
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN 

MIKOR ÍRTA ZRÍNYI A SZIGETI VESZEDELMET? 

A címbe foglalt kérdést a múlt század végén tették fel utoljára. Széchy Károly 1896-ban úgy 
válaszolt rá, hogy Zrínyi eposza 1645-46 telén készült.1 Ezt a datálást fogadta el Klaniczay Tibor is,2 

és ez a szilárd dátum került bele az irodalomtörténeti kézikönyvbe.3 

Széchy Károly, a nagy tekintélyű kolozsvári professzor, egy fiatal középiskolai tanár, Kanyaró 
Ferenc 1647-48 mellett érvelő véleményét utasította el fölényesen, amikor az 1645-46-os dátum 
helyességét hangsúlyozta. Klaniczay Tibor Zrínyi-monográfiájába átvette ugyan Széchy megálla
pításait, de ő volt az is, aki nemrég példás nyitottsággal s új kutatásokra ösztönzően felvetette az eposz 
keletkezési idejének felülvizsgálatát.4 

A Szigeti veszedelem megírásának idejét - közvetlenül Széchy Zrínyi-életrajza I. kötetének meg
jelenése előtt - Kanyaró Ferenc igyekezett tisztázni, s kilenc kormeghatározó adatot emelt ki a__ _ 
hőskölteményből: 

1. Zrínyi 100 évvel az események után írta (Az olvasónak); 
2. Egy télen készült (uo.); 
3. Szerelmes versei után, férfikorba lépve fogott hozzá (1.1-2); 
4. A szerencse megkísértései valamely csábító ajándékkal, ezekre azonban Zrínyi nem sokat ad (IV. 

3-5, 9-11, V. 80); 
5. A kanizsai török támadás (IX. 2-3); 
6. Zrínyi Péter törökverő vitézségének még csak egy próbája híresült el (XIV. 6); 
7. Zrínyi Péter Boszniát, Hercegovinát rettegteti (uo.); 
8. A Zrínyi-fivérekre valaki szerfölött irigykedik (uo. 7-9); 
9. Zrínyinek sok barátja van, s köztük a legkitűnőbbek Wesselényi és Batthyány (uo. 10-12. 

Lippayt, az érseket is ide akarta számítani, de őt még az eposz első fogalmazásakor kihagyta).5 

Kanyaró kilenc érvét Széchy a következő érveléssel véli semmissé tenni: „Csupa föltevésből indul 
ki, ennélfogva derék igyekezete csupa hibás eredményre jut. A harmadik pont vallomásából meg
állapítja, hogy verdeső szerelmi versei közül a két első az epopeia előtt készült; de elég csodálatosan azt 
vitatja, hogy ezek is a Zrínyi lakodalma után, házasságának idejéből származnak; az epopeia pedig még 
később keletkezett; akkor, amikor költőnket a szerencse ajándékával, a bánsággal kisertgeti, s a 
kanizsai török a Zrínyiek félszigetén portyáz. Mintha bizony a szerencse csak egyszer kereste volna fel, 
s a kanizsai török csak egyszer rohanta volna meg! Kanyaró, nem ismerve a bécsi hadi levéltár adatait, s 
nem ismerve a Szigeti veszedelem eredeti szövegét... Azt hiszi, hogy a Szigeti veszedelem 1647-48 

1 SZÉCHY Károly, Gróf Zrínyi Miklós 1620-1664.1. Bp. 1896. 156-157. 
2 KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós. 2., átdolg. kiad. Bp. 1964. 79-80. 
3 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. KLANICZAY Tibor. Bp. 1964. 161,165. 

A Zrínyi-fejezetet BÁN Imre írta. 
4 „De vajon biztos-e a Szigeti veszedelem eddig elfogadott keltezése? Nem kellene-e ezt \ 

felülvizsgálni? " - kérdezi abban az 1981. nov. 4-én kelt lektori jelentésben, amelyet Király Erzsébet
tel közösen írt „Adria tengernek fönnforgó habjaf - Tanulmányok Zrínyi és Itália kapcsolatáról c. 
könyvünkről juttatott el a Szépirodalmi Könyvkiadóhoz. Észrevétele az alább ismertetett Czobor-
Zrínyi-párhuzamra vonatkozik. 

5 KANYARÓ Ferenc, A Zrínyiász kelte és költője. ItK 1893. 385-414. 
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telén készült; különösen azért, mivel a négy utolsó pont . . . mind e mellett a tél mellett bizonyít. Igen, 
de minderről a Szigeti veszedelem eredeti szövegében egyetlen egy szó sincs: így természetesen mindaz, 
amit Kanyaró velők érvel.. . alap hiányában összedől... de a kellő adatok és eredeti kéziratok nélkül 
építeni nem lehet."6 

Abban Széchynek igaza van, hogy a lírai versek kronológiájának kérdésében Kanyaró^ nem lát 
tisztán. Az is Kanyaró ellen vethető, hogy a magyarság eposzbeli bűnlajstromát (í. 7-^10.) Zrínyi 
ellenfelével (Mikulichcsal és fiával) hozza kapcsolatba. Hasonlóképpen igaz, hogy Kanyaró nem 
ismerte (nem ismerhette) azt a bécsi levéltári adatot, amely egy 1646 márciusában lezajlott török 
beütésre vonatkozik. Széchynek az a vádja viszont, hogy Kanyaró nem ismeri az eposz „eredeti" 
szövegét (amin Széchy természetesen a Syrena-kódexet érti), valótlan állítás. Kanyaró igenis tudott a 
kéziratról, bár nem többet, mint amennyit Kende Bibliotheca Zrinyianá-jában olvashatott róla. A 
Lippay érsekről szóló két strófa ismeretét Kende közlése nyomán kamatoztatta is munkájában. De azt 
valóban nem tudhatta, hogy a Zrínyi Péterre vonatkozó strófák a Syrena-kódexben még nem szerepel
nek. 

