
F I L O L Ó G I A 

a t o l v a j l á s m ű v é s z e t e 
ZSÂMBOKY JÁNOS (SAMBUCUS) IMITÁCIÓ-ELMÉLETÉHEZ 

Mercurius és követői 

1559-ben Adrien Turnèbe, a párizsi Collège Royal professzora, a 
királyi nyomda görög szekciójának vezetője, verses levélben fogal-
mazta meg olvasóinak a reneszánsz irodalom alapvető kategóriájáról, az 
utánzásról alkotott elképzelését. Turnèbe allegorikus formában ad taná-
csot címzettjének, a sikertelenség miatt panaszkodó költőnek:' 

„Ne panaszkodj tovább: tudsz zengzetes verssorokat 
Szerkeszteni, de nem ismered az embereket és nem tudod becsapni is 

őket énekeddel. 
10 Vagy társul veszi magához Apollo Mercuriust, vagy sikertelen 

marad. 
Ö cselekkel és fortélyokkal és ravaszkodással titkon veszi be 
magát, 
És észrevétlen duruzsolással képes meglágyítani az emberek szívét, 
És lelkükbe lopódzik és kábító méreggel téveszti meg őket. ( . . . ) 
Akarod hát, hogy megtanítsalak, milyen mesterkedésekkel tehetsz 
szert 
Csodálatra? Fogadj szót és ravasz észjárással, 

20. Mercurius csalétkével, hízelegve szedd rá az embereket! 
Ha így teszel, előkelő leszel, kit most a hideg ráz. 
Először is azt tanácsolom, hogy kelj át az Alpokon és menj 
Itáliába, mint az az ember, ki távol partokra hajózik, 
Hogy árukat hordjon el onnét és nyereséggel tömje meg pénzes-
zacskóit. 

25. Onnét származik a finom áru, melynek láttán csak tátjuk a szánkat 
És amelyen ámulunk . . . 
E cseleket utánzód . . !" 

'Adrianus Turnebus: De nova captandae utilitatis e Uteris ratione 
epistola, ad Leoquernum. In A. T.: Opera tom. III. Argentorati, 
1600. 68. 
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Hogy valójában miféle cselek utánzasára buzdított a szerző, azt a 
kortársaknak nem kellett hosszasan magyarázni. Nagyon jól tudták, 
hogy Mercurius kapcsán a máshonnét átvett irodalmi anyag saját alko-
tásba való beolvasztásáról van szó. Mercurius (Hermész) az antik hagyo-
mány szerint az istenek gyors hírvivője, akit istenként tisztelnek a 
tengerre szállók és - mivel nyereséget biztosít nekik - a kereskedők. 
Mercurius hozza a békét, ő az, aki nyelvet ad az újszülötteknek: a nyelv, 
a beszéd istene. Jellemvonásai közé tartozik azonban a füllentésre és a 
rablásra való hajlam is.2 Turnèbe ez utóbbi vonásait emeli ki és fejt ki 
segítségükkel egy sajátos irodalmi felfogást: Mercurius allegorikus 
szerepeltetésével a kor égető irodalmi kérdésére, a magyar utánzás 
szóval csak fogyatékosan kifejezhető imitation tapintott rá s tett közzé 
újszerű programot. 

Turnèbe latin nyelvű verses levelét tüstént franciára fordította a 
szerző baráti körébe tartozó Du Bellay3, mintegy ezzel is jelezve, hogy 
a benne foglalt gondolatokat nemcsak a neolatin, hanem a népnyelvű 
irodalom elmélete szempontjából is érvényesnek tartja. A levél közvet-
len hatásáról mindössze ennyit tudunk. Tény azonban, hogy az elkövet-
kező évtizedekben Mercurius neve egész Európa irodalmán végig-
gyűrűzött. Többek között Ronsard4 , Jean-Antoine Ba ï f s . Étienne 
Jodelle6 , Ben Jonson, Lelio Gregorio Giraldi7 és a magyar Balassi 
Bálint ' tiszteleg műveivel a beszéd istene előtt. A kérdésre, hogy 

2 Pauly-Wissowa: Real-Enzyclopädie der classischen Altertumwis-
senschaft. 15. Stuttgart, 1912. Halbband, 7 5 7 - 7 8 3 . 

3Joachim du Bellay: Traduction d'une epistre latine de Monsieur 
Tornebus (!) sur un nouveau moyen de faire son proufit de l'estiide des 
lettres. In Poésies françaises et latines de Joachim du Bellay. Tom. I. 
Ed.: E. Courbet, Paris, 1919. 411 -417 . 

"Pierre de Ronsard: Abbregé de l'art poétique françois, 1565. 
Barabás Klára és Bukovicz Zsuzsa fordításában In: Francia és angol 
poétikák 1392-1603. Kézirat. Szerk.: Horváth Iván. Szeged, 1975. 25. 

5Evvres en rime de Jean Antoin de Baïf par Marty-Laveaux. Tom. 
IV. Slatkin Reprints. Genève, s. t. 167., 183., 188. 

6 Étienne Jodelle: Oeuvres complètes. Tom. II. Ed.: E. Balmas, Paris, 
1968. 355-356. 

7 Plett, H. F.: Rhetorik der Affekte. Englische Wirkungsästhetik im 
Zeitalter der Renaissance. Tübingen, 1975. 166 -170 . 

'Balassi így dicséri Júlia ékesszólását: „Merkurios beszédét / Már ő 
neki adta, mert kedves barátja . . ." Balassi Bálint összes versei, Szép 
Magyar Comoediája és levelezése. Kiad.: Stoll Béla. Bp., 1974. 75. 
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részletesen mit tartalmazott ez a Pléiade környezetében nyilvánosságra 
hozott program, Tűmébe egyik magyar barátja, Zsámboky János 
műveiben keressük a választ. 

Mercurius, a tolvaj 

Nem állapítható meg kizárólagos biztonsággal, hogy a párizsi tudós 
körökben járatos Zsámboky alább ismertetésre kerülő munkáit Turnèbe 
tanítási gyakorlata, tehát Zsámboky párizsi évei (1551, 1560), Turnèbe 
verses levele, Du Bellay francia fordítása, vagy esetleg mindhármuk 
közös barátja, a mítoszinterpretációkkal is foglalkozó Jean Dorat 
befolyásolta.® Mindenesetre ez a szellemi közeg adta számára az indítta-
tást ahhoz, hogy 1561-ben megjelent De imitatione ciceroniana című 
művében a homéroszi Mercurius-himnuszt már maga is az utánzás 
elméleteként értelmezze. Zsámboky ennek során kifejtett gondolatai-
nak újdonsága abban rejlik, hogy szinte a legapróbb technikai részle-
tekig kifejt minden imitációs problémát. 

Zsámboky tanítványával folytatott párbeszéde során adja elő 
Mercurius történetét. A mese szerint mielőtt Mercurius tolvajlásra adta 
volna fejét, a váratlanul felfedezett, csodálatos módon művészivé alakí-
tott és hangadásra alkalmassá tett lantot haza vitte, majd nekilátott, 
hogy ellopja Apollo ökreit. De hogy a gaztetten rajta ne kapják, úgy 
intézte a dolgot, hogy az ökrök lábnyomai épp ellentétes irányba 
mutassanak, mint amerre elrabolta őket. Az ellopott állatokkal harma-
tos lótusz- és cipruslombokat legeltetett, majd miután babérágakból 
tüzet szított, a nyársra húzott ökörhúsdarabokat ízletesre sütötte.1 0 

Zsámboky a megfelelő homéroszi helyek idézésével a következőképpen 
értelmezi a mesét: '1 „Az Argoszolő (ti. Mercurius) utánzója ne legyen 
rest, hanem legyen éber és legyen alkalmas mindenféle feladatra. 

'Dorathoz lásd Zsámboky János (Sambucus) nyelv- és történelem-
szemlélete című tanulmányunkat (Itk, 1980/3. 284-249.) ! A milánói 
Ambrosianaban Dorat kéziratos versei (D 156, D 199) között található 
egy igen érdekes, irányultságát jól tükröző mű: „Mithologicum sive 
interpretatio atque explicatio allegorica fabularum... in libros lo 
Odyss. Homeri" (Sussidio A 184, BS. II, 3. 2 - 2 1 b . ) Turnèbe és 
Zsámboky ugyanígy, allegorikusán értelmezi Homéroszt. 

I "Sambucus, J.: De imitatione ciceroniana dialogi très. Parisiis, 
1561. 41 b . A továbbiakban: De imitatione. . . 

II De imitatione . . . 4 1 a - 4 2 b . 
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Legyen olyan, mint aki »egy leshelyen ült l e« 1 1 , aki a kezdetben 
bizony nyers, kellemetlen látványú, de a művészet számára mégis 
bevált és kidolgozott békateknőben a Cicero-utánzás példáját fedezi fel. 
E felismeréstől azonban távolról sem elégedetten » szívében másfele gon-
dolt«.1 3 Hogy mire? »Ö maga megkívánta a húst.«1 4 És az ökrökre 
sóvárgó így vált kiművelt utánzóvá és azon ékesszólás szakértőjévé, 
melynek húsa, vére és idegei vannak: éjjeli és szabad ég alatti örökös 
virrasztásokkal a félreeső és terjedelmes (Cicero-)helyeket forgatja, 
magától értetődő módon fáradozik az egész hatalmas cicerói életmű 
elolvasásával és törekedni fog, hogy őt (ti. Mercuriust) a hosszú úton1 s 

- nem pedig a nyilvános és mindenki által utazásra használt ú ton 1 6 -
magához társítsa,17 mert a fordított lábnyomokat különféle mesterke-
désekkel és módozatokkal, »összecsavarva a mirtusz hajtását tamaríszk-
k a U 1 " el fogja tüntetni a porban, és csak a lehető legnehezebben 
észrevehető jeleket hagyja majd hátra: ( . . . ) a tehetség fényét Apollo 
jótéteményével fogja felszítani, akinek a babért szentelték, és úgy 
alakítja majd saját művét, hogy ezzel a tűzzel (ti. a tehetség tüzével) 
süsse meg a marhákat, hogy megehesse őket és az elcsent dolgokat saját 
nedvévé és természetévé változtassa át, nehogy mint idegen holmikat 
visszapereljék tőle." 

