
KIRÁLY ERZSÉBET 

A SZERELEM ILLŐ ÁBRÁZOLÁSA 
ZRÍNYI EPOSZÁBAN 

Ez a tanulmány része egy szélesebb körű vizsgálódásnak, 
amely Zrínyi poétikai műveltségének mértékét és forrásait az 
italianisztika oldaláról igyekszik felderíteni. Módszerének lé-
nyege: a Zrínyi-könyvtár jegyzékeiben és tényleges állományá-
ban szereplő költészetelméleti és filozófiai kötetek, valamint a 
reneszánsztól a barokk felé fejlődő eposzelméleti művek fel-
használásával értelmezni Zrínyi 5yre«a-kötetének előszavát és 
a Szigeti veszedelem-nek azzal összefüggő vonatkozásait. 

* 

„írtam szerelemrül is, de csendessen; nem tagadhatom, hogy olykor 
az is nem bántott; osztán nem egyenetlen az szerelem vitézséggel, abbul 
az versbül tanultam: 

In galea Mártis nid um fecére columbae, 
Apparet Marti quam sit arnica Venus. 
Isten velünk." 

A „csendessen" kétségkívül a szerelemnek mint szenvedély-
nek, főképp pedig mint gyönyörűségnek az ábrázolására, il-
letve a szerelmi téma arányára és súlyára vonatkozik az eposzi 
cselekményen belül,1 nem pedig a szerelemfelfogásra. Ez utób-

'Vö . Kovács Sándor Iván: ,,Ennyi mód két phoenix öszvecsingoló-
dik." A „Gerusalemme liberata" és a Zrínyiász nászjelenete - Dunatáj, 
1982/1. 7. A Cumilla-Delimán epizód mélyebb vizsgálatát is ugyanő' 
kezdeményezte, 1. Kovács S. I., Venus tríumfusa - Zrínyi-tanulmányok, 
Bp. 1979. 
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bit ugyanis nem jellemzi a „csendesség". Akár a lírai verseket 
tekintjük, akár magát az eposzt, Zrínyi felfogásában a szerelem 
a végzetszerűség, a fatalitás jegyeit viseli; tragikus, kontrasztos, 
gyötrelmes; várakozási kínja hosszú, gyönyörűsége fullasztóan 
koncentrált és rövid, mint a villámlobbanás; fenyegetett, mint 
a napfény, amit a viharfelhők már körbezártak. 

Zrínyi játszani, galantériát űzni is tud; ismeri és alkalmazza 
a szerelem és az udvarlás konvencionális attitűdjeit és költé-
szeti szokványait is; de — ha szabad ilyet mondani — nem áll 
jól neki. Komolyabban fogalmazva: Zrínyi a lírai versek sze-
relmi témájú darabjaiban is akkor szuggesztív, akkor költő, ha 
a szenvedély, akár a fékezett lobogású szenvedély az eposz 
nyelvén és szituációiban szólal meg. Vagyis: az áradó, meg-
győzni akaró szerelmi esdeklés drámai, esemény-csírát rejtő 
mozzanataiban; amikor a szerelmi gyengédséget érdes, harcos, 
hősi metaforák jelenítik meg; mikor a konvencionális mitolo-
gémák csakúgy, mint Tasso, Guarini és Marino „amore uni-
versale" concetto-füzérei felolvadnak egy hatalmas erejű költői 
egyéniség tüzében, és átalakulva, az aktuális jelenlét eleven-
ségével szuggerálják Zrínyi szerelmi heroizmusát. 

Mivel azonban a Syrena-előszó egyértelműen az eposzra 
vonatkozik, a szerelemről szóló kitételek is az eposzt illetik. 

Először is nyilvánvaló, hogy maga a szerelmi téma beveze-
tése a hősi cselekménybe a kortárs olvasók előtt indoklásra, 
enyhe mentegetésre szorul, valószínűleg ugyanabból az okból, 
amely miatt a „históriának fabulával való keverését" is magya-
rázni kellett: a precedens hiánya a magyar irodalomban. Az 
elbeszélő költészet két domináns műfaja, a históriás ének és a 
széphistória között nincs átmenet vagy szintézis; az egyik igaz, 
a másik kitalálás; az egyikben történelmi eseményeket monda-
nak el, a másikban szerelmi történeteket. 

Hogy a magyar olvasó előtt Zrínyi eljárása indoklást igé-
nyelt, azt Vitnyédy Istvánnak Barkóczy Ferenchez írt levele is 
érzékelteti. Vitnyédy levele a mű lényeges sajátosságát, az ex-
emplum-jelleget hangsúlyozza: 
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„adja Isten mindenképpen, mind pennával, mind szablyával követője 
legyen annak, amit ezekben talál hazánk javára. Ha a közte lévő kis 
szerelmeskedést is oda érti Nagyságod, azon sem törődöm, mivel az 
megtiltott dolgok megcselekedéséhez, s néha setétben is, jó szü kéván-
tatik, az is vitéz emberhez illik, s csaknem tulajdonok is nekik, noha 
másaknak is vagyon részek effélében."2 

Tanulságok egész sora vonható le Zrínyi és az igen művelt, 
európai kultúrájú Vitnyédy kijelentéseiből. 

A „kis szerelmeskedés" és a „setétre" való utalás egyértel-
műen a testi szerelem, nem az epekedés és az udvarlás ábrázo-
lására vonatkozik, ugyanúgy, mint Zrínyi szövegében Venus 
(és nem Amor) említése. Tehát erről írt a költő „csendessen": 
egyrészt keveset, mint Vitnyédy mondja, másrészt pedig illően, 
tehát körülírva, ahogy Vida megfogalmazta: 

S végre, ha oly valamit közlünk, mely szóba kimondva 
Könnyed pírt kelt múzsáink arcán, s a szüzeknek 
Gyenge hadán, vagy ugorj át rajta, futólag utalj rá 
Burkoltan, vagy térj ki, virágnyelven körülírva. 

(II. 5 2 6 - 5 2 9 ) ' 

Zrínyi megkérdezi önmagától: 

Mit mondjak ezeknek öszvejüvésérül, 
Szerelmes ifiaknak sok szereimérül? 

(XII. 50) 

Az ábrázolás és megfogalmazás problémája tehát a Cumilla-
Delimán páljelenettel kapcsolatban jelentkezik. 

Deli Vid és Borbála is szeretik egymást: az asszony férfi-
ruhát öltve keresi féijét, tehát életveszedelmet vállal, s férjét 

2 Vitnyédy levelét közli Mészöly Gedeon: Л költő Zrínyi ügyvivőjé-
nek leveleskönyvéről - Magyar Nyelv, XIII. 1918 .109 . 

