizonyosra mondhatok. Hogy aztán én általam-e avagy más eljö-
vendő által, azt nem én mondom meg, hanem mondja meg az olvasó — az itt 
következő mutatványból. 

A Szigeti Veszedelem XV. énekéből. 
54. 

Jól ismeri Zrínyi, hogy élte kitellett: 
Ötszáz bátor vitézt számlál maga mellett, 
Nem tűri már ottbenn égő tűz haragját, 
Viszi ki magával ötszáznyi csapatját. 

55. 
Kifelé a várból megyen bátor szívvel, 
Törökök előtte futnak szerteszéjjel. 
Piacon ő megáll, szörnyü szemmel nézi, 
Hol a pogányoknak legsürűbb vitézi? 

56. 
Ily kegyetlenül jön oroszlán barlangból 

És ily szörnyen fénylik kométa magasból, 
Kár nélkül nem fordul széles országokra, 
Szörnyü jövendőket hatalma hordozza. 

57. 
Igy félnek törökök Zrínyi látásátul, 
Mert tudják, hogy rájuk nagy vesztükre borul. 
De piac is ég már Zrínyi körül lánggal, 
Lassan azért ballag külső kapun által: 

58. 
«Hol vagytok ti mostan, világrontó népek? 
Hol ti földemésztő, szörnyü ellenségek? 
Hol török, hol tatár, sötét szerecsenek? 
Hol három világról összekevert sereg? 



59. 
Ihol, előttetek Zrínyi áll fegyverben! 
Hol van a török Márs vakmerő szivében, 
Hol Delimán és hol sok száz más a hadban, 
Ki vérem szomjazta, míg békiben hagytam?» 

60. 
Édes a vitézség az ember szájában, 
De nagyon rettentő halálos próbában! 
Félve nézi Zrínyit vakmerő Délimán, 
Mint nyárlevél, reszket a szultán, Szulimán. 

61. 
Messze dombról nézi ő kijövetelét, 
De mégsem tarthatja rettegéstől szivét: 
Ó, Sziget megszálltát hányszor meg is bánta! 
Megőszült fejére az átkokat hányta. 

62. 
De nem úgy jön Zrínyi: hiu pompát adni, 
Törökök előtt csak fegyvert mutogatni: 
Nem marad ő veszteg, megy az ellenségre, 
Ötszáz halál indul háta mögött véle. 

63. 
Fegyver ott fegyverrel találkozik össze, 
Vitéz is vitézzel kapcsolódik közbe, 
Vér, jajgatás és por eget együtt hatja, 
Elegyedve törik dárda, kopja, szablya. 

64. 
Jár a bán, mint halál, a törökök között, 
Mint a lángos harap, ha nádba ütközött, 
Mint a sebes vízár, ha hegybül érkezett — 
Oly kegyetlenséget Zrínyi felövezett. 

65. 
És ledűl előtte nagy óriás Csebár, 
Hal Jakul átokkal és Csirkin Teftedár, 
Esik zöld zászlóstul nagy Jakul Baj raktár, 
Esik Mahomet-vér: szerecsen Zulfikár. 

66. 
Száz szablya, száz csida Zrínyi paizsára 
Egyszersmind is esik, mint kőeső házra; 
De maga föltartja — megcsudálják érte — 
Tartja azt a felhőt törökök vesztére. 

67. 
Ott Murtuzán basa, mint megsérült medve, 
Szégyentől, boszútól keményedik szíve: 

968 



969 

Eszébe jut Ajgás, hogyan megcsúfolta, 
Nagy Szulimán elé kötözve hurcolta. 

68. 
De egyetlen fiát siratja ő jobban: 
Zrínyinek kezétől maradott az holtan: 
Azért ő akarta ilyen nagy boszúra, 
Élesíti szívét iszonyú haragra. 

69. 
És mint tüzes ludvérc száll le a felhőből, 
Kinek lángos farka szikrázik sok tűztől, 
Igy keresztényekre Murtuzán is rádül, 
Halálra, haragra az ő szive készül. 

70. 
Rettentő voltában egy szava sem jön ki, 
Halva Bata Pétert maga elé dönti, 
Már három keresztényt megfoszt életétül, 
De nem elég néki, mégis többre készül. 