Zsámboky a mese általános érvényű tanulságait a következőképpen 
összegzi:19 ,,Aki ezzel a módszerrel jeles hírnévre és stílusra akar szert 
t enn i" , 2 0 az legyen Mercurius, azaz a hét szabad művészet fia, kitől 
távol áll minden pihenés: művészi módon és igen kedvesen megalkotott 
lantját úgy pengesse, úgy múlassa az időt Ciceróval, hogy saját haszna is 
legyen, azaz szerezze meg húsát is, mellyel saját stílusát táplálja és 
neveli, és éjszaka foglalkozzék ezzel, a nyomokat elrejtve, nehogy bárki 
rajtakapja, amíg a karámba nem vezette őket. Éjjel-nappal törje a fejét, 

1 2 Homérosz: Hermészhez 65. sor! In Homérosz: Iliász, Odüsszeia, 
Homéroszi költemények Ford.: Devecseri Gábor. Bp., 1974. A továb-
biakban : Hermészhez 

13Hermészhez 62. sor! 
1 4Hermészhez 64. sor! 
1 5 "боМхп" o&ov" Vö: HymnusMercurii. 86. sor! 
16 "óSoinopiTjv" Vö: Hymnus Mercurii 85. sor! 
1 7 V ö : „Vagy társul veszi magához Apollo Mercuriust, vagy siker-

telen marad." (Turnèbe: i. m. 10. sor) 
18Hermészhez. 81 sor! 
1 » De imitatione. . . 4 1 a b . 
J 0 V ö : „Akarod hát, hogy megtanítsalak, milyen mesterkedésekkel 

tehetsz szert / Csodálatra? " (Turnèbe: i. m. 18 -19 . sor) 
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hogy milyen eljárással találhat21 , vagy esetleg kelthet fényt a példák-
ban,2 2 hogy a zsákmányt jól megsütve és elkészítve fogyaszthassa el, és 
úgy változtassa á t 2 3 táplálékká, hogy még azok az öregek2 4 se jelez-
hessék és árulhassák el csínytevéseinket, akik ugyanabba elmélyedve 
sokat és sokáig idó'ztek." 

Zsámboky tehát az inventio és dispositio fogalmaival operálva azt a 
fajta Cicero-utánzást helyesli, melyben az utánzó teljesen magához 
hasonltja a felhasznált mintákat, melyben éppen ezért még a legélesebb 
szemű (öreg = ) kritikus sem képes észrevenni a beépített imitációs 
elemek - tárgyi-tartalmi átvételek, szókincs, kifejezések, alakzatok, 
zárlatok, stb. - származási helyét. Zsámboky Mercurius-kultuszáról 
azonban még más művébó'l is értesülhetünk. 

1564-ben, az Emblemata darabjai között jelent meg a Mit jelentenek 
Mercurius jelvényei? című vers.2 5 (1. ábra) Címzettje: Adrien Turnèbe. 
A retorikai embléma, melynek műfaját Zsámboky fejlesztette ki, ezúttal 
Mercurius attribútumainak magyarázatára szolgál. Az emblémában 
szerzőnk ikonográfiái eszközök segítségével irodalomelméleti gondo-
latokat szemléltet, ezért megkülönböztetett figyelemre méltó. 

Mit jelentenek Mercurius jelvényei? 
Adrien Turnèbenek 

Az istenek hírnökének jelvényei ezek. 
Kit Maia szült gyorsnak és szárnyalónak. 
Van itt követi kígyós bot , 2 6 pénzeszacskó,21 

Rák2 ' és lant,2 9 darázs, kakas,3 0 szárnyak,31 

2 1 ,.invenire" > inventio! 
1 2 „exemplum" = minta, modell, példa 
2 3 „transmutare" ) dispositio! 
2 4Célzás arra az öregre, aki észrevette Mercurius lopását. Vö: 

Hymnus Mercurii. 90. sor! 
2 'Sambucus, J.: Emblemata. Antverpiae, 1564. 130-131 . A 

továbbiakban: Emblemata . . . 
2 Í A kerykeion (követi kígyós bot) a béke jelképe. (Orph. Hymn. 

XXVIII. 28., Serv. Aen. VIII. 138.. etc.) 
2 7 Vö: „ . . . hogy nyereséggel töltse meg pénzeszacskóit." (Turnèbe: 

i. m. 24. sor) A degeszre tömött pénzeszacskó alapján kapta Mercurius 
az ókorban а Еакoifiópoq melléknevet. 

2*Antik forrás nem említi, helyette skorpióról tudunk. (Pauly-
Wissowa: i. m. 757.) A Rákot talán azért alkalmazza Zsámboky a 
skorpió helyett, mert Mercurius az ökröket farkuknál visszafelé húzva, 
rák módjára rabolta el. 

11 Irodalomtörténet 1981/1 
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5 Bakkecske és kutya. Halld, mit jelentenek! 
Rendkívül találékony és jó emlékező. 
Ékesszólással okossá, csapongóvá, éles eszűvé3 1 

És virrasztó tolvajjá tesz és vakmerő 
Csalóvá is a komoly ügyekben. 

10 A bakkecske ékesszólásának bámulatos erejére figyelmeztet, 
A csúszómászók, a lant pedig arra, hogy béke neveltje. 
A kutya3 3 azért van, hogy ne szaporítsa hiába a szót: 
A mérleg34 azért, hogy mindenkinek visszaadja a magáét: 
A kard3 5 azért, hogy elhárítsa a kelepcéket és a gyilkosságot: 

15 Akad hely perekre, ékesszólásra, nyilvánosságra: 
Karddal bűnt torolnak meg s halálos vétket. 
Arra int a lant, hogy megfelelőek 
Legyenek igazának szavai, illendően mondják ki őket. 
Azt mondják, hogy az Atlasz-sarjaknak ezen adományokat 

20 Nem származás alapján kell kérniük, 
Élvezi ezeket a dolgos kereskedő.34 

Hiszem, hogy Mercurius sok embert vezérel, 
Mert hisz e szimbólumoknak vannak követői, 
És egyidejűleg a tanulmányoknak szentelhetik magukat, 
Amit te teszel Turnèbe és amire a tiéidet is figyelmezteted." 

Mint láthattuk, Zsámboky kiemelte Mercurius ékesszólási tehetségét 
(7., 10., 15. sor), tolvajlási képességét (8. sor), lantját a retorikai 

5 'Mercurius találta fel a lantot. 
3 0Kakas jövendöli meg Mercurius születését. (Roscher, H.: Ausführ-

liches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Leipzig, 
1886-1890 .1 . Bd 2361-2362 . ) 

3 1 A szárnyak Mercurius gyorsaságát adják. 
3 * Mercurius a rátermett beszéd és az ész istene. Innét kapja \óyix>q 

melléknevét. (Roscher: i. m. 2366) 
3 3 Ant ik római források (Plaut. Epid. 234, Varró Rust. 2, 9. 5) a 

kutyát Лако1чксл>-пак, Spártával hozzák kapcsolatba. Zsámboky a 
kutyával Mercurius lakonikus tömörségű, „távirati" stílusára utal. Egy 
másik emblémájában (Emblemata. . . 143) a történetírás tárgyilagos, 
tényekre koncentráló előadásmódját szimbolizálja kutyával. 

3 4 Mercurius a mérleg és a súlymérték feltalálója (Diod. V. 75.). 
3 5Apollod. II. 4, 1118. 
3 6 Vö: Turnèbe: i. m. 2 2 - 2 4 . sor! 



Filológia 163 

apfivm-fogalomnak3 7 megfelelően értelmezi (17-18 . sor). A Turnèbe-
hez intézett vers azonban irodalomtörténeti aktualitás nyomát is magán 
viseli. Feltűnhet, hogy Zsámboky az embléma 10. sorában a bakkecskét 
(hurcus) furcsa módon nem Bacchus, hanem Mercurius isten állataként 
tünteti fel. Ahhoz azonban hogy erre magyarázatot találjunk, röviden ki 
kell térnünk Zsámboky egyik francia kortársa, a drámaíró Étienne 
Jodelle tevékenységére. 

Jodelle (1532-1573) maga is Dorat és Turnèbe környezetéhez 
tartozik, aki a francia reneszánsz dráma úttörőjeként elsőként szakít a 
középkori színjátszás hagyományaival s ír antik görög mintára szabott 
francia nyelvű tragédiát (Cleopatre captive, 1552.). A Plutarkhoszon 
alapuló mű nagysikerű bemutatója után Ronsard és baráti köre kitörő 
lelkesedéssel üdvözölte Jodelle-t. A drámaíró tiszteletére rendezett 
lakomáról Ronsard eképpen számol be: 

Mikor bátran Jodelle szert te t t a tiszteletre, 
mellyel a görög a tragédiát övezte, 
a lapos francia stílust úgy szítva fel, 
hogy királyok fülét bűvölte azzal el: 
a brigád, mely fejét akkor emelte égre 
(hogy alkalmas idő nyílt egy kis kedvtelésre), 
friss szelleme előtt úgy hódolt, hogy adott 
neki, mint tragikus költőnek, egy Bakot.3 ' 

Jodelle drámaírói művészetét versek egész sorával ünnepelték a 
Pléiade tagjai, köztük Jean-Antoin Bai'f, Ronsard és Jacques Grévin. A 
két utóbbi még 1560-ban is szonetteket ír Jodelle tiszteletére.3 9 

1560-ban mutatják be Jodelle új drámáját, a Didón se sacrifiant-t 
melyben a szerző ezúttal Vergilius Aeneisének IV. könyvét drama-

3 7 A tartalom (res) és forma (verba) összhangjának törvénye. Vö: 
Lausberg, H.: Handbuch der literarischen Rhetorik. München, 1973. 
144-145 . 