3 L. Marco Girolamo Vida: De arte poetica iibri très (Bede Anna 
ford.) - Koltay-Kastner Jenő: Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. 
Bp. 1970. 155. A Zrínyi-könyvtár elveszett Vida-kötetéről S. Kende, 
Bibliotheca Zrínyiana. Die Bibliothek des Dichters Nikolaus Zrínyi. 
Wien, 1893 ,75 . 
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okos asszonyként meg is menti az árulástól. Deli Vid pedig, aki 
hosszasan lappangott a török közt, asszonya veszedelmét látva 
kitör inkognitójának tehetetlenségéből, és egy szempillantás 
alatt véghez viszi azt, amit hosszú idő alatt nem tudott meg-
tenni: átvágja magát a törökön és visszatér a várba.4 

Külön szerelmi szituációjuk viszont nincs, áldozatvállalásuk 
és egymásért végbevitt tettük másodlagosan árulja el szerelmük 
intenzitását; azt is csak a rendkívüli helyzet miatt. Borbála 
hites felesége Deli Vidnek, testi szerelem vagy akár szenvedély 
említése ehhez az állapothoz nem illik, ha feltételezhető is. 
Borbála nem más, mint Tasso Frminiája, aki hozzámehetett a 
maga Tancredijéhez, elérve azt, amiről Erminia csak álmodo-
zott: 

Te is részt kapnál dicséretéből 
S véghezvitt nemes, dicső tetteiből, 
Ő pedig téged tisztes öleléssel, 
Áldást hozó menyegzővel boldogítana. 
Akkor ujjal mutatva, tisztelettel övezve 
Járnál a latin anyák s hitvesek között 
Ott a szép Itáliában . . . 

(VI. 77. 1 - 6 ) 

Borbála török leány volt, és bár neve gyakori, mégis végső 
soron Barbara, ami eredetére is utalhat. Szerelmét, szenve-
délyét a kereszténység és a házasság áldotta meg, s egyben a 
költészet számára ábrázolhatatlanná is tette — hacsak nem az 
említett áttételes módon. 

A „kényes feladat" tehát a Cumilla-Delimán páros „öszve-
jüvésének" megjelenítése. Zrínyi explicite csak a duplázott csó-
kokat mondja el „egymás szája körül", és „kedves szüvök" 
örömét. Ezzel vége is a személyre vonatkoztatott antropomorf 
elemeknek. A száj és a szív örömét nem követi más; nem úgy, 
mint Marino epithalamionjaiban, amelyekben, légyen szó bár-

4 V ö . Széptani jegyzetek - Arany János, Prózai müvek 1., kiad. 
Keresztury Mária, Bp. 1962 (Összes művei X). 551. 
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mily főrangú személyekről, a költő végigjárja a testi egyesülés 
összes tájait a beteljesülés kronológiai rendjében.5 

Zrínyi négy sorban, négy természeti metaforával, ostinato 
ismétli el ugyanazt: az azonnali és teljes összefonódást. 

Mint borostyán fával öszvekapcsolódik, 
Mint kigyó oszlopra reá tekereszik, 
Bachus levele is fára támaszkodik, 
Ennyi mód két phoenix öszvecsingolódik. 

(XII. 51) 

A cselekvés tulajdonképpen egy, de a négy metafora meg-
négyszerezi, a verbális elem ismétlődést kifejező értelme pedig 
megsokszorozza az egyesülés aktusát. Tasso ki is bontakoztatta 
az egyik metafora ilyen értelmét az Amintábw. 

Con quanti iterati abbracciamenti 
La vite s'avviticchia al suo marito . . 

„Mennyi megújuló öleléssel öleli körül férjét a szőlő." Míg 
Tassónál a metafora elsősorban hedonisztikus értelmű, és a 
költő az „amore universale" érzéki, mindeneket szerelemre 
indító aspektusát emeli ki, addig Leone Ebreo első párbeszé-
dében a sokszoros ölelés, a mindig megújuló vágy indítékát a 
szerelem tökéletes voltában határozza meg. 

„A szerelemnek két fajtája van. Az egyiket a vágy avagy érzéki 
étvágy nemzi, olymódon, hogy a férfi valakit megkívánván, szereti azt. 
És ez a szerelem tökéletlen, mert vétkes és esendő dologtól veszi kezde-

s Zrínyinek azEpitalami 1636-os kiadása volt meg. Zágrábi könyvtári 
jelzete: BZ 349. - Az Epitalami és általában Marino eroszának karak-
teréről 1. A. Asor Rosa: Introduzione - Opere di Giambattista Marino, 
a c. di - , Milano, (I Classici Rizzoli) 1967. 5 1 - 6 1 . 

6 L. Torquato Tasso: Aminta. Ed. crit. a c. di B. T. Sozzi. Padova, 
1957. 19. - A tanulmányban Tasso két elméleti művére hivatkozom, 
kritikai kiad.: Diseorsi dell'arte poetica e del poéma eroico, a c. di L. 
Poma. Bari, 1964. AP, ill. РЕ jelzéssel lapszámot a szövegben adok. 
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tét, mert nemző atyja a vágy: és ilyen volt Amnon szerelme Támár 
iránt. És való az is (aminek bekövetkeztéről szóltál), hogy megszűnvén 
a vágy, azaz a test étvágya azzal, hogy ez megelégült és eltöltekezett, 
azonmód megszűnik az okozat is, azaz a szerelem, sőt ez sokszor gyűlö-
letre fordul, mint az említett esetben. Ám a másik fajta szerelem olyan, 
hogy ő a nemzője a szeretett személy iránti vágynak, nem pedig ő 
születik a vágyból vagy étvágyból ( . . . ) És mikor ez a fajta szerelem 
elérte azt, amire áhítozott, nem szűnik meg a szerelem, ha meg is szűnik 
a vágy és az étvágy, mert az okozat megszűntével nem szűnik meg az 
ok. Annál is kevésbé, mert mint mondottam, soha nem szűnik meg a 
tökéletes vágy, amely a szeretett személlyel való egyesülés gyönyörű-
ségét kívánja, mert ez a vágy társa a szerelemnek és annak lényegével 
egy; megszűnik ugyan a test szerelmi aktusaira való partikuláris vágy és 
étvágy, mivel a természet ezen aktusoknak határt szabott; mégis, jólle-
het ezek nem folyamatosak, inkább szorosabbra fűzik ennek a második 
fajta szerelemnek a kötelékeit, mintsem felbomlásukra adnának alkal-
mat" (51). 

Milyen eszközökkel valósítja meg Zrínyi négy sorban egy-
részt a tökéletes vágy és a tökéletes egyesülés érzékeltetését, és 
hogyan tesz eleget másrészt az illendőség követelményének? 

Mint láttuk, négy sorban négy metaforát alkalmaz. A sor-
zárás minden esetben verbális. Az első és az utolsó sor igéje a 
kölcsönösséget szuggerálja, de nem egyformán. A borostyán, a 
kígyó és a szőlőinda hagyományosan a női elem szinonimái az 
ölelés és az összetartozás metaforáiban, mint a simulékonyság, 
a gyöngéd, de szívós és inzisztens erő, a támaszkeresés kifeje-
zői; kettőnek, a kígyónak és a szőlőnek az akciója egyoldalú: 
oszlopra „tekereszik", fára „támaszkodik". Valójában a boros-
tyán és a fa találkozásakor is ennek az egyoldalúságnak kellene 
megvalósulnia, mert egy hajlékony és egy szilárd elem „jön 
öszve"; Zrínyi azonban az első sorban a fát is aktivizálja az 
„öszvekapcsolódik" ige kölcsönössége által. Ez a kölcsönösség 
az utolsó sorban teljessé válik, nemcsak az ige intenzitásának 
növekedése, hanem a nominális elem kettősségének megszű-
nése által is. A két phoenix azonos és egyenlő. 

