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ZRÍNYI MIKLÓS LEVELEI 

Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva közzéteszi 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1950. 

A két Zrínyi Miklós körmendi levelei 
(közzétette Iványi B.) című k iadvány után 
a Markó Árpádé jelentős lépés Zrínyi, a 
költő világának és világnézetének, politikai 
művének és emberségének szélesebb feltárása 
felé. A gyűj temény jelentőségét maga Markó 
így határozza meg : »Ha a jövőben egy, 
Zrínyi életével, munkásságával foglalkozni 
kívánó ku ta tó Íróasztalára teszi Iványi 
említett munká já t és ezt a könyvemet, 
— igen sok, hosszadalmas, fáradságos 
kutatómunkától szabadul meg, mert idő-
rendben sorolva kapja Zrínyinek eddig 
feltalált valamennyi levelét«. 

Míg Iványi a Bat thyányakkal való leve-
lezést publikálta, Markó sokfelől (régebbi 
kiadványokból is) összegyűjtütt 74 Zrínyi-
levele a címzettek szélesejbb körében oszlik 
meg, ami a tar ta lmi differenciálódásra is 
utal . Nem a magánélet gondjai , hanem a 
közügy iránti szenvedélyes érdeklődés lángjai 
csapnak ki ezekből a levelekből, köztük 
ama leghíresebbekből, amelyek Zrínyit a 
maga s nemzete sorsa fordulóján muta t ják . 

A legszuggesztívabb s vissza-visszalapo-
zásra csábítóan szép az a levélsorozat, 
mely Zrínyinek Erdélybe ve te t t reménysé-
geit, majd e remények szétfoszlását tartal-
mazza. A II. Rákóczi Györgyhöz írott 
levelek (8 db.) nyíltan így val lanak : »Az 
magyarok heában nyitják fel az szeme-
ket, ha nem lesz kiben bizniok. Erdélyi 
fejedelem h a ' n e m ad melegséget és bátorsá-
got az jó magyaroknak, mit használ az 
vigyázás«. (1655 febr.) »Az isten engedjen, 
hogy Erdély által virradjon meg szegény 
magyarnak« (1657. jan. 24.) Az 1657-i 
katasztrófa u tán ezek a remények meg-
semmisülnek. Ezentúl a magáramaradt 
politikus keserűségével ír »szegény, csak-
nem utolsó veszélyben ju to t t hazánk«-ról 
(Győr vm. rendjeihez, 1659. jún . 24.), »a mi 
megromlott és csaknem teljességgel elpusz-
tu l t hazánk és nemzetünk«-ről (Zala és 
Somogy alispánjához, 1660. okt . 25.) s nem 
kesereg, hanem buzdít is ezzel : »Édes 
öcsémuram, mely igen vész "hazánk, nem-
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zetünk« (Csáky Istvánhoz, 1663. ápr . 28.). 
A levelezés gerincén ez az 50-es évek dereká-
tól az utolsó emlékiratig, a II. Rákóczi 
György bukása és a Habsburg-ellenes tervek 
kudarca utáni ú j a b b feladat vállalásáig, 
a törökelleni harc megszervezésének gond-
jáig terjedő változás vonul végig. 

Az 1650-es évek elejének törekvései a 
hadvezetés, a török elleni küzdelem meg-
szilárdításával homályban maradnak. Az 
évtized elejétől csak egy, nem török- vagy 
németellenes, hanem szociális természetű 
ügy tér vissza többször is a levelezésben : 
a jobbágyfelkelések ügye. A kötet első, 
erre vonatkozó levele 1653. okt. 9-én kelt . , 
1654-ből, 55-ből, 57-ből és 59-ből több levél-
ben tér vissza erre a témára, már nemcsak 
Erdődy felkelt jobbágyainak ügyére, hanem 
a zágrábi káptalan békétlenkedő jobbágyai 
ellen te t t intézkedésekre. A levelezés közép-
pont jában, fővonalában a haza független-
ségének, szabadságának ügye áll, de a 
melléktéma, a jobbágyfelkeléseké sem alacso-
nyabbrendű : a külpolitikai kérdésekkel 
küzdő Zrínyi a lakjá t a belpolitikai, társa-
dalmi gondok legfontosabbika felől vilá-
gí t ja meg, mintegy hazafiassága, honvédő 
heroizmusa szociális, belső tar ta lmának meg-
határozásához segítve bennünket. Zrínyi 
feudális nagybirtokos, egyízben hivata lá-
ból kifolyólag is fegyveresen kell meg-
fékeznie a lázongó jobbágyokat. Ugyan-
akkor azonban fe l tűnő eréllyel érvényesül 
belpolitikájában a dolgozó nép védelme, 
szemben a nagyurakkal , szemben az egy-
házzal. Itt nem csupán a feudális nagy-
birtokos jólfelfogott egyéni érdeke érvényesül, 
hanem annak a messziretekintő politikus-
nak és érző, igazságot követelő embernek 
állásfoglalása, akit »a vitézlő rend csaknem 
imád« (a nádori emlékiratból) s aki így 
vádolja legutolsó í rásában a népnyomomató 
osztrákokat : »Szép kis segélyhad az o l ^ n , 
mely váramat elveszti, szigetemet elpusztít ja, 
jobbágyaimat szétkergeti és megöli! Mindezt 
— bár nekem óriási kár t okoztak — nem 
fá j la lom annyira, mint azt, hogy katonái-
mat , akik annyi éven á t nemcsak a szigetet 