3 8Pierre de Ronsard: Válasz némely genfi prédikátorocskák és 
lelkészecskék rágalmaira és gyalázkodásaira. For.: Rónay György. In: 
Francia költők antológiája. Szerk.: Lakits-Rónay-Szegzárdy, Bp., 
1962. 385. - A vers szerepelt Zsámboky könyvtárában: (1891) Le 
premier liure du recueil des nouuelles poesies de Pierre de Ronsard, 
gentilhomme Vandosmois, lesquelles n 'ont encores esté par cydeuant 
imprimées. Ensemble une epistre par laquelle succintement il répond à 
ses calumniateurs. Paris, Gabriel Buon, 1564. 4° (Gulyás Pál: Sámboky 
János könyvtára. Bp., 1941. 325.) 

3 'Jodelle: i. m. torn. I. 37 -43 . 

11» 
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tizálta,"0 és amellyel legalább akkora sikert aratott, mint a Cleo-
pâtreral. Egy évvel később Grévin - akinek az új francia dráma meg-
teremtésében szintén elévülhetetlen érdemei vannak - nyílt levélben 
ünnepli Jodelle drámaírói elsőségét,41 Grévinhez címzett levelében 
pedig ugyanezt teszi Ronsard.4 2 

Ha tehát tudjuk, hogy Jodelle a Pléiade tagjaihoz hasonlóan maga is 
terjesztette a Mercurius-himnusz imitációs tanként való interpretálását, 
és hogy Zsámboky 1560-ban éppen akkor tartózkodik Dorat-ék társa-
ságában,4 3 amikor a görög és római drámák imitációja kapcsán leghan-
gosabb a Jodelle-nek szóló ünneplés, önként adódhat a feltételezés: 
Zsámboky a Turnèbe-nek címzett emblémában a tanár programját meg-
valósító tanítvány művészetére céloz, a Mercurius állataként szerepel-
tetet t bakkecskével (hircus, rpayoç > трауцЬшУ4 tehát a görög és 
római mintákat imitáló Jodelle drámáira, a bennük jelentkező „merku-
riuszi" alkotásmódra utal.4 5 

Zsámboky emblémájának külön érdekessége lehet, hogy a 19-21. 
sorokban nemcsak Turnèbe kereskedő-motívumát idézi, nemcsak az 
„irodalmi nemesség"46 Sturmi gondolatát pendíti meg, hanem - úgy 

4 °Ovidiusból, Senecából vett motívumokkal amplifikálja Vergiliust. 
Az Aeneis 3o sorából például ezzel az eljárással 700 sornyit alkot. 
(Horváth Károly Antal: Étienne Jodelle. Bp., 1932. 68.) 

4 1 Jacques Grévin: Brief Discours pour l'intelligence de ce theatre. 
In: Dichtungslehren der Romania aus der Zeit der Renaissance und des 
Barock. Hg.: A. Buck-K. Heitmann-W. Mettmann, Frankfurt/Main, 
1972. 386-390. 

4 2Pierre de Ronsard: A Jacques Grévin. In: P. R.: Poemes. Comm.: 
A. Barbier. Oxford, 1967. (127-128. sor) 98. 

4 3Gerstinger, H.: Die Briefe des Johannes Sambucus. Graz-
Wien-Köln, 1968. 51 . 

4 4 Vö.: Horat. Ars poet. 220. és „le Grecs appellent un bouc rpdyos, 
de là est venu трауы&са" (Grévin: i. m. 387.) 

4 5 Erőltetettnek éreznénk, ha Zsámboky szóban forgó sorát Erasmus 
kecske-hasonlatával próbálnánk értelmezni. Erasmus 1528-ban meg-
jelent Ciceronianusban elrettentő példaként kecskéhez hasonlítja azt az 
írót, akinek művéből éppúgy kiérződik, hogy milyen szerzőket olvasott, 
mint a kecske tejéből, hogy milyen növényeket legelészett. (Erasmus, 
R.: Dialógus cui titulus Ciceronianus, sive de optimo genere dicendi. In: 
E. R.: Opera omnia. Basileae, 1540. 8 4 1 - 8 4 2 . ) 

" ' Johannes Sturm Nobilitas literata (Argentorati, 1556) című 
munkájában kimondja, hogy bárki beléphet az irodalom, a tudomány 
kiváltságosainak körébe, aki perfectus artifexkíM képes tökéletesen 
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tűnik - utal a Pléiade csoportosulására. Ezt a feltételezésünket 
támasztja alá, hogy a versben szerepiö Atlasz-sarjak kifejezésen nemcsak 
a magukat Mercurius utódainak tekintő költők érthetők, hanem Atlasz 
titán és Pléioné Ókeanisz csillagképpé változtatott leányai, a Pleiades is, 
akinek nevét Ronsard-ék költőtársasága, a Pléiade tette híressé. Ezt az 
értelmezést látszik megerősíteni, hogy képünkön megfigyelhető a 
Pleiades-csillagkép két fő fényes csillaga.4 7 

A vers alapján meg merjük kockáztatni azt a feltevésünket, hogy 
Turnèbe episztolája nehezen lehetett „gyilkos szatírával"4 * teli 
invektíva a kortárs történetíró; Pierre Paschal49 ellen. Chamard, Du 
Bellay monográfusa, ugyanis azt sejteti, hogy Turnèbe e levele, melyben 
Henri Estiennet előlegezve kemény bírálatot mond ki a francia írók 
italianizmusa felett, voltaképpen Paschal ellen irányul.50 Az előbbi 
elfogadható, az utóbbi nem. Valószínűbbnek tartjuk, hogy Turnèbe -
ahogyan Zsámboky is — valójában igenis komolyan vette azt a prog-
ramot, mely az itáliai humanizmus eredményeinek újfajta, érzékeny 
imitációs eljárással történő kisajátítását tűzte ki célul az Alpokon túli 
humanisták számára. E program kialakítása, népszerűsítése azonban 
nem kizárólag Turnèbe érdeme, kivették belőle részüket a körülötte 
csoportosuló humanisták is. Turnèbe levele előtt három évvel Pierre de 
la Ramée már hasonló szellemben bíztatja „zsákmányszerzésre" az 
írókat.51 A kulturális kisajátítás kézzelfogható eljárásainak tudományos 

elsajátítani az írói mesterfogásokat. (Otwinowska, В.: Modele i style 
prozy w dyskusjach na przelomie XVI i XVII wieku. Wroctaw-
Warszawa-Kraków, 1967. 42.) 

4 ' L á s d KlepeSta, J . -Rük l , A.: Csillagképek atlasza. Bp., 1978. 134. 
4 'Chamard, H.: Joachim du Bellay 1552-1560. Slatkin Reprints. 

Geneve, 1969. 414 skk. 
4 ' P ie r re Paschal (1522-1565) történetíró, a Pléiade tagja, Dorat-

tanítvány. Egyik résztvevője a Jodelle-t ünneplő „bacchanáliának." 
Ronsard 1550-ben ódával köszönti. (Wittschier, H.: Die Lyrik der 
Pléiade. Frankfurt/Main, 1971. 4.) Zsámbokynál az ő művei is meg-
vannak. (Gulyás: i. m. 186., 241.) 

5 °Chamard; i. m.414. 
5 1 „ . . . ciceroniánusunk, lett légyen francia, olasz, spanyol, vagy 

bármely nemzet fia, Cicero nyomdokaiba lépve sose adja fel a reményt, 
hogy anyanyelvét ékesszólóvá teheti: Görögországból és Itáliából való 
gazdagabb zsákmánnyal fogja hazáját dicsőségessé és gazdaggá tenni." 
(Ramus, P.: Ciceronianus. Parisiis, 1556. 78.) 
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megalapozásánál pedig nagy szerepe lehetet a Pléiade híres nevelőjének, 
a komparatív nyelvészet és irodalom atyjaként ismert Jean Doratnak.5 2 

Mercurius„darazsa" 

Zsámboky imitáció-elméletének egyik fontos vonása, hogy igyek-
szik eleget tenni a hagyomány és újítás egysége követelményének. 
Hagyomány alatt az utánzásra felhasznált antik és/vagy korabeli művek 
mintaként való megőrzését, újítás alatt a tárgyi-tartalmi, illetve nyelvi-
stilisztikai anyag újjáteremtését, átalakítását, lehetősig szerinti jobbá 
formálását érti. Úgy tűnik, mintha e kettős feltétel egyidejű teljesíté-
sével elmélete dialektikus jelleget öltene. A megszűntetve-megőrizve 
alkotó írói példaképet Ciceróban látja. Ö az, aki — mint írja — „a 
különféle eledeleket gyomra és emésztése jóvoltából igen kiváló nedvvé 
(succum) és táplálékká (alimentum) alakította á t . " 5 3 Álljunk csak meg 
itt egy pillanatra és idézzük vissza Zsámboky Turnèbehez írt versét 
melyben (4. sor) a kecskéhez hasonlóan szintén minden antik előzmény 
ellenére darázs (vespa) szerepelt Mercurius állatai között. Néhány sorral 
alább (7. sor) pedig épp ennyire érthetetlennek tűnhetett , hogy miért 
mondja Zsámboky Mercuriusról, hogy csapongóvá (vagus = csapongó, 
szerte barangoló, kóborló) tesz. A megfejtésnél segít Ronsard már 
idézett verse, az 1563 áprilisában megjelent Válasz, ahol ez áll:54 

A költői tudás különleges dolog, 
rejtett művészet ez, mit a versfaragók 
annak se tartanak, mert szabad kényszerében 
csak jár-kel, merre a Múzsa vezérli éppen. 