Az összeolvadás, az eggyéválás metaforikus körülírása teljes: 
Zrínyi nem mond ki semmit, de a legtöbbet mondja el. Telje-
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sen logikus a „hallgass tovább, Musám" felszólítás: mert lehet-
ne-e többet mondani ennél, még ha az illem nem tiltaná is? 

Cumilla és Delimán szerelme nem az az értelemből születő 
amore perfetto, amely a neoplatonizmusban a szerelem felső 
foka; hanem a következő fokozat, amely a lelki és a testi szép-
ség szeretetében nagyobb helyet enged a testi szépség iránti 
hajlandóságnak:7 

Cumilla szép haja megkötözé szüvét 
Ifiu Delimánnak, és minden kedvét, 
Egy tekéntet vévé el minden erejét, 
Ugy hogy nála nélkül nem kivánja éltét. 

(I. 72) 

A szépség megpillantásából születő szerelemről igen hossza-
san ír Leone,8 hiszen a neoplatonizmus egyik központi kérdése 
ez; Zrínyinél a motívum használata tudatos, mert a meglátás 
(egymás meglátása, hisz mint kiderül, Cumilla is megszerette 
Delimánt) olyan következményekkel jár, amelyek egyrészt a 
Leone által is részletezett szerelem-fenomenológia körébe 
vágnak (önmaga elfeledése, szüntelen lelki és fizikai szenvedés, 
a saját létnek a másikba, illetve a másik birtoklásának vágyába 
való átköltözése9), másrészt pedig felidézik a már teljesen Zrí-
nyire jellemző végzet- és halál-motívumot; Cumilla halála 
ugyanis nem magából a szerelemérzés intenzitásából követke-
zik, hanem a végzet által eleve kimért balsorsot és a szintén 
megváltoztathatatlan körülményeket felmérve, Cumilla maga 
kéri és idézi önmagára a halált. Cumilla alakjában és történeté-

7L. Leone Ebreo: Dialoghi d'amore. Ed. crit. a c. di S. Caramella. 
Bari, 1929. 196. Az idézetek lapszámai a szövegben. — A kötet Zrínyi 
könyvtárában ma is megvan, zágrábi jelzete BZ 89; Velencében jelent 
meg 1552-ben. 

8Uo. 183-186,260-275,313-317. 
9 A szerelmi szenvedés és egymás tökéletes birtoklásának vágya 

pontosan meghatározott fizikai és pszichikai jelenségek sorát idézi elő. 
Leírásukat 1. uo., 5 4 - 5 6 . 
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ben határozottan jelen van egy bizonyos „földmélyi", khthoni-
kus elem: az egyesülés metaforái közül erre utal a kígyó, vala-
mint a halált hozó sárkányvér. 

Mi Cumilla vétke, azon felül, amiről nem tehet, mert Cupi-
do mérgezett nyilának nincs ellenállás? Zrínyi két sort ír erről: 

Cumilla tisztességét hátra vetette, 
Sem az nagy császár atyját meg nem böcsülte . . . 

(XII. 39. 2 - 3 ) 

Vét tehát a decor szabályai ellen: mint nő (sőt mint szűz) 
maga tesz kezdeményező lépést; mint gyermek és mint alatt-
való, vét a patria potestas és az auctoritas regia tisztelete ellen. 
Az ilyen cselekedetek csak majd kétszáz év múlva lesznek 
dicséretesek az irodalomban. Zrínyi nem dicsérheti, csak exku-
zálhatja őket. Először is, sajnálhatja a végzetes szeretőket; má-
sodszor, egy pillanatra megmutathatja Cumillát a maga ember-
ségében, mint okos asszonyt, aki az államrezon szabályait 
közelről ismerő fejedelmi sarj bölcsességével akarja lebeszélni 
az ő urát egy veszélyes lépésről; hiába, mert Delimánt „győzé 
végre az tisztesség": az, amit Cumilla „hátra vetett". 

Mindkét szerelmes érzéseire jellemző azonban, mindvégig, a 
Leone által többször jellemzett sfrenamento, „féktelenség, 
korlátot nem ismerés". 

„A féktelenség nem a bujálkodó szerelem sajátja, hanem sajátszerűen 
jelen van minden mélyreható és nagy szerelemben, akár tisztességes az, 
akár tisztességtelen; csakhogy a tisztességes féktelenséggel nagyobbra nő 
a virtus, a tisztességtelennel pedig a vétek. ( . . . ) Az a szerelem, amelyet 
az értelem szabályoz, nem kényszeríti a szerelmest, ezért jóllehet nevé-
ben szerelem, hatásában nem az. Mert a valódi szerelem erőszakot tesz 
az értelmen és a szerető személyen . . . " (54). 

Cumillát a szerelem ereje kényszeríti; Delimánhoz pedig, 
akár magához a „vitézi" témához, illik a szerelem. Az indokul 
hozott Mars—Venus kapcsolat mint planetáris konjunkció és 
mint szimbólum egyaránt jelen van Leone szövegében: 
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„a kéjes természetű Venus szereti a lángoló Marsot: ezért az asztro-
lógusok egymás iránt igen barátságosnak mondják a két bolygót, s állít-
ják, hogy Venus jóakaratú aspektusa mérsékli Mars harciasságát" (134); 
„Venus a Marssal való konjunkció és annak ereje révén túlzottá és sza-
badossá fokozza az emberi vágyakat" (288-289) . „In galea Mártis ni-
dum fecére columbae." 

Lássuk tovább a Syrena-előszó tömör nyilatkozatait. Két 
állítás követi egymást: a „nem tagadhatom, hogy olykor az is 
nem bántott", és rögtön a másik: „osztán nem egyenetlen az 
szerelem vitézséggel". Vitnyédy levelében a sorrend fordított: 
„az is vitéz emberhez illik, s csaknem tulajdonok is nekik, 
noha másaknak is vagyon részek effélében". A szerelem-él-
mény partikularitása egyfelől, és a testi szerelemnek valamely 
nemes kvalitáshoz való kötöttsége, tehát magasabbrendűvé vá-
lása másfelől. 

Jellemző Zrínyi szövegében a „bántott" kitétel: a szerelem-
filozófia és -fenomenológia szenvedés-karakterét idézi. Egyéb-
ként pedig arra utal, hogy az „amor per prova inteso", a sze-
mélyes élmény, „kipróbálás" révén megismert szerelem mint-
egy közösséget teremt, amelynek tagjai mindazolc, akik már 
átestek a szerelem próbáján, tehát annak megértése, intelli-
genciája is birtokukban van, és magyarázat nélkül is tudják, mi 
rejlik az irracionális, alogikus, olykor visszás cselekvések és lát-
szatok mögött; ezért szólhatnak is róla. 

Tasso a Poéma Eroicoban tekintélyes teret szentel a szere-
lem-ábrázolás kérdésének, pontosabban cáfolja azt a véle-
ményt, amely szerint a hősi és komoly tárgyhoz, a hősi karak-
terhez nem illik a szerelem. 

