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ÚJ LEHETŐSÉG ZRÍNYI BESZÉLŐ FESZÜLETÉNEK FORRÁSAIHOZ 

 

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ 

 

 

irály Erzsébet és Kovács Sándor Iván abban az igen nagy anyagot mozgató és  

 igen körültekintő tanulmányukban, amelyben Zrínyi „meghajló” és „beszélő” 

feszületének forrásvidékét kutatták, természetesen számot vetettek az összes többi, 

őket megelőző kutató véltnek vagy valósnak bizonyulható eredményeivel is.1 Be-

öthy Zsolt, Málly Ferenc, Király György véleménye mellett, akik vagy a firenzei 

szerzetes, Szent Gualberto János, vagy az e típusba tartozó más, megszólaló feszü-

let címzettjét ismerték fel a költő Zrínyi mintájaként, elutasították Melczer Tibor 

véleményét, aki felhívta a figyelmet a nagy magyar művészettörténész és ikonográ-

fus, Rózsa György könyvének egy utalása alapján egy, a költővel közel egykorú 

ábrázolásfajtára, nevezetesen a II. Ferdinánd királyt és császárt megszólító feszüle-

tet témául választó képre, amely egykoron a pozsonyi vár királyi lakosztályát díszí-

tő freskósorozat két darabján volt látható.2 Elutasításukat például azzal támasztják 

                                                 
1  KIRÁLY–KOVÁCS 1981, 369–384; később ez a tanulmány napvilágot látott még a szer-

zőpáros másik könyvében is, ld. KIRÁLY–KOVÁCS 1983, 124–141., az érintett műalko-

tásokat ábrázoló reprodukciókkal gazdagítva. Végül ezt a nézetet képviseli Király Er-

zsébet Zrínyi-kommentárjában is KIRÁLY 1993, 45–46, illetve Kovács Sándor Iván a 

Zrínyi-monográfiájában is, ld. KOVÁCS 2006, 13. Azért itt is óvatosan fogalmaz, mert 

Király György tanulmányára így hivatkozik: „talán igaza van Király Györgynek…” ld. 

KOVÁCS 2006, 13. Annyit mindenesetre hozzátehetünk, hogy Király Györgynek való-

ban igaza lehet abban, hogy Zrínyi látta, és esetleg ezért hasznosította is a latinosan 

Szent Gualbertusnak nevezett szent feszületét, illetve a csodát ábrázoló jelenetet, de 

annyi biztos, hogy vonatkozó tanulmányában (Zrínyi és a reneszánsz) több tárgyi hiba 

található; legfőképpen az, hogy a benne novellisztikusan, Anatole France-i kacsintással 

leírt San Miniato-beli plébános nem mondhatta azt, hogy most már az Arno túlpartján 

egy másik templomban van az a feszület, amelyet a szent álmában látott; hiszen a csoda 

Gualbertóval éberen esett meg, és az ikonográfia és a Santa Trinità-beli ábrázolás is eh-

hez igazodik, ld. KIRÁLY 1980, 207–216. Vö. Firenze 1974, 286–287, 364–365. 
2  MELCZER 1979, 293–295. Vö. RÓZSA 1973, II. fejezet, A barokk világi apoteózis Ma-

gyarországon, P. Juvenel pozsonyi festményei, 81–97, valamint appendix 4, M. Herrgott 

leírása a pozsonyi mennyezetképekről, ld. RÓZSA 1973, 98–106, a megszólaló feszület 

csodájáról: 103–104. Két képet ír le, az egyiken a leborulva imádkozó király látható, a 

másikon pedig ugyanazon szoba, ahol a király elmeséli az egész történetet gyóntatójá-

nak. Mindkét művet idézi KIRÁLY-KOVÁCS 1981, 374. 

K 
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alá, hogy Zrínyinek nemigen lehetett bejárása az uralkodó magánlakosztályába…3 

Pedig Rózsa György könyve – méltán – igen jó kritikát kapott, sőt Holl Béla, aki a 

maga bírálatában arra vállalkozott, hogy azokat az eredményeket bányássza ki a 

könyvből, amelyek feltétlenül hasznosítandók nem csupán a művészettörténész 

szakma, hanem az irodalomtörténet-írás számára is, éppen II. Ferdinánd egy olyan 

udvari jezsuitáját választotta ki, Lamormainit, akinek igen fontos történeti szerepe 

volt, és akinek eddig – mármint Rózsa György könyvéig – semmit sem tudtunk a 

Pázmánnyal, illetve a nagyszombati jezsuitákkal ápolt kapcsolatairól.4 

Guillaume (avagy Wilhelm) Lamormaini (1570–1648) luxemburgi születésű, 

Franciaországban járta ki alsóbb iskoláit, majd a prágai egyetemen végzett, és ettől 

kezdve mindvégig a Habsburg Birodalomban élt. Valóban II. Ferdinándnak volt 

kedvenc udvari embere, egy idő után pedig gyóntatóatyja, aki ott állt a császár 

halálos ágya mellett is. Egy évvel II. Ferdinánd elhunyta után az új császárnak, III. 