Láttál már tavaszon méhecskét szállni, mely 
házát dúsan virágporral díszíti fel? 
Hol szép nárciszra, hol piros jácintsziromra 
hullajtja csókjait, terv nélkül és csapongva5 5 

rétről rétre röpül, kertből kertbe siet, 
s édes terhét kakukk- s mézfű tetézi meg. 

5 JChamard, H.: Histoire de la Pléiade. Paris, 1961. 103. 
5 3 De imitatione. . . 27 a 

5 4 Ronsard : i. m. 386. 
5 5 „ . . . e t sans suivre une trace / E r r e . . . " (Ronsard: i. m. 

6 6 6 - 6 6 7 . sor) 
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Ronsard a régi irodalmi hagyományokra visszanyúló méh-hasonla-
tot 5 6 használja fel a szabadon, „terv nélkül és csapongva" válogató 
utánzás elméletének kifejtésére, de jelen van már nála a merkuriuszi 
„rejtett művészet" gondolata is: 

. . . ha művészetem lesné el a szemed 
oly éberen, ahogy meglopod versemet, 
tudnád: Múzsám csupa fortély és csupa készség . . ,5 7 

Most már világossá vált, hogy Zsámbokynál ugyanerről van szó. Az 
emblémában voltaképpen tehát nem is darázsról, hanem éppen úgy 
méhről értekezik, mint Ronsard, legfeljebb ritmikai okok miatt 
zümmög a versben a vespa. Ciceróra alkalmazott egyik szava (succus) 
Macrobius méh-hasonlatából származik,5 8 a Mercuriusra tett csapongó, 
szertekóborló (vagus) jelző pedig Seneca méh-hasonlatából5 ' került 
hozzá. „Ahogyan mondják, a méheket kell utánoznunk, amelyek szerte 
kóborolnak (vagantur) és a méz készítésére alkalmas virágokat 
t é p d e s i k . . . " - írja Seneca.6 0 Zsámboky tehát azért említi 
Mercuriusnál a darazsat (értsd: a méhet), hogy ezzel Mercurius méhek 
módjára való csapongására, mindenfelé való kóborlásaira, azaz az 
eklektikus irodalmi imitációra utaljon. 

Ezek után érthető, hogy Zsámboky a továbbiakban ennek az elmé-
letnek megfelelően mutatja be a prózai imitálás példaképét, Cicerót. 
Elmondja, hogy Cicero tucatnyi görög szónoktól „különféle részleteket 
vagy formákat gyűjtött össze, hogy ezekből olyan önálló életművet 
állítson össze, melyből semmi sem hiányzik, melyben a vele versenyre 
kelők, vagy az őt irigylők minden megfigyelés ellenére sem találnak 
semmi szépséghibát, semmi elütő dolgot ."6 1 Zsámboky a művészi tol-
vajlás isteneként bemutatott Mercuriusszal szinkretizálja Cicerót. A 
művészi tökélyre fejlesztett lopást ünnepli benne, azt, hogy „abban az 
összehordásból és összevonásból létrejött testben lehetetlen volt bármi-

5 6 A hasonlat történetét feldolgozta Stackelberg, J. von: Das 
Bienengleichnis. Ein Beitrag zur Geschichte der literarischen Imitatio. 
Romanische Forschungen 68 (1950) 2 7 1 - 2 9 3 . Lásd ehhez még Bán 
Imre: Az imitatio mint a reneszánsz arisztotelizmus esztétikai kate-
góriája. Filológiai Közlöny, 1975/4. 3 7 4 - 3 8 6 . 

5 7 Ronsard:i. m. 386. 
5 8Macrobius: Sat. lib. 1,1. 
5 9Seneca: Epist. mor. lib. 11., ер. 84. 
6 °Bán Imre fordítása. In: Bán Imre: i. m. 377. 
6 1 De imitatione. . . 24a . 
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féle odaerőszakolt, kölcsönvett, idegen, v..gy elütő jelleget észre-
venni."6 2 Erről a merknriuszi művésze*.ul állapítja meg: „A szólásokat 
máshonnét vette, de azokat, amelyeket sajátjaiként felismerhetetlenné 
akart tenni, művészi mesterséggel és erénnyel úgy szőtte beszédébe, úgy 
alakította át és sajátította el, hogy el lehessen róluk mondani: más 
családba kerültek át és örökbe fogadták őket ."6 3 

Mindebben a mesterséget, a mestermú'vet eredményező tökéletes 
arsoX csodálja Zsámboky. Felhívja a figyelmet, hogy ennek titkát kom-
paratív módszerrel, a görök szerzőkkel való összehasonlítással meg lehet 
lesni. Egy ilyen összevetés eredményéről így számol be: „Vedd észre, 
hogy a hasonlókat eltérően, ugyanazt ellenkező módon, a rokon dol-
gokat egymástól elválasztva, a terjedelmeseket tömören, amit kevés szó-
val elő lehetett adni. azt a lehető legbővebben igyekezett mintegy új 
formákba öl töztetni . '" 4 

Zsámboky már távol áll az Erasmus6 5 által nevetségessé tett nyelvi 
puristáktól. A Cicerót utánzó írótól ő már nem az antik auktor felszíni 
jegyeit kéri számon, legfeljebb a műhelyfogásokra, az arsxa irányítja a 
figyelmet. Cicerónak nem kizárólagos utánzását írja elő, csupán imitá-
ciós eljárásait ajánlja. Tárgyi, tartalmi tekintetben éppúgy elismeri a 
„jobb szerzők" utánzásának lehetőségét, mint szóhasználat terén. 
Cicero-rajongása Cicero művészetét és alkotásmódját kínáltatja csak 
vele.6 6 Ezt azonban alaposan ismerteti:6 7 mindazt, ami Ciceróból 
vagy másokból rendelkezésünkre áll, önálló részek, tagok, metszetek, 
körmondatok kiszélesítésével, összevonásával, előre helyezésével, be-
toldásával, hátravetésével és mindennemű átalakítással és alakzattal vál-
toztassuk meg. Az egyszerűeket összekapcsolva és megfordítva mutas-
suk be, a beszéd nemét és szóképeit és a teljes mondatszerkezetet, 
valamint a kifejezésmódot azzal tegyük változatossá, hogy a megszakí-
tot t formában mondot t dolgot vagy tagonként, vagy összefűzésekkel és 
általánosság szerint fejezzük ki. Növeljük, csökkentsük, változtassuk 
meg az összefoglalások alkotórészeit és számát, avagy hasonlóan építsük 
fel és fűszerezzük meg 6 8 mindazt, amit tudunk az idők, módok, esetek. 

6 2 Uo. 
6 3De imitatione . . . 25a . 
6 "De imitatione . . . 45 a . 
6 5 Lásd a 41. jegyzetben említett művet, melynek új kiadása: Opera 

Erasmi. Hg. :Th.Payr . Darmstadt, 1972. 
6 6De imitatione . . . 20b . 
61 De imitatione . . . 46 a b . 
6 8 Azaz tegyük nyelvi díszítményekkel kívánatossá. 
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mondatsorrend és más hasonlók átalakításával. Furfangosan rejtsük el 
mindazt, ami általánosságban, röviden került kifejtésre, halmozzuk el 
következtetésekkel és megfordítva!" Zsámboky egész garmadával ontja 
ezeket a furfangos utánzási eljárásokat. Említi a szavak, szólások átren-
dezését, kiterjesztését, megváltoztatását, a körülírást, az összevonást, a 
rokonítást, a hiányzó szót pótló névátvitelt, a szóképek és alakzatok 
tárházát. ' * 

A fenti eljárások kapcsán állapítja meg, hogy a helyes utánzás 
elkendőzött, titkos és rejtett, míg a helytelen nyers, nem rejti művészi 
mesterség, szájbarágó és mindenki számára érthető, közönséges 
tolvaj.70 A helyes imitáció érdekében minduntalan hangsúlyozza, hogy 
az utánzó mindent leplezetten és az eredetitől eltérő módon kíséreljen 
meg. „Leplezettnek pedig azt gondolom, ami nincs teljesen eldugva, 
hanem művészi mesterséggel egyfajta eltérő hasonlatosság (similitudo 
dissimilis) jön létre, s nyilvánvaló lesz, hogy ugyanaz eltér (idem diver-
sum) ( . . . ) Az ugyanis nem érdemelné ki az imitáció nevet, ami se nem 
különbözne, se nem hasonlítana."71 

Zsámboky ezzel az esztétikai követelménnyel természetesen igen 
magasra emeli a szintet. Ez azonban szándékos is. Amilyen megvetéssel 
beszél Ronsard az irodalom, a költészet sajátos törvényeit fel nem 
ismerő prédikátorocskákról és lelkészecskékről, éppoly lenézően kezeli 
Zsámboky is a képzetlen sokaságot (impertia multitudo)7 2 , azokat a 
tudatlanokat (imperiti)7 3 , akik képtelenek felfogni az imitálás fortélyos 
„dialektikáját". Velük szemben az imitációs művészet titkait ismerőket 
állítja példának. Megállapítja, hogy „azok gondolkoznak helyesen és 
azok felfogása az igazi, akik őt (ti. Cicerót) választják törekvéseik 
legnagyobb és legfőbb vezérévé, magukat pedig a Holdhoz hasonlítják, 
mely minél közelebb kerül a Naphoz, annál több fényt kap tőle, 
jóllehet azt nem látjuk, és minél inkább eltér tőle pályája, annál kevésbé 
fénylik, noha számunkra másképpen látszik. Ilyenek az ő igazi utánzói, 
kik fényüket Cicerótól veszik, és minél kevesebb ékesség szökik a 
tudatlanok szemébe, ők annál nagyobbak és csodálatosabbak."74 

