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Gróf Zrínyi Miklós, a költő és hadve-
zér születésének négyszázadik év-
fordulóját emlékévnek szavazta meg 

tavaly decemberben a parlament. A honatyák 
érdeklődési körét ismerve inkább a XVII. 
század legnagyobb politikusára, a birtokait és 
velük Magyarországot, Erdélyt, Karintiát és 
Stájerországot védelmező, a törökkel örökké 
harcban álló hadvezérre irányul figyelmük, 
mintsem a lírikusra. Pedig hadvezéri és ál-
lamférfiúi hírnevével együtt kell emleget-
nünk lírai munkásságát, hiszen századában 
a legjelesebb költő volt. Nagy munkájával, a 
Szigeti veszedelemmel, dédapjának, a várvé-
dő Zrínyi Miklósnak és az ostrom hőseinek 
állított maradandó emléket.  Arma virumque 
cano, iktatta be az egyik strófába Vergilius 
sorát az Aeneisből. Fegyvert és vitézt énekelt 
meg a tizenöt szakaszból álló költeményben, 
az egyenlőtlen és mégis dicső véget érő harcot 
a keresztény Európáért. Drámai erővel ábrá-
zolta az égő várból a halálra szántak kitöré-
sét, a közelharcot, a Zrínyi kardjától levágott 
Szulejmán halálát, de a gróf elestét is. A költő 
szabadkozott, hogy hadi és politikusi elfoglalt-
ságai miatt nem volt ideje átfésülni a strófákat 
(Vergilius tíz évig írta eposzát, míg ő egyetlen 
télen, jegyzi meg), s úgy adta közre, ahogy 
kifutott a tolla alól.  Arany János egy ízben, 
ahogy a Madách-művel tette, belekezdett nyel-
vezete átigazításába, de a munka félbemaradt. 
Kétségtelen, miként a reformkor előtti magyar 
szövegek, kissé nehezek a szemnek Zrínyi so-
rai, költőiségük mégis gyönyörködtető.

A horvát főnemesi családba született Miklós 
(Nikola Zrinski) és a rá egy esztendővel világ-
ra jött öccse, Péter, hamar árvaságra jutottak, 
anyjuk az öcs születésébe halt bele, apjukat hat 
esztendővel később járvány vitte el. Batthyány 
Ferenc, a kanizsai végek vicegenerálisa fel-
ügyeletével gyámbizottság védelmébe kerültek, 
de Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros, 
az ellenreformáció vezéralakja is rajtuk tar-
totta a szemét, annál is inkább, 
mert apjukat ő vezette vissza 
a pápista vallásba. Miklós tíz-
esztendősen öccsével együtt a 
grazi jezsuitáknál kezdte ta-
nulmányait a protestantizmus-
tól már megtisztított városban, 
majd Nagyszombat következik, 
a retorikai képzés. Pázmány ké-
sőbb érseki udvarába fogadja 
őket, hogy a magyar irodalom-
mal és tudománnyal is megis-
merkedjenek. Innen indul aztán 

Szakonyi károly

EzErhatszázhúsz

Miklós itáliai útjára, ahonnan a reneszánsszal 
feltöltekezve tér haza, európai értékű könyvtá-
rat hozva magával. Tizenhét évesen kora nagy 
műveltségű fiatalembere, német, török, horvát, 
olasz nyelvtudással, horvátból magyarrá vált 
lélekkel, vitézi neveltetéssel. Csáktornyára köl-
tözik, légrádi és muraközi főkapitányi rangban 
őrködik birtokain és a hazán. A kanizsai basát 
olyan alaposan megveri, hogy az egy ideig 
nem mer támadni. Hadi küzdelmekben telnek 
évei, részt vesz a harmincéves háborúban saját 
dandárjával mint a horvát hadak főkapitánya. 
Mindezért zalai és somogyi főispán lesz, és tá-
bormester (tábornok).  Amikor Ali basa feldúlja 
a Muraközt, megveri őt is, kinevezik horvát 
bánnak. Az ország harmadik zászlósura.     

A szerelmi érzés tette költővé, de közelebb 
áll hozzá az epikusabb líra, mint amilyen a 
Szigeti veszedelem. Irodalomtörténészek sze-
rint alapeszméje már rég lappangott a szellemi 
életben, a XVI. században a bűntudat és köl-
csönös vádaskodás erkölcsi megújhodást igé-
nyelt, olyannyira, hogy az országos rendek az 
1542-i törvény egyik cikkelyében kimondják, 
a magyar nemzetet bűneiért veri az Isten. Ez 

az idea vallásos elbeszélésekben  
és fejtegetésekben is meg-meg-
jelenik.  Zrínyi 1645–46 telén 
írott eposzának is ez az alap-
eszméje. Hőse, Zrínyi Miklós, 
kire Szigetvár védelmét bízták, 
bátran várja a szultán haragját, 
hiszen Isten a magyarok erköl-
csi romlását látva maga küldi 
a törököt az országra.  A török 
császár az ő választott eszköze, 
és amikor Zrínyi fohászkodik, 
és háromszor meghajlik a szent 

kereszt, az Úr sugallatából megtudja, hogy 
Szulejmán majd az ő kezétől esik el, de ő is 
vértanúságot szenved, s ezzel bűnbocsánatot 
nyernek (az angyalok az Égbe viszik a magyar 
vitézeket). Zrínyi e  művét a magyar nemzet-
nek ajánlotta,  hogy fellelkesítse a török elleni 
háborúra, mert, ahogy mondta: maga volt, aki a 
török igát hozta, maga legyen, aki azt összetöri.

Életének javát a pogány elleni küzdelem 
töltötte ki.  Megírja a politikai röpiratot –  Az 
török áfium ellen való orvosság –, melyben a 
veszélyre figyelmeztetve a magyarokat nem-
zeti fegyverkezésre szólít. Hadi győzelmeit 
egész Európa csodálja, uralkodók köszöntik. 
Tábori kis trakta címmel a hadrendet, a szol-
gálat szabályait írja meg. Kitűnő hadvezér. A 
költészetre alig marad ideje. Amikor a Mura 
vonalának védelmében sereget kér Bécstől a 
további sikerre számítható harca, külön had-
testet a saját parancsnoksága alá, nem kaphatja 
meg, mert az udvar megköti a törökkel 1664 
augusztusában a húsz évre szóló vasvári békét.  
Elkeseredésében visszavonul. Öccse, Péter, és 
annak felesége Frangepán Katalin a velencei 
francia követtel merész tervet szövöget: el-
szakadást a Habsburg-háztól, és XIV. Lajos 
védnöksége alatt,  Zrínyi Miklós helytartóságá-
val  a független nemzeti királyság létrehozását.

Vajon nem azért történt-e az a szerencsét-
lenség még az év novemberében a kursaneczi 
erdőben, mert Velence is szívesen vette volna, 
ha a királyi székbe Zrínyi ül? A magyar poli-
tika mindig hajlott az összeesküvés elmélet-
re, ezért aztán a vadkan helyébe hamarosan a 
kamarillát látták, annál is inkább, mert Póka 
István fővadász flintáját úgy mutogatták utóbb 
mint a gyilkos fegyvert. Szemtanú nem volt. 
Bethlen Miklós is csak ötven év múltán ír róla 
az Emlékiratában. Hallotta, amint a vadászat 
végén, már hazafelé készülőben a fővadász 
horvátul odaszólt Zrínyinek, hogy meglőtt egy 
vadkant, ne hagyják ott, vére után induljanak 
el leteríteni. S már pattantak is a kocsira, s 
mentek. Aztán már csak az ordítást és jajga-
tást hallották. Futottak a hang iránt, a gróf ott 
feküdt vérében, a vadkan rajta, halálos sebet 
ejtve főleg a nyakizmon, agyarát a tarkón át-
döfve, az a torkot roncsolva elöl, a gégénél jött 
ki.  Zrínyi hörgött, dőlt a vér, Póka meg fenn, 
a faágon reszketett.  Történhetett így, vagyis 
talán így is történt, de az is lehet, hogy az udvar 
parancsára Póka lövése végzett a gróffal. Az ok 
meglett volna ez utóbbira, ha arra gondolunk, 
hogy Zrínyi a magyar függetlenségért küzdött, 
a független királyságért, s az ilyen törekvések 
idején könnyen felbukkan egy vadkan. 

Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér

Zrínyi verseskötete, Bécs, 1651
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ágh iStván

Csillagfelhő

Úgy tekintek az életemre,
mintha csillagos égbolt lenne,
én meg, akár egy kívülálló
fekszem a fűbe temetkezve,

fölszállt csillagokban világol
múltam múltja a szülőházból,
tágabb űrben ragyog közelről,
távolabb meg felhőnek látom,

szálltam volna, de a tetőről
vissza húzott valami ösztön,
holdba szökött ló szekerének
véltem a fák hegyén a Göncölt,

majd az ég jánosbogár fénye
átváltozott  pokol tüzére,
s lett a mindenség  oly kietlen,
hogy az  már a hitetlen érve,

vagy csak addig ér el az Isten,
ameddig az ember tekinthet?
bár a földiek közt hatalmas,
azokon kívül egyre kisebb?

vagy benne rejlik az anyagban,
minden teremtményében ő van?
lehelete a sóhajtásom,
őt dobogom egész valómmal!

múltam múltja a szülőházból
fölszállt csillagokban világol,
tágabb űrben ragyog közelről,
távolabb meg felhőnek látom,

ahonnan már az idő eltűnt,
nyomában a tér összeszűkült,
emlékeim összébb szorultak,
és úgy maradnak végleg együtt,

a nagy család is szorosabb az
asztal körül, szűkebb a konyha,
tűzhely és étel melegében
vár Szent Erzsébet fészekalja,

ahol a szeretet időtlen,
közelebb minden, mint különben,
annyi a ló és egyéb állat,
hogy a falak belefeszülnek,

 az akácok zöld selyemsátra
nem fér bele a Fő utcába,
egymás szárnyán a víz tükréből
ludak fehér dunnái szállnak,

a falu temetővel bővül,
mint az asztagból kazal épül,     
ahol a szalma dől a nyársról,
nekem sincs már helyem a szérűn,

múltam múltja a szülőházból
fölszállt csillagokban világol,
tágabb űrben ragyog közelről,
távolabb meg felhőnek látom,

lelkekből gyűlt a csillagfelhő,
sírokat tükröz vissza fentről,
odafönn fényes fátyol leplez 
mindent, mit a rög itt lent elföd,

arctalanul úgysem lehetne
megnevezni a titkolt lelket,
csak az emlék maradt utánuk,
melyet valamely érzés keltett,

hogy jó volt jó lenni egymáshoz,
nemcsak a fiúnak a lányhoz,
papunk háborús pincéjében
egy falu lett felebarátom,

akkor a halottak is éltek,
annyira egymás közelében,
akár istállóban a jószág,
kiscsikó az anyja csecséhez,

még nem tudtam, hogy más mulatság
táncát ropják a rámás csizmák,
magyarok a cigányzenére
táncolták ágyába az új párt,

hány lakodalom szállt az égbe?
s mindenki ott van, kit túléltem,
túl a fölfogható határán
az irdatlan mindenség része,

fölszállt csillagokban világol
múltam múltja a szülőházból,
tágabb űrben ragyog közelről,
távolabb meg felhőnek látom.

Jóslat a kézre

Most is úgy nézem kezemet hanyatt fekve,
miként valaha magamat fölfedeztem,
nem emlékszem, csak találgatom utólag,
mit éreztem a látványra vonatkozóan,
hisz akkor még csak figyeltem, nem beszéltem,
akármi került mozgó kezem ügyébe,
mit elkaptam a közeli távolságból,
nem jelenthetett virgácsot, sem virágot,
csak játszadoztam árnyékom tündérével
bölcsőm aljáról kirepülésre készen.

Az volt kezdete, ez pedig már a vége
az önmagammal való ismerkedésnek,
sárból teremtett alakomra gondolva
nézek erre az egyszeri objektumra,
áramszedője reménynek, szerelemnek,
amit kitapint működő érzékszervem,
ha ez az elnyúlt esetleges jelenlét 
teljesítette küldetlen küldetését,
az ujjamban gyűlt méreg fölszivárog,
és egyesül a szívemben a halállal.

Végiggondolom, utána még mi várhat
porhüvelyemnek kiürült salakjára,
ha a lélek is halandó, mint az élet,
befejezhetem pályám egy temetéssel,
koporsóban, hogy ne lássák a fölbomlást,
miként rombolnak rémképpé a mikrobák,
amit meg lehet hamvasztással előzni, 
van, mi a végső nyughelyet is kitörli,
ahogy permetté változott ismerősöm,
akár egy kerti locsolókészülékből.

Borzaszt hatalmas átélő képességem,
előre s hátra váltok milliárd évet,
s oly nevetséges, mikor egy pillanatnyi
sóhaj próbálna halhatatlan maradni,
mikor a kezem azzá lesz, amiből lett,
oly büntetéssel, mely már maga is bűntett, 
amiből lettem, amivé leszek ismét,
preszoláris por, szilikát, szén, jégszemcsék,
krumpli formájú sziklában sűrűsödve
kering egyszeri mivoltom kihűlt üszke.

Ágh István verseit Széles Judit 
textilművész munkái kísérik
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A HónAp költője
ÁgH istvÁnzokogások

Apámra gondoltam, s nem akartam tudni róla,
még a gyászhírrel is más címre tévedt a posta,
ahogy a gyorsvonat késleltette érkezésem,
úgy temettük el, hogy utoljára meg se néztem,
azt képzeltem, annyi, mintha elmennék hazulról,
ő meg ama naptól a faluból ki se mozdult,
magamtól is távol költöztem a városszélre,
ahol félig otthon, félig idegenben éltem,
s mikor megértettem, ami lehetetlen,
virágok közül is neszek kísértettek,
mintha a magasban apám inge lebbent volna,
az ő fáradt hangján szólt a budai diófa. 

Azt mondta, hogy többé nem számíthatok rá,
felnőtt ember lettem, immár halála árán,
szavai a magasból esendőnek hatottak,
mintha nem is érteném, vagy csupán nem hallottam,
kérdezni szerettem volna, mit tegyek? hogyan kezdjem?
de a megakadt szó a számban felgyülemlett,
ahogy a hordalékától eldugul a csatorna,
mint néma gutaütött, dadogtam teli torokkal,
öklendeztem, és minden porcikám görcsbe rándult,
fölforrósodott számban a túlvilágra szánt szó,
akár a robbanás, hatalmas légnyomással
kitört a makogásból borzasztó zokogásom. 

Elárasztott a könnyem, nyelvem érdessé száradt,
reszkettem, mintha fáznék, megsósodott a nyálam,
nem én sírtam, a sírás külön rázkódott  bennem,
tudtam miért, és mégis szinte közömbös lettem
ahhoz a bömbölésre változott medvehanghoz,
ami az Ördögárok völgyében elbarangolt,
ilyen rémület egyszer esett meg életemben,
oka nyilvánvaló, intenzitása érthetetlen,
bár az apa hiánya lehetett rá a magyarázat,
mégis, hogy a jövőt is gyászkeretben láttam,
amitől lefüllesztett indulatom kirobbant,
sokkoló beavatással léptem a férfikorba.

Azóta már én maradtam a családban utolsónak,
nincs, ki az üres házra zárja mögöttem ajtónkat,
megint olyan előérzet sejlik sóhajtásaimban,
akár ötven esztendeje, mikor utoljára sírtam,
mintha fáradt idegzetem villanyáram csigázná föl,
érzem bekövetkezését biztos időhatár nélkül,
bármikor kitörhet rajtam, mint az epilepsziáson,
nincs hely, ahol elsírhatnám megrendítő zokogásom,
lehet, mint egy bazaltbánya robbantása fölnagyítva,
vagy valami kis bogár észrevétlen, néma kínja,
várom, ahogy várni kell, mintha másra sem készülnék,
amíg a biztosítékot ki nem csapja a feszültség.

kései hálaének

Még el kell mondanom, mielőtt magamra hagytok,
vagy előbb én is elmegyek, s nem tudja senki
helyettem a jövés-menésben hálámat kifejezni,
hogy a mindenem voltatok, miként kortársak voltunk. 

És egymás közelében, még a napot is elfödtétek, 
abban a sötétségre derült világosságban
rejtélyeken vezettetek át egy láthatatlan sugárral, 
úgy láttam a világot, mindig hozzátok képest.

Akár a hátsó udvari népség, derékig fűben éltünk,
nem is tudom, mi történt, egyszer csak észrevettem
az ígéretes szándékot szépülő szemetekben,
mint a hajnali harmatban a vadon nőtt szegfűt.

Miként a kalászok biccentenek a búzaföldről,
úgy tekintett rám mögületek az egész rokonság,
sosem felejtem azt a messziről nyújtózó meghajlást, 
melyben a tartózkodás megadással végződött.

Egyszer csak összefonódtunk szívünk kívánságára,
mintha a bodzabokornak két ága lettünk volna, 
közöttünk is titok maradt, ám látták fönn a holdban
tükörképünket, mikor játszottunk  egymással.

Anyánk tőletek féltett, a vének irigyeltek, 
első pénteken gyónva ugyancsak szégyenkeztünk,
ha mennem kellett, mentem, mégsem a szóbeszédtől,
ti sem engem hagytatok el, hanem az örökzöldet.

Nem maradhattunk otthon, arra sem maradt senki,
hogy a kertek liliomait leszakítsa, gyalázza,
egymást keresvén találtunk mindig valaki másra,
aki még nem tudta, hogy kibe fog beleszeretni.

Bármi lehettetek, Éva, Mária, Lady Macbeth,
Vastag Margot, annyi szerepben ismerős szereplő,
mindenek közt mégis az anyaság a legelső, 
vagy jövőtök csak  virágnevekben marad  meg.

Nem kérdezték az újak, kinek a helyére lépnek,
idegen ölelés simult a hozzám szokott mozdulatokba,
ami elmúlt, mintha nem is lett volna számotokra,
s ha elfelejtem, nélkületek magamra sem emlékszem.

A későbbi asszonyok hasonlítottak rátok,
mert rájuk képzeltem hűséges arcotokat,
érett ábrázatuk a ti ártatlan bárány képetekre tapadt,
ragadozó ajakaik közt ízleltem engedékeny szátok.

Akik a hódításban méltók a teremtés szépségéhez,
gyönyörűséggel oltottátok érzékeim szomját,
megrendített az érintkezésünk, akár egy robbantás,
s elkábultunk a megsemmisülés bűvöletében.

