
A ZRÍNYIÁSZ MAGYARÁZATÁHOZ. 

Ha a Szigeti veszedelmet olvasni kezdjük, a legelső színtér, 
ahová bennünket a költő vezet : az ég, Istennek az udvara. Itt lát-
juk az Urat, bosszúálló haragjában a bűnökbe sülyedt magyar nem-
zet ellen, melyet büntetni készül s angyalai közül ezt a büntetést 
Mihály arkangyal meg is indítja. Ez a kezdet hatalmasan üti meg 
mindjárt azt a hangot, amely az egész Zrinyiászt végigkíséri : a fen-
ségnek a hangját. A fenségnek ez a költeménye, a fenség képeinek 
ez a sorozata az elképzelhető legmagasztosabb fenségnek a képzetei-
vel indul meg: az Isten udvarával, jóformán magának az Istennek a 
szavaival. Már ez a bevezetés, ez a színtér, ezek a képek tájékoztatnak 
bennünket arra nézve, hogy itt, legalább bizonyos tekintetben, val-
lásos jellemű költeménnyel van dolgunk. A Zrinyiász figyelmes olva-
sása csak megerősíthet bennünket abban az első [benyomásunkból 
fakadó meggyőződésünkben, hogy a Szigeti veszedelem fogantatásá-
ban, cselekvényében, irányzatában, alakjainak rajzában nagy, igen 
fontos szerepe van a vallásos elemnek, sőt vallásos felfogásnak. 

A Zrinyiász cselekvényének rövid foglalata a következőkben 
mondható el. Szolimán császár haddal jön Magyarország ellen és 
Szigetvárat ostrom alá fogja. Zrínyi imádkozik a feszülethez, bocsá-
natot kór nemzete számára, Isten irgalmába ajánlja hazáját és egy-
szersmind felajánlja, mintegy váltságul, bűnös nemzeteért a maga 
életét. A feszület azt feleli, hogy Isten meghallgatta kérését, elfogadja 
vértanúhalálát és örök üdvösséget igér neki. 

Amit ekként a feszület megjövendöl, annak megtörténtét adja elő 
a Zrinyiász tulaj donképeni cselekvénye. Zrínyi csakugyan elesik ; 
azonban az Isten kiválasztott ostora szintén eltörik : elesik Szolimán 
is, még pedig nemcsak eszmei tekintetben, hanem a szerkezet zárt-
ságának tekintetében is fényes megoldással. Zrínyi keze által esik el 
Sziget alatt a török császár és Szolimán halálával, ki az egész török 
történet legnagyobb hőse, legnagyobb hódítója, a török hatalom leg-
félelmetesebb ereje törik meg ott a megostromolt, végre kivívott 
Sziget alatt. Ott adja ki úgyszólván lelkét a Nyugatot fenyegető 
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török hatalom. Innen kezdve a török többé európai országokat nem 
foglal soha. Ez a nagy nemzettörténeti, de egyúttal nagy világtörténeti 
fontossága is a szigeti ostromnak. 

Mi volt az a sugallat, amely a költő Zrínyit annak a történeti 
anyagnak, melyet epikailag föl akart dolgozni : az ő nagy őse utolsó 
küzdelmének és halálának ilyen felfogására vezette ? Mi bírta rá 
arra, hogy ezt a történeti anyagot annak az eszmének kifejezőjévé 
tegye, hogy a szigeti Zrinyi Miklós hősi halála tulajdonkép a magyar 
nemzet váltsága, Isten irgalmának, kegyelmének az eszköze ? 