" D e imitatione . . . 36 a b 

7 "De imitatione. . . 34b. 
71 De imitatione . . . 44 a b 

72De imitatione. . . 25a. 
7 3De imitatione. . . 6 b . 
74 De imitatione. . . 22a. 
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Mercurius, a „jó emlékező" 

Zsámboky a prózai imitáció eddig ismertetett technikai eljárásainak 
kidolgozására Johannes Sturmtól kaphatott eló'ször ösztönzést. Sturm 
retorikai munkásságáról, pedagógusi tevékenységéről 1550-ben kapott 
ízelítőt, ekkor kerül ugyanis a nagyhírű nevelő strassburgi iskolájába.7 5 

Tudomásunk szerint ugyan csupán egy évet töltött itt, ez az idő 
azonban rövidsége ellenére is maradandó nyomokat hagyott benne. 11 
évvel később érdekes párhuzamot von tanára és az ars memoriae itáliai 
professzora, Giulio Camillo között. Beszámol Camillo I. Ferenc francia 
király előtt bemutatott memoriagépezetéről. Ez a különös szerkezet, 
melynek megalkotását Klaniczay Tibor a manierizmus egyik első jelen-
ségének tartja,7 6 Zsámboky tudomása szerint7 7 arra szolgált volna, 
hogy segítségével enciklopédikus ismereteket tárolhassanak, melyek 
között természetesen o t t szerepelt volna rendszerbe foglalva az összes 
elképzelhető retorikai kifejezőeszköz is. Camillo műve lényegében 
asztrokabalisztikus elképzelések szerint felépített mnemotechnikai 
gépezet volt,7 8 mellyel a klasszikus retorika negyedik alkotórészeként 
számontartott memóriát1 9 szándékozott önálló tudománnyá fejlesztve 
helyettesíteni. Camillo memória-kísérlete szorosan kapcsolódott azok-
hoz a Corpus Hermeticum cím alatt ismert iratokhoz, melyeket a 
ti tokzatos ősegyiptomi bölcsnek, Mercurius Trismegistosnak tulajdoní-
tottak.8 0 Camillo művéről szóló beszámolója szerint Zsámbokyt tehát 
éppúgy izgatták a memoria tárgyában végzett próbálkozások, mint a 
többi reneszánsz tudóst, akik ebben a hermetikus hagyományban a 
beavatott keveseknek szóló igazi tudományt tisztelték, s akik között 
nem kisebb neveket találunk, mint Ficino, Pico della Mirandola, 
Francesco Patrizzi és Giordano Bruno. Amikor tehát emblémájában a 
,,jó emlékező" tulajdonságával ruházza fel Zsámboky Mercuriust (6. 
sor), az antik istenséget egy Mercurius Trismegistosnak tulajdonított 

7 s Lukiánosz-kiadásának (RMK III. 391) előszava kelt „Argentorati 
Id. Aug. 1550." 

7 6 Klaniczay T i b o r i t reneszánsz válsága és a manierizmus. In: К. T.: 
A múlt nagy korszakai, Bp., 1973. 237-238 . 

7 7De imitatione . . . 31b. 
7 8 Rossi, P.: Clavis universalis. Arti mnemoniche e logica com-

binatorica da Lullo a Leibniz. MUano-Napoli, 1960. 99. 
7 9 A memoria római forrásai: Ad Herennium, III. xxiii., Cicero: De 

oratore II. lxxxvi-vii., Quintiiianus: Inst. orat. XI. ii. 17-22 . 
8 0 Lásd ehhez Yates, F. A.: The art of memory. Chicago, 1966. 

1 2 9 - 1 7 2 . és Klaniczay: i. m. 258-270. 
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reneszánsz jellemvonással ajándékozza meg. És hogy mindezt Turnè-
benek ajánlott emblémájában villantja fel, annak személyes oka az, 
hogy néhány évvel korábban épp Tűmébe adott ki Ficino kommentár-
jával együtt Marcurius Trismegistost.8 0 3 

Giulio Camillo kapcsán pedig így sóhajt fel Zsámboky tanítványa, 
Bóna:8 ' „Bárcsak folytatná ma valaki modelljét, és tárná fel a minden-
ség leggazdagabb és közös theátrumát,8 2 hogy benne - miként egy 
kereskedésben mindenféle árucikk - szavaknak, gondolatoknak és díszí-
tőeszközöknek éppoly bő tárháza és választéka és művészi összeállítása 
lenne!" Válaszában Zsámboky megnyugtatja tanítványát, hogy épp 
ilyen mű létrehozásán fáradozik Strassburgban Johannes Sturm, aki 
Cicero-analízisét néhány hónapon, legfeljebb éven belül közkívánatra 
megjelenteti. Ebben a műben aztán fellelhető lesz mindaz, amire Giulio 
Camillo már nem tudott vállalkozni: szakok, témák, szavak és alakzatok 
szerint rendszerezve a teljes cicerói életmű.8 3 Zsámboky strassburgi 
tanára 13 évvel később végre meg is jelentette De imitatione oratorio 
című könyvét, melyben ha nem is oly részletességgel, mint azt Zsám-
boky előzetes tudósítása alapján elvárhatnánk, mégis számos gyakorlati 
utasítást ad arra, hogy miképp lehet prózában szépen, változatosan írni, 
rejtetten imitálni. Sturm elmélete is a vájtfülűeké. ö is azt az „eltérő 
hasonlatosság"-ot tartja kívánatosnak, mely rejtve marad a képzetlenek 
előtt, de feltárja titkait a tudósok előtt.8 4 

Zsámboky elsősorban a latinul írók között számít közönségre. Ép-
pen ezért a latint művelő Robortello, Sturm, Sadoleto, Longueil, Vida, 
Sannazaro és Zanchus művészetét állítja olvasóinak példaképül. Kora 
„legnagyobb férfiai" közt8 5 tartja őket számon, de nem hallgatja el a 

8 o a EPMH£ THE TPIEMEITETOY - Mercurii Trismegisti 
Poemander, seu potestate ac sapientia divina. Parisiis, 1554. 4° 
Adrianus Turnebus. 

81De imitatione . . . 31 b . 
8 2 Teátrumszerűen kiképzett találmányáról Camillo maga készített 

leírást. A mű megtalálható Zsámboky könyvtárában: (118) Dj Marco 
Camillo tutte le opere, cioè Discorso in materia del suo Theatro, Lettera 
del rivolgimento delPhuomo a Dio. La Idee del theatro. Due trattati 
l'uno delle materie, l'altro della imitatione. Due orationi. Rime del 
detto. In Vinegia, G. Giolito et fratelli a° 1554, 12°., (118:") II secondo 
tomo dell'opere di Giulio Camillo. In Vinegia, G. Giolito, 1560. in 12°. 
(Gulyás: i. m. 132.) 

83De imitatione. . . 31b. 
8 4 Sturmius, J .-.De imitatione oratoria. Argentorati, 1574. H iib . 
8 sDe imitatione . . . 39 b . 



172 Filológia 

vulgáris nyelv itáliai nagyságait sem. Petrarca, Bembo, Castiglione és 
Speroni alkotásait elemezve arra mutat rá, hogyan kell vulgáris nyelven 
imi tá ln i . " Azt a tényt, hogy Zsámboky francia nyelvtudása és francia 
irodalmi tájékozottsága ellenére is kizárólag olasz nyelvű alkotásokat 
hoz fel imitációs példaképként, azzal magyarázzuk, hogy a modern 
nyelvek között ő is az olasz irodalmi nyelvet tartotta a leginkább 
kiműveltnek. 

Költészet és „eredetiség' 

Zsámboky imitáció-elméletének teljes gazdagságát és jelentőségét 
csak akkor mérhetjük fel igazán, ha a túlnyomórészt prózai utánzással 
foglalkozó De imitatione ciceroniana után a költészetelméleti kérdé-
seket boncolgató Horatius-kommentárX8 7 is vizsgáljuk. Itt a költői 
művekhez szükséges imitációs módszerek mellett foglalkozik az erede-
tiség modern gondolatát előlegező8 8 újdonság, sajátosság fogalmával is. 

Már a Marcurius-allegoria értelmezésekor is láthattuk, hogy irónk 
feltűnően fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az imitátor tökéletesen 
alakítsa át az imitált anyagot, minél alaposabban sajátítsa el. Zsámboky 
lényegében már o t t is a sajátosság esztétikumát írta körül. Ennek legelső 
igénylői között vette számba a legújabb kutatás Angelo Polizianot, 
Giovanfrancesco Pico della Mirandolat és Erasmust.8 9 

Poliziano már a 15. század végén azt ajánlotta az írónak, hogy ne 
ragaszkodjék túlságosan egyetlen antik szerző kizárólagos utánzásához 
sem, próbáljon meg „parafa nélkül" úszni, azaz törekedjen önálló, 
egyéni stílusra, ne másokat, hanem saját magát igyekezzék kifejezni. 
Pico della Mirandola szintén az esztétikai újszerűség mellett érvel. 
Amellett van, hogy az író személyes ízlése szerint válogathasson az 

8 6 A vulgáris nyelvű imitáció kérdéséhez lásd a 7. jegyzetben 
említett tanulmányt! 