„Én azonban mindig is ellenkező véleményen voltam, mert úgy gon-
doltam, hogy a hó'skölteményhez illenek a szépséges dolgok: a szerelem 
pedig szépséges, amint azt Phaidrosz is mondja Platónnál; (. . .) De azt 
sem lehet tagadni, hogy a szerelem olyan szenvedély, amely a hősök 
tulajdona (passione propria de gli erői), mert azok két fő szenvedélynek 
vannak alávetve, amint azt Proklosz, a platonikus szekta nagy filozófusa 
állítja, mégpedig a haragnak és a szerelemnek; és ha az egyik illik a 
hőskölteményhez, a másik sem lehet semmiképpen kifogásolható" (PE 
II. 106). 
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Mind Zrínyi, mind Vitnyédy ismeri ezt a nézetet; talán 
éppen Tasso szövegéből? Vitnyédy megfogalmazásában még a 
proprietas terminus is szerepel. Mégis, Vitnyédy levele az 
„efféle" szó használatával egyértelműbben a szerelem fizikai, 
tiltott, „setétben" elkövetett cselekvéseire utal, míg Zrínyi elő-
szava tágabb értelműnek fogható fel: ugyanis az ő „bántott" 
terminusa a szenvedély egészére enged következtetni. 

A forrást illetően maga Zrínyi két Petronius-sort idéz, de 
egyáltalán nem biztos, hogy a szerelemnek vitézséggel „nem 
egyenetlen" voltát valóban abból tanulta volna; csak nyilván a 
két sor aforisztikus tömörsége, az általa kifejezett concetto 
kifejező ereje miatt esett rá a választás, mikor Zrínyi a tételt 
illusztrálni akarta. 

A szerelemnek hősi témában való ábrázolását Tasso 
poémája vetette fel először; egyike volt a bírálói által vitatott 
pontoknak, a csodás elem és az epizódok sokasága mellett. 
Tasso megvédte álláspontját; a Poéma eroicoban elméletileg, a 
Conquistataban pedig mindennél erősebb bizonyságát adta 
annak, hogy a szerelmi motívumot a „minta-poémában" is 
helyénvalónak tartotta.10 

A „Liberata" és a „Szigeti veszedelem" nőtípusai 

Ha a teljesen izolált (és személyes jellegű) Olindo-Sofronia 
epizódot és a vérszegény Gildippe-Odoardo „szeretők és hitves-
társak"-párost nem tekintjük - és joggal, mert karakterük 
Zrínyi felfogásával is inkompatibilis, az utóbbiaknak pedig tör-
ténetük sincs - , három olyan nőalak marad, akinek nemcsak 
karaktere, hanem története is van, amely vagy része a főcselek-
ménynek, vagy szoros köze van valamely főalakhoz: Clorinda, 
Erminia és Armida. Clorinda klasszikus elődje a harcos szűz, 
Camilla; Armidáé a varázslatban Kirké, a szerelemben és 

1 0 A XVI. ének Armida-Rinaldo jelenetéből egyetlen ottavát törölt 
Tasso, a 10.-et, valószínűleg a „fico" szó szalonképtelensége miatt. 
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szerelmi „rabtartásban" Kalüpszó, elhagyatásában Dido; 
Erminiának nincsenek klasszikus elődei, mert ő a romanzo és a 
pastorale szülötte. Mindhárom pogány; egy harcos ellenség, 
egy cselszövő-varázsló ellenség, egy pedig (Erminia) potenciális 
renegát, mert a szerelemérzés — ha sikertelenül is — szférájának 
elhagyására készteti, egyetlen pozitív, karakterétől elütő hősi 
cselekvéssel, hősi álöltözetben. 

Előzményeik ellenére, a három nőfigura Tasso teremt-
ménye, és karakterük, történetük iskolát teremt a barokk 
epikában. 

Zrínyi két nőalakot hagy meg. Az írhassak mint volt cél-
kitűzés és a „történeti tudat" egyaránt lehetetlenné tette a 
Clorinda-Camilla típusú amazon megteremtését; maradt az 
Erminia- és az Armida-típus. 

Az Erminia-történetből kimaradt a hiábavaló, viszonzatlan 
szerelem; Zrínyi nőalakjai ugyanolyan célratörőek, mint a 
férfiak; mint láttuk, mindkettő „okos asszony", a férfi-társ 
szerető páija. Borbála is él a „travestimento" eszközével, mint 
Erminia: ő azonban nem amazonnak öltözik, hanem férfinak, 
bizonyos tekintetben pedig „visszaöltözik" — töröknek, hiszen 
az volt. Magatartása a decor követelményeinek eleget tesz, 
mert a harcosnak való öltözés hitvesi szerelemből történik11 

(Zrínyi, aki szintén quandoque dormitat, nem törődik azzal a 
csekélységgel, hogyan jut ki Borbála Szigetből - engedéllyel? 
anélkül? a mintaszerű militaris disciplina köréből? 1 2 ), azon-
felül a női bátorság ábrázolásának megvan a történeti hitele is: 
Zrínyi nyilván tudta, hogy az asszonyok több végvárban a 

1 ' Vö. Arany János: Zrínyi és Tasso 1859. - Prózai művek, id. kiad. 
411. ahol nyilvánvalóan Borbálára céloz a kitétel: „Női vitézség nőiség -
gel indokolva". 

1 'Zrínyi kevés számú következetlenségeiről, kis hibáiról 1. Klaniczay 
Tibor: Zrínyi Miklós. Bp. 1964 2 . 248-249. - Nem lehetetlen, hogy a 
Borbála-történet csakúgy, mint a Juranics-Radivoj epizód „fabulás"jel-
lege, azaz imitációs alapú epizód-volta miatt kap szándékosan irreális, 
illetve célszerűüen, következetlen vonásokat is. 
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harcoknak is részesei voltak, tehát a magyar olvasó előtt nem 
tűnhetett visszásnak Borbála tette.13 Mégis, a tény, hogy 
kimondottan harcoló nőt nem ábrázol, kétfelé mutat: egyrészt 
arra, hogy a magyar történelmi tényben nem talált epikaivá 
lényegíthető karaktert, mert nem volt a ténnyel azonosítható 
illusztris irodalmi, eposzban megjelenített cselekvéstípus; más-
részt arra, hogy a harcoló nő irodalmilag szentesített figurája és 
cselekvéstípusa individuális jellegénél fogva nem felelt meg 
Zrínyi exemplum-adó célkitűzésének. 

Amint láttuk, Borbála története ott kezdődik, ahol az 
Erminiáé végződött, illetve a leány szándéka szerint végződnie 
kellett volna; a travestita kiszökést ezért nem is kell vívódásnak 
megelőznie, mint az Erminiáét, mert az asszony tette, mint 
említettem, a decor szemszögéből helyénvaló. 