A magyar nemzet el van vetve, az Isten felindul ellene, rábo-
csátja haragjának ostorát és ime, akad egy, az Istennek kedves vitéz, 
aki bűnös nemzeteért föláldozza magát. Áldozatát az Isten elfogadja 
és irgalmának a sugarát lebocsátja Magyarországra. Mikor ekként 
Zrinyi halálát a költő úgy állítja elénk, mint egy igaz embernek az 
elégtételét egy egész, vétkekbe merült sokaságért, egy egész bűnös nem-
zetért : látnivaló, hogy nem a Krisztus váltságának egyetemes keresztyén 
tanításából meriti motívumát, nem ennek az analógiája az, amit a 
Zrinyiászb&n találunk. Krisztus váltsága, minden keresztyén egyház 
dogmatikájának ez az alapelve, a katholikus egyház tanításában tovább 
fejlődött. Ebből a krisztusi váltságból alakult ki a jó cselekedetek tana, 
amely szerint egyeseknek a maguk üdvösségére nézve már fölöleges 
jócselekedeteit Isten irgalma azoknak a javára fordíthatja, kik az üd-
vösségre való érdemben fogyatékosak. A jócselekedeteknek ez a tana, 
mely magában foglalja a szentek tiszteletének és segítségül hívásának a 
tanát, az, a mivel a protestáns felfogás a legélesebb ellentétbe kerül 
s Zrinyi ennek az egyetemes keresztyén dogmának ebből a katho-
likus továbbfejlődéséből veszi a maga sugallatát. A Zrinyiász épen 
ennél az alapeszméjénél fogva, mely a költemény minden részét át-
hatja és költői jelentőség tekintetében is fölemeli, a szó legszorosabb 
értelmében katholikus költemény. 

Akik a Zrinyiász ilyen felfogása ellen foglalnak állást, fel szok-
ták hozni, hogy ez a Znnyiászban világosan, határozottan, kétségbe-
vonhatatlanul megmondva nincs. Azonban, ha összevetjük azt, ami 
ebben a fejtegettük eszmekörben a Zrinyiász különböző helyein talál-
ható, ez az összevetés teljesen igazolni fogja a mi felfogásunkat. 

Hogy tisztán katholikus felfogásról van szó, az iránt már az első 
ének bevezető versei semmi kétséget nem hagynak fenn : 

Az nagy mindenható az földre tekénte, 
Egy szem fordulásban uilágot megnézte, 
De leginkáb Magyarokat efzben uette, 
Nem iárnak az uton, kit fia rendelte. 

Irodalomtörténet. 14 
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Látá az Magyarnak álhatat lanságát , 
Meghuetvén az Istent, hogy imádna báluánt ; 
Chak az, erefztené száidra az zablát, 
Chak az, engedné meg, töl thetné meg torkát . 

Hogy ő fzent nevének nincsen tiszteleti, 
Ártatlan fia uérének böchületi , 
Jószágos chelekedetnek n inch keleti . . . 

A következő strófák egyikében olvassuk, mikor már maga aa 
Isten mondja el Mihály arkangyalnak a magyarok sülyedését : 

Nézd, a m a kemény nyakú és kemény Sciták 
Jó Magíaroktul melly igen el fajzottak, 
Szép keresztény hitet lábok alá nyomtak, 
Gyönyörködnek külömb külömb uallásoknak. 

Később, mikor jótéteményeit sorolja föl az Isten, melyekkel a 
magyarokat megáldotta, így folytatja : 

Szentséges lölkömöt reáiok szállattam, 
Az keresztény hi t re fiam által hoztam, 
Szent királyokkal is meg ajándékoztam, 
Békeséget, tisztességet nekik at tam. 

De ők ennyikért, Ah, nehéz mondany, 
Ah, háládatlanok és mertek el haduy, 
Nem szégyenlik Is teneket elárulni, 
El lenemre minden gonoszban merülni . 

Ezek a strófák a legvilágosabban utalnak Zrínyinek tiszta katho-
likus meggyőződésére. Különösen az a sor fontos a mi szempontunk-
ból, ahol a fóságos cselekedetet említi. Ezt a kifejezést nem tekint-
hetjük olyan vététlenségnek, mely esetleg jutott Zrínyinek a tolla 
alá, azaz merőben erkölcsi vonatkozásúnak. A költő Zrínyinek 
ugyanis egészen komoly, alapos, beható theologiai műveltsége volt, 
Pázmány Péter udvarában nevelkedett, az ő oktatásában részesült és 
ez, Pázmány iskolája, feltótelezteti velünk, hogy mikor theologiáról 
van szó, nagyon jól tudta annak a kifejezésnek, melyet használt, a 
dogmatikus értékét. A jócselekedeteket nem emlegeti egyszerű költői 
cifraság gyanánt, hanem bizonyára tudta, mit akart vele mondani. 