Széchy inkább csak kioktat, mintsem pontról pontra haladó érdemi vitát folytat. Holott az ő saját 
kormeghatározó adatai sem egyértelműek. íme: 

1. Amikor Zrínyi belefog eposzába, „a harmincéves háborúból jő haza", s vallási ellenkezést, 
birtokviszályokat, erkölcsi romlást, erőszakoskodásokat stb. tapasztal. - Mondanom sem kell, hogy 
Széchy itt összekavarja az eposzi történés és a megírás idejét, s hogy a reformáció és Magyari István e 
legáltalánosabban jellemző tanítását „a sok romlásról" merő önkénnyel vonatkoztatja az 1644-46 
körüli esztendőkre. 

2. A IX. ének elején említett kanizsai török támadás Széchy szerint 1646 márciusában volt; erre 
vonatkozóan idéz egy bécsi levéltári dokumentumot. - 1646 tavaszán kétségtelenül megtámadta a 
kanizsai török Zrínyi birtokait. De mivel megtette ezt szinte minden tavasszal, mi bizonyítja, hogy a 
IX. ének utalása éppen az 1646. évi támadásra vonatkozik? 

3. A Syrena-kódexben azért nem lehet szó Zrínyi Péterről, mert 1646 tavaszán a Miklósra szállott 
anyai örökség miatt Péter pert indít bátyja ellen.7 - Ez igaz lehet, de kronológiaüag nem döntő 
bizonyság, mert a birtokviszály következményei (esetleg más, eddig ismeretlen okok) még 
1647-48-ban is megakadályozhatták, hogy a költő Péter öccse dicséretére gondoljon. 

Lássuk most már, milyen új bizonyítékok hozhatók fel a Kanyaró által leszögezett 1647-48. évi 
keletkezés mellett? Célszerű kiindulni a Kanyaró érveit vitató Széchy egy olyan megállapításából, 
amelynek figyelmes vizsgálata éppen a Kanyaró-féle dátum helyességét erősíti meg. 

(Mikortól kezdve szolgálta Pallast Homonnai Gyurkó?) Ismeretes, hogy a Szigeti veszedelem első 
fogalmazványában a XIV. ének 9 olyan strófát tártalrnaz, amelyeket Zrínyi később kihagyott az eposz 
végleges szövegállapotát mutató 1651. évi bécsi kiadásból. A kihagyott versszakokat a Syrena-kódex 
nyomán Széchy fényképmásolatban is közli. Jól látszik a reprodukción, hogy a Lippay érseket 
ünneplő 4. strófát Zrínyi sűrű vonalakkal áthúzta; elolvasni csak azért lehet, mert a törléshez használt 
tinta elfakult.8 Az egyik kihagyott strófa így szól: „Ahun van az parton egy gyönge virágszál, / 
Melynek reménsége nevelkedésben áll, / Homonnai Gyurkó benned Pallas talál / Észt és bátorságot, 
mellyet rozsda nem száll." 

A kis Gyurkó, a „gyönge virágszál", annak a Homonnai Györgynek volt a fia, aki Rákóczi 
Györgytől vereséget szenvedve családjával együtt a horvát végekre, Klenovnikba menekült. Oda, ahol 
Draskovich Eusebia családja is élt, s ahol a szerelmes Zrínyi sűrűn megfordult. Széchy ezt írja róla: „A 
kis Gyurkó még csak tizenkét esztendős, a klenovniki várban árvaságra maradt. Innen ered 1646 elején 
a közvetlen benyomás hangulatában, a költő részvétének és szánalmának kifejezése: a »gyönge 
virágszál« . . . Gyurkó úrfi 1646 őszén már a gráci jezsuiták iskolájába jár s Klenovnikba nem kerül 
vissza."9 Amit a Széchy-idézetben dőlt betűvel kiemeltem, nem egyeztethető össze Zrínyi szövegével! 

6 SZÉCHY K., i. m. 152-154. 
7 A három érv fejtegetése: uo. 157-168. 
8Uo. 161-164. Vö. még Gróf Zrínyi Miklós Művei. Kiad. NÉGYESY László. I. köt. Költői művek. 

Bp. 1914. 441-442. , 
'SZÉCHY K.,i. m. 167. * 
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nonnai Gyurkó benned Pallas találj Eszi és bátorságot..." - állítja Zrínyi, s a Pallas-utalás nem 
thet mást, mint hogy Gyurkó úrfi már Pallast, a tudományt szolgálja, tehát tanul. Széchy maga 
Íja, és Eszterházy Pál naplójának egykorú adatával meg is erősíti, hogy a grazi jezsuitáknál, 
iedig 1646 őszétől.' ° Zrínyinek ez a strófája következésképpen nem íródhatott 1646 elején, csak 
ősze után. . 