71. 
Ő Novák Ivánnal összetalálkozék, 
Szablyája szablyával összekeveredék, 
De levágá kezét Novák nagy csapással, 
Azután fejét is vitéz bátorsággal. 

72. 
De nem áll meg itten Novákovics Iván, 
Mert meghal miatta Perviz, Bicsir, Arszlán; 
Kevesebbet nem tesz Orsics István nála: 
Balbazán a lelkét előtte okádja. 

73. 
Sok számtalan török itt hullani kezd el, 
Mindenféle pogány itt rakodik sebbel; 
Mahometet híva, nagy Alláht üvöltve 
Vérükben feküsznek, harapnak a földbe. 

74. 
Itt zászló zászlóval nagy csoportokban hull, 
Amott fekszik halva sok török lovastul, 
Vitéz a vitézre félholtan borulnak, 
Ez alatt ló fekszik, ott ló alatt fulnak. 

75. 
Félholtan némelyik ellenségét marja, 
Amaz, mint vérszopó, vérét szomjuhozza; 
Ki sebeken által bocsátja ki lelkét, 
Ki szorosságtól fúlt s úgy hagyja ott éltét. 



76. 
Rakásokban fekszik ló, fegyver és vitéz 
S holtan is keresztény a nagy egekre néz, 
S földre néz töröknek lelke után arca, 
Mert tudja, hogy Isten nem könyörül rajta. 

77. 
Gázol Zrínyi szörnyen a vérnek tavában, 
Vérkataraktákat indít meg pogányban. 
Messziről ráismer Delimán Zrínyire, 
De félelemben van, de retteg ő szive. 

78. 
Nem ismert azelőtt ő soha félelmet, 
Akaratja nélkül de mostan rettegett, 
Mert látta Zrínyinek hatalmas fegyverét, 
Látta nagy próbáját és kegyetlenségét. 

79. 
De mindezek közt is szíve helyre állott, 
Mert gondolatjába tisztessége szállott; 
Okot vitézségre sokat lel magának, 
S magára ily szókkal kegyetlenül támad: 

80. 
«Nem vagyok-e most is Delimán, ki voltam, 
Ki veszélyt kezemen Szigetvárba hoztam, 
Ki vitézül jártam, magam után hagyván 
Vértót, holttest-halmot Almás vize partján? 

81. 
Ó, szívem, állj elő, ó, én vitézségem! 
Kaurtól csak nőttél — mit félsz, emberségem? 
Egész életemet ez nap s ez az óra, 
Most megfényesíti ez a vitéz próba! 

82. 
Majd Zrínyire megyek nagy vitézségemmel, 
Noha kevélykedik isteni erővel; 
Szentséggel Mahomet segít minekünk is, 
Elegyítve vérrel van a mi testünk is!» 

83. 
Igy monda s kezével megrázza nagy dárdát, 
Neveli magában hatalmas haragját; 
Amfiteátrumban bika tesz ekképpen, 
Aki köszörüli szarvát a fövényben. 

84. 
Kapál a csarnokon, fújja a fövenyet, 
Maga előtt látván kevély ellenséget, 
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És próbálja előbb fában nagy erejét, 
Mintsem ellenségre kivinné fegyverét. 

85. 
Igy teszen Delimán és nagy sebességgel 
Bánra rugaszkodik teli sok méreggel, 
Hatalmas erővel rá a dárdát dobja, 
Véli, hogy a nagy bánt fekteti a porba. 

86. 
De Isten angyala elvevé erejét, 
Mert Zrínyi paizsán megtompítá hegyét; 
Tatár kán dárdája a földre leesett — 
Csodálja Delimán ezt a történetet. 

87. 
De kemény kezével ő szablyát kirántá, 
Evvel pozdorjára bán paizsát rontá, 
De a dühössége soká nem tarthatott, 
Mert Zrínyi kardjának ellen nem állhatott. 

88. 
Kegyetlen csapását gyorsan a bán mérte: 
Vág sisakot ketté, sőt nyakat is sérte; 
A másik csapással megnyitá oldalát, 
Bőven folyni onnan vörös patakot lát. 

89. 
Lángot fúj a tatár s erőt összeszedvén 
Üti a bánt kézzel kegyetlenül mellén; 
De bán kettévágja prekopita fejét 
És habzó vérére kiönti életét. 