Akkor kellett megvédenetek magatoktól engem,
mikor az erőmet elvettétek a nászban,
ne legyen válasz rá a kéjgyilkos imádkozó sáska,
vagy a remete szarvasbikára fogott fegyver.

Elátkoztatok a vajúdó fájdalom sikolyával,
előadván a születés rítusát öntudatlan,
mely mint az ősöknél ősibb ösztön a mélytudatban
föláldoz benneteket a halálon túli fennmaradásnak.

Így lett a sorsotok válasz az élet értelmére,
hogy a legfontosabb a létezés megújítása,
minden más annak szolgál, és múló ráadás csak,
akár egy költemény, mint ez a kései hálaének.
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A HónAp költője
ÁgH istvÁn

testamentum 

Józan elmével és szabad akarattal
rendelkezem vagyonomat illetően,
nagy teher, bár közönséges feladatnak
tűnik, hogy ki miből mennyit örökölhet,
míg az eljárásig itt kell hagynom mindent,
ügyirat képvisel majd a tárgyaláson,
amit versbe írni talán nem is illett,
pedig halálomról nem szólhatok máshogy.

Hat kataszter szántóm egyenlő arányban
két lányomra hagyom, ha már visszakaptam, 
joggal bár, de mégsem lehetek gazdája, 
mint az elődeim, akik belehaltak,
magukkal táplálták sovány parcellájuk,
megörököltem a csontjukat a földdel,
egyetlen sírban gyűlt egész rokonságom,
s nem kapok helyet a megtelt temetőben.

Bár szülőfalumat réges-rég elhagytam,
nem lettem idegen pesti ember mégsem, 
hogy jussomat zsebpénz gyanánt pazaroljam, 
utódaim nemzedékét megelőzve,
senkinek sincsen már lelkifurdalása,
ha csupán a saját neve köti hozzá,
telekkönyvi számon idegen határban, 
megnézheti, hol van, mielőtt eladná.

Házunkat elhagyva rögtön elvesztettem,
vidéki hátrányból, bérletek során át,
gőgös gazdák által, kutyáktól rettegve
érdemeltem ki a Duna-pari látványt,
megelégedtem a tisztes szegénységgel,
míg az írássá vált élet boldogított,
ha elfüstölt vagyon egész életművem,
mit hagyok hátra a szerzői jogdíjból? 

Mást jelent valami a végrendeletben,
vagy ha azt valaki rímes versben mondja,
bizonyos tárgyaim tőlem kinccsé lettek,
így adom Balassi-kardomat falumnak,
unokám viselje apám zsebóráját, 
ahogy férfiágon adjuk kézből kézbe, 
érdemeim keresztjét és koszorúját,
melyik lányunokám tűzné a keblére?

Hosszú évek terhe gyűlt föl a szívemben,
melytől lehetetlen végképp szabadulni,
úgy fölhalmozódott be- és kirekesztve,
mint a lakásban a fölösleges holmi,
maradék gyógyszer és rossz írógép, irka
felszíne alól a sűrű mélybe tűntek
érmeim, az üregekbe dugaszolva.
mint felfedezésre váró ásványkincsek.

Otthonos tárgyaim bennem tükröződnek,
élnek tőlem, míg az otthonom maradnak, 
velem vannak, mintha családom lennének
ez az ágy, ez a szék, ez az íróasztal,
kitekint festménye aljáról barátom,
ismerős hangokat hallok a könyvekből,
de ha megbontják a láthatatlan hálót,
mikor szétöröklik, engem osztanak föl.

Végül, kíméljenek meg a boncolástól,
szörnyű elképzelni, habár másképpen fáj,
mellőzzék az eltüntető apparátust,
a nagy körforgásból kizáró hamvasztást,
magyar és keresztény költőt búcsúztasson,
aki önként, szívből tartja a beszédet,
s aki értem virraszt csak azért virrasszon,
hogy az első kinti éjszakán ne féljek.

Eddig tart a hunyó képzelet határa,
élőként gondoltam nemlétemet végig,
bátran kémkedtem a biztonsági sávban,
ahol már az Isten országa kezdődik,
vagy csak a sötétség, mint a fény a vaknak,
ami inkább semmi, vagy csak annak érzem,
mint a jelenlétem is fölfoghatatlan
a nagy kerek kékség emlékezetében.

halvány Jel arCodon
Amit mondani akarok, alig merem kimondani,
láttam a halálfélelem halvány jelét az arcodon,
ahogy árnyéka terhe húz le egy fényes falevelet,
még alig észrevehető, te is csak sejted, mi a baj,
félve szégyelled, mintha már azt is szégyellni kellene,
s megzavarná a gyógyulást, ha kimondanád a nevét,
így hallgatták el szüleink nyomorult öregségüket,
s mentek, mert lejárt az idő, mint ahogy elmúlik a nyár,
s úgy folytattuk, hogy azután a sorban mi következünk.

Földi pályánk első felét túlélni épphogy sikerült,
bár megillettünk volna pár egészséges évtizedet,
de évről évre, mint a haj, fogyatkoznak esélyeink,
óvatossá kényszerülünk, ne legyünk készületlenek,
a meglepően sorsszerű véletlen áldozatai,
előbb a fogak kezdtek el fájdalom nélkül romlani,
mígnem észre kellett vegyem kedves szomorú arcodon
a titkolt halálfélelem mosolyba gyűrt vonásait,
melyet az illető izom majd megszokottá gyakorol.

Miután meghal egyikünk, a másik védtelen marad,
hát pajzsként összefeszülünk fedezékül egymás előtt,
megújítja az ölelés szerelmünk régi erejét,
és változatlan éljük át a mély és elragadtatott
szenvedélyt, melynek árama lentről föl a magasba csap,
elszabadult kézmozdulat kelti a dagályt és apályt, 
téli körte ízű a nász, melyet megérlelt ötven ősz,
míg a gyönyör, mint álomi, valóságos átváltozás,
ugyanígy zsong a születés ágyán, s a halál küszöbén,

Ha láttam is a félelem halvány jelét az arcodon,
legjobb gyógymód a feledés, kívül a hömpölygő időn,
elveszti vonzását a múlt, éppúgy a jövendő se vár,
kettesben eszünkbe se jut, mi volt és mi következik,
azt hisszük győztesek vagyunk, akik vesztesek végül is,
ugyanaz a mindenható isteni kéj csábítja el
a földi élőlényeket, hogy újra nyíljon a virág,
s mi, akik emberek vagyunk, az öröklét előlegét
élhetjük át a mennyei gyönyörűségben idelenn.

Fotó: 
Szipál 

Márton
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„BaBiloni alBum”
alFölDy JEnŐ

Ágh István új kötete alkalmából
„Amig összezeng a dalnok

S a nemzeti érzelem”
(Arany János: 

Kozmopolita költészet)

a Nyugat nagy költői általában fiatalon 
létrehozták életművük javát vagy egé-
szét, többségük nem érte meg a hat-

vanat, csak Füst Milán ért meg közülük magas 
életkort. Az utóbbi évtizedekben viszont annak 
lehetünk tanúi, hogy a legjobbak műhelyében 
többeknél nyolcvanon túl is folytatódik a mú-
zsák által megáldott munka, s az idős mester 
megújult alkotóerejével ejti bámulatba olvasóit 
akkor is, ha versei rossz közérzetről, testi rom-
lásról, magányról és más lelki megpróbáltatá-
sokról árulkodnak. Ezt láttuk például a mindig 
termékeny Juhász Ferenctől és Tornai Józseftől, 
a depresszió falait utolsó éveiben is gyakorta 
áttörő Csoóri Sándortól, és ezt látjuk most Ágh 
István Szélcsend című új kötetében is, ebben a 
felvillanyozón gazdag, bő kétszáz oldalas, nagy 
versekben bővelkedő, hiányérzésekkel küzdő 
verseskönyvben. Nem afféle ráadás kötet ez, 
nem „őszikék”, ahogy Arany Jánosra utalva 
mondogatják a kései versek íróiról, akaratlanul 
megkérdőjelezve az öregkorban írt művektől a 
nagy formátum, a látomás és az indulat erényeit, 
és csupán az ifjúi erőért kárpótló bölcsesség 
belenyugvó nyugdíjasstátuszát ismerve el. 

Pedig Arany az őszikéi között írta nem egy 
„ászballadáját”, vagy ami most meglepőn 
időszerű, a Kozmopolita költészetet. Mintha 
egyenesen Ágh Istvánnak üzente volna a mes-
ter: „És ne gondold, hogy kihalnak / Sujtott 
népek hirtelen, / Amig összezeng a dalnok / 
S a nemzeti érzelem.” Az „őszikék” szóban 
Aranynál a kicsinyítő rag a szerényen-sze-

mérmesen viselt nagyság jele, és átvitele az 
öregen megújult Ághra ilyen értelemben el is 
fogadható. A függetlenségünktől megfosztó 
zsarnokság rossz álmairól írt versei is Aranyt 
juttatják eszünkbe. És nála is gyakori kép a 
tavaszi virágzás, az ősszel, őszüléssel is foly-
tatódó újjászületés, a létezés áhítata és félté-
se, éppúgy, mint Aranynál. A „sujtott népek” 
sérüléseit és gyászát Ágh is viselte igencsak, 
egy világháborúét, egy bukott forradalomét. 
És joggal kevesli az 1989 utáni évtized katar-
zisát – meg az új gondokkal teli jelen és jövő 
reményét. Hagyományőrző és modern költő-
ként rendületlenül dolgozik azért, hogy egy 
harmadik sujtást is elhárítson a kultúránkat 
kikezdő mai, globalista „bábeliektől”, a jövő 
ellendrukkereitől, akik képtelenek bármilyen 
nemzeti és társadalmi összefogásra. 