Ferdinándnak ajánlotta azt a könyvét, amely főművének tekinthető, és az ifjú ural-

kodó apjának életét nem időrendben, hanem a keresztény erények teológiailag 

megszerkesztett sorrendben való gyakorlásában, illetve beteljesítésében ábrázolja. 

A mű címe: Ferdinandi II. Romanorum imperatoris VIRTVTES (Bécs, 1638).5  

A könyv még abban az esztendőben megjelent még egyszer Bécsben egy másik 

kiadónál latinul, ezúttal az egyetem Mária Kongregációjának költségén, majd egy 

év múlva, szintén latinul, Kölnben, utána lefordították németre és olaszra.6 

1640-ben megjelent horvátul is! Ennek fordítója nem más, mint Zrínyi Miklós 

egyik legközelebbi eszmerokona és a Zrínyi fivérek támogatottja, Ráttkay György 

(horvát névalakban: Juraj Ratkaj, 1612–1666).7 Nagyon nagyra becsüli a horvát 

irodalomtörténeti szakirodalom, elsősorban azért, mert ez volt az első nyomtatott 

könyv, amely az akkori Szlavóniában beszélt kaj-horvát dialektust használta iro-

                                                 
3  Rózsa György azonban megjegyzi, hogy megbízható adatok szerint, ha a király egyedül 

vagy feleségével nem tartózkodott a lakosztályában, akkor külföldi látogatókat been-

gedtek; föltételezhető ez magyar előkelőségekről is; sőt, Bél Mátyás fő forrásként hasz-

nálható leírása arra utal, hogy sok pozsonyi lakos még láthatta pusztulása előtt az egész 

freskóciklust. Egyébként a Juvenel-féle ciklusról, amely a tizenhárom teremből álló ki-

rályi lakosztályt díszítette, vö. még: GARAS 1953, 53–55. 
4  HOLL 1980, 424. Vö. ZAVARSKY, ahol a szerző a magyar jezsuitának, Tarnóczy István-

nak a magyar szentekről írott könyveiről szólván emlegeti Lamormainit. 
5  A luxemburgi szerzetes Pázmány tanártársa volt Grazban, tehát elvileg az sem elképzel-

hetetlen, hogy Pázmány révén ismerhette meg őt akár személyesen is Zrínyi Miklós.  

Az általa igen nagy sikerrel kiformált II. Ferdinánd-portrét, amely a császár-király eré-

nyeiről szóló könyv lényege, részletesen és alaposan elemzi: HARGITTAY 2001, 71–76. 

A szerző itt már utal a Szigeti veszedelemre is, valamint Klaniczay Gábor nyomán újabb 

címeket is sorol fel a megszólaló feszület ikonográfiai típusának értelmezéséhez. Har-

gittay gondolatmenetét folytatja: FAZAKAS 2013, 99–116. 
6  Modern fakszimile kiadása: Whitefish, Kessinger Publishing, LLC, 2010. A Mária 

Kongregáció-féle kiadás, amely a bécsi Gregor Gelbhartnál jelent meg 1638-ban, teljes 

egészében tanulmányozható a Google Books-ban. 
7  Vö. BENE 2000, 11. 
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dalmi nyelvként.8 Hogy ma is komolyan tanulmányozzák, azt bizonyítja egy német 

tudós monográfiája, aki alaposan összehasonlította a horvát szöveget a latin erede-

tivel.9 Tehát, ha Lamormaini könyve nem is szerepel Zrínyi Miklós könyvtárának 

katalógusában, biztosra vehetjük, hogy olvasta, ráadásul latinul és horvátul is.10 

A következőkben magyar fordításban adom Lamormaini könyvének azt a rész-

letét, amely a beszélő feszület csodájára vonatkozik. Ez a második fejezetben talál-

ható, amelynek címe: Spes et Fiducia in Deum (Remény és Istenbe vetett Bizalom). 