Hogy Zrínyinek ez a Pázmánynyal való kapcsolata az ő lelki vilá-
gának a fejlődésére is mily nevezetes, erre nézve megjegyezhetjük még 
a következőket. A Zrinyiász tendenciája : a magyarság erkölcsi és 
anyagi erejének felújítása és összeszedése a török vészszel szemben, 
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a törökök okozta csapásoknak, szerencsétlenségeknek az elhárítására, 
a tőlük való megszabadulásra ; alapeszméje pedig, említettük, mily 
szoros kapcsolatban van a jócselekedetek dogmájával. Ha Pázmány 
életét ós munkásságát figyelembe vesszük, igen feltűnő, hogy Páz-
mány két első polemikus munkája épen ezek körül a kérdések körül 
forog. Az egyik a körül a kérdés körül, hogy hogyan, mily forrás-
ból nyerheti vissza a magyarság a maga régi erkölcsi erejét és anyagi 
hatalmát; a másik pedig a jócselekedetek kérdése körül. Mikor Páz-
mány fellép, két nagy hatást keltett protestáns polemikus munka 
még feleletlen katholikus részről. Egyik Gyarmathi Miklós Keresztyéni 
felelete, ki Monoszlai András, veszprémi püspök De invocatione et 
veneratione Sanctorumát (1589) ostromolta, tehát a jócselekedetek 
dogmáját támadta ; a másik Magyari István, sárvári prédikátor 
könyve Az országokban való sok romlásoknak okairól (1602). Ezekre 
a munkákra való két felelet Pázmány két első műve. Tehát Pázmány 
lelkét épen az a két téma foglalkoztatja elsőben, amelyből Zrinyi a 
Szigeti veszedelem tendenciáját és alapgondolatát meríti. 

Ilyen szorosba kapcsolat Pázmány és Zrinyi gondolatvilága kö-
zött. Hogyha ennek magyarázatául Pázmánynak a hatására gondo-
lunk, melyet ő a fiatal Zrinyi Miklós lelkére gyakorolt, akkor min-
denesetre föltehetjük, hogy az a theologiai műveltség, melyet Zrinyi 
magával vitt, igen alapos volt, hogy ő tudta azoknak a szavaknak 
theológiai értékét, melyeket akár mint prózaíró, akár mint költő 
használt. így tudta azt is, hogy mikor ezt veti szemére a nemzetnek : 
«jóságos cselekedetnek nincs keleti,» — akkor a katholikus egyház-
tól való elpártolását, hitbeli hűtlenségét veti a szemére. 

De még meggyőzőbbé válik a dolog, ha a Zrinyiász cselekvényé-
ben tovább megyünk és a második éneket vesszük elemzés alá. Ez 
az ének a Magyarországra induló Szolimán császárt és hadát írja le, 
ki még nincs elhatározva, hogy Sziget ellen támadjon-e, vagy más 
erősség ellen. Ezzel kapcsolatban mutatja be a költő Szigetvárban 
Zrínyit, hajnali imádsága alkalmával, mikor a feszület előtt leborul, 
elmondja híres fohászkodását s meghallgatja azt a feleletet, mellyel 
egy mennyei hang erre a fohászkodásra válaszol. Ez a párbeszéd 
Zrinyi és a feszület között úgyszólván alapja a Zrinyiász egész 
eszmekörének. Már maga az, hogy a tulaj donképeni cselekvény, mely 
itt indul meg, egy, Zrinyi és Krisztus közt folyó dialóggal veszi 
kezdetét, oly jelentőségűnek látszik, amely a Zrinyiász egész felfogá-
sára, az egész cselekvényen végighúzódó gondolatra világosságot áraszt : 
hogy itt egy, az isten ós emberek közti ügyről, egy ilyen ügynek, 
egy összeütközésnek a kiegyenlítéséről van szó, melynek eszköze az 
imádkozó és imádságában meghallgatott Zrinyi. 