A Babiloni album Ágh egyik legerősebb 
gondolati költeménye. Az ókori Babilon rom-
városának sárkányait, kiméráit, „emberfejű 
bikák” és más szörnyek ábráit lapozgatván a 
képeskönyvben álmélkodik a kora ókor gyö-
nyörű és borzalmas csodáin, a kapuőrző szár-
nyas oroszlánokon, a freskókon megjelenített 
királyi páron – különösen megragadja őt az 
asszonyi szépség és paráznaság királynői alakja 
a despota oldalán. A ráismerés örömével szem-
léli a kőkolosszusokból emelt építményt, a szí-
nes mázzal borított díszítményeket, az egykori 
rabszolgák, mívesek ezreinek keze nyomát. Ez 
a költemény egyúttal látomás az emberiségnek 
előteremtett élet, a kenyér őseredetéről: „Látok 
szorgos szántóvetőt, bókoló kalászt (…)” – a 
munka névtelen hősei átsuhannak az ókori, 
szárnyas oroszlános kapukon, a föld művelői 
kosarakban viszik áldozati ajándékukat a ha-
talmas város urainak és főpapjainak. Az olvasó 
képzetet alkot a paraszti származék legkorábbi 
őseinek verítékes munkájáról, több évezredes 
közösségfenntartó működéséről. Ágh valami 
nagyon újat adott hozzá ezzel is testvérbáty-
ja, Nagy László mítoszalkotó költészetéhez: 
a földből, földért élő ember hagyományát év-
ezredekkel toldotta meg visszafelé az időben. 
A régiek gigantikus alkotásait pedig a világ 
mai nagy városaival, elidegenült hatalmassá-
gaival társította, mint aki látva látja az örök 
körforgást, amelyben minden elmúlik rendre, 
és minden újjászületik rendre, de a kenyérnek- 
valóért megküzdő szántóvetők, állattartók és az 
ő életük megörökítői akkor is, ma is a minden-
napok hősei voltak és maradtak. 

Ágh István a Babiloni album című versében 
Ady Endre művelődéstörténeti ihletettségének 
méltó utódjaként áll előttünk. Az ógörögök 
(viszonylag) tökéletes kultúráját megelőző, 
folyam menti birodalmak kétarcúságát éli át 
képzeletében, tudva, hogy azoknak is múlhatat-
lan szerepe volt az emberi kultúra és civilizáció 
megteremtésében. Hozták a zsarnokságot is, 
huszadik századi utódaik tetszésére. A gyönyö-
rű és szörnyű ókori városállamban a mitikus 
hatalmak a félelemkeltésben alig maradtak el 
a modern szörnyállamok vezéreitől. Az ősi 
rettegés tirannusait Ágh ismeri már a saját, 
nyolcvankét évnyi tapasztalataiból. Látta és 
látja, hogy a magyar történelem 1948-ig leg-
népesebb nemzetfenntartó sokasága, a paraszt-
ságé miként éli át végóráit. A költő e közösség 
hagyatékának egyik leghívebb őrzője. Nem 
egészen úgy, mint testvére, Nagy László, a kül-
detés kardos-sisakos vállalója: Ágh folyama-
tos harca többnyire önvédelmében bontakozik 
ki. Ez az önvédelem éppoly nagyszabású és 
elismerésre késztető, mint bátyja, vagy mint 
kedves klasszikusa, Balassi szablyás, kopjás 
férfiassága. Ágh kései költeményei ennek a 
nemzeti mértékű sorsmodellnek a művészi 
„kijegecesedései”, ahogy Babits fogalmazott 
kedvenc költőinek kristályosodásszerű töké-
letesedése láttán. Az önvédelem jogos a népi 
eredetű költészet nagymestereinek életében. 
Ha versenyhelyzetbe hozta őket a vetélkedés, 
akkor nincs min szégyenkezniük. A főváros 
igazi tehetségeivel, Orbánnal, Tandorival 
például, mély barátságot pecsételt meg Ágh 
a szellemi erők nemes összemérése által. A 
létterét elvesztő, a fővárosban gyökeret verő, 
falusi eredetű ember millióinak sorsát jelképezi 
a mostani nyolcvanasok műve, az élen hala-
dók között Ágh Istvánnal. Siratja pályatársait, 
akik itthagyták őt, hovatovább társtalanul. A 
Mire jött ez a sok ember című vers az elkép-
zelt iszkázi összejövetelről – talán egy hajdani 
menyegző, vagy inkább saját, majdani temetése 
alkalmából – azt a közösséget vizionálja az ün-
neplőbe öltözöttek népes forgatagában, amelyet 
még ő is ismert, még regölt is házról házra, 
ám szülőföldi nemzedéktársainak hírmondói 
is alig maradtak. Irodalomszociológiai tény, 
hogy mára ő lett a korelnök a költészetben is, 
néhány pályatársával megosztozva. 

Ágh költészetének nem kevésbé becses része 
a lélekben sokszorosan megszenvedett nagy-
városiasodása, létfilozófiájának hódító kiter-

Alföldy 
Jenő
fotóját 
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jedése a művészlétre, a gondolatokban edzett 
szellemi ember lelki felelősségérzete. A falusi 
eredettel megkapta útravalóul a természetet, 
a Füst Milán-i értelemben is érvényes, költő-
ként kiválóan hasznosítható „naturát”, melynek 
panteisztikus szemlélete már első köteteiben 
megnyilvánult. Új könyvének, a Szélcsendnek 
egyik versciklusában, a tizennégy (nem forma-
bontó, de fellazított formájú) szonettből álló 
Őszvégi képletekben a bő hatvan éve a fővá-
rosban élő, de szülőföldjétől el sosem szakadt 
értelmiségi már nem azt az elveszettséget érzi, 
mint albérletről albérletre hurcolkodó fiatal-
ságában – otthonra talált a Műegyetem budai 
campusa mellett. Most már az új nemzedék 
kosárlabdázó termetű diákjai között az útját 
keresve, az autók közötti áthaladásra ügyelve, 
a metropoliszi csúcsforgalom elidegenítő hatá-
sát érzékeli riadozva, környezetében általános 
emberi károsodásokat fedezve föl. Már Arany 
János is sokallotta a nagyvárosiasodás kezdődő 
ártalmait, és tudomásul vettük, hogy a fővá-
ros bámulatos fejlődésével együtt nőtt a benne 
élők rossz közérzete, az idegek hajszoltsága, a 
kényelemért járó kényelmetlenségek tömege.

Mégsem szeretném azt a látszatot kelteni, 
hogy Ágh költészetében minden a rosszked-
vet árasztja magából. Pozitívumai közt a derűt 
is említhetem a számos antológiadarabot fel-
vonultató kötetből. (Csak néhányat mondok 
nagy versélményeimből: Jóslat a kézre; Utolsó 
figyelmeztetés; Zokogások; Halvány jel arco-
don; Szép új világ; Magyarok! Merre vagytok; 
Himfy estéje; Kései hálaének; Testamentum.) 
Jellemző, hogy a sok veszteség ugyanannyi 
szépséget, szerelmet, rokoni, sorstársi szerete-
tet vonultat föl, akkor is, ha ezek már nagyrészt 
a múlt lenyomatai lettek. Az emlékezés elégi-
kus fájdalma egykori örömöket idéz, minél fá-
jóbb, annál kedvesebb visszfényűeket. Ott van 
ő a nagy családban, „ahol a szeretet időtlen” 
(Csillagfelhő). Ahogy az életmű gyarapodik, 

egyre több oka lehet – és van is – a költőnek a 
megnyugvásra: nem hiába küzdött meg műve-
iért. A termő és teremtő kultúrára szükség van, 
úgy, ahogy ő termi tudásából, tehetségéből és 
a határoknál folytatódó haza, a magyar nyelv, 
a régi és a kortársként ismert mesterek rokon-
lelkűségéből. Elmondhatja, hogy verseinek 
„bár a félelem lüktet ütemében, / az istenadta 
alkotás hevében / boldog voltam (…)”– és en-
nél többet költő aligha kívánhat (Túl a remé-
nyen). Veleszületett és szerzett adottságaival 
jól gazdálkodván azt művelte a pálya hosszán, 
ami fölemelte és megáldotta: a hiteles szavú, 
magáért s a közösségért való költészetet. És 
említem újabb verseinek azt az újdonságát, 
amely a kételyek és az ifjúi önérzet kivagyi-
ságából a jótékony alázat térségére vezette 
őt: egyre többször kerül közelebb nemcsak a 
szerelmét, kardját csókoló, hanem az imád-
kozni tudó, töredelmet gyakorló és áhítatot 
keltő Balassihoz is. Ágh idáig nem az istenes 
verseiről volt híres, de, mint öreg pályatársai 
közül Csoóri vagy Tornai, egyre jobban érezte 
a létezés Urát. Róla gondolkodva írja a költő: 
„(…) benne rejlik az anyagban / minden te-
remtményben ő van? / lehelete a sóhajtásom, / 
őt dobogom egész valómmal!” (Csillagfelhő). 
Voltaire mondta állítólag: Istent, ha nincs, ki 
kell találni. Úgy tetszik, Ágh Istvánnak sikerült 
megtalálnia.