.Nem úgy Cumilla esetében: kínos töprengés és tanácskérés 
előzi meg a döntő lépést. A császárleány tetteiből teljes mér-
tékben kimarad mindaz, ami Armidában cselszövés és varázslat 
volt. A szép damaszkuszi hercegnőt rontó útjára a fejedelmi 
nagybátya küldte, akinek auctoritasa alá tartozott, s ő mondta 
ki a szavakat, amelyek Armidának tulajdonképpen mindenre 
jogot adtak (kivéve a Rinaldo-szerelmet, ami a rontó akaratnál 
erősebbnek bizonyult): „Mindent szabad hitünkért és 
hazánkért". („Per la fé, per la patria il tutto lice".) 

Cumillát szituációja teljes passzivitásra kárhoztatná; ez alól 
nem oldja fel, nem segíti megszabadulni semmilyen felső 
döntés. Magának kell határoznia, s ezért kell Zrínyinek oly 
erős és „földmélyi" szerelmet támasztania, ábrázolnia benne, 

1 3 A Borbála-epizód lehetséges forrásairól 1. Széchy K., Gróf Zrínyi 
Miklós (1620-1664). II. Bp. 1 8 9 8 . 1 6 5 - 1 6 6 . Egyik forrás - a História 
Szigetvárnak veszéséről - modern kiadását. 1. Balassi Bálint és a XVI. 
század költői. Kiad. Varjas Béla. Bp. 1979. A Borbálára vonatkoztat-
ható részek: 8 5 6 - 8 5 7 , 859. Az asszony vitézi halála lenne a felelet 
Borbála történetének befejezetlensége. Zrínyi a dédapa megdicsőülésé-
nek énekét még Deli Vid történetével sem zavarta meg. 

4 Irodalomtörténet 84/4 
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amely minden egyéb megfontolást elsöpör: számára a szerelem-
ben tulajdonképpen ugyanaz az ,.impetus"14 teremt új hely-
zetet, amelyet a költő a Vitéz hadnagyban annyira dicsért, s 
annyira kívánatosnak tartott; ugyanaz a bátorság, amely a 
.jelenvaló jót"1 5 elmulasztani nem engedi. 

Végső soron tehát mindkét nőalak történetében a szerelmi 
tipológián belül a heroikus elemekre kerül a hangsúly. Borbála 
harcos travestimentoja úgy megy végbe, hogy „száll Márs ő 
szüvében", amely belülről irányítja a férfi és barbár irányban 
megvalósuló szerelmi metamorfózist. Cumilla metamorfózisa a 
végzettudat bizonyosságával alakul ki: végzettudó imájában az 
idilliumok és az Arianna végletes hősi szenvedést sugalló mito-
logémái tűnnek fel: Enceladus, Ixion, Prometheus. Ezzel pár-
huzamosan Cumilla biztos jelet kér Istentől, és a jel nem önma-
gára, hanem Delimánra vonatkozik. Delimán igazán akkor vál-
tozik a végzet által halálra kijelölt hőssé, mikor Isten ennek 
jelét Cumillában adja meg, az asszony saját kérésére: 

. . .avagy hogy ha Zrini kardja ellen 
Nem vagy elegendő, ölj meg előbb engem. " 

(XII. 103. 3 - 4 ) 

Ami meg is történik. Delimán biztos halálát Cumilla halála 
jósolja meg. 

Mindezt elmondani azért volt fontos, mert a két nőalak 
kétféle attitűdjéből a szakirodalom egy része kétféle erkölcsi 
normarendszerre következtetett;16 holott a sfrenamento 
mindkét esetben jelen van, a heroikus vonások úgyszintén; 
Zrínyi nem direkt erkölcsi disztinkciót alkalmaz, hanem az 
eposzi struktúrán belül az egyik figurát egy, az igazságtalan 

1 4 L . Zrínyi Miklós Összes müvei I. Kiad. Klaniczay T. Bp. 1958. 
578. 

1 5 U o . 571. 
"I lyen értelemben nyilatkozik Arany, Széchy, Krajcsovics, Né-

gyesy. 
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ügyhöz tartozó individuális hőstípus végzetének részévé avatja, 
a másik által pedig az igazságos ügy második legnagyobb hősét 
mozdítja el oda, ahol annak szintén végzetét kell betöltenie. 

A főhős és a szerelem 

Sem Goffredo, sem a szigeti Zrínyi imagójában nem jut 
szerep a szerelemérzésnek. Arany rosszallását már kivívta 
Goffredónak „jóllakott madárhoz" való hasonlítása,17 pedig a 
metafora csak azt jelenti, hogy Goffredo ismeri a világ hívsá-
gait és elfordult tőlük; bármi történt is vele az eposzi cselek-
mény előtt, annak a cselekmény során nincs továbbhatása. A 
„saturo augel" képe tehát nem „rontja a Goffredo szüzes-
ségét",18 mert a keresztény fővezér nem a castitas, hanem a 
temperantia és a continentia példáját nyújtja, amely Leone 
gradációs meghatározása szerint a következőben áll: „Mikor 
pedig az érzékiség ösztökélését az értelem a virtus segítségével 
legyőzi, ezt nevezzük mértékletességnek." Goffredo, bár maga 
immár az önmegtartóztatást valósította meg, lovagjaitól a 
mértékletességet, a mérsékletet kéri; mikor azok, Armida bájai-
nak engedve, mindenáron készek őt megsegíteni s ezzel a közös 
ügyet veszélyeztetni, Goffredo e szavakkal távozik körükből: 

1 7 L. Arany: i. m. 439. 
1 8 A megjegyzés Arany margójegyzetei között szerepel. L. Király 

E.-Kovács S. I.: Arany Tasso-kötetének margójegyzetei. FK, XXVIII. 
(1982). 271., 291. - A következó'kben hivatkozom Paolo Beni fontos 
összehasonlító elemzésére: Comparatione di Homero, Virgilio e Tor-
quato. Et a chi di loro si debba la Palma nell'Heroico Poéma. Del quale 
si vanno anco riconoscendo i precetti, con dar largo conto de' Poeti 
Heroici tanto Greci, quanto Latini et Italiani. Et in particolare si fa giu-
ditio dell'Ariosto del Sig. - In Padova, Appresso Lorenzo Pasquati, 
1607. MTA Könyvtára: 550.493. Lapszámok a szövegben; hivatkozom 
továbbá Daniello Bartoli jezsuita történész és elméletíró művére, amely 
Zrínyi könyvtárában is megvan (jelzete BZ 93): Dell'huomo di lettere 
difeso et emendato. Da P. Danielo Bartoli délia Compagnia di Giesà . In 
Venetia 1648. Lapszámok szintén a szövegben. 

4 
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„Temprate i vostri affetti", „Tartsatok mértéket érzéseitek-
ben" (Liberata, IV. 82. 2). 

Beni művének első fejezetében, amelyet a „tökéletes hős és 
hadvezér" kérdésének szentel, összehasonlítást tesz Homérosz, 
Vergilius és Tasso fővezérei, illetve legnagyobb hősei között. 
Homérosz az erkölcsöket illetően szinte azonnal kiesik e ver-
senyből, mert hőseiben a kiváló tulajdonságokat vagy azok 
mértéktelensége, vagy az homályosítja el, hogy alacsony fokon 
is megnyilvánulnak. Aeneas ellenben, Beni ítélete szerint, még 
Goffredónál is tökéletesebb lenne, ha két hiba nem ejtene rajta 
foltot: „essere stato idolatra e gentile", hogy „bálványimádó és 
pogány volt" (I. 12), valamint az „atto dishonesto", a „tisztes-
ségtelen cselekedet", a Dido-szerelem, amely annyira eltérí-
tette céljától, hogy Jupiternek paranccsal kellett őt hivatá-
sához visszatérítenie (I. 14—15). 