yi és Lippay György 1647-48 körüli kapcsolatának kronológiai tanulságai) A Zrínyi barátaival 
lkozó kihagyott strófák Lippay György érsekre vonatkozóan is tartalmaznak egy kormeghatározó 
st: „Az mi szent Házunknak ű hű komórnikja, / Mi igaz hütünknek erős tartalékja, / Ki fogjuk 
mi űtet e napokba, / Mert Isten akarja, öltözzék bimborba." 
a tudnánk, hogy mikor terjedtek hírek Lippay „bíborba öltözéséről", azaz bíborosi kinevezéséről, 
rsszak pontos keletkezési ideje is meghatározható volna. Mivel a Lippay bíborosi aspirációival 
lkozó pletykákról nincsenek adataink, azt kell tehát tisztáznunk, meddig tekintette Zrínyi a 
)b annyira gyűlölt Lippayt „barátjának", pontosabb kifejezéssel: szövetségesének, érdekei és 
i támogatójának? A kortársi adatokra hivatkozó Klaniczay Tibor állapítja meg, hogy Zrínyinek 
1646-47-es országgyűlésen a klérussal való esetleges összeütközése" nem „lehetett még túl 
tős . . . Az udvar, a klérus és általában a kortársak még lojális főúrnak látják és tudják Zrínyit... 
mutat például egy, az említett országgyűlésről készült paszkvillus, amely a Habsburgok politikáját 
tő főurak sorában Zrínyit is említi és gúnyosan bírálja mint a »németi magyar urak« egyikét. De 
yőző tény az is, hogy maga Lippay szintén őt ajánlja a báni tisztségre, a titkos tanács 1647. 
nber 27-i ülésére az előterjesztést megszerkesztő kancellár pedig alig győzi dicsérni Zrínyinek és 
Íjának a királyi házhoz való hűségét".1' Zrínyi és Lippay jó viszonyára 1647-től a legperdöntőbb 
Zrínyi 1647. augusztus 3-án kelt levele, amelyben friss „belső olaszországi" csigákkal kedveskedik 
lynak és így köszöni meg az érsek szolgálatait: „Nem volt még alkalmatosságom, hogy Nagyságod-
megköszönjem hozzám való jó akaratját, melyet ő fölsége maga szájábul hallottam, hogy Nagy-
[ commendálta az muraközi kétszáz emberre való fizetést, melyre nézve őfölsége is minden jóval 
jtta magát, immár az dolog csak abban maradván, talán füstbe is megyén, ha Nagyságod még egy 
ondviselése nem fog accedálni. Kérem Nagyságodat alázatosan, legyen promotora ennek az 
;nak. Én míg élek, meg igyekszem Nagyságodnak szolgálni."12 

em a Lippayról szóló két strófa volt-e Zrínyi „hálája" az 1647. december 27-i báni előterjesztés, 
Í kinevezés után? Lippay által támogatott kinevezéséről Zrínyi ugyanis 1648 január végén vagy 
ár legelején értesült,13 az eposz XIV. énekét pedig néhány hónappal ezután írta. Zrínyi ekkor így 
i a „nagy érsek", Lippay dicséretét: „Ahun látom az parton nagy méltósággal / Mi nagy érsekün-
mely gondokban sétál, / Tántorgó hajókat igazgat kormánnyal, / Veszne, ha nem igazgatná 

sággal." 
i közhelyből kiemelt két utolsó sor egyaránt vonatkozhat a báni kinevezés vagy a hópénz nélkül 
idt kétszáz muraközi katona ügyének támogatására. Lippay Zrínyi levele szerint egyszer már 
stte az uralkodónál „az muraközi kétszáz emberre való fizetést". Nem tudjuk, „accedálta"-e 
»dszor is, az viszont tény, hogy Zrínyi annyira fontosnak tartotta a végvári katonaság zsoldjának 
»sítását, hogy a Széchy adataira hivatkozó Klaniczay Tibonal szólva letette ugyan a báni esküt 
! tavaszán, „de hivatalba csak 1649 elején lépett, mert ragaszkodott ahhoz, hogy a végvári katonák 
ését előzőleg rendezzék".1 4 

0 BENDA Kálmán figyelmeztet, hogy J. Andritsch adata szerint (Studenten und Lehrer aus 
im der Universität Graz, 1965.77.) a 15 esztendős Homonnai Györgyöt 1648-ban írták be az 
émiai tagozat (az egyetem) matrikulájába, megjelölve, hogy „physicus", eszerint az első, a 
kai" évet 1647-ben végezte. Eszterházy naplójának Széchy által idézett utalása ily módon Gyurkó 
gimnáziumi tanulmányaira vonatkozhat. 
•KLANICZAY T., i. m. 332. Vö. még 330-331. A paszkvillus kiadva: RMKT XVII. 9. 253-256, 
-647. A „németi" olvasata itt: „némeli", de ez nem változtat Klaniczay értelmezésének helyes
li 
2Zrínyi Miklós összes művei. II. köt. Kiad. KLANICZAY Tibor és CSAPODI Csaba. Bp. 1958. 62. 
3Uo. 78. Vö. még KLANICZAY T., i. m. 331. 
4Uo. i. h. 
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A XIV. ének elejéről később kihagyott strófákban Zrínyi Lippayn kívül még a következő barátairól 
tesz említést: Batthyány Ádám, Nádasdy Ferenc, Csáky László, Eszterházy László — és a kis 
Homonnai-fiú. Homönnai Gyurkó csak úgy illik a megnevezett országnagyok közé, ahogy Zrínyi is 
szóba hozza - példázatként: ,JKét atyádnak hűségét te is kövessed, / Habár javaidat mind el kell 
vesztened, / Mert egy jó szerencsés üdő ezt teneked / Uzsurával fizeti minden vesztésed." 