Jellemző még a költőre a művészethez mint 
tevékenységhez való viszonya: az alkotás lázá-
nak olthatatlan lángja. Beletartozik ebbe a fo-
lyamatos önművelés, az írótársak iránti, remek 
tanulmányokban és esszékben kifejezett érdek-
lődése is – az ilyen írásaiban a sokszor kedv-
szegő irodalmi élet megszépül szinte, mint a 
helikoni pagony. S ami Ághnál igazán feltűnik: 
szereti a munkát, gyönyörködik anyanyelvének 
árnyalatosságában, a választékos és a lazára en-
gedett gyeplővel is biztos léptű versformákban, 
az antik és az ütemhangsúlyos versritmus egy-

idejűségében, a rímek hol harmonikus, hol meg 
szándékosan diszharmonikus csengésében. A 
szobrász nem mindig használ simítóeszközt 
egy-egy arcot megmunkálva – sokszor meg-
hagyja ujjnyomait az agyag felületén. A költő 
is fokozhatja a tömbszerű részletek összhang-
jában rejlő, lényegibb hatást. A rím nem mindig 
cseng, mint a régi, mechanikus írógép kocsija 
a sorvégeken, de a versbeszéd közbeni léleg-
zetvétel, a vers táncritmusa hibátlan.

Ágh költészete élvezetes, mint egy lélekbe 
mutató novella, vagy mint egy önmagán túlmu-
tató filmjelenet. A versírásra ösztönző alkalom 
mesélő módra készteti: az epikus elemtől sem 
riad vissza, tudva, hogy a váratlan hangváltások 
előkészítéséhez arra is szükség van. Mert mind-
eközben az indulat egyre magasabb feszültséget 
gyűjt maga köré, fölcsigázza kíváncsiságunkat 
a lírai konklúzióra, s érdekeltté tesz minket 
a születő gondolatban; s a lírai meglepetés 
szikráival zárja az áramkört. Kétféle értelem-
ben is saját világa van Ágh István verseinek: 
egyik a kívül-belül, mélységében megismert 
paraszti világ (szociografikus prózája is ennek 
köszönhető), a másik pedig az, amelyet költői 
eszméletének erejével ő maga teremtett emlé-
kezetének, képzettársításainak és formateremtő 
képességének varázseszközeivel. Márkus Béla 
Ághról írt monográfiájában (Közelképek írók-
ról – Ágh István, MMA, 175. old.) olvastam 
legutóbb a költőnek azt a vallomását, amelyet 
„Dani uraságnak”, Berzsenyinek mond gondo-
latban a költő: „Eddig is észrevehette Uraságod, 
mennyire keveredik bennem a régi parasztgye-
rek, a városi szellemi lény, a mai falusi életet 
szeretettel vigyázó férfi.” Ez a „keveredés” 
számtalan konfliktus forrása volt a költő élete 
folyamán. Ifjúkorának testi és lelki megpró-
báltatásait könnyű volna „a beilleszkedés ne-
hézségei” közhelyével illetni, ha nem tudnánk 
a jelenség történelmi súlyosságú, a magyarok 
sokaságára ható okairól 1945 és a további évek, 
évtizedek óta. És ha nem tudnánk Ágh István 
1956-os sebesüléséről, amelyet az október 26-i 
Kossuth téri tüntetéskor szerzett. A belső, lélek-
tani téren benne lejátszódó viták, egymást váltó 
monológok és lamentálások élethosszig tartó 
folyamata azonban még összetettebb. A nyolc-
vanadik évét is elhagyó költő mindenekelőtt a 
szellemi kiemelkedés vágyától, a szerelemtől, 
az otthonkereséstől s a tágabb művészvilágtól 
befolyásoltan járja alkotói útját, de közben nem 
szakadhat el korai életéveinek függőségeitől. 
Innen a szülőföld, a család és a magyar falut 
alapjaiban megrázkódtató társadalmi átalakulás 
temérdek emlékképe és erkölcsi érintése. Ezek 
nélkül nem érthetnénk meg azt az összetett ér-
zékenységet, amely oly egyöntetűvé teszi Ágh 
költészetét, esszéit és szociografikus széppró-
záját. Nemzetmegtartó önéletírásnak is nevez-
hetem életművét: személyes ügyeit föltárva is 
a közösség nevében s a közösségért beszél.  

(Ágh István: Szélcsend, Nap Kiadó, 2020)

Ágh István
Fotó: Szipál Márton

Kottarészlet Beethoven kézírásával
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Hic et nunc

a maGassáG 
botránya és ErkölcsE

Miért nem írt Beethoven harmadik tételt 
az Opus 111-es szonátához? 
Vér, egy szál rózsa világol a jég alatt, amikor 
ékes  cifrázatok díszei, fény-csatok, máslik villannak 
a hangsorok élő futamaiban: tremolók bókja,  
szelíd könyörgés hajol az akkordok súlyos vállaira. 
Hova emelkedünk a szív madár-természetével? 
Különös szellők röpködnek át rajtunk, hűséggel 
járjuk az angyalok légifolyosóit: mit ad hát hitünk? – 
semmi megfoghatót, minden megfoghatatlant, mialatt 
a trilla-lánc már basszus-morajlás, mezők megfeszülnek 
s készül a holtak föltámadása, mélységeknek 
forró mozdulatával nyílik meg a föld: csönd-nyomok 
és hallgatások helyén tárul fel a beláthatatlan tér 
látomása, fekete égbolt fedele kattan ránk. De miért 
dadog, zenén át kiáltoz Wendel Kretzschmar 
a Közhasznú Tevékenység Társulatának székházában,
trilla-sorok dühével veri zongoráját s kiáltja: 
miért nem írt Beethoven harmadik tételt 
a 111-es szonátához?!  Lecsapó karjait pedig 
elborítják a hármas- és négyeshangzatok hulló 
tömbjei: mi végre vagyunk a világon? 
Minek a megsiketült Mester válasza, hogy 
nem volt rá érkezésem… Szó-füzéreink tegnapi melódiái 
belevesznek a madarak rikoltozásába. 
Hova lettek a kamasz gyorsuló szívdobbanásai, 
amikor kapkodva kezdi vetkőztetni a lányt, 
hova a nyár csupasz ágaskodása, teremtés tomboló törvénye, 
édes diktatúra: trilla-torlódások tűzijátéka. 
Egymásba préselt két hang iramából szakad hamu árvasággá, 
éjszakák virágaivá zene, türelem ég szirmokon, 
lassú tánc, ahogy a hűvös élő melegre fut: tárgy és lét együtt szikrázik 
s illatként áll alatta a test-hajlat tökélye.  
Üres kehely az emlék. Nyár-borzongásban nincs is történet, 
csak napsütés. 

Czigány györgy

Jegyzet és vers Beethovenről
(Kétszázötven évvel ezelőtt, 1770. december 16-án született 

Ludwig van Beethoven)

érthető-e Beethoven?  Az utolsó zongoraszonáta? Nem a gon-
dolat, a magyarázatok, a logika révén, de ahogy a Szentlélek 
szállja meg maradandó létünk egészét, ahogy értjük kedvesünk 

szemében katasztrófák visszfényeit, mosolyt, mely ellenszegül a kétség-
beesésnek, vagy a csillagos eget. Ahogy Ottlik Géza értette Kosztolányit, 
a remekmű moralitását, ami szépség és valóság. Ezt írja Cipi jó negyed 
évszázaddal idősebb pályatársáról: „kiegyenesíti a derekunkat: halállal, 
romlással, kudarccal, bukással, vereséggel szembenézni, füstbe ment re-
ményekkel békében együtt élni rangot ad a nyomorúságnak, méltóságot 
a katasztrófának, megszépíti – nem, nem szépíti: új, soha nem ismert 
szépséget ad a boldogtalanság csúfságának”. A zene, a vers nem hordoz 
szavakkal megközelíthető tartalmakat. A forma, Arany szavával: a benső 
forma erejének megnyithatjuk szívünket, figyelmünk erkölcsi ajándéka 
az élmény, a lehetőség, hogy képesek vagyunk a zene magasában együtt 
repülni, élni a művel. Beethoven utolsó, szokatlan módon kéttételes 
zongoraszonátája ilyen zene. Katasztrófa és fölemelkedés feszül benne, 
hatalmas és gyöngéd erő teremti meg a szonáta elbeszélhetetlen tör-
ténetét. Beethoven zaklatott, gondokkal teli napjai adtak a munkához 
hátteret. A darab 1821–23 között készül. Amikor Kölcsey a Hymnust 
fejezi be s másik nagyszerű költeményét: Vanitatum vanitas… Goethe 
ekkor írja a Marienbadi elégiát, ifjú leányba szerelmes, Delacroix már 
megfestette a Dante bárkáját, Vörösmarty huszonhárom évesen első nagy 
verseit jegyzi le, Puskin pedig hozzákezd az Anyegin verses történetének 
alkotásához. Beethoven magányos, a szenvedély, a zene megszületése, a 
formák életből való igazsága tartja életben. Gondol-e már tíz év körüli 
lányára, akinek groteszk és bájos naivitással az anonim szó fordítottját 
adták neveként, így lett Minona. Minona von Stackelberg, vélt apja, 
Brunswick Jozefin férje nyomán. Jozefin és Beethoven szerelme szigo-
rú titok maradt. Jozefin naplója is rejtegetni való volt, később Minona 
több lapot kitépett belőle, cenzúrázta anyja bejegyzéseit. Hol van már 
Beethoven és Jozefin egykori találkozása, az a (talán Karlsbadba kép-
zelhető) néhány boldog nap? Minden helyett az alkotómunka küzdelme 
van, a zene. A IX. szimfónia, az utolsó, Op. 111-es c-moll zongoraszo-
náta. Doktor Faustus regényében Thomas Mann ír róla, felvázolva egy 
különös víziót. A szonátát sokáig csonkának, torzónak vélték. Kétszáz 
évvel a teremtő munka befejezése után látjuk, a darab tökéletes egész, 
két tételében jelen van a megjeleníthető dolgok teljessége. 