90. 
Holta után élte árnyékba eloszlott, 
Nagy keserűséggel, mint füst, tovafoszlott. 
Halála határán vadságának vége 
S elegyűlt sok mással lelke örök éjre. 

91. 
És nem késik Zrínyi Delimán halálán, 
De mást meg mást áldoz nagy halomba hányván; 
Kis étek ily tűznek háromszáz pogányja: 
Ezeket levágja Horvátország bánja. 

92. 
De vitéz Delimán mihelyest elesék, 
Egész török tábor gyorsan megfélemlék, 
Jó vitéz is immár valamennyi retteg: 
Kiki ahogy bírja, futásnak eredtek. 



93. 
A futóknak Zrínyi keveredik közbe, 
A futókat vágja mindenfelé össze; 
Császárhoz is végre nem messzi érkezett — 
Már messziről Zrínyi megismerte őtet. 

94. 
Most egy nagy óhajtást az Istenhez bocsát, 
Mert az ő nevéért keresi e próbát; 
S hol a császárt látja, megy rá sietségben, 
Rettentő villámlást visz rá fegyverében. 

95. 
Bosztáncsi, szpahoglán sok ezernyi számban 
A megijedt császárt veszik körül sáncban, 
De horvátok bánja bátran üt őrajta, 
Utat csinál karddal iszonyú hatalma. 

96. 
Mert állani nem mer senki őelébe, 
Senki nézni nem mer ő vitéz szemébe: 
Egymás után százat megöl ott egy helyben, 
Meg száz másra halált viszen kiméletlen. 

97. 
Szulimán jó lóra már sietve hágna, 
De rég odatermett bánnak gyorsasága. 
Tízet levág elsőbb császár segítségét, 
Azután császárhoz így kezdte beszédét: 

98. 
«Világnak tolvaja, vérszopó szeléndek, 
Elérte óráját telhetetlenséged! 
Bűneidet Isten tovább nem bocsátja: 
El kell menned, vén eb, örök kárhozatra!» 

99. 
így mondván, derékban kettészakasztotta, 
Vérét és életét földre bocsátotta; 
Átok közt a császár lelkét kiindítá, 
Mely éltében testét oly kevélyen tartá. 

100. 
Ez volt tehát vége Szulimán császárnak 
És az ő nagy híres hatalmasságának: 
Gróf Zrínyi Miklósnak adta Isten végül 
E hatalmas próbát örök dicsőségül. 

101. 
Visszanéz a bán most: messziről láthatja, 
Török kardon mint hull elmaradt csapatja. 
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Mint nyájához pásztor, ő hamar megfordul 
És hozzájuk így szól nagy hangos torokbul: 

102. 
«Eddig éltünk, hősök, ő tisztességéért, 
Ki keresztfán halt meg mi szabadságunkért: 
Ezért s jó hirünkért vígan halált valljunk, 
Mindezekért ez nap vitéz módon haljunk! 

103. 
Ahol, nyitva látom Istennek országát, 
Ahol, benne látom nagy Éloim fiát! 
Jól látom, jól látom Istennek angyalát: 
Rothadatlan ágból tart nékünk koronát!» 

104. 
De török számtalan körülvék sereget, 
Messziről jancsárság lövik vitézeket, 
Mert karddal ezeket nem merik próbálni, 
Ő kezüket senki nem meri megvárni. 

105. 
Mindennyi között is egy jajgatás nincsen, 
Mert nagy vígassággal s örömmel hal minden: 
Ugyanazon helyben, amely helyet állták, 
Istennek elébe lelküket bocsátják. 

106. 

Nem mer a nagy bánhoz közel jönni senki, 
De jancsár-golyóbis Zrínyit földre veti. 
Egy mellébe esett, más homlokát törte, 
Vitézivel együtt fekteti a földre. 

107. 
Száll is alá nyomban egy légió angyal, 
Dicsérik az Istent hangos muzsikával; 
Bán lelkét Gábriel huszad maga várván, 
Fölemeli földről ő gyönyörű szárnyán. 

108. 

Magával egy lelket minden angyal véve, 
Igy viszik mindnyáját Istennek elébe; 
Egész angyali kar szép muzsikát kezdett 
És nékem meghagyák: szómnak tegyek véget. 

Mészöly Gedeon. 
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