A két atya: Homönnai György, aki Bethlen Gábor és Homönnai János, aki Rákóczi György 
ellenében bukott el.1 ' Zrínyi tehát Erdély-ellenes, Habsburg-párti karriert kér a ,jó szerencsés 
üdő"-től a dicső Homonnaiak ifjú sarjának. A konzervatív klérus által is pártfogolt, a frissen kinevezett 
királyhű horvát bán tekint végig barátain e strófákban az 1648. évi politikai erőviszonyoknak, < 
érdékszövetségi szempontoknak megfelelően. Feltűnő, hogy Zrínyi kizárólag politikai elvbarátairól^ 
beszél: nincs közöttük Péter öccse sem. A báni kinevezés időszakában a költő szándékosan tartózkod
hatott attól, hogy öccsét vagy más rokonát is ünnepelje. (A Széchy felvetette miért nem-nél Zrínyi 
Péterrel kapcsolatban fontosabb kérdés a miért igen: miért kerül bele a Pétert dicsőítő részlet a bécsi 
Syrena-kiadásba, és miért csak akkorra kerül bele? Nyilvánvalóan azért, mert ekkor van nyomós ok 
rá: Zrínyi egyes „barátai" már megmutatták igazi arcukat, a költő is nyíltabban hangot ad saját 
politikai koncepciójának. A Zrínyi-nevet méltón képviselő Péter a megbízható politikai és fegyver
barátságot, a szolidaritást jelenti.) 

(A XIV. ének további kihagyott strófáinak élményi háttere és irodalmi összefüggései) A Lippayra és 
Flomonnar~üyurKófa~vonatkozó versszakok után érdemes alaposabban szemügyre venni a később 
kihagyásra ítélt többi strófa személyes élményi hátterét, kronológiai fogódzóit és irodalmi össze
függéseit is. 

Fennmaradt leveleiből kitetszően Zrínyi 1647-48 fordulóján katonai tervekkel foglalkozik. 
Terveibe bevonja Batthyány Ádámot és Eszterházy Lászlót, akik 1648.január 26. és 30. között 
Csáktornyán meg is látogatják. „Január 26. Újudvarról délre Csáktornyára jöttünk, igen vígan laktunk' 
- idézi Batthyány Ádám akkori feljegyzését Iványi Béla.16 E hármas találkozó és a Zrínyi ekkori 
barátairól szóló strófák között feltétlenül van összefüggés. Talán nemcsak katonai tervekről és a báni 
méltóság remélt elnyeréséről (vagy már bizonyosságáról) cseréltek eszmét, hanem szó esett közöttük 
arról is, hogy befejezés előtt áll a Szigeti veszedelem. Batthyány Ádám Zrínyi legbizalmasabb atyr-. 
barátja volt, alighanem Ő" kapta a legelső példányt az Adriai tengernek Syrenaia bécsi kiadásából * 7 

Eszterházy Lászlóhoz hasonlóképpen a legszorosabb, haláláig nem lazuló baráti kötelék fűzte Zrínj 
amikor 1652-ben hősi halált halt, gyászversben siratta el.18 Ha egyáltalán megosztotta valakivel készü 
lő művének titkát, nemigen vallhatott volna másoknak erről, mint két legbizalmasabb barátjának. 
Eszterházy Lászlóról csak azt írja a kihagyott strófákban: ,£smérem mind jó természetit", Batthyány 
Ádám azonban hosszabb dicséretet kap: „Ez második Atlas vállával országot / Tartja és romlásnak nem 
engedi aztot, / És noha ü nem vár senkitül jutalmot, / Maga virtusából vesz elegendő jót." 

Zrínyi ez idő'tájt írt néhány levelének legfeltűnőbb vonásaaz irodalmi igényesség. 1647. november 
26-án Újudvarról így ír BatthyánynakT^bizony jól tudom, hogy minden ember biztatásánál többre 
viszi az maga jó híre neve s köröszténységnek szolgálni való buzgó kívánsága, és magátul is maga lesz 
Kegyelmed másnak nemcsak biztatója, hanem példaadója, s nem akarja látni szerelmes hazánknak 
utolsó füstölgő üszőkét, bosszúállás nélkül".1 9 Vers és próza idézett sorai pontosan egybehangzanak! 
Batthyány a „maga virtusábul", a „maga jó híre neve" parancsolata szerint „magátul is maga lesz" 
biztató és példaadó (azaz „nem var" érte „senkitül jutalmot"): oltalmazza az „országot", „szerelmes 
hazánkat". Az eposzíró és a levélíró Zrínyi itt teljesen azonos; a két szövegnek nemcsak a lendülete, 
hevülete, de frazeológiája is egyezik - mert vers és levél egyazon időbejy-1642=4i£ telén készült. A 
levél célzatos irodalmiságára vall ez a Machiavellire emlékeztető gondolat is: „az üdő, az alkalmatosság 

15Vö. SZÉCHY K.,i.m. 167. 
1 *A két Zrínyi körmendi levelei. Kiad. IVÁNYI Béla. Bp. 1943.106. 
1 'Batthyány Ádám 1651. szept. 17-én felvett könyvtárjegyzékében már ott a Syrena-kötetl Vö. 

Iványi B. iratmásolataival: MTA Könyvtára, Ms 5301/5. 71a. 
lsVo± .JCO-VÁCS-S;rí., .fiszferházy László véletlen halálárul írt Zrínyi uram versei". Somogy, 