Beethoven portréja, 
Joseph Karl Stieler

Brunswick 
Jozefin

Kottarészlet Beethoven kézírásával Beethoven Emlékmúzeum, Martonvásár
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pro bono publico

„Zrínyi Miklós családja már a középkori Ma-
gyarország történetében kimagasló helyet fog-
lalt el. Az előkelő horvátországi család tagjait 
az Árpádok korában Brebiri grófoknak hívták, 
de midőn Nagy Lajos király 1347-ben nekik 
adta a Zágráb megyei Zrin várát, a Brebiriek a 
Zrínyi nevet vették föl s fényes tettekkel írták 
be nevüket a magyar történelembe. A család 
legkitűnőbb tagja, Zrínyi Miklós, a költő, 
1620. május 1-én született (újabb források 
szerint május 3-án – a szerk.) Ozaly várában, 
Károlyváros mellett (mai életrajzok szerint 
Csáktornyán – a szerk.). 

Atyját, Zrínyi Györgyöt, a szigetvári Zrínyi 
Miklós vitéz unokáját, protestáns vallásából 
Pázmány Péter térítette át a katolikus hitre. 
Zrínyi György kedvelt híve volt II. Ferdinánd 
királynak, a Habsburg-ház ügyéért tüzesen har-
colt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ellen s a 
harctéren dühöngő járványnak esett áldozatul 
1626 végén. Mivel neje, Széchy Magdolna is 
elhalt, a két Zrínyi-árvát II. Ferdinánd király, 
Pázmány Péter esztergomi érsek s a család kö-
zeli rokonai vették pártfogásukba. Zrínyi Mik-
lós és Zrínyi Péter egy ideig Batthyány Ferenc 
nejének, Lobkowitz Poppel Évának udvarában 

nevelkedtek. A cseh-német származású, pro-
testáns úrnő anyai szeretettel gondozta a két 
árvát s ezek hálás szívvel ragaszkodtak hozzá. 
Tanulmányaikat a gráci, nagyszombati és bé-
csi jezsuita gimnáziumokban végezték. Erős 
katolikus nevelést nyertek, jól megtanulták a 
latin nyelvet, megismerték a római irodalom 
remekeit. Mikor Zrínyi Miklós elvégezte a latin 
iskolát, 1636-ban Olaszországba utazott. Egy 
esztergomi kanonok kísérte. Huzamosabban 
tartózkodott Rómában, itt VIII. Orbán pápa 
megajándékozta költeményei kötetével. Az 
olasz föld szellemi kincseinek és anyagi jólé-
tének szemlélete nem maradt lelkére hatásta-
lanul. Nagy tervekkel tért haza, nyolc hóna-
pi olaszországi útja után, 1637-ben. Átvette 
családi örökségét, rendbe szedte uradalmait 
s berendezkedett nemzetségének székhelyén, 
Csáktornyán. Csakhamar megkezdte harcait a 
szomszédos török helyőrségek ellen. Méltósá-
gaiban fokról fokra emelkedett, huszonkilenc 
éves korában Horvátország bánja volt. 

Látta az ország végtelen nyomorúságát, ta-
pasztalnia kellett a bécsi udvari emberek ma-
gyarellenes fondorlatait. Fokozta elkeseredését 
a Habsburg-udvar tartózkodó magatartása is 

személyével szemben. Az 1655. évi nádorvá-
lasztás alkalmával a magyar rendek többsége 
köréje csoportosult, a király mégis mellőzte az 
országos hírű férfiút. Ez a megokolatlan udvari 
politika közelebb vitte őt az erdélyi magyarság-
hoz; amikor II. Rákóczi György seregei elvér-
zettek a lengyelországi hadjáratban, a törökök 

Zrínyi-emlékév – 2020
A költő és a hadvezér

„Elfussunk? Nincs hová, sohun másutt Magyarországot meg nem találjuk,
senki a maga országából barátságunkért ki nem mégyen, hogy minket 
helyheztessen belé. A mi nemes szabadságunk ez ég alatt sohun nincs, hanem 
Pannóniában. Hic nobis vel vincendum, vel moriendum est.” *

(Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság)

Zrínyi Miklóst, a költőt és hadvezért, a XVII. század legnagyobb magyar 
hadtudósát –a szigetvári hős Zrínyi Miklós dédunokáját – sokan tekin-
tették eszményképüknek a születése óta eltelt négyszáz év folyamán, 
hazafiúi érzelmeit és cselekedeteit megismerve. Kosztolányi Dezső 
1905-ben így vallott erről: „Szeretlek téged, harcos, hősi költő, / zord 
hadvezér, te rettegett, te nagy, / ki a tiport magyarság szívbetöltő / tar-
talma, lángja, édes fénye vagy!” 

Gondolatainak aktualitása napjainkra mit sem változott, sőt, még 
inkább kikristályosodott. Csoóri Sándor jegyezte fel a következőket 
Illyés Gyuláról: „1938-ban Franciaországba utazik, s úti olvasmányul 

Zrínyi írásait viszi magával. Megdöbben, hogy Zrínyi mennyire időszerű. 
Gondjai, tanácsai változatlanul érvényesek. Személye nem költözött át 
egy tisztességesen megőszült legendába, szinte a szomszédból beszél. 
A magyarázat Illyés szerint egyszerű: a magyarság körülményei alig 
változtak, a nemzet helyzete s így lelki magatartása századokon át csak-
nem ugyanaz. Jelenünk, első hátrafordulásra is, Mátyás koráig nyúlik 
vissza; és ezt a kórosan hosszúra nyúlt jelent is állandóan történelmileg 
kell átélnünk. Ez a mi folytonosságunk…” 

Most, hogy az Országgyűlés 2020-at Zrínyi-emlékévvé nyilvánította, 
ha csupán vázlatosan is, de mi is tekintsük át életpályáját és idézzük 
fel alkotói, művészi munkásságát. Zrínyi Miklós alakjához sokan és 
sokféleképpen közelítettek, ezért talán némi rálátást és távolságtartást 
biztosít számunkra, ha ezúttal egy korábbi irodalomtörténeti munkára 
támaszkodunk. 

Pintér Jenő 1931-ben megjelent Magyar irodalomtörténetének: A ma-
gyar irodalom a XVII. században című fejezetéből emeljünk ki részleteket.

* Itt győznötök, vagy halnotok kell! 

„hic nobis vel vincendum, 
vel moriendum est” 

Zrínyi Miklós élete

Zrínyi, a hadvezér, 
XVII. századi 
rézmetszet
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eltiporták Erdélyt, a magyarság védtelenebb 
lett, mint bármikor azelőtt. Maga Zrínyi Miklós 
lankadatlanul őrködött a drávamelléki része-
ken. Míg I. Lipót király olasz hadvezére, Mon-
tecuccoli, védtelenül hagyta Magyarországot, 
ő diadalmasan mérkőzött a török csapatokkal. 
Élete utolsó évében a törökök ellen viselt téli 
hadjárata a legszebb győzelmek egyike: a maga 
idejében szinte világraszóló diadal. 1664. ja-
nuárjában vitte végbe ezt a hadjáratot, sikereit 
egész Európa ünnepelte, a külföldi uralkodók 
– VII. Sándor pápa, XIV. Lajos francia király 
és IV. Fülöp spanyol király – fényes kitünte-
téseket küldtek részére. Mégsem őt nevezték 
ki az 1664. évi nyári hadjárat vezérének, ha-
nem Montecuccolit; s ahelyett, hogy a szent-
gotthárdi győzelem után hozzáláttak volna a 
megrettent törökök kiveréséhez, megkötötték 
a lealázó vasvári békét. Zrínyi Miklós elke-
seredve vonult vissza birtokaira; nem sokkal 
utóbb egyik vadászatán egy sebzett vadkan 
kioltotta életét. 1664. november 18-án halt meg 
a Csáktornya mellett elterülő erdőségekben. 
Tragikus halálának hírét a külföldiek is meg-
illetődéssel fogadták; latin és német versekben 
adtak kifejezést a keresztény világ gyászának; 
keseregve emlegették a törökverő hősök hősét, 
az oroszlánbátorságú bajnokot. A magyar nem-

zet nem is tudott hinni a végzetes balesetben. 
Orgyilkosságról suttogtak, jóllehet alaptalanul. 
A nagy emberrel letűnt a Zrínyi-ház szeren-
csecsillaga. Öccse, Zrínyi Péter, vérpadon halt 
meg; egyetlen fia, Zrínyi Ádám, a törökökkel 
vívott zalánkeméni harcban esett el. […] 