14* 
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Mi foglaltatik Zrinyi imádságában? Az imádságnak tulaj donkép en 
két fele van. Első fele fohászkodik istenhez, hogy haragjának ostorát, 
mellyel a magyar nemzetet veri, — a törököt törje össze s kegyel-
mezzen meg a magyaroknak. A másik fele esdeklés az istenhez, hogy 
vegye magához őt, ki kész arra, hogy meghaljon nemzetéért és istené-
ért s ezzel példát adjon hazája fiainak. Erre a feszületről Krisztus azt 
feleli, hogy kérése meghallgattatott, isten megkegyelmez a nemzetnek, 
neki pedig hősi halált rendel, még pedig olyat, melyet meg fog előzni 
a nemzet legfélelmesebb ellenségének, a török császárnak veszte. Már 
a kérés két mozzanata között — hogy kegyelmet esd nemzete számára 
s halált kér magának — lehetetlen fel nem ismernünk a belső kap-
csolatot ; lehetetlen nem látnunk, nem éreznünk, hogy bűnös nem-
zetéért ajánlja fel váltságul életét. Imádságának meghallgatása, a fe-
szület válasza is ennek az imádságnak mindakét mozzanatára vonat-
kozik. Vonatkozik arra is, hogy a nemzetnek kegyelem lesz az osz-
tályrésze, mert legfélelmesebb ellensége, Szolimán császár, Zrinyi 
kezétől elesik. 

Ha most az egyes kifejezéseket vesszük szemügyre, akkor még 
erősebb argumentumokat fogunk találni, különösen a feszület válaszá-
ban. Azt mondja a feszület : 

Örülly, én ió szolgám, m e r t iól kereskettél, 
Mert öt talentumodra m é g ötöt nyertél. 

Itt a Zrinyiász költői alapgondolatának a forrásáról, a jócseleke-
detek katholikus dogmájáról van szó. Mikor azt mondja neki a feszü-
let, hogy nemcsak a maga öt talentumát tartotta meg, melyeket Isten-
től kapott, hanem még ötöt szerzett : itt van a jócselekedetnek az a 
fölöslege, mely az Isten kegyelme által az érdemben fogyatékosoknak 
beszámíttatok. Vagy amint a feszület Zrinyi halálát, a mennyben való 
fogadását festi : angyalok várják készen, kerubok állnak rendelt 
seregekben, Istennek a jobb kezére állítják s ott vele együtt vigad-
nak. Sőt még többet mond a feszület, egyenesen azt, hogy mártirom-
ságot fog szenvedni, ezzel a szentek legelső sorában állónak, közöttük 
is a legkiválóbbak, a mártírok közül valónak mondja, kinek az érdeme, 
jócselekedetei az érdemben hiányos bűnösöknek Isten irgalmából ja-
vukra szolgálnak. 

A Zrinyiász későbbi helyén is, így a XV. énekben, hol Isten a 
mennyei seregeket indítja az Alderántól felizgatott pokolbeli sere-
gek ellen, Zrínyit és katonáit «választott vitézei»-nek mondja. Elküldi 
segítségükre Gábor angyalt, ki pálmaágat visz Zrínyinek s így szó-
lítja meg : 

4 
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О, seregek Urának kedues szolgáia, 
Egész köröszténységnek uitéz uiragia, 
Te voltál Idsusnak megszentelt hadnagya, 
Ihon, az Is tennek az ű Coronai. 

Mind a szenteket megillető frazeologia és szimbólum. 
Mindez nemcsak arra látszik mutatni, de kétségtelenné teszi 

hogy Zrinyi előtt ez a kifejtettük alapeszme lebegett és költeményé-
nek egész koncepcióját ez hatja át. 