8 7Sambucus, J.: Ars poetica Horatii et in earn paraphrasis, et 
napeKßo\a\, sive commentariolum. Antverpiae, 1564. A továbbiakban: 
Ars poetica Horatii. . . 

8 8 Az eredetiség és utánzás összefüggésének kérdéséhez lásd Bán 
Imre: Néhány gondolat az imitatio elméletéről című tanulmányát. In: 
Jausz Béla Emlékkötet. Debrecen, 1976. 7 9 - 9 1 . 

8 9 Lange, H . - J . : Aemulatio Veterum sive de optimi genere dicendi. 
Die Entstehung des Barosckstils im XVI. Jahrhundert durch eine G 
eschmackverschiebung in Richtung der Stile des manieristischen Typs. 
Bern-Frankfurt/Main, 1974. 113-120 . 
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imitálható antik auktorok között. Nem utolsósorban éppen az indivi-
duális stílus iránt támasztott igénye mondatja Erasmusszal, hogy a 
szabad válogatással létrehozott mű „ne egyik vagy másik virág, lomb, 
vagy fű illatát lehellje, hanem a te szíved természetét és érzelmeit!"9 0 

A Poliziano elindította folyamat fokozatosan az imitáció-elmélet 
átértelmeződéséhez, aemulálásként való felfogásához vezetett. Az aemu-
lálás, vagyis az utánzott minta felülmúlásának, meghaladásának tana 
szervesen összefüggött az újdonság-problematikával, éppen ezért nem 
meglepő', hogy az átértelmezést elősegítő mozzanatok legtisztábban 
Horatius idevágó sorainak kommentárjaiban figyelhetők meg. 

Francesco Luisini 1554-ben megjelent kommentárjában9 1 például 
azt állapítja meg az újítás nehézségéről szóló horatiusi sorokat (Ars 
poetica 128-135) interpretálva, hogy egy már példásan megformált és 
közkinccsé vált irodalmi anyagot akkor imitál valaki helyesen, ha képes 
azt magáévá tenni és ellátni egy másféle eredetiség pecsétjével.9 2 

Horatius-kommentárjában Zsámboky maga is kimerítően foglalkozik 
ezzel a problémával. Tárgyalja kommentárjának bevezetőjében, ahol az 
Ars poetica általa legfontosabbnak tartott gondolatait vonultatja fel, és 
magyarázatot ad róla a horatiusi locusok között is. A sajátosság fogal-
mát tehát kiemelten kezeli. Mivel az ennek kapcsán elmondottakat 
imitáció-elméletének mintegy a gerincének látjuk, kissé bővebben idéz-
zük. A témáról Exegeter (Szövegmagyarázó) szerepében folytat 
Zsámboky párbeszédet tanítványával, Philometerrel (Versszerető). Kez-
detben a sajátosság általános jellemzőit tárgyalják, később mindezt 
példák segítségével szemléltetik. 

„Nem elég eldönteni, hogy vajon kell-e egyáltalán valakit utánozni, 
azt is meg kell mutatni, hogy vajon képes-e valamire az utánzás, mely 
dolgokban és milyen úton-módon. Ezzel a szabállyal foglalkozva tehát 
kimutatjuk majd, hogy honnét és hogyan kell az anyagot kölcsönözni, 
hogy sajátos (propria) legyen, ne pedig közönséges (vulgaria) és min-
denki számára hozzáférhető (patula). Philom. Ahányszor csak újra 
olvasom, mindig homályosabbnak tűnik nekem ez a hely, mert nem 
értem világosan, mit is akart mondani azzal, hogy közös (commune) ) és 
sajátos (proprium)."9 3 

9"Idézi Lange: i. m. 119. 
9 1 E mű Zsámboky könyvtárában: (1803) Francisci Luisini Vtinensis 

in librum Q. Horatii de arte Poetica commentarius. Vinegia, 1554. 
(Gulyás: i. m. 325.) 

9 2 Ismerteti Lange: i. m. 142-143 . 
9 3Ars poetica Horatii... 119. 
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Exegeter elmagyarázza tanítványának, hogyan is kell értelmezni az 
Ars poetica 128-132 . sorait. Megfigyelhetjük, hogy a magyarázat első 
részében lényegében a prózaimitációnál már bevezetett similitude 
dissimilisszel értelmezi a commune és proprium fogalmát. Tagadha-
tatlan, hogy a lantot feltaláló Mercurius itt a költői imitálás istene. 
,yExeg. Mivel annak, aki írni kezd, mások nyomdokait kell követnie, azt 
mondja a szerző, hogy a legkiválóbbaktól kell átvenni a feldolgozás 
anyagát és módját : mégpedig ügy, hogy bár néhány dologban felül-
múljuk majd őket, bizonyos jegyek és jelzések alapján a műveltek mégis 
észrevegyék a hasonlóságot. Ha tehát az anyag közismert és gyakran 
előadott lenne, akkor a műnek csupán egy részletét, vagy csak néhány 
sorát emeljük ki és ültessük át önálló történetbe. Ovidius '4 az'Aeneis 
IV. könyvéből alkotott így leveleket, Szophoklész és mások Homérosz-
ból merítettek. Mivel teljességgel ugyanazt (idem) mondani illetlenség, 
lopás, ezzel szemben ugyanazt másképpen (aliter idem) mondani dicsé-
retes dolog, de úgy, hogy az egyes részletek különbözzenek, az egészben 
azonban legyen valami rokon vonás, így aztán ahogy más nyelvekből 
származó egyszerű és összetett szavakat származtatás, felcserélés, át-
helyezés, hangtoldás útján latinokká vagy saját anyanyelvükön valókká 
teszünk, ugyanúgy kell tenni a kidolgozásban és elrendezésben. '"5 

Zsámboky nagyonis tudatában van, hogy mekkora gondot jelent az 
író számára imitálni és egyszersmind újat is a lkotni : ' 6 „Nehéz dolog 
olyan új (novum), sajátos (proprium) és még eddig nem tapasztalt 
(inexpertum) dolgot közzétenni, amit mindenki helyesel: és már szinte 
lehetetlenség olyan valamit előadni, ami valahogy ne lenne már ki-
mondva vagy közzétéve." 

A fenti idézet arról tanúskodott , hogy milyen nehéz, csaknem 
lehetetlen imitálva újat alkotni. Zsámboky azonban nemcsak arról az 
alkotási módról tudott, amikor a művész egy másik szerző által létre-
hozott mű átalakításával, sajátossá tételével, vagyis imitáció útján hozza 
létre a maga alkotását. Hála az arisztotelészi Poétikának, ismerte azt az 
utat is, amikor az író főként a művészi fikcióhoz folyamodik. Az első 
alkotási módnál a művészi megformálás, alakítás mesterségbeli, tech-
nikai tényezői dominálnak (ars), míg a másodiknál az egyéniségnek, a 
teremtő fantáziának (natura) nyílik nagyobb tér. Az, hogy Zsámboky 
mindkettőnél az újítás nehézségéről panaszkodik, azt az átmeneti hely-

' 4 Ovidius a Hősnők leveleihez (Heroidum VII. Dido Aeneae) 
használja fel az Aeneis IV. énekét. 

' sArs poetica Horatii... 1 1 9 - 1 2 0 . 
' 6 Ars poetica Horatii. . . 120. 
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zetet tükrözi, mely a régi értelemben vett imitáció és az újabb, szaba-
dabb alkotói eljárások között fennállt:97 „Nem akárkinek jut ugyanis 
osztályrészül, hogy olyan új (nova) dolgokat találjon fel, melyek tet-
szést aratnak, és akadnak, akiknek semmi sem tetszik, amit a mieink 
kigondolnak. Ám nem kisebb gond az sem, ha már ismert (nota) és 
közös (communia) dolgokat akarsz művészettel megváltoztatni (dissi-
mulare) és sajátodként (pro tuo) eló'hozni: ha azonban mégis meg tudod 
tenni, olyan költó'nek foglak hívni, aki csaknem kizárólag a kidol-
gozás,98 nem pedig egy bizonyos sajátos anyag tekintetében tér el a 
többi írástudótól: hogy a maga sajátos módján újra átgondolt idegen 
tárgyat sajátossá (proprias) és csodálatossá (admirabiles) tegye." 

Jóllehet Zsámboky személy szerint inkább az újítók pártjához 
sorolja magát, újítás alatt azonban túlnyomórészt újszerű technikai 
megoldásokat ért: „Az azonban fokozottan kitűnik, ha (az író) nem 
teljesen közönséges (non omnio vulgata) dolgokat választ és ugyanazt 
nem ugyanolyan módon dolgozza fel, ahogyan mások, hanem a részek 
sorrendje, kidolgozása, egyes dolgok hozzátétele, elvétele és megváltoz-
tatása alapján mutatja meg, hogy nem a közönséges és kitaposott úton 
jár, hanem egyéni módon (privatim) adja elő ugyanazt (idem)."9 9 

Az imitálva nagyot, újszerűt alkotni elméletét Zsámboky számos 
érzékletes példával illusztrálja. Ezek a példák a Dorat-tól tanult kom-
paratív módszer alkalmazását bizonyítják, a komparatív szemlélet reme-
kei. A modern értelemben vett komparatív módszer előzményéről írja, 
hogy „ha valaki az összehasonh'tás helyes eszközét alkalmazza, a szöveg-
javítás során adódó puszta értelmezéseken túl végső soron még valami 
mást is felfedezhet: azt, hogy hogyan kell helyesen imitálni.'" 0 0 Érde-
mes felidéznünk Zsámboky azon fejtegetéseit is, ahol e hogyanról 
beszél. 