A magyar és horvát történetírók között el-
térő a vélemény arra nézve, vajjon a Zrínyiek 
magyaroknak vagy horvátoknak érezték-e ma-
gukat? A költő dédatyja, Zrínyi Miklós, a szi-
getvári hős, dunántúli magyar környezetben élt, 
fiait és leányait magyar nevelésben részesítette, 
magyarul is levelezett. Fia, Zrínyi György, édes 
hazájának mondta Magyarországot, huszárai 
élén egész életét a magyarság szolgálatában 
töltötte, végrendeletét magyar nyelven mondta 
tollba. Magyar gondolkozású, magyar lelkű urak 
voltak utódai is: hagyományosan viselték a hor-
vát báni tisztet, vitézeik egy része horvát volt, 
jól tudtak horvátul, de nyilatkozataikból izzó 
magyarság hangzott ki. Egyedül Zrínyi Miklós 
öccse – egyben Zrínyi Ilona atyja –, Zrínyi Péter 
hajlott át egész meggyőződésével a horvátság-
hoz; ezt azonban feleségének, az erősen horvát 
érzésű Frangepán Katalinnak, tulajdoníthatni; 
bár levelezésében Frangepán Katalin is csakúgy 
használta a magyar nyelvet, mint Zrínyi Péter.

Zrínyi Miklós németül és latinul jól beszélt, 

értett olaszul és törökül, nem volt járatlan a fran-
ciában, spanyolban és görögben sem: rendkívüli 
nyelvtudás abban az időben. Két anyanyelve 
volt, ez szintén ritkaság; a magyar és a horvát. 
Egyformán beszélte mind a két nyelvet, egy-
formán védte a magyart és a horvátot. Horvát 
katonái dolgában egy alkalommal fel is szólalt 
a nádornál, mikor híre jött, hogy a császár segít-
ségére küldött horvátjait éheztetik és nem fizetik 
Németországban. […]”

Zrínyi Miklós lírája
„Míg a XVII. század főrangú lírikusai Balassa 
Bálint költői stílusát követték, Zrínyi Miklós 
az olasz költők munkáiból tanult. Írt egy szép 
vallásos éneket, több epigrammát, idillt és elé-
giát. Vallásos énekében az emberiség bűneiért 
kínhalált szenvedett Üdvözítő mondhatatlan 
kegyességét magasztalta s a vétkes halandók 
érdemetlenségéről töprengett. (Feszületre.) 
Epigrammáiban Attilát, Budát, a szigetvári 
Zrínyi Miklóst és ennek hű társait dicsőítet-
te. (Attila, Buda, Szigeti Zrínyi Miklós, Deli 
Vid, Radivoj és Juranics vajdák, Farkasich 
Péter.)  Idilljeit szerelmi érzése sugallta. Mivel 
vallásos kortársai gyanus szemmel tekintet-
tek azokra, akik szerelmi ügyeiket a világ elé 
vitték, jónak látta, hogy képzelt alakokat he-
lyezzen idilljeibe. Átszőtte őket görög-római 
hitregei szálakkal. Úgy jelenik meg bennük, 
mint a Dráva erdeiben bolyongó szerelmes 
bús vadász (A vadász, Violához, Tityrus és Vi-
ola, Vadász és Echo.) Elégiáiban is szerette az 
óklasszikus vonatkozásokat. Ifjúkori remény-
telen szerelmét Arianna képében siratta meg; 
korán elhunyt nejét, Draskovich Eusebiát mint 
Orfeusz gyászolta (Arianna sírása, Orpheus 
keserve, Orpheus Plutónál.) Szép elégiát írt 
kisfia halálára. (Elégia.)

Tasso és Marino voltak a mesterei: Tasso 
pásztorköltészete s még inkább Marino idill-
jei és allegorikus költeményei erősen hatottak 
lírájára. Marino pásztoridilljeiben is szerepel 
Orpheus és Arianna, megvan bennük a panasz 
és esengés hangja, közös számos gondolatuk 
és mitológiai vonatkozásuk. De a kölcsönzött 
elemek mellett van elég eredetiség is szerelmi 
költészetében. […]

Zrínyi Miklós lírai költeményei a költő 
egyetlen verseskötetében jelentek meg: Adri-
ai tengernek syrenaia. Bécs, 1651. – Néhány 
kisebb költeménye, így fia halálára írt elégi-
ája, kéziratban maradt s csak Széchy Károly 
kiadásában vált ismeretessé: Gróf Zrínyi 
Miklós költői művei. Budapest, 1906. – Tel-
jes gyüjteményük Négyesy László kritikai 
kiadásában: Gróf Zrínyi Miklós művei. I. köt. 
Budapest, 1914.”

Zrínyi Miklós eposza
„Zrínyi Miklós harmincegy éves korában 
nyomatta ki költői munkáinak gyüjteményét. 
(1651.) Verseskötetét nagy eposza, a Szigeti ve-
szedelem teszi rendkívül becsessé. A négyesrímű 

Zrínyi Miklós, 
korabeli rézmetszet
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tizenkettesekben írt tizenöt énekes hőskölte-
mény tárgya Szigetvár 1566. évi ostroma.

Az eposz egy égi jelenettel indul meg: a Min-
denható letekint a földre s látja, hogy a magya-
rok nem járnak a Fia által rendelt úton, bálványt 
imádnak, Isten szent nevét nem tisztelik, ártatlan 
Fia vérét nem becsülik, nincs közöttük jóságos 
cselekedet, feslett erkölcsűek, káromkodók, 
gyűlölködők, rágalmaznak, lopnak, embert öl-
nek, örökösen tobzódnak. Az Úr haragra lobban, 
magához hívja Mihály arkangyalt. […] Bánom, 
hogy annyi jót tettem velük; ideje már, hogy 
bosszút álljak rajtuk. Menj, arkangyal, szállj 
le a pokolba, küldj onnan egy haragos fúriát 
Szulimán szultánhoz, hadd törje a török iga 
mindaddig az elpártoltak nyakát, míg meg nem 
ismerik elhagyott Urukat. Ha idejében észbe 
nem kapnak, örök átkom lesz rajtuk; ha meg-
bánják bűnüket és hozzám térnek, akkor ismét 
életre hozom őket; jaj akkor a töröknek. […]

ból tért haza Csáktornyára, az 1645–1646. év 
telét ennek a munkának megírására fordította, 
azután öt évig hevertette kéziratát. Mikor rá-
szánta magát költeményeinek kinyomatására, 
több versszakot törült az eposzból, de a nyel-
ven és verselésen nem simított. Kedve sem 
volt hozzá. Idejét országos gondjai és magán-
ügyei egyre jobban lefoglalták. – Eposzát és 
lírai költeményeit egy bécsi könyvnyomtató 
műhelyben nyomatta ki: Adriai tengernek 
syrenaia grof Zrini Miklos. Bécs, 1651. – A 
címlapon olvasható a költő jelmondata: »Sors 
bona nihil aliud.« (Jó szerencse, semmi más: 
a szerk.) A címlap hátán a következő ajánló-
sorok: »Dedicálom ezt az munkámat magyar 
nemességnek, adja Isten, hogy véremet utolsó 
csöppig hasznossan néki dedicálhassam. «”

Zrínyi Miklós prózai munkái
„Zrínyi Miklós a hadtudományi és politikai 
irodalom terén is messze kimagaslott kortársai 
közül. A kiváló költő és hadvezér buzgón ol-
vasta az olasz katonai és politikai írók munkáit 
s tanításaiknak felhasználásával adott számot a 
maga hadtudományi és politikai gondolatairól. 
Tábori kis tractájában a hadba vonuló sereg 
szervezetéről és a tábori elszállásolás módjáról 
értekezett; Vitéz hadnagyában a hadvezetés 
művészetének legfőbb kérdéseiről szólt; Má-
tyás király életéről való elmélkedéseiben rá-
mutatott arra, hogy milyen hatalmas volt Ma-
gyarország, mikor nemzeti király állt az élén.

Siralmas panaszában (1655) tanácsokat 
adott honfitársainak a Habsburg-ház erőszakos 
politikájával szemben. Szomorú szívvel látta, 
mennyire elgyöngült a magyarság a török erő és 
az osztrák hatalom igájában: de a két ellenség 
között összemorzsolással fenyegetett magyar-
ságot még mindig képesnek tartotta nagy tettek 
véghezvitelére… Jönni kell a nemzet megmen-
tőjének, annak a hatalmas egyéniségnek, akit 
Isten választ ki, hogy megmentse az országot. 