védelmezték meg, hanem Felséged tar to-
mányát , Stájerországot is — elűzték ottho-
nukból s csak az isten tudja , hogy hová 
kergették őket, feleségükkel, gyerekeikkel 
egyetemben«. 

Ez az igazságot követelő, nagyúri túl-
kapásokat megtorló, néppel egyiittérző 
Zrínyi Miklós írja, hogy »el is intéződött 
volna az ügy« (Erdődy s jobbágyai között) 
»ha Erdődy Imre gróf oly ha j tha ta t l anu l 
nem viselkedik«. Ez az igazságot osztó 
Zrínyi magának a királynak is (III. Ferdi-
nándhoz, 1655. szept. 18.) megírja, hogy a 
lázongó jobbágyok letartóztatására »riem 
igen van szükség«, a pör a korlátlan-hatalmát, 
gyakorolni akaró földesúr és a jobbágyok 
között folyik, akik »kérelmeikben szolgálataik 
mérsékléséről és azok szabályozásáról beszél- -
nek, azt állítják, hogy még á korábbi, tűrhe-
tetlenül súlyos szolgálataik terhét sem képe-
sek elviselni«. A következő, mondatkezdő 
szóból érteni meg Zrínyi rokonszenvét a 
jogosan tiltakozó jobbágyok iránt : »Mind-
azáltal kétségtelen, hogy van közöttük egy 
összeférhetetlen természetű e m b e r . . . « Az is 
igen jellemző, hogy Zrínyi nem egy esetben . 
tartózkodó álláspontot foglal el a felkelőket 
elnyomni kívánó urak és papok követelései-
vel szemben, s nem mulasztja el hangsúlyozni, 
hogy nagyon sok múlik az urakon. így a 
fentebbi, Erdődy re vonatkozó kijelentésében, 
így a zábrábi káptalanra te t t megjegyzésé-
ben : »ami pedig a békés megoldást illeti, 
a káptalan emberei semmi megbízást elismer-
ni, még kevésbbé elfogadni nem hajlandók«. 
(III. Ferdinándhoz, 1654. okt. 19.) Nemcsak 
az a Zrínyi nyilatkozik itt meg, aki »soha 
az pap uram grátiáiban nem gyönyörködik« 
(II . Rákóczi Györgyhöz, 1656. jan. 1.), aki 
nem »nap után járó fü vei pap után járó fő« 
(Ruchichhoz, 1658), hanem az átfogó, orszá-
gos gondjában a békét, a megegyezést 
követelő, nemzeti politikus. Hogy ezt a 
megegyezést nem a jobbágyság megnyomorí-
tásával, nem az urak erőszakoskodásainak 
eltűrésével kívánja létrehozni, azt az emlí-
tet teken kívül egyéb nyilatkozata is bizo-
nyít ja , pl. a Mikulich SándöT elleni súlyos, 
sok nemes és nem-nemes személy panasza 
nyomán emelt vád ja (III. Ferdinándhoz, 
1656. júl. 30.). 

Ezek a levelek jól világítják meg azt az 
u ta t , melyen Zrínyi —• élete végére — odáig 
érkezett, hogy meg kellett vallania : a 
nemzeti, felszabadító hadsereg részére a 
paraszt »jobb amaz eltunyult nemesnél«. 
»A haza védelmének ügyével annyira össze-
forrott , hogy ezen a ponton merészen át 
tud ta törni osztálykorlátait« — írja Klaniczay 
Tibor (Magyar Klasszikusok Zrínyi-váloga-
tásának bevezetőjében, 1952.). Fejlődésének 
éppen ezt az i rányát jelzik az említett leve-
lek. Azt a fejlődést, melynek végén Mon-
tecuccolinak is ezt vágja arcába fellebbez-

hetetlen ítéletként : »Többet tud a nép« (t . 
i. mint te) »hacsak annyit tud is, ameny-
nyi szükséges ; azt legalább is megértették, 
hogy Te a lángbaborult Magyarországra 
nem vizet, de olajat öntöttéi.« (Válasz Mon-
tecuccoli röpiratára, 1662.). 