„Mindenki ismeri Próteusz jóslatai t1 0 1 és Vergilius pásztorköl-
teményeit. Ha azonban Sannazarot olvasod, A szűz születésérőit,1 02 

9 ''Ars poetica Horatii... 33. 
9"Célzás Mercurius tolvajló tevékenységére („hpyaola"). Vö: 

HymnusMercurii 486. sor! 
9 9Ars poetica Horatii. . . 34. 
100 De imitatione . . . 39b . 
1 0 1 Homérosz: Odüsszeia. IV. 472 skk 
1 ° 2 Jacopo Sannazaro (1458-1530) művei Zsámboky könyvtárá-

ban: (109) Le Rime del Sannazaro. In Venegia, Domenico Giglio a° 
1553. 12°; (2451 ) Jacobi Sannazarij opera omnia. Lugduni, Gryphius, 
1547. 16°. (Gulyás: i. m. 132., 353.) De partu Virginis című említett 
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azt mondod majd, hogy egyéni mű (proprium opus). Ismeretes, hogy 
miket adott elő Homérosz és miket adott elő Vergilius a párviadalokról 
és a fegyveres összecsapásokról: A sakkozók játéka103 mégis Vida 
egyéni (proprius) alkotása és egyéniek (proprii) A költészettanról' 0 4 

írott könyvei. Hát vajon azt, amit Horatius fen tebb 1 0 5 a falevelek, a 
szárazföld és a tenger változásáról mondott , nem homéroszi helyek 1 0 6 

kibővítésével tette magáévá? !" Elmondja még, hogy Vergilius а г Aetna 
megírásakor néhány dolog hozzátételével, illetve elhagyásával lénye-
gében Pindaroszt1 0 7 alakította át. Az Aeneisben Mercurius hírvivésének 
rajzában, jóllehet átformálta a sirály (Xapoç) nevet, voltaképpen mégis 
Homéroszt 1 0 8 imitálta. A szónokok imitálásáról mondja: „A szónokok 
Démoszthenészből, Ciceróból ugyanilyen módon, művészi mesterséggel, 
más szavak alkalmazásával úgy újítják fel napjainkban az okfejtések, 
elbeszélések alkotórészeit és a tárgyi sorrendet, hogy csakis a stílusban 
való jártasság alapján lehet megragadni a formát, másképpen n e m . " 1 0 9 

művében Jézus születését meséli az angyali üdvözlettől a pásztorok 
imádásáig. Új kiadása. A. Altamura. Neples, 1948. Vergilius-imitációjára 
először a Zsámboky által jól ismert Pietro Aretino hívta fel a figyelmet. 
(Levél Francesco Sansovinohoz. Ford.: Koltay-Kastner Jenő. In: 
K - K . J.:Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. Bp., 1970. 348.) 

1 0 3 Vida összes műveinek kiadása Zsámboky könyvtárában: (692) 
Marci Hieronymi Vidae Poëtae, et Albae Episcopi opera quae extant 
omnia. Basileae Balthasar Lazius et Thomas Blatterus, 1538. 8°. Az 
először 1527-ben megjelent Sakkozók játéka új kiadásban: The game of 
chess. Marco Girolamo Vida's Scacchia ludus. Ed.: A. di Cesare. 
Nieuwkoop, 1975. 

1 oiM. H. Vidae De arte poetica libri, III. Romae, 1527. Magyarul 
Bede Anna fordításában. In: Koltay-Kastner: i .m. 125-172 . 

1 0 5 Horatius: Ars poetica 6 0 - 6 8 . 
1 0 6Homérosz:Iliász VI. 146-150. 
1 0 7 Pindaros: Pj 'fűiű I. 21 (40) skk 
1 0 8 Homérosz: Odüsszeia. V. 51. 
10 9 Ars poetica Horati. . . 121. Zsámboky kiválóan értett a stílus-

jegyek alapján történő szövegkritikusi munkához. E téren szerzett 
európai hírneve alapján tisztelte meg őt párizsi barátja, Henri Étienne 
1567-ben azzal, hogy neki ajánlotta a Cicero-hamisítványok problé-
máival foglalkozó Pseudo-Cicero című művét. 1582-ben pedig a 
firenzei Baddio Valori kéri Zsámboky segítségét egy vitatott hitelességű 
Cicero-mű bírálatához. 
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A drámaköltők művészetét is sorra ker í t i : ' 1 0 „A prológusok figyel-
meztetése szer int 1 1 1 Terentius ugyanilyen módszerrel, A perinthiai 
n o 1 1 7 és más művek felhasználásával alkotta meg a maga saját (sua) 
műveit. Nem tudom eldönteni, hogy milyen sikerrel írta meg Seneca a 
maga Átreuszit.113 

Zsámboky kommentárját alapvetően befolyásolta Arisztotelész 
Poétikája, melyet mintegy félszáz esetben használ Horatius magyará-
zatára. A Poétika fogalomrendszerének egyik, már említett eleme, a 
fikció tér vissza a példákkal megfogalmazott újdonság-problematika 
kapcsán is: „Tehát az ismertből (ex noto) úgy következzék a költemény 
(fictum carmen), hogy akárki elmondhassa magáról; ugyanazt ő is képes 
megcsinálni, de ha munkához lát, süljön fel vele. Nekem azonban az a 
véleményem, hogy nagyobb dicsőséget érdemelnek azok, akik úgy 
veszik kézbe a közvagyonban található dolgokat, hogy azok másoknak 
tűnjenek. ' " 1 4 Itt ugyanazt látjuk, mint korábban, Zsámboky ugyan 
tudomást vesz a köl töt t , a „semmiből" teremtett alkotásról, ennél 
azonban még többre tartja azokat, akik egyszer már megformált iro-
dalmi anyagot vesznek újra kézbe. 

Természetes, hogy Arisztotelész kritikai megállapításait saját imitá-
ciós példái igazolására használja f e l : 1 1 5 „Ha Aeneas hányatot t sorsát 
csak vázlatszerűen dolgozod fel és foglalod történetbe, több hasonlatos-
ságról árulkodó nyomot fogsz hagyni, mint amennyi sajátosságból szár-
mazó dicsőséget szerzel. Szophoklész Homérosz három verssorából fej-
tet te ki Korbácshordozó Áiászít - ha ugyanis az egész Iliászt, vagy 
Odüsszeiát vette volna át, eljárását nem helyeselte volna Arisztotelész a 
Poétikában - . . 1 6 " 

Zsámboky szerint akkor heiyes az imitálás, ha a szerző legalább az 
utánzottal azonos esztétikai értékű művet hoz létre. Ennél azonban 

II "Ars poetica Horatii. . . 121. 
I I I Imitált görög művekre utal Terentius az Andria, Eunuchus és 

Phormio prológjaiban. 
1 1 1 Terentius: Andria. Prologus, 9., 13. 
1 1 3 Seneca Thüesztész címen ismert drámájáról van szó. Ahogy ma 

sem ismerjük, Zsámboky sem ismerhette a Seneca által feltételezhetően 
felhasznált mintát, ezért nem mond róla véleményt. 

11 AArs poetica Horatii... 121. 
1 1 Mrs poetica Horatii ...121-122. 
1 1 6 Arisztotelész: De arte poetica 18. 1456a 1., és 18. 1456 a 16-18. 

helyekre céloz. 

12 Irodalomtörténet 1981/1 
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többre tartja azt, aki tökéletesen áthevíti, sajátossá teszi anyagát, után-
zása az utánzottnál jobb művet eredményez, tevékenysége ezáltal 
aemulálássá1 1 7 válik:1 1 8 „Aiszkhülosz mindenben Homérosz utánzója. 
Amit Vergilius átírt, mindenben felülmúlja Apollonioszt,1 1 9 sok tekin-
tetben Homérosszal egyenrangú. Ovidius12 0 Muszaiosz leveleivel121 

alkotott egyenló't, ám úgy adott eló', hogy úgy látszódjék, mintha sosem 
olvasta volna. Lukiánosz azon történetei ,1 2 2 melyeket Ovidiustól1 2 3 

vett, többnyire különböznek, viszont nem lenne hasztalan bemutatni 
ezeket a tanulóifjúságnak, hogy megérthessék beló'lük, mi teszi a 
költó't." 

Említ olyan antik művet is, mely éppenséggel túl magas művészi 
színvonala miatt kínálkozik újjáteremtésre, mivel még a művelt kevesek 
sem igen értik. Lükophrón darabját tehát „homályossága" miatt tartja 
alkalmasnak arra, hogy valaki átdolgozza, sajátossá téve sajátjává tegye a 
témát : 1 2 4 „Ha valaki Lükophrón Kasszandra ját más versmértékben írná 
meg és életet lehellne bele oly módon, hogy ugyanannyi ragyogást vinne 
bele, mint amennyi homályt a szerző', Kasszandrát magáénak mond-
hatná." Zsámboky az i. e. 3. századi görög szerző rejtélyes, körülírások-
kal, célzásokkal zsúfolt, ma Alexandra címen ismert költeményéről 
nyilatkozott. Jellemző, hogy Lükophrón keveseknek szóló müvét még 
legműveltebb kortársai is csak kommentárok segítségével tudták olvasni. 
Nem csoda tehát, hogy a nehezen értelmezhető mű interpretálását épp a 
kiváló grécista Dorat vállalta szíves ö römes t . 1 2 5 Zsámbokyn kívül Du 

1 1 7Ulivi , F.: L'imitazione nella poetica del rinascimento. Müano, 
1959. 46 skk. 