Ez a felhasznált kiadás 8–13. lapján található. Ezen belül a csoda elbeszélése a 

következő: 

 

„Hosszú volna itt az összes példa felsorolásával megerősíteni ezt a legsűrűbben 

megnyilvánuló bizalmat. Több jöhetne számításba, mint amennyit az általam java-

solt rövidség megtűrne. Az 1619. év június havában Heinrich Mattheus von Thurn 

gróf átkelvén a Dunán a lázadó csehek seregét Bécs felé vezette, és a külvárosok-

ban már be is szállásolta magát. Thurn – nem kevés összeesküvővel, akik már ma-

gában a fővárosban tanyáztak – a lehető legsúlyosabb veszéllyel fenyegette Ferdi-

nándot. Mindeközben az udvarba jött a Jézus Társasága-beli Bartolomeus Villerius 

atya, aki akkor a király gyóntatója volt, és kérte az első kamarást, hogy jelentse a 

királynak a megérkeztét. Ez pedig benyitott a zárt szobába, ahol akkor a király 

tartózkodott, és egy rendkívül különös látványban volt része: a királyt ugyanis úgy 

pillantotta meg, ahogy a kereszten függő Krisztus-kép [azaz egy feszület, Sz. L.] 

előtt alázatosan a földre veti magát. Meghökkenve a látványtól, Villerius atyának 

vagy szóval vagy jellel beszámolt arról, hogy mit is látott, és ráparancsolt, hogy 

egy darabig még várakozzék. Eközben az atyát bevezették a király lakosztályába. 

Akkor a király így szólt hozzá: Atyám, veszedelmekben forogtam, amelyek mind 

itthon, mint kívül fenyegetnek, és ezeket át kellett gondolnom. Azt forgattam lel-

kemben, hogy az ellenség már a külvárosokban kísérletezik, a nem-katolikusok 

magában a városban lázonganak, mint ahogyan ezt a legmegbízhatóbb módon 

megtudtam. Mivel úgy láttam, hogy emberektől semmilyen segítséget nem várha-

tok, ezért Istenhez menekültem, ahogy szoktam. Földre vetettem magam a kereszt 

előtt; imádtam az én Uramat, körülbelül ezekkel a szavakkal szólítván meg őt: 

                                                 
8  LŐKÖS 2014, 115–117. Köszönöm Bene Sándor barátomnak, aki felhívta figyelmemet 

erre az adatra. 
9  LEHFELDT 2003. 
10  Ennek a horvát fordításnak az alapján, Bene Sándor idézett művére hivatkozva egy 

olyan tanulmány is született, amely főleg Lamormaini alapján vizsgálja a II. Ferdinánd-

ról terjesztett szentté avatásra méltónak talált alakrajzot, és ezen belül – nem térvén ki a 

művészettörténeti vonatkozásokra – valószínűleg a Virtutes lehetett a Zrínyi-mű beszélő 

feszület-motívumának közvetlen ihletője. Ld. GUITMAN 2013, 55–69. Thurn gróf bécsi 

bevonulásáról és II. Ferdinánd szorongatott helyzetéről – a csodaelbeszélés nélkül – 

Zrínyi könyvtárában akadt történeti mű, mégpedig LOTICHIUS 1646. Részletes leírását 

ld. HAUSNER et alii 1991, nr. 76 (BZ 252/I), 146; a bécsi eseményekre lásd LOTICHIUS 

1646, 56–59. 
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„Uram JÉZUS Krisztus, az emberi nemzetség megváltója, Te, aki a szíveket vizs-

gálod, tudod, hogy nem a magam dicsőségét keresem, hanem egyedül a Tiédet. 

Mégis, hogyha neked úgy tetszik, hogy megalázz engem ezekkel a szorongásokkal 

és az ellenség ezen merészkedésével, hogy szégyenpírba boríts és az emberek 

megvetésének tegyél ki, akkor ezt nem utasítom vissza; legyen meg a Te akaratod. 

Tudod, hogy én, méltatlan szolgád, minden intésedre lesve készen állok.” Alig 

fejeztem be ezt az imát, azonnal a legnagyobb Reménység töltött el. Isten lelkembe 

csodálatos nyugalmat teremtett. Az ellenség kísérleteit így, remélem, Isten hiábava-

lókká silányítja. 

Ezt mondta gyóntatójának Ferdinánd király, és a Bizalom nem csalta meg őt. 

Ugyanis azonnal ott is volt már, ahogyan máshol már elmeséltem, a segítség, 

amellyel az Isten az ellenség erejét és cseleit megtörte, és minden jó ember lelküle-

tét kiegyenesítette. Tudom, hogy mind magános körben, mind nyilvánosan is sokan 

azt beszélték, hogy a kereszten függő Krisztus, amikor Ferdinánddal beszélt, akkor 

ráparancsolt, hogy reménykedjék [itt a margón a következő dőltbetűs széljegyzet 

található: Az a hír járta, hogy Krisztus a keresztről szólt Ferdinánddal]. Erről a 

dologról nem tudok semmit mondani, ami megerősítené, vagy pedig tagadná. Ha 

azonban mégis igaz az, amit sokan erősítgetnek, akkor az olyan dolog, mint ami-

lyen sok-sok más esetben is előfordult, amelyeket Ferdinánd szerénységből és alá-

zatból fakadóan, amennyire csak lehetett, eltitkolt. De térjünk vissza Ferdinándnak 

az Istenbe vetett Bizalmához.”11 

 