1983.75-86. 
1'Zrínyi M. összes művei. II. köt. Id. kiad. 73. 
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z Isten megtanítaná, tovább mit kellene cselekednünk." „Ez az én discursusom édes Bátyám 
m" - folytatja Zrínyi szinte a hadtudományi munkák szóhasználatával - , „az melyhöz ha 
^elmednek kedve vagyon, kérem sietséggel tudtomra adja, és ha immár egyszer elvégezi magában, 
aő Istenért senki szovátul tanácsaiul ne hagyja magát elverni, nem mindenkoron jobbak az 
inböző tanácsok, hanem azmint Sándor mondotta, diu delibera, cito fac." Klaniczay Tibornak e 
Ire vonatkozó találó megállapítása szerint „Az a pátosz, amellyel Zrínyi terveit eló'adja, világos jele 
ikvő aktivitásának, kezdeményező erejének. Mikor Batthyányi a támadásban való részvételre 
atja, azt a hangot üti meg, amellyel késó'bbi írásaiban olyan ellenállhatatlanul tudta tettre 
gósítani kortársait. A prózaíró, a publicista Zrínyi, a lángoló röpiratok szerzője ezekben a 
lekben teszi első lépéseit."20 Az eposz írásával, végső kidolgozásával párhuzamosan, ugyanabban 
ihletkörben, hasonló nyelvi és stiláris eszközökkel - egészíthetjük ki Zrínyi monográfusának 
mérését. ^- 
V „szerelmes hazánknak utolsó füstölgő üszöge" kifejezés például Zrínyi kedveltj:űz4ángjjiamu 
ágimtóneolalához tartozik, s az eposz IX. és XI. énekében is megvan a pontos megfelelője: „Ihon 
házamban füstölgő üszögét / Kanizsai török; oltanom kell eztet." (IX. 3.); „Kijüttem Szigetbül ott 
fván jelemet:/ Vértót, holttest-halmot, füstölgő üszögét." (XI. 7.) S íme egy másik idézet egy 
incsak Batthyány Ádámhoz írt, 1648. február 174 levélből; „Elég lustosan jöttünk volnahazaha 
izsáig mentünk volna . . ."2 * Zrínyi csupán háromszor használja még a 'mocskos, piszkos' jelentésű 
?s-t, s megint ekkoriban - szinte sztereotípiaként - , eposza hőseiről szólva: „Szablája eltörött, 
: fele kezében, / Maga lustos porban és keresztény vérben" (III. 110.); „Talál utat Vida magának 
»lyával... / Ballag a viz felé, lustos vérrel s porral". (VI. 110.); „Delimán, hogy megtért rettenetes 
:tul. / Fáradtan, lustossan alutt-vértül, portul (XI. 3.). 
ílaniczay Tibor még egy Zrínyi-levél fontosságát hangsúlyozza ebből az időszakból. Ez is 
;hyány Ádámhoz szól, íródott 1648: április 11-én, s ez áll benne: „Szemlátomást látjuk az Isten 
Imát, hogy minden jó akaratját elvette az törökrül, mind magunkon, mind másokon experiálhatjuk 
mást, mikor az szerencsétlenség mindenütt forr az törökre, serényen tartsuk magunkat, de okosan 
dazáltal, és el ne bízzuk magunkat."22 Klaniczay szerint Zrínyi ezt „szinte a Szigeti veszedelem 
koncepciójának szellemében írja. . . tigy érezte, hogy itt van az a harmadik-negyedik emberöltő, 
^et a Szigeti veszedelemben megjósolt: a török kiűzetésének időpontja."2 * _--
lündezt Zrínyi 1648. április elejére valóban megjósolta eposzában, mért ekkor már/ázflXy éneket 

IX. ének^ elején megörökített török támadás időpontja) Széchy Zrínyi-életrajza ezt a támadást 
b. március elejéfe WGBT, Kanyaró CsaK annyit mond: „az 1648—iki év elején történhetett", s bár 
itkozik Ráttkay György krónikájának egy általánosabb utalására, bevallja: „hiányzik egy láncszem 
myítékainál".24 

Ez a láncszem - megint egy Batthyány Ádámnak írott Zrínyi-levél - azóta előkerült. Sem 
lyaró, sem Széchy nem ismerhette még,~meft lványi Béla csak 1943-ban publikálta.2 5 

Takáts Sándor levélmagyarázataiból tudjuk, hogy az 1647-48. évi katonai terv nem volt nagy-
>ású: egy Batthyány Ádám és Eszterházy László segítségével végrehajtandó lesvetés lett volna, de ez 
iil is elmaradt, mert Eszterházy Batthyányhoz írt levele szerint „nagyobb lett volna annak füsti, 
y sem magában az dolog". A kanizsai török azonban nem maradt veszteg. Azt írja Takáts, hogy 
8. március 27-e után „a kanizsai sereg rabolva indult a hódolatlan falvakra . . . Egy hét sem múlt el 
török már újra Zrínyi birtokaira tör. Ez alkalommal a törökök lesre akarták őt csalni, azonban 
íyi mindjárt észrevette, mi légyen szándékuk, s nem engedte magát tőrbe csalni".26 Ez utóbbi 
írletről Zrínyi 1648. április 114 levele tudósít, a kanizsai basával vívott csatáról_pedig 1648. április 

20 KLANICZAY T., i. m. 319. 
21 Zrínyi M. összes művei. II. köt. Id. kiad. 79. 
22Uo. 87. 
2 3 KLANICZAY T., i. m. 320-321. 
24KANYARÖ F., i. m. 409. 
2 SA két Zrínyi körmendi levelei. Id. kiad. 114-115. 
26 TAKÁTS Sándor, Magyar küzdelmek. Bp. 1929. 156. 
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6-án keltezett levele ekképpen számol be Batthyány Ádámnak: „Az minemő szerencsét adott a jó Isten i 
kanizsai török ellen két nap egymás után, tudom, eddig hírével vagyon Kegyelmednek. Az egész 
kanizsai török ellen megharcoltunk pénteken, csak az udvari és dragonérok seregeimmel, noha azok is 
harc után érkeztek; nem tudjuk még, kik vesztek török közül, mi mindnyájan egészségben jöttünk I 
meg, két sebes esett közöttünk; noha nem sok nyereségünk vagyon, de nagy szerencsén mentünk 
által."2 7 „Egy szál kardot" mindenesetre küld Batthyánynak a „nem sok nyereség"-ből, ő maga pedig . 
így örökíti meg az eseményt eposzában: „Engemet penig, midőn irom ezeket, / Mars haragos dobja s '4 
trombita felzörget, / Ihon hoz házamban füstölgő üszögét / Kanizsai török; oltanom kell eztet." 
(IX. 3.) 