Az első ponttal kapcsolatban rögtön felidéződik az, amit 
Zrínyi Szulimánról mondott: 

Csak aztot kiveszem, hogy hiti volt pogán, 
Soha nem volt ily ur törökök közt talán. 

(11.44. 3 - 4 ) 

„De talán nélkül is" — folytatja Zrínyi — bizonyos, hogy 
nem volt még „ez földháton / Hlyen vitéz és bölcs". S ezután, a 
szultán uralkodói és hadvezéri erényeinek felsorolása után a 
„summa" következik: „Talán keresztyén közt is legnagyobb 
lenne" (II. 45,46). 

Ugyanarra a konklúzióra jut tehát, mint Beni Aeneassal 
kapcsolatban. A fő vétek azonban, amely Szulimán nagyságát 
végleg kompromittálja, tudjuk, a kegyetlenség, Aeneas pietasá-
nak antagonisztikus ellentéte; viszont a mozgató rugó, amely a 
tulajdonságot mintegy féktelenné, dominánssá és végzetessé 
tette, az a szerelem volt: ,Доха szerelméjén eztet cselekedé" 
(II. 47,4), szerelemből gyilkoltatta le fiát, s ezzel az egész világ 
előtt nyilvánvalóvá tette kegyetlenségét. 
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Beni szerint a tökéletes hős eszméjével ezért nem fér meg a 
szerelem: „minden bizonnyal egy sereg vezérében vagy egy 
állam uralkodójában a szerelmi szenvedély számos véteknek a 
kiindulópontja" (I. 20), és a főhős a „continenza" által lehet 
csak a legnagyobb. 

Éppen ezért Beni szerint Vergilius helyesebben járt volna el, 
hogy ha már édesítenie kellett a hősköltemény komolyságát a 
szerelem érzésével (amit önmagában véve Beni egyáltalán nem 
kárhoztat), „helyesebb lett volna, ha azt nem a főhős, hanem 
alárendelt hős történetében mutatja be" (I. 21). 

így járt el Tasso, és így járt el Zrínyi is. Dédapja család feje, 
tisztes állapotú; de még hitvesről sem esik szó, csupán az 
utódról, aki a családi glória hagyományát köteles átörökíteni. 

A költők vétke a bujaság felkeltésében 

Daniello Bartoli könyvének második részében, a Bujaság 
című fejezetben, kizárólagosan erkölcsi és társadalmi indítta-
tásból — s ennek megfelelően a jezsuita hitszónok, a prédiká-
ciós stílus hangnemében — kél ki azok ellen, akik „hátra-
hagyván a Parnasszust Ida hegyéért, a babérokat a mirtuszért, a 
hattyút a galambért, Apollót Cupidóért, a szűz Múzsákat 
közönséges szajhákká teszik" (130). 

Bartoli nem azt veti a költők szemére, hogy a szerelmet 
ábrázolják, hanem hogy a bűnt, a bujaság vétkét nemcsak 
kívánatossá teszik, hanem a költészetben való jelenlétét — mai 
szóval élve - meg is ideologizálják. 

„Ezekben immár oly megszokottá vált a bűn, hogy úgy tűnik: poéta 
voltukból egyenesen következik, hogy bujának is kell lenniük." 

Három dologgal védekeznek ezek a kártékonyság vádja 
ellen: 

„apud eos tota Impuritas vocatur Urbanitas: mivel a gyönyörköd-
tető' cselekmény és a versezet bája révén az olvasót szerelmes gondola-
tok körébe vonják, azokban végülis nem ébresztenek mást, mint gondo-
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latokat; így az, amit az olvasóban keltenek, inkább a spekulatív elme, 
mintsem a gyakorlati érzékek gyönyöre" (133). 

Erre a kifogásra Bartoli azt válaszolja: tud eseteket, 
amelyekben „egy bizonyos híres tragikomédia hatására tisztes 
nők kurválkodásra adták a fejüket" (133—134). A továbbiak-
ból világos, hogy Bartoli Guarini Pastor fido)a felé sújtja 
mennyköveit. A mai olvasó jól tudja, hogy a Bartoli által ki-
emelt idézetek a ledér és intrikus Corisca szövegéből valók; 
Bartoli erkölcsi és szociokulturális megfigyeléseit mégis lega-
lább részben tudomásul kell vennünk: a jezsuiták tisztában 
voltak a kimondott és leírt szó tömeghatásával, és a Pastor fido 
- ha nem is váltott ki éppen olyasmit, amit Bartoli példaként 
felhoz - minden bizonnyal a költészet magas fokán kifejezett 
„amore universale" hedonisztikus szépsége miatt lett népsze-
rűvé. 

A második védekezés, amit a „bujaság" költői hangoztat-
nak, már teljes mértékben a neoplatonizmus körébe vág; és 
nemcsak azt bizonyítja példaszerűen, hogy a humanista és 
reneszánsz örökség továbbélése a barokkban átinterpretálódást 
és eklektikus válogatást jelent, hanem azt is, hogy a felhasznált 
gondolati és formai elemeket tudatosan manipulálják, és rész-
ben közönségsikerre, részben erudíciós babérokra, részben 
pedig az egyházi cenzúra előtti feddhetetlenségre törekszenek. 

A második érv tehát a következő: 
„hogy ezeknek a költeményeknek más vétkük nincs, mint hogy 

bujának látszanak, holott valójában nem mások, mint allegorikus álar-
cok, amelyek mögött a legtisztább morálfilozófiai jelentés rejlik; ezeket 
édesítik meg a mesés kitalálások mézével, hogy könnyebben elfogad-
tassák s egyben ízesebbé tegyék őket" (137). 

Az antik „fabuláknak" ez az értelmezése Ficinóig (s rajta 
keresztül még távolabbra) visszavezethető; a neoplatonizmus 
egyik legtermékenyebb, a költészetben és filozófiában leg-
jobban értékesített területe ez. Leone Ebreo jelentős teret 
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szentel a kérdésnek. Meghatározása szerint a költői kitaláláso-
kon belül több értelem rejtőzik: az első a betű szerinti, amely 
jeles személyek életének és tetteinek emlékét őrzi; a második 

„a morális értelem, amely hasznos a tevékeny emberi élet számára, 
mivel helyesli a virtusos cselekedeteket és kárhoztatja a bűnöket. Ezen-
kívül, ugyanazon szavakkal, kifejezik a természet vagy ég, az asztrológia 
vagy teológia dolgainak mélyebb igazságát. (. . .) Ezeket mintegy a mese 
magját alkotó értelmeket nevezzük 'allegorikusnak'" (98). 