11 'Ars poetica Horatii... 122. 
1 1 ' Apolloniosz Rhodiosz Argonautika című eposzát Vergilius főleg 

Dido-ábrázolásánál használja fel. 
1 2 0 Ovidius: Heroidum XVII. Leander Heroni. XVIII. Hero Leandro 
1 2 1 Muszaiosz Héro és Leandrosz című epüllionjáról van szó. 
1 2 2 Lukiánoszt Zsámboky jól ismerte, hiszen szövegét ő maga is 

többször kiadta: Luciani opera scholis (1) artificii notatione illustravit. 
Argentorati, 1550., 1554., 1556. 

1 2 3 Lukiánosz Dialogi man'mjének forrásai közt Ovidius Meta-
morphoseon XIII. 833. 

12 4 Ars poetica Horatii . . 1 2 2 . 
1 2 5Chamard, H.: Joachim du Bellay, 55., 57., 59. 

155. 
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Bellaynél,12 6 Ronsardnál12 7 fedezhetők még fel Dorat Lükophrón-
kultuszának nyomai. 

Komparatív elemzései végén a következők szerint összegzi 
Zsámboky a másság, sajátosság, újdonság iránti követelményt: „A 
közönséges (publica) és közös (communis) anyag, mely tág körben 
forog, akkor lesz tehát egyedi (singularis) és sajátod (tua), ha nem úgy 
dolgozod fel, ahogyan m á s o k . ' " 2 8 Tanítványával még árnyaltabban 
mondatja ki a tanulságot:12® Közösnek (communia) hívod tehát az 
elterjedt és közismert dolgokat. Ugyanezek a sajátosak (propria) is, 
csakhogy művészi mesterséggel tették sajátosakká őket ." 

Nem lehet vitás, hogy az a szemlélet, mely a fikcióval szemben az 
irodalmi modellek alapján tör ténő alkotásmód mellett lép fel, bizonyos 
fokú alkotói önkorlátozást jelent. (Mint láttuk, épp Zsámboky panasz-
kodott az imitálva alkotás nehézségéről.) Ennek enyhítésére szolgált a 
sajátosság és a versengés kiegészítő társfogalma, a változatosság 
(varietas, noiKiÁCa) eszköze. így ír erről:1 3 0 „Mekkora művészettel, 
micsoda változatossággal bővítette ki Aiszkhülosz Prométheusz mások-
tól csak néhány sorban előadott mítoszát! Ki ne látná meg benne a 
költőt és ne ismerné be, hogy az elcsépelt és százszor megénekelt 
témában »nem a kényelmes körben« 1 3 1 forgolódot t? !" Másutt azt 
kéri az írótól, hogy e változatosság érdekében olykor alkosson festői 
képeket, olykor azonban serkentsen elmélyültebb gondolkozásra.13 2 

Változatosság alatt az antik retorikák többnyire a közönség figyel-
mének gondolatalakzatokkal és nyelvi díszítésekkel történő fenntartását 
ér te t ték . 1 3 3 Zsámboky rendszerében a varietas ugyanazt a szerepet 
tölti be, mint csodált elődje, Bembo esetében. Az imitáció Bembo 
számára sem mechanikus újracsinálás, hanem egyfajta teremtés, mely-
nek célja az utánzott mű felülmúlása, tehát az aemuláció. S éppen ezért 
találó Gmelin jellemzése a hagyomány és újítás ket tős követelményének 
sikeresen eleget tevő Bemboról, mely szerint Petrarca mellett vulgáris 
nyelven is ő a legjelentősebb és legeredetibb utánzó, s talán az egyetlen, 

1 2 6 Joach im Du Bellay: La deffence et illustration de la langue 
francoyse. Ed.:H. Chamard, Paris, 1966. 83., 155. 

1 2 7 Ronsard, P.: Ode à Michel de L'Hospital (1552) 588. sor 
12 M r s poetica Horatii... 120. 
12 9 Ars poetica Horatii... 123. 
13 "Ars poetica Horatii... 122. 
1 3 1 Vö: Horatius: Ars poetica 132. sor! 
13 2 Ars poetica Horatii... 171. 
1 3 3 Lausberg: i. m. 142. 

12* 
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akit Itália szembeállíthatott a Pléiade művészetével.134 Bembo legújabb 
méltatója, Elwert szerint az aemulálás programját megvalósító Bembo 
sikere a fokozot t szerephez ju tot t variációs eszközök alkalmazásával 
függött össze.13 5 Elwert kissé elfogult, de nem egészen túlzó megálla-
pítása szerint Bembo, az itáliai petrarkisták és a francia Pléiade költői-
nek versei meggyőzően bizonyítják, hogy az imitálásnak aemulálásként, 
vagyis lényegében variációs művészetként való felfogása nem hiúsított 
meg szükségképpen mindenféle eredetiséget, „sőt szabad teret engedett 
a költői individualitásnak".136 

* 

Zsámboky eklekticizmussal, hajlékony technikai eljárások ismerte-
tésével, a sajátosság, a változatosság jogainak hangoztatásával igyekszik 
megszabadítani az írót a korábbi évtizedek nyomasztó alkotói nyűgétől, 
a mereven felfogott, uniformizáló, purista imitációtól. Mint láthattuk, 
megmarad ugyan a minták követésének elsődlegessége mellett, de az 
eredetiség irányába mutató sajátosság igénylésével, a fikció felfedezésé-
vel igyekszik tágítani, bővíteni az irodalom határait. Talán felesleges is 
megjegyeznünk, hogy elmélete a kor legmodernebb felfogását tükrözi. 
Vele egy időben állapítja meg például a velencei Bernardino Parthenio, 
hogy az utánzás csak abban az esetben tökéletes, ha észrevétlen, és ha 
az eredeti mintát úgy alakították át, hogy az abból levezetett változat 
újszerűnek, a szerző saját alkotásának számít .1 3 7 (Zsámboky és 
Parthenio13 8 ugyanannak a padovai iskolának a neveltje.) 

Zsámboky Cicero-utánzásról szóló művében - bár nem elemzi rész-
letesen - Gmelin a padovai ciceronianizmus továbbélését látja, s a 
műben egy „finom, átgondolt és retorikai fogalmakkal differenciált" 

1 3 4 Gmel in , H.: Das Prinzip der Imitatio in den romanischen 
Literaturen der Renaissance. Romanische Forschungen, 46 (1932) 182. 

1 3 5 Elwert, W. Th.: II Bembo imitatore. I. II Bembo teorico dell' 
»Imitatio«. In: E., E. Th.: Studien zu den romanischen Sprachen und 
Literaturen. Wiesbaden, 1979. 28. 

1 3 6 Elwert: i. m. 32. 
1 3 7 Bernardino Parthenio: Deila Imitatione Poetica. Vinegia, 1560. 

Nachdruck. München, 1969. 27. 
1 3 8 Zsámboky könyvtárjegyzékén idézett művének egy későbbi 

kiadása: (1665:2) De poetica imitatione libri 5. Bernhardino Parthenio 
Spilimbergensi authore, Venetijs, Ludouicus Auancius, 1565. 4°. 
(Gulyás: i. m. 304.) Ez azonban természetesen nem zárja ki az első 
kiadás ismeretét és hasznosításának lehetőségét. 
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imitáció-elméletet ünnepel . 1 3 9 Hogy Zsámboky elméleti munkássága 
egésze alapján is felsőfokú jelzőkre érdemes, annak okát abban látjuk, 
hogy kritikusunk képes volt mindazt a reneszánsz irodalomelméleti 
értéket átfogni és rendszerbe illeszteni, amit a korabeli Európa huma-
nista központjai (Strassburgtól Párizsig, Párizstól Padováig) létrehoztak. 
Ennek alapján éppoly előkelő helyet kell kapnia korunk humanizmus-
kutatásában, mint amilyen elismerésben saját kortársai részesítették. 

TÉGLÁSY IMRE 

z r í n y i e p i g r a m m á i t ö l 
a „ m a g y a r s z o n e t t e k é i g * 

Zrínyi Miklós 1651-ben megjelent verseskönyve, az Adriai tengernek 
Syrenaia ránk maradt húszegynéhány példányából nem tudunk vissza-
következtetni arra, hány exemplárt nyomtattak az első kiadás alkal-
mával. Mindenesetre nem eleget, mert Zrínyi kötetét már a 17. század-
ban másolni kezdik, s még 1810-ben is akad egy hazafias érzelmű, 
versszerető úrhölgy, aki „lekopíroztatja" Zrínyi verses munkáit „a 
sárospataki református kollégium bibliotékájában található exem-
plárról". Clauser Mihály 9 másolatot ír le részletesen, bár kérdés: 
másolatnak tekinthetjük-e azt az első helyen tárgyalt Syrena-példányt, 
amiben hosszabb kéziratos kiegészítések vannak.1 

A másolatok közül a radnótfáji Zrínyi-másolat a legfontosabb.2 

„írattatni kezdett Radnótfáján Anno MDCLXXVI. die mensis martii, 
végeztetett el die XII. eiusdem ugyanott. Abbul az exemplárbul, mely 
nyomtattatott Bécsben, Anno MDCLI esztendőben" - világosít fel 
keletkezéséről az első lap egykorú bejegyzése. Ennél azonban több nem 
is derült ki a gondosan és szépen leírt másolatból, amelynek az adja 
nagy értékét, hogy Zrínyi Attila- és Suda-epigrammái után új epigram-
mák olvashatók benne: 

< 
1 3 9Gmelin: i. m. 357. 
*Ez a tanulmány A költő Zrínyi és utókora című készülő összefog-

lalás egyik fejezete. 
•Clauser Mihály: A Zrínyiász sorsa (1651-1859). Bp. 1934. 9 -16 . 
2 OSZK Kézirattára: Quart. Hung. 242. 