Az új kronológiai érvek felsorakoztatását zárjuk le végezetül a Czobor-Zrínyi-összefüggésseL 

(Czobor Mihály Chariclia-fordítása és a Zrínyiász) A XVI. század végén Czobor Mihály magyarra 
•fordította Héliodórosz Aithiopiká-}ának verses változatát. A fordítás több mint 1000 strófányi töre
dékes másóTaia Zrínyi könyvtarában maradt fenn, s megvan a zágrábi Zrínyi-gyűjteményben ma is.2 8 

A kézirat máig Tciadatlan, Zrínyivel való esetleges összefüggéseit sem vizsgálta senki. 
Négyesy László azonban a Czobor-Zrínyi-kapcsolatra vonatkozóan is ránk hagyott egy fontos 

megfigyelést. Amikor elolvasta Rédei J. Kornél Gyöngyösi Charicliája című dolgozatát (Kassa, 1912), a v 
39. lapról lemásolt egy Czobor-strófát: t 

'• 
i \ Mert közel egy szép szűz kisded kűsziklán ül, 
\ \ Melynek gyönge szive s szeme keservvel fül, i 

1 Gondos baj szegénnek árva fejére gyűl, I 
\ Mely miatt az teste mint hideg jég el hül, t 

Éltével halálban sérvei közt merül. 

És ezt a meglepő' párhuzamot írta alá a Szigeti veszedelem I. énekéből: 

f Mast már nyughatatlan bánattal áll, vagy ül, 
\ Untalan szegénynek szeme keservvel fül, 

Melly miát az szüve mint az hideg jég hül, t 
\ Éltével halálban bánatja közt merül. 

(I. 74.)2 

^Zrínvi tehát ismerte, szem előtt tartotta a CzohQfcfordítást, amikor eposza I. énekének 74. strófáját 
írta. Mikor történhetett ez? A77/iaricfií-kézirat korábbi provenienciájáról ez a bejegyzés tájékoztat: 
„Anno 1646. 13 octob. Indultam meg én [Soós Ádám) az Felsőmagyarországban és azon felül más 
országokban látni, hallani, tanulni, így ajánlván ezeket.. ."3 ° Soós Ádámról egyelőre nem tudunk 
semmit. Annál fontosabb adat a dátum, amely szerint a kézirat 1646 októberében még másnak a 
tulajdonában található. Klaniczay Tibor azt jegyezte meg a fenti párhuzamról: „Az egyezés iOly 
egyértelmű, hogy Zrínyinek ismernie kellett Czobor munkáját. Hogy másbóljjlvasta yolna^mint a 

_könyvtárába_került kéziratból, az kevéssé valószínű. Ez a kézirat azonban 1646 őszén még a Fel-
vidélcen volt. A kérdés rejtélyes. De vajon biztos-e a Szigeti veszedelem eddig elfogadott keltezése?"3 ' 
Mindjárt megoldódik a rejtély, ha az eddig elősorolt kronológiai érvek sorába beiktatjuk a Czobor-
Zrínyi-egyezést is. Zrínyi a kézirathoz legkorábban^ 1646 ősze után juthatott hozzá. Ha pedig csak
ugyan „egy télben" írta eposzát, nemigen aknazhaTtlPler-korábban a CzoBör-fordítást, mint 
1647 telén. 

'(Az „egy esztendőben, sőt egy télben" kérdése) A Szigeti veszedelem 1647-48 telére datálása nem 
egyeztethető össze mechanikusan a Syrena-kötet dedikációjának vallomásával („egy esztendőben, sőt 

2'Zrínyi M. összes művei. II. köt. Id. kiad. 85-86. A közlésben egy sajtóhiba: „megharcoltunk 
pénzeken" helyett „pénteken" a helyes! Ez a péntek 1648-ban ápr. 3-ára esett. 

2 8 Zágrábi jelzete: Nacionalna i SveuSiliiSna Bibliotéka, R 3578. 
2»MTA Könyvtára, Ms 716/a 1. 59a. 
30A Czobor-fordítás xerox-másolatát PIRNÁT Antal szívességéből használhattam. 
3 % Vö. a 4. lábjegyzettel. 
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jgy télben történt véghez vinnem munkámat"); illetve nem tesz automatikusan semmissé minden 
olyan korábbi kronológiai következtetést, ami 1645-46-ra vonatkozott. 

Az egy év - egy tél kronológiai értelmezése eló'tt az idó'meghatározási formula stiláris szokvány
jellegét próbálom megvilágítani. „JJomerus LOQ esztendővel az trójai veszedelem után irta históriáját; 
énnékem is 100 esztendó'vel az után történt irnom Szigeti veszedelmet. Vergilius 10 esztendeig irta 
Aeheidost; énnékem pedig egy esztendőben, sőt egy télben történt véghez vinnem munkámat" - kezdi 
Trínyi Az olvasónak címzett dedikaciót. A száz, a tíz, az egy (esztendő), a sőt egy (tél) nyomatékosító 
stiláris fokozatok, még ha a „száz" nem is a megírás időtartamára vonatkozik. Zrínyinek igazán csak 
legműveltebb olvasói tudhatták, hogy Homérosz működését Eratoszthenész valóban száz évvel Trója 
utánra tette, s feltevését Homérosz Plutarkhosznak tulajdonított életrajza, majd ennek nyomán sok 
szerző és kommentár hagyományozta tovább.32 Az azonban köztudomású lehetett, hogy Szigetvár 
ostroma 1566-ban volt - a száz év tehát legfeljebb csak nyolcvan . . . Zrínyi párhuzamát mégsem 
érezhettétTvalótlannak, mert csak stílustördulatként könyvelték" eL 