Meg kell mondanunk, hogy már Tasso elkezdte manipulálni 
ezt az értelmezést, mihelyst azt az „idők szigorúsága" miatt 
szükségesnek látta.19 Levelezésében expressis verbis leírta, 
hogy a költött dolgok allegorikus értelmezése semmilyen köl-
tészettani szabály körébe nem vág;20 a költő, illetve az olvasó 
szuverén joga olyan értelmet tudni vagy felfedezni a leírt dol-
gok mögött, amilyet gondol vagy akar. Nyíltan megmondja: 
azért írta meg az Allegória del poemat, mert egyéb meggondo-
lásokból szükségesnek találta. Büszke arra, hogy 

„az egész poémában nincs egyetlen akció, egyetlen fó'bb szereplő' sem, 
amely vagy aki mögött csodálatos misztérium ne rejlene. Jót fog ne-
vetni, ha majd ez új szeszélyemet elolvassa. (. . .) nem egyébért tettem, 
az igazat megvallva, mint hogy a világ száját betömjem vele [per dare 
pasto al mondo]. A nyakam töröm, hogy bebizonyítsam: egyéb célom 
se volt, mint az államot szolgálni | servir e il politico: vagyis a közjót, a 
platóni államot, a poliszt, amely az erkölcsi és filozófiai javak letéte-
ményese is); és e pajzs mögött remélem biztonságba helyezni a szerel-
meket és a varázslatokat. . . . Meglátja majd, mint kezelem, forgatom és 
forgatom ki mind a platóni, mind a peripatetikus morálfilozófiát, és a 
lélekről szóló tudományt is; és jóllehet sok éve, hogy nem olvastam 
ezekről a dolgokról, mégse félek, hogy sok hiba volna benne: csak attól 
félek, hogy nem tudtam a filozófiai dolgokat néhány szükséges teoló-
giaival is kísérni; ezért sokszor hagyok üres helyet, hogy Flaminio úr 
töltse ki [!].a maga elgondolása szerint."'1 

1 'L.Le lettere di Torquato Tasso, a c. di C. Guasti. 5 voll., 1 8 5 2 -
1855. Volume primo. Firenze, 1852. 112. 

J 0 U o . 1 1 7 - 1 1 8 . , 1 9 2 - 1 9 4 . 
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Talán sehol sem árulja el Tasso levelezése világosabban, 
milyen vérre menő kettős követelményrendszernek kellett 
eleget tennie a költőnek, aki ekkor még - sancta simplicitas! -
úgy véli, hogy fontosabb a költészettani szabályoknak és a két 
nagy klasszikus modell példájának eleget tenni, mintsem a poli-
tikai — értsd monarchikus és vallási-ideológiai — szempontot 
ténylegesen megvalósítani a hőskölteményben, hacsak nem a 
már említett módon a tárgyválasztásban és a főcselekményben. 

A századvég költői előtt már világos volt a helyzet. Távol 
álljon tőlünk, hogy az inkvizíciónak tulajdonítsunk minden 
erkölcsi, vallási, politikai megnyilvánulást a költészetben, vala-
mint hogy merő képmutatásként könyveljük el azt, ami valódi 
lélektani, történelmi és ideológiai válságból fakadó öntudatlan, 
kényszerű vagy tudatos ambiguitásként jelentkezett. Majdnem 
minden olasz irodalomtörténet leírta, hogy Torquato Accetto 
művének címe: Deila dissimulazione onesta — A tisztes színle-
lésről (1641) egyik alapvető definícióját adja a „kívül-belül" 
szorongató kor életérzésének és viselkedési normájának. Amint 
Malvezzi mondotta: „Olykor fékezni kell a beszéd szabadságát, 
ha már az élet szabadsága megromlott".2 2 

Marino nem merül el a probléma történelmi és etikai mély-
ségeiben. Mindenáron el akarja fogadtatni magát, és a szabad-
ságát arra, hogy azt írhasson és publikálhasson, amit akar, és az 
ezért folytatott küzdelemben - győz. 

Az Adone előszava, amelyet Chapelain írt, de amelynek 
alapeszméjét és bizonyos adatait nyilvánvalóan maga Marino 
szolgáltatta, ennek a győzelemnek egyik állomása, mert nem 
mást kodifikál költészetelméletileg, mint azt, hogy az elbeszélő 
költészetben a nem heroikus téma is lehet illusztris. „Action 
illustre advenüe durant la paix", illusztris cselekmény, amely 
békeidőben zajlik; „il faut que le subject du poème ( . . . ) soit 
illustre sans meslange de guerre", szükséges, hogy a költemény 

a a Idézi С. Jannaco-M. Capucci: Л Seicent о. Milano, Vallardi, 1963, 
643. 
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tárgya anélkül is illusztris legyen, hogy háborút vegyítenének 
bele. Mi lehet békében illusztris? Azok a foglalatosságok, 
helyek, tárgyak, illetve azok elmondása és főleg leírása, 
amelyek a békeidőben folynak, illetve csak olyankor lehet 
velük teljes szívvel foglalkozni: és „l'amour y ayt la plus grande 
part", a szerelemé a főszerep, a többi csak járulék!2 3 

Ez a költészetelméleti megtámogatás; és Marino az erkölcsi 
kifogásokat is ki akarja védeni, legalábbis forma szerint. A 
világirodalom legérzékibb vers-monstrumában, amelynek be-
vallott fő tárgya a testi szerelem, minden ének előtt ott áll az 
allegória. 

A nyolcadik ének Venus és Adonisz egyesülésének éneke, 
149 strófában. Előtte az allegória így szól: 

„A Gyönyör, amely a tapintás érzékének kertjében tartózkodik a Buja-
ság társaságában, azoknak az elvetemült vélekedését hangoztatja, akik 
az érzéki élvezeteket tartják a legfőbb jónak. Adonisz, aki levetkezik és 
megfürdik, az embert jelenti, aki a hús rabságába esvén és elmerülvén az 
érzékek hullámaiban, mezítlen marad, a jóság és az erények köntöse 
nélkül. A vele játszadozó Venus cirógatásai a féket nem ismerő és 
szégyentelen hús hízelkedését jelentik, amely szereti és örömmel becéz-
geti a gyönyört."24 

Olvasta volna csak Arany: itt látott volna igazi „kéjsóvár 
olaszt, aki imádkozik, mielőtt a bűnt elkövetné"! 

„Nem tagadom - fejtegeti Bartoli - , hogy az antikok közül néme-
lyek, hogy elfátyolozzák a köznép szeme előtt teológiájuk titkait, elrej-
tették, mint Silenus szobraiban a kincset, azt, amit ők igazságnak hittek 
. . . így hát a pogányok teológiájából nem maradt fenn az emberek 
számára más, mint az istenek házasságtöréseinek, lopásainak, gyilkossá-
gainak története, amelyek az igazat megvallva igen méltatlan eszközök 
arra, hogy általuk az istenség misztériumait magyarázzák. A mai költők-
nek azonban az ilyesmire sem alkalmuk, sem gondjuk nem lehet. S ha 

5 3 L . Giovan Battista Marino: Tut te le opere. vol. ll.L'Adone, tomi 
I—II, a c. di G. Pozzi. Milano, 1976.1. 1 8 - 1 9 . 

í 4 U o . 4 2 3 . 
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lenne is, ugyanolyan arcátlan, mint bűnös dolog lenne olyan eszközt 
használni, amely szöges ellentétben áll az állítólagos céllal" (139). 