Ez a szociális téma azonban alárendelődik 
a nagy hazafias, politikai célkitűzéseknek. 
Ezeknek változását és végül a török elleni 
elszánt harc tényeit, a magáramaradó Zrínyi 
komorságát, vállalkozásainak izgatott lég-
körét ismerjük meg a legtöbb levélből. 
Ez a téma szövi át leginkább folytatólagosan 
az egész levélgyűjteményt és ez csendül ki 
abból a nyolc megrázó zárólevélből, melyek 
kezdetben még a friss szándékról, az ostromra 
készülődésről, az ágyúk és csapatok kéréséről, 
majd a külföldről beérkező pénzek jóleső, 
buzdító hatásáról szólnak, hogy hamarosan 
helyt ad janak az olyan keserű tapasztalatok • 
leírásának, mint az, hogy »micsoda remény-
sége lehet jüvendőre is szegény hazánknak 
az ilyen szégyen nélkül való hadakban« 
(Esterházy Pálhoz, 1664. ápr. 11.) s hogy 
abban az I. Lipóthoz intézett keserű vád-
iratban fejeződjenek be, mely minden reményt 
vagy illúziót széttép a császáriakkal, a 
gyűlölt németekkel való együttműködés 
tekintetében. Hűvös értekezés és közvetle-
nül, forrón előlobbanó hevület, mély, egy" 
szál kardban bízó keserűsége és gúnyos 
tiszteletadás a királynak, egy egész had-
viselés minden hibájának szintézise és a 
harcosok viselkedésének premier planban 
való megjelenítése, madár táv la t és közelről-
látás úgy váltakoznak ebben az emlék-
iratban és úgy szövik á t néha egymást, 
hogy Zrínyinek egyik legszuggesztívabb tar-
talmú, egyik legszebben szerkesztett, latin 
nyelvében is kitűnő stílusú művévé ava t ják 

Korántsem volna teljes a Zrínyi-levelekről 
adható kép, ha nem hangsúlyoznók ismétel-
ten azt, mennyire a fejlődést, az élet változá-
sát tükrözik ezek a levelek. Tárgyaltuk ezt 
politikai vonatkozásokban, érdemes azon-
ban egy kissé a világnézeti változást is 
figyelemmel kísérni. Mennyire másként beszél 
a szerencséről, a fátumról, a sorsról, a korábbi 
levelekben s mennyire másként a későbbiek-
ben! Amikor Pálffy Pál »szerencséjéről« 
ír (a nádori emlékiratban), azt domborítja 
ki, hogy a jó igyekezettel nem mindenkor 
jár együtt a jó szerencse is és csak másod-
sorban említi Pálffy erkölcsi fogyatékossá-
gait ; így 1653-ban ; az 1663-i nagyszerű 
levélben (valamelyik erdélyi barátjához) 
is említi a gonosz fá tumot , mely »minden 
jó tanácsokat az inevitábilis necessitással 
excludál mitőlünk szegény magyaroktól«, 
de sokkal nyomatékosabban emeli ki a 
maga elszántságát : »ultro provokálom az 
fátumot« ; míg a korábbi levelekben erősebb 
a rezignáció, a fátum determinista értelme-
zése, a későbbiekben, bár Zrínyi mindinkább 



egyedül marad, a hősi elszántság, a sorssal 
való párviadal akarása nyomul előtérbe ; 
mígnem ezt is kimondja legutolsó írásában : 
»sohasem akartam, azok módjára , akik 
hibáikat szépítgetik, ebben a dologban a 
balsorsra h i v a t k o z n i « . » h ű s é g e s e b b gondos-
kodással, nagyobb elszántsággal, végül az 
ellátás jobb megszervezésével és intézésével 
a dolog könnyen eredményesebben végződ-
hetett volna, olyan módon, amit némelyek 
így határoznak meg : jó szerencse«. Zrínyi 

• egyre határozottabban lát ja az őrá s a magyar-
ságra háruló feladatot, s e fe ladat elvégzésé-
nek lehetőségét : különben nem adná fel 
ilyen határozot tan régi sors-filozófiáját. 