Legyünk mi is szerények. Azt ugyan bizonyíthatjuk – mert hiszen ezt Ráttkay és a 

Zrínyi testvérek viszonya megengedi –, hogy Miklós (akárcsak Péter) jól ismerték 

ezt a csodatörténetet, sőt az is lehet, hogy hallottak ilyen-olyan híreszteléseket, 

hiszen a feszület később híres ereklye lett, mai napig a bécsi várkápolna egyik kin-

cse.12 Mária Terézia helyezte egy hatalmas oltár közepébe, később több császár is 

magához kérette gyóntatóatyja révén haldoklásakor. A császári család utolsó tagja, 

Zita császár- és királynő is ezt a feszületet csókolta meg, mielőtt elhunyt.13 

                                                 
11  VIRTUTES 9–11. A legtöbb forrás, amely a csodára vonatkozik, úgy idézi Jézus szavait 

latinul: „non te deseram”. 
12  Vö. BÖSEL 2006, 225–249. Eszerint II. Ferdinánd mégsem tartotta teljesen titokban a 

csodát, mert Lamormaini közbenjárására megkísérelte, hogy a jezsuiták anyatemplomában 

egy külön oltárt szenteljenek az ő „saját” csodájának megfelelő Szent Ignác-i csodának, 

tudniillik – mint közismert – Rómába menet, a La Storta nevű faluban Ignácot megszólí-

totta imádság közben a falusi templom feszületéről Jézus, és biztosította, hogy nem lesz 

sikertelen római útja! (Ego vobis Romae propitius ero.) Sajnos a kápolnának csak tervei 

maradtak meg, mert végül is nem készült el. Zrínyi tehát akár Bécsben, akár Grazban, akár 

Pozsonyban, akár Rómában hallhatott II. Ferdinánd feszületének csodájáról. 
13  Vö. GÖRLICH 1978. II. Ferdinánd felesége, Eleonóra császárnő is a kortársakra ható 

királynő-tükrök szerint az életszentség megvalósítására törekedett, az ő alakja ott van a 

Gyöngyösi István által lefordított Rózsakoszorú latin eredetije mögött, mint ahogy ez 

kimutatható Beda Dudík kiadványából, aki publikálta a császári család és Lamormaini 

levelezését is, ld. KNAPP–TÜSKÉS 2009, 273–300. 
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Mégis szerénynek kell lennünk, de azért annyit megkockáztathatunk, hogy Zrí-

nyi, a költő, aki – igaz, hogy a török szájába adva, de – a lehető legkeményebben 

bírálta törökpolitikájuk miatt a Habsburgokat, könnyen felhasználhatta ezt a Habs-

burgokat fényező legendát arra, hogy saját dicső őse hírét-nevét a szentség fényé-

vel vonja be. Hiszen tudjuk, hogy még házi családtörténészét is úgy instruálta, 

hogy a lehetséges változatok közül a gót királytól, Totilától való leszármazást dol-

gozza ki, tehát régebbit és dicsőbbet, mint a Habsburgok családfája.14 De nemcsak 

az előkelőségről van szó, hanem arról is, hogy mit is ígér Jézus a hozzá fohászko-

dónak?! II. Ferdinándnak menedéket és szabadulást, Zrínyi Miklósnak örök égi 

dicsőséget, azt, hogy majd őmellette ülhet a mennyben örökkön-örökké. Igaz, hogy 

előbb meg kell halnia. Ferdinánd alázatos, de mintegy alkuszik, tehát azért dicséri 

az Istent, mert nála hűségesebb híve úgysem volna. Az eposzbeli Zrínyi ősapa vi-

szont bűnösnek vallja magát, és Isten ehelyett jutalmazza meg az örök és múlhatat-

lan dicsőséggel. Ha nincsen ez a párbeszéd, ez az ima és ez az imameghallgatás, 

akkor nincs értelme a Syrena-kötet befejezésének, amelyben a költő feszületre írott 

ódában Isten dicsőítésén kívül minden más költői témát és műfajt méltatlannak ítél, 

majd utána vállalja a halált, amelyet így most már a biztos mennyei üdvözülés és 

egyúttal a pogány halhatatlanság-toposszal körülírt költői dicsőség fog majd követ-

ni. Azaz Zrínyi Miklós, a költő most végleg magára veszi ősapja személyiségét: 

bűnt, megtisztulást, halált, üdvözülést és dicsőséget. 
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