A bujaság költőinek harmadik védekezése az, hogy „írá-
saikkal nem a mások kárát, hanem a maguk dicsőségét szol-
gálják" (140). 

Az ilyesfajta dicsőség az örök kárhozatba visz. Bartoli pok-
lában ott sínylődnek, mint bujaságra ösztökélők, Petronius, 
Apuleius, Ovidius mellett Horatius és Catullus, sőt Martialis is, 
valamint „a mi nyelvünk költői közül is páran, akik még náluk 
is rosszabbak" (148). „Mit ér nektek az, ha ott fognak benne-
teket dicsérni, ahol nem vagytok, és ott szenvedtek gyötrel-
meket, ahol majd lakoztok mindörökké? " (151). 

„Halljátok, ti Luciferei a földnek!" — kezdi intő szózatát 
Bartoli. Az erkölcstelenség költőinek nem lesz tartós híre a 
földön, mert a józan értelmű és bölcs emberek szemében 
„tehetségetek rosszra használt virtusa olyan lesz, mint a gigá-
szok hatalmas, de gonosz ereje" (151). 

„Ám ha semmi nem gyó'z meg benneteket: íme tekintsétek az Istent, 
aki leszállt egy istálló rútságába, a szegénység nyomorúságába, . . . a 
gonosztevó'ként való elítéltetésre, egy lator halálára. Nézzétek rajta az 
ostorcsapások nyomait, a töviskoszorú alól kiserkedő vért, mezítelen-
ségének szégyenében, merő fájdalomként odafenn a keresztfán. . . . 
Kívánt ő tőletek valaha mást, mint hogy életetekben követői, halálotok 
után társai legyetek? " (152). 

* 

Zrínyi könyvtárában Apuleius és Petronius kivételével min-
den ,Jcárhozott" klasszikus kötetei megvoltak; némelyik több 
kiadásban is, fordításban is. Marinónak minden költői műve 
ott szerepel, a Dicerie sacre kivételével. Az álszemérem éppoly 
távol állt Zrínyitől, mint a vakbuzgóság és a felekezeti gyűlöl-
ködés. 

Biográfiája és költészete egyaránt tanúsítja, hogy „bán-
totta" olykor a szerelem. Költői programja azonban éppen 
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fordított, mint a Marinóé: eposza „poème de la guerre", 
amelyben a szerelemnek csak annyi és olyan helye lehet, ami a 
vitézséggel összefér, tehát a hősi karakter a domináns, a szere-
lem olyannyira „járulék", hogy maga is hősi jelleget öltve 
emelkedhet csak arra a fokra, hogy ábrázolható legyen. 

Tudta-e vajon, hogy a szerelmi téma bevezetését a hősköl-
tészetbe éppen egy Petronius-szöveggel igazolta? 2 5 Minden-
esetre nem a Marino által visszataszító, véres dűvadnak ábrá-
zolt Mars áll Venus mellett, nem is a gyermek-antihérosz 
Adonisz, hanem az a Mars, aki a vitézi virtusnak és a hősies 
szerelemnek a géniusza Zrínyi költészetében. 

Nincs allegóriára szüksége, mert költészete nem discorso 
obliquo: a dolgok, személyek és események önmagukat jelen-
tik, illetve önmaguk univerzális értelmét. Nem tulajdonít más 
értelmet a szerelemnek sem, tehát csak röviden közli, hogy írt 
róla, hogy miként írt róla és miért. 

Mi indokolja hát a Feszületre című vers kezdő strófáját? 
Semmiképpen sem a szerelmi költészet miatt érzett bűntudat. 
A szerelmi költészet említése itt ugyanúgy az alacsonyabb 
fokról a magasabbra, a méltóbbra való lépést jelenti, mint 
ahogy az eposz első szakasza a szerelmi témáról a hősi témára 
való áttérést. A kereszt Jézusának heroikus karakteréről és az 
imitatio Christi szintén hősi értelméről másutt szóltam.26 

Mindenesetre a szerelmi témának és a feszület Krisztusának 
egymás mellé helyezését talán Bartoli szónoklata inspirálta, ha 
nem is a szerelmi költészet szabadossága miatt (hiszen a buja-
ság bűnének kívánatossá tételéről Zrínyinél szó sincs), hanem a 
már említett okból: a fokozati különbség érzékeltetésére. 

Végezetül: a hedonisztikus jellegű amore universale képsorai 
a lírikumokban tűnnek fel,2 7 az eposzban a „szerelmi rá-

2 5 Jelzi Négyesy L., Gróf Zrínyi Miklós Művei. I. Költői művek. Bp. 
1914. ,388. 

2 6 L. Király E.-Kovács S. l.,A meghajló és beszélő feszület jelenete 
a „Szigeti veszedelem" II. énekében, ItK, LXXXV. (1981). 3 8 2 - 3 8 3 . 

2 7Vö. Kovács S. l.,A lírikus Zrínyi. Sajtó alatt. 
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beszélő", az öreg Fáti nem használja őket. Érvelésének gerin-
cét a következő állítások alkotják: a szerelem minden fölött 
uralkodik: a hatalom, a szépség, a bölcsesség engedni kénytelen 
neki; a szerelmi sebre nincs gyógyír; az ég, a nap irigység nélkül 
osztja jóságát; Isten rendelte mások hasznára a jót és szépet, s 
aki fukarkodik velük, Isten kedve ellen tesz. 

Az érvelésben az amore universalénak nem hedonisztikus, 
hanem filozofikus sajátosságai uralkodnak. Különösen ez a két 
sor: 

Nem-é ez az kék ég, kit látunk magasban, 
Közli velünk szépségét és örül abban? 

(XII. 36. 1 - 2 ) 

mintha annak a Leone által bőségesen fejtegetett neoplatonista 
gondolatnak lenne sűrített megfogalmazása, amely szerint 
Isten szereti teremtményeit, nem azért, mert kívánná őket, 
hanem mert javukat és tökéletesedésüket kívánja: 

„ez a tökéletesség, amelyben a teremtmények Isten szerelme által gyara-
podnak, az istenségnek (ha szabad róla ezt mondani) elégedettséget és 
örömet ad, és benne az ő legmagasabbrendű tökéletessége még jobban 
felragyog . . . És a tökéletességnek eme gyarapodása és a rajta érzett 
öröm egyáltalán nem magában az Istenben található, hanem csupán a 
teremtményeihez való viszonyában . . ." (235). 

Isten a maga tökéletes szépségét is különböző fokokon közli 
teremtményeivel, (354-357) s „az isteni szerető gyönyör-
ködik abban a növekvő szépségben, amelyben a szeretett világ-
mindenség az isteni szerelem által részesül" (369). Mindezt 
erősíti a XII. ének következő szakaszának nap-metaforája, 
amely a neoplatonizmusban az intelletto divino látható kép-
mása (179). 

Inkább kérdésfelvetés ez, mintsem állítás; a szépséget közlő, 
örvendő ég és a nap neoplatonikus metaforájának jelenléte a 
szerelmi érvelésben mégis elgondolkoztató, bár további kuta-
tást igényel. 