Az török áfium ellen való orvosság (1660) 
a megdöbbenés jajkiáltásával mutatott rá a tö-
rök veszedelemre. A törökök feldúlták Erdélyt, 

elfoglalták Nagyváradot, rabságba hurcolták 
a magyarok ezreit, s a Habsburg-ház tétlenül 
szemléli az ország romlását. Ha a török mérget 
– úgymond – le akarja rázni a magyarság, távo-
lítsa el a tehetetlen külföldi zsoldosokat, állítsa 
fel az állandó nemzeti hadsereget s vívja meg 
élethalálharcát az ozmán hódítókkal. A Török 
Áfium részben politikai szózat, részben katonai 
emlékirat, de kettős tartalmi elemét az író haza-
fias lángolása szoros egységbe olvasztja. […]

A hadtudományban és a politikában a XVI. 
és XVII. századi olasz írók voltak a mesterei. 
Különösen Machiavelli Miklóstól tanult sokat. 
Úgy látta, hogy az idegen iga alatt sínylődő, 
szétdarabolt Olaszország állapota nagyon 
hasonló Magyarországéhoz. Jellemző Zrínyi 
Miklós érdeklődésére, hogy a zsinatoktól, pá-
páktól és jezsuitáktól üldözött Machiavelli-
féle munkák mind megvoltak könyvtárában, 
sőt megszerezte a Machiavellire vonatkozó 
irodalom jelesebb példányait is. Forrásait nem 
követte szolgai módon. A kölcsönzött részeket 
a maga meggyőződése szerint átalakította. […]

A költő és hadvezér nem nyomatta ki prózai 
munkáit, de kéziratait szívesen kölcsönözte 
bizalmas embereinek. Irataiból a XVII. szá-
zadban számos másolatot készítettek. Első 
nyomtatásban megjelent prózai műve a Török 
Áfium volt (1705), a többit csak másfél század 
mulva adták ki. (1853.)”

Megjegyzés: „Az első nevezetesebb Zrí-
nyi-tanulmány Arany János nevéhez fűződik. 
Arany János 1859-ben olvasta fel Zrínyi és 
Tasso viszonyáról szóló akadémiai székfoglaló 
értekezését s értékes megjegyzéseket tett Zrí-
nyi Miklós eredetiségére nézve. (Arany János 
prózai dolgozatai. Budapest, 1879.)”

 Összeállította: Sághy Ildikó

Az eposzban Zrínyi Miklós emléket akart ál-
lítani ősének, a szigetvári hősnek. Egybe akarta 
gyűjteni az 1566. évi ostrom nevezetes jelene-
teit, tanúságot akart tenni Szigetvár védőjének 
hősi nagyságáról. Azt hirdette eposzában, hogy 
a pusztulásra szánt magyar nemzetnek Zrínyi 
Miklós mártirhalála miatt kegyelmezett meg az 
Isten. […] A török, a költő felfogása szerint, az 
Isten büntetése, de azért nem szabad csüggedni, 
mert a szigeti hős kiengesztelte az Istent s csak a 
nemzeten múlik, hogy összetörje az ellenséget. 

Az eposz kompozíciója művészi érzékről 
tanúskodik. Még a mese menetébe ékelt el-
mélkedések sem hatnak zavaróan. Az epizódok 
szerves kiegészítői a főmesének; állandóan 
fokozzák érdeklődésünket a főhős iránt. Me-
seanyagán erős önfegyelmezéssel uralkodott 
a költő.  […] 

Meseanyagát a Szigetvár ostromát tárgyaló 
történeti forrásokból és verses munkákból me-
rítette a költő. […] A Szentírásból is merített 
költői ihletet. Lelkét áthatották az Ószövetség 
és Újszövetség könyvei, erkölcsi okulást és 
gyakorlati életbölcsességet tanult belőlük, bib-
liai példákat szőtt eposzába, helyenkint átvette 
az Ótestamentum stílusát is. […]

Zrínyi Miklós életének huszonhatodik évé-
ben írta eposzát. A harmincéves háború zajá-

Szigetvár ostroma, 1566, korabeli rézkarc
A költő dédapja: Zrínyi Miklós, a szigetvári hős

Az 1651-es Zrínyi-kötet címlapja
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kAZincZy Ferenc 

Zrínyi*
Mársnak sisakjában gilicék költenek,   (gerlice. Zr. gilicé-nek írja) 
Jele hogy ő és Vénus nem ellenkeznek. 
Életemet én is Mársnak dedikáltam, 
De, nem tagadhatom, Vénust is szolgáltam,

 Jó hazámért, 
 Júliámért, 
 Sok nagy bajt próbáltam, 
 Vitézül kiálltam.

Heában, kiálték, úgy akarta isten!   Zr. verse, de változtatással. 
Ne fuss, én Violám! juttassad eszedben:  [II. Idilium, 7.] 
Péneus leánya öltözött törzsökben, 
Mert kegyetlenségért isten is kegyetlen.

Jaj, szerelmes Violám, óvjad magadat,   Zr. változtatás nélkül. 
Hangya meg ne csípje szép fejér lábadat,  [II. Idilium, 15.] 
Ne szakassza szederjin arany hajadat; 
Állítsd meg, állítsd meg, kérlek, futásodat! 

A Dráva partjai meghallák keservem, 
S együtt siránkoztak kínjaimon velem.   Az enyém. 
Meddig futsz, kiáltám, te én szerelmesem! 
Megállasz-e, térded hogy ölelhessem? –  (Echo) Nem!

Mint ama könnyű köd a forgószél előtt,  Zr. igen igen szép verse. Sok okos 
Violám úgy futott én szemeim előtt,   ezt nem csudálná. Én irigylem. 
Mint hideg hóharmat nap melege előtt,   [II. Idilium, 13.] 
Mint fürj karvaly előtt, mint árnyék nap előtt:

Szerelmem eránt így süllyedvén kétségben, 
Mit ér rugódozni, mondám, ösztön ellen?  Enyém. 
Rettenötes szablyámat vevém kezemben, 
S fölléptem vitéz Mársnak hős seregében. 

Igazabb isten ez; megadta a szép bért, 
Mivel nem kéméltem, amit tőlem ő kért,  Enyém. 
S csatában magamat kitettem ötvenért; 
Ez szerze nekem fényt, s el nem halható hírt.

Pécs s az eszéki híd, ha szólhatna, szólna, 
S ha idegen társam meg nem gátolt volna,  Enyém. 
Rosszabbul lett volna a pogány eb dolga, 
S mondaná irigység: Ez nem volt rossz szolga.

A lengyel koronát ámbár fölvehettem, 
Mivel hazámat s nemzetemet szerettem,  Enyém. 
Félelem s kevélység nélkül megvetettem; 
Elég vala nekem hogy megérdemeltem. 

Még egy isten nyújtá nekem adományát, 
Ki, mint király, bírja Helicon országát.   Enyém. 
Följebb böcsülöm én annak szép csarnokját, 
Mint, melyet hord nyakam, spanyol aranygyapját.

Éneidost Máró írta tíz tél alatt, 
Szépatyám nagy tettét én csak egy tél alatt.  Zr. Praefatiója. Prosában 
Nem hasonlítom én Máróhoz magamat, 
De én professióm versnél vár nagyobbat.

Azkit írtam, írtam csupa múlatságért; 
Jutalmat nem vártam, sem nem várok azért.  Zr. Praef. 
Írtam, amint tudtam. Ha gúnyolsz munkámért, 
Tökéletösségre, gondold, hány dolog ért?

Én soha munkámat meg nem korrigáltam, 
Hagytam, amint elsőben írni találtam.   Zr. Praef. 
Néhol fabulákkal azt fel is cifráltam; 
Követni Homérust ebben is próbáltam

Idegen szók vagynak keverve versemben, 
Mert tenni nekem vagyon azt jó kedvemben;  Zr. Praef. 
Szegény a magyar nyelv, ezt vöttem eszemben; 
Írj, és velem lészesz egyes értelemben.

Magyar, még egy munka marad reád tőlünk; 
Ezt tanítja neked: Van erőnk, nincs lelkünk;  Enyém. 
Kiholt a jámborság és az hűség bennünk; 
Szeresd hazád, s fölkél ismég. Isten velünk.

* Kazinczy Ferenc Zrínyi című versének első válto-
zatát 1811. május 22-én Széphalomban írt levelébe 
illesztve, Berzsenyi Dánielnek küldte el ezzel az 
ajánlással: „Vedd itt Zrínyimet, mely az én mívem 
ugyan, de magának szavaival.” A strófák mellett azok 
a jegyzetek szerepelnek, amelyeket Kazinczy a vers 
Berzsenyinek küldött, első változatához fűzött.
Ez a Zrínyi stílusát imitáló költemény, 
a prosopopoeiát, azaz a megszemélyesítést alkal-
mazva, időrendben tekinteti át a költő és a hadvezér 
egész pályafutását. A Pécsről és az eszéki hídról szóló 
strófában az idegen társ gróf Raimondo Montecuccoli 
(1609–1680) császári hadvezérrel azonosítható. Az 
viszont nem igazolt, hogy a lengyel koronát Zrínyi 
Miklósnak valaha is felkínálták volna.
Kazinczy Zrínyi Miklós Minden munkájit 1816-ban 
két kötetben adta ki Pesten. Ugyanő, három esztendő 
múltán, az ebből a kiadásából kimaradt előszó pótlása 
végett, G. H. I. álnéven, „Sz[éphalomban,] Mártz. 
11-dikén 1819.” keltezéssel jelentetett meg Pesten egy 
Gróf Zrínyi Miklós című, négylapos füzetet, amelyben 
a költőt és munkásságát méltató prózai szöveg közé 
iktatta a már nyolc évvel korábban Berzsenyinek 
elküldött imitációs költeményét. 
A fenti vers modern helyesírással, a kritikai kiadás 
főszövege alapján került közlésre.

pro bono publico

A Zrínyiek várkastélya Csáktornyán