Sok egyéb vonatkozásban is tanulságos 
Zrínyi eddig elszórtan tanulmányozható 
nagy leveleinek egyidejű át tekintése. Lát juk 
a diplomatikusan hajlékony és — elvének 
megfelelően — disszimulálni tudó Zrínyit, 
amint például III. Ferdinándnak kondoleál, 
cirkalmasan kívánva, hogy a »legfelségesebb 
Házból sohase haljanak ki a királyok«, 
s ugyanőt, aki pár hónappal később II. 
Rákóczi Györgyhöz írott levelében (1655 
febr.) nem titkolt örömmel fejtegeti, hogy 
>a császár beteges és erőtlen és minden e m b e r , 
prófétálja halálát«, de ugyanígy egész csa-
ládja is érett a halálra. — Lát juk Zrínyi 
antiklerikalizmusának politikai hátterét s 
megértjük, miféle tapasztalatokból s töpren-
gésekből születhetett meg ez az éppen nem 
egyházias ítélet a gondviselésről : »Málta 
szigetét földrengés teljesen feldúl ta . Ha ez 
igaz, nem tudom, miképpen fogja hi t tanunk 
megmagyarázni, hogy a szerencsétlenség 
miért éppen a jókat sújtja«. Lá t juk a maga 
családjára, hősi múlt jára büszke Zrínyi 
alakját és még az írót is, aki könyveket 
tudna írni a németek á lnok praktikáiról 
(nádori emlékirat), aki, miu tán megküldte 
az erdélyi fej edelémnek a Vitéz hadnagyot, 
visszaveszi korrigálásra, aki pontosan rámu-
tat egy-egy olyan művének, mint a Mátyás 
tanulmány vagy az Áfium genezisére. (Egy-
egy, a konkrét teendőktől egyáltalán el nem 
szakított, de terjedelmesebb és értekezés-

szerű levelének a diskurzus műfaj i elnevezést 
adja s ezzel arra is utal, hogyan függenek 
össze műfajilag a Vitéz hadnagynak diskur-
zusai a gyűjtó'kötettől függetlenült nagyobb 
művekkel). 

Markó Árpád szorgalmas munkája két-
ségtelenül oly pozitívumot adot t , hogy a 
kiadás negatívumait egy-egy pillanatra el-
feledteti ; sajnos, negatívumokról mégis 
kell beszélnünk. Nem szólunk arról, hogy a 
szövegközlésekben sajátos tarkaság érvé-
nyesül (betűhűség, át ír t szövegek, modern 
magyar fordítások), ezeket a szerkesztő 
kellően megokolja. De semmivel sem ment-
hető az, hogy a fordítások nem mindig meg-
felelőek (a Magyar Klasszikusok Zrínyi-szöveg-
közléseiben ezért is kellett számos esetben 
helyesbíteni: a vir tust Markó kiadványában 
erénynek olvassuk, pedig ez vitézséget jelent, 
a gloriae acquirendae intentiot hírszerzés-
nek, pedig dicsőség szerzése stb.), nem 
menthető az, hogy a kiadvány hemzseg a 
sajtóhibáktól, van lap, hol 4—5 is van (pl. 
23. 1.), nem menthe tő egy olyan ostoba és 
nevetséges félreértés a regiszterben, mint az 
»Overo Mereurio olasz író« (171. 1.), melynek 
utal t 34. lapszámát megkeresve, a követ-
kezőket találjuk : »Merctirio Overo história 
de Vittorio Seri«, magyarul »Mercur vagyis 
Vittorio Ser r - . ' . . históriája.« 

A kötőszóból és címből összetákolt olasz 
író neve nem menthető, különösen, ha ez 
Seri (helyesebben Siri) nevét ki is szorítja 
a regiszterből. — A kiadvány ilyen értelmű 
tanulságait is le kell vonnia a szerkesztőnek 
és mindenekelőtt a kiadónak. Ilyen kiadvány 
nem válik becsületére az Akadémiai Kiadó-
nak. 

E kiadvány óta számos kiadatlan Zrínyi-
levelet talál tak. Ezért ismertetésünket s 
bírálatunkat azzal a kívánsággal zárhat juk, 
hogy a legnagyobb örömmel látnók az eddig 
napvilágra került Zrínyi-leveleknék egy kor-
puszba való egyesítését s komoly, tudomá-
nyos igényű kiadását . 

Szauder József 

MIKSZÁTH K Á L M Á N : ÍRÓI A R C K É P E K 

Sajtó alá rendezte, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta : Bisztray Gyula. 
Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest , 1953. 

Mikszáth irodalmi cikkei vá logato t t gyűj-
teményének címe s különösen a kötet beve-
zetésének címe (Mikszáth Ká lmán »irodalom-
története«) némileg mást, t öbbe t sejtet, mint 
ami a kötetben van. Az »írói arckép« meg-
jelölés a kötetnek csak azokra a cikkeire 
:llik, amelyek a Magyar Regényírók Képes 
Kiadása című sorozat egyes köteteinek éléről 
valók, az irodalomtörténet fogalmát pedig 

még így, idézőjelben sem meríti ki Mikszáth 
egyes írókról és irodalmi kérdésekről való 
véleményeinek, elszórt és különféle indítékú 
és kicsengésű nyilatkozatainak összegezése. 

A kötetben összegyűjtött cikkek időben 
is, fogantatásuk okát vagy célját tekintve 
is s — ami ezzel jár — műfaj i tekintetben 
is igen változatosak. Vannak közöttük nek-
rológok, illetve egyéb, h^lál alkalmából írt 
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