A „Virgilius 10 esztendeig írta Áeneidost" kijelentés ugyanúgy pontosan rögzített hagyományon 
alapul, mint a Homéroszra vonatkozó. Ősforrása a Suetonius-Donatus-féle Vergilius-életrajz, 
amelyben azt olvassuk: „Azt mondják, hogy mikor a Georgicát írta, naponként kora reggel igen sok 
erssort fogalmazott meg magában, azokat le is szokta diktálni, majd egész napon át újra meg újra 

voglalkozva velük, számukat egészen csekélyre csökkentette, igen találóan azt mondva, hogy költe
ményét a nősténymedve módjára szüli, és végül is nyalogatással formálja ki. Az Aeneist elhatározása 
szerint először prózai formában, tizenkét könyvre felosztva, részletenként dolgozta ki, aszerint, hogy 
melyikhez volt kedve, és semmit nem a sorrend kedvéért véve elő . . . A Bucolicát három, a Georgicát 
hét, az Aeneist tizenegy évig készítette e/.'r3 3 Zrínyi ismerhette ezt a híres életrajzot - akár könyvtára 
íddig rfieg alaposabban meg nem vizsgált Vergilius-kiadásaiból, akár máshonnan; esetleg csak hivat
kozásból - , s ha pontos akart volna lenni, ennek nyomán tíz év helyett tizenegyet ír. ö azonban nem 
filológiai pontosságra, hanem stiláris poentírozásra törekedett; a száz-ra ezért következik nála a tíz. 
~ A Vérgiliüs-életrajznak Zrínyi szempontjából van még két figyelemre méltó helye. Donatus Ver-

giliust professzionális költőnek ábrázolja, akinek van ideje mindennap már kora reggel verssorokat 
fogalmaznia, amelyeket aztán lediktál, majd naphosszat tovább formálgat; aki három, hét, illetve tíz 
évet áldozhat a Bucolica, & Georgica és az Aeneis kidolgozásának; aki tehát „költeményét nőstény
medve módjára szüli, és végül is nyalogatással formálja ki'. Zrínyi mintha éppen a Donatus-élet-
rajzra válaszolna: „Egyikhez is nem hasomlitom pennámat; de aval ő előttök kérkedhetem, hogy az én 
professiom avagy mesterségem nem az poesis, hanem nagyobb s jobb országunk szolgalatjára annál. . . 
őnekik más gondjok nem volt, nékem ez legutolsó volt. írtam az mint tudtam, noha némely helyen 
jobban is tudtam volna, ha több munkámat nem szántam volna vesztegetni . . . igazsággal mondom, 
hogy soha meg nem corrigáltam munkámat, mert üdőm nem volt hozzá, hanem első szülése 
elmémnek." Donatus Vergiliusnak tulajdonított érzékletes hasonlatából megmaradt a sztf/eVmetafora 
és elmaradt a nősténymedve, helyette ezért áll irodalmi terminus technicus: a korrigálás. Nemcsak 
Donatusból ismert toposz ez: teljesebb formában közli Aulus Gellius, s megvan a Zrínyi-könyvtár 
Sperone-és Bartoli-kötetében is.34 

A Zrínyi-irodalom hagyományos felfogása/hogy a költő az eposz egyes énekeit egymásután írta. 
Magam is ezen a véleményen vagyok, ezt a felfogást mégsemjnerném abszolutizálni, mert a vergiliusi 
példa is mást mutat: „először prózai formában" készülTel-az Aeneis, majd „részletenként dolgozta ki" 
Vergilius, „aszerint, hogy melyikhez volt kedve, és semmit nem a sorrend kedvéért véve elő". A modern 
Vergilius-filológia igazolta a Donatus-életrajz állítását: az Aeneis I—VI. éneke későbbi, mint a 
vri-XÍI. ének.35 Teljes énekek vagy énektömbök ily mérvű kronológiai „felforgatása" Zrínyinél már 
csak a keletkezési idő rövidsége,-miatt sem lehetséges, az viszont elképzelhető, hogy bizonyos-részi 
leteket kronológiai helyükhöz/képest ké '̂bJbenjÉagy korábban dojgozqüki. Vergilius ama praktikus 

3 2 Vö. SZÖRÉNYI László, A Szigeti veszedelem és az európai epikus hagyomány. MTA I OK 
1979. 284. 

33RITOÓK Zsigmond, Vergilius-életrajzok. Antik Tanulmányok. 1961.154. 
34A Gellius-helyre (Noct. Att. 17, 10, 2-3) RITOÖK Zs. utal. Sperone és Bartoli hivatkozását 

idézi KIRÁLY Erzsébet, Olasz irodalomelméleti és filozófiai művek Zrínyi könyvtárában. Sajtó alatt. 
3 sVö. HAVAS László,/! Vergiliusnak tulajdonított Culex. Antik Tanulmányok. 1963.118. 
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módszerét is követhette, hogy először próza-vázlatot csinált az egyes énekekről vagy legalább a 
kompozíció sémájáról. 