E felfogás ellen föl szokták hozni Zrinyi imádságának bevezető 
versszakait, melyekben ő maga úgy beszél, hogy az ő érdeme semmi, 
jócselekedetei számba sem jöhetnek, minden csak az Isten irgalmas-
ságától függ. Igaz, hogy Zrinyi it t maga mondja, hogy magának 
semmi érdemet nem tulajdonít, hanem egyedül az Isten irgalmára 
hivatkozva kéri azt, amit kér ; de ez semmit sem bizonyít, mert a 
költő nem a jócselekedetek dogmáját utasítja vissza ezekben a sorok-
ban, hanem csak olyan alakban mutatja be Zrínyit, ahogyan az egy-
ház a maga szentjeit szokta. Amint ezeket a maguk teljes aláza-
tosságában, bűnvallásában, egyedül Isten kegyelmében bizakodva 
szokta feltüntetni, úgy mutatja be Zrinyi itt a maga hősét, a maga 
szentjét. A szenteknek épen megalázkodásukban van a nagyságuk. 
Ebben a megalázkodásban, bűnvallásban rejlik az Istentől jutal-
mazott és Isten kegyelméből más bűnösökre is átterjesztett érdem-
nek a teljessége. Ennek az alázatosságnak a köntösében mutatja be 
Zrinyi a maga hősét, mutatja be szentnek. 

Hogy még egypár vallásos mozzanatot említsünk, gondoljunk 
arra, hogy a Zrinyiász befejező jelenetében Istent már a magyarok 
részén látjuk. Nem a haragvó Isten áll többé előttünk és szórja ránk 
haragja villámait, hanem a megbocsátó, a magyarokat kegyelmébe, 
sőt szivébe fogadó Isten. Isten kegyelmének ez a nagy fordulata 
tényleg megtörtént, még pedig megtörtént Zrinyi hősi küzdelme 
által és megtörtént már az ő feláldozásának a küszöbén, mielőtt fel-
áldoztatott. Az a jelenet is, mikor a Zrinyi mellett elesett hősök 
lelkét vezérükkel együtt angyalok emelik fel és viszik az égi dicső-
ségbe, abba az irányba utalja képzeletünket és gondolatunkat, ahol a 
Zrinyiász alapgondolatát kerestük, t. i. a mártír Zrínyinek nemzetét 
megváltó halálára, aki kiontotta vitéz vérét, hogy vére kiomlása ked-
véért vegye az Isten kegyelmébe fiát és nemzetét. 

Idézzük még а XIV. éneknek azt a jelenetét, mikor Alderán 
bűvész felkelti és Szigetvárra uszítja a pokol szellemeit, kik fel is 
gyújtják a várat. Ezek közt az alvilági lelkek közt megidézi, noha 
nehezen fogad szót, a mohamedánság legnagyobb szentjének, Moha-
mednek a vejét, Hazret Alit. Igen nehezen, ellenkezve jelenik meg, 
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magával hozva híres kardját, a zulfikárt ; de amikor meghallja, hogy 
legyőzhetetlen erejét Sziget ellen akarja zúdítani Alderán, azt mondja, 
hogy ez már lehetetlen. Ő érzi, tudja, hogy a másik Isten, a keresz-
tyének istene győzött, ellene hiába küzdenek. 

Mit akarsz énvelem, kegyetion Alderán, 
Hogy általam örüly Sziget Vár romlásban, 
De te efzes lévén, chalatkozol abban, 
Hiszem vég szakadot az én hata lmomban. 

Szigetben nem laknak ollyan körösztények, 
Kiknek ár thafsanak Alkorán levelek, 
Sem az Pokolbéli és koporsós lelkek, 
Nagyob Mahometnél Istene ezeknek. 

Mert ű fog én velem égni örök tűzben, 
Méért giönörköt tünk az köröszténi vérben, 
Nem örül az I s t en büntetés vefzőben, 
Mi voltunk, ám küldőt minket örök tűzben. 

De ezek már más üdők és más emberek, 
Lá tom az Is tennél igen kedvezetek, 
H o g y sem előb kik voltak egyenetlenek, 
És űkis elesnek, de iai Véroteknek. 

Ok elesnek, de ez nem a magyarok veszedelme lesz, hanem a 
törököké, akik az Istentől elfogadott váltságnál fogva pusztulásnak, 
romlásnak fognak indulni. 

De zöldflkáromat ki vonnyam, ne vélied, 
Mer t Isten kedvébűi az mind chak porrá let. 

A zulfikár, ez a híres kard, a mohamedánság leghatalmasabb 
fegyvere is porrá lett az Isten rendeletéből. íme, Zrinyi áldozata 
következtében a nagy Isten akaratának fordulata ! Ha ilyen össze-
függésben tekintjük a Zrinyiászt, másféle felfogást, mint ezt a dog