A Sz^et^e^edeler^ eseménytörténete és^rtiegíiásajcözött tehát_nem száz, hanem csak nyolcvan 
esztendő a különbség, Vergilius sem tíz, hanem tizenegy esztendeig úta~aF2c«eis-t^ áz~7,egy évben, 
sőt egy télben" sem szó szerinti pontossággal értendő. Az „egy telet" eddig nemhogy szó, de betű 
szerint értelmezte az eddigi kutatás, s ez (bő megengedéssel) legfeljebb az október - november -
december - január - február - március hónapokat jelentheti. Pedig Zrínyi ellentétező nyelvi fordulata 
nem szűkül le a télre. Azt írja: „egy esztendőben, sőt egy télben . . . " Nem úgy kell ezt értenünk vajon, 
hogy egy bizonyos esztendő (esztendőnyi időszak) főként téli szakaszát szánta az eposzra; hogy tehát 
a munka dandárja esett a télre? 

A „történt véghez vinnem" pontos jelentése is tisztázandó. Maga Zrínyi ad ehhez kulcsot a 
Syrena-kötetet lezáró Peroratio-ban, ahol a 'véghez visz'jelentése 'absolvo, fínio': „Véghez vittem" -
értsd: befejeztem - immár nagyhírű munkámat." A „sőt egy télben történt véghez vinnem" eszerint 
úgy magyaíazancTÖ: ama egy esztendő téli hónapjaiban fejeztem be a munka nagy részét. De még ezt 
sem szabad naptári pontosságú meghatározásnak venniP~ínerf akkor hogy fér bele az április 3-án 
lezajlott kanizsai török támadás? Nem is beszélve arról, hogy ekkor még hátra volt az eposz 
egyharmada. (Amint láttuk: Széchy Károly 1646 márciusára tette a kanizsai esetet. Ha Zrínyi netán 
ekkor írta eposza IX. énekét, a hátralevő hat énekkel márciustól számítva sem igen készülhetett el még 
a télen!) Zrínyi 1648 május elején tette le a báni esküt Bécsben,3 6 életének erre a fontos és ünnepélyes 
határnapjára talán valóban „véghez vitte", azaz befejezte nagy művét, s hol volt már akkor a tél? 

Ugyanígy csak rugalmas értelmezéssel válaszolható meg az eposz invokációjának, illetve I. énekének 
kronológiai dilemmája. A Czobor Chariclia-foidításíi nyomán keletkezett I. énekbeli 74. strófa csak 
1646 ősze után íródhatott/: Az invokáció viszont („Mastan immár Marsnak hangassabb versével // 
Fegyvert s vitézt éneklek . . .) szorosan összefügg az eposz előtt kés/ült Arianna sirásq A. strófájával: 
„Én Marst énekelek haragos fegyverrel. . . " 

Mivel az Ariannasirása 16£Lősz£n keletkezett, és idézett sora az eposzra vonatkozik, ez azt jelenti: 
Zrínyi már 1645 őszén-telén belefogott hőskölteményébe. Invokációját (amivel az idill két sora 
egyezik) ekkorrajrnindenesetre megírta. De biztosan nem jutott el az I. ének 74. strófájáig, mert annak 
mintája 1646"ősze előtt nem lehetett előtte. Elkezdte tehát az eposzt a menyasszonyával való konflik
tus időszakában, még 1645 végén, az invokádónál^azonban_nem jutott tovább^ésjegkorábban majd 

_.1646 ősze. után, ahogy láttuk, csak 16?7 —4 8 -banvette e lő újra, Y^.vitte véghez''. 
1645-46 tele eseményekben rendkívül zsúfolt. 1645 őszén a jegyesség időszakát valami meg

keseríti, Zrínyi Velence zsoldjába akar állni, az ekkorra tervezett lakodalmat elhalasztják. 1646. január 
12. (?) és 29. között: egy ausztriai utazás, látogatás Linzben az uralkodónál; 1646. február 11.: a 
lakodalom (és a mézeshetek!); március: a kanizsai basa támadása. Klaniczay joggal tartja „nyugtalan
nak" ezt a telet.37 Az 1647-48-ra vonatkozó adatok ismertetése után most már valóban nehezen 
elképzelhető, hogy Zrínyi 1645-46 telén még egy eposz megírására is időt szakíthatott volna. 

„Kivan nyugodalmat vers és história" - hangoztatja a kanizsai török támadására utaló részben. 
(IX. 2.) És ezt biztosan nemcsak 1648. április elejére, hanem erre az egész esztendőre és télre is érti, 
hiszen ekkor is annyi minden elvonta „Verscsinálásokrul", főként „harcra s viadalra"! Ez az esztendő, 
ez a tél mégis nyugodtabb volt, mint a két évvel korábbi. 

A Syrena-kötet dedikációjában keverednek a valóságos és a stiláris szokvány szerinti állítások. 
Hiába mondja például Zrínyi „igazsággal", hogy „soha meg nem corrigálta munkáját", amikor 
többször is javított rajta; legutóbb éppen röviddel azelőtt, hogy a dedikáció ezzel ellentétes vallomását 
papírra vetette. Ilyen rstilárisjjejqrikug túlzás! az J}egy télben történt véghez vinnem munkámat" 
vallomása is. gosszú téfvolt az. elkezdődött!már 1645 őszén^ jsjó másfél évi megszakítással még 1648 
áprilisa utánis tartott. . . 

"Azeposz keletkezési dátuma ismeretében Zrínyi politikai és poétikai nézetei alakulásának a Szigeti 
veszedelem előtti időszakát az 1647-48-as esztendővel bezáróan kell számítanunk. A kutatás számára 
ez többek között azt jelenti, hogy megvizsgálandok a Zrínyi-könyvtár ama kötetei, amelyekre az 
1645 -46-os datálás miatt eddig nem fordítottak kellő figyelmet. 

36 Vö. TAKÁTS S., i. m. 156-161. 
3 7 KLANICZAY T.,i. m. 80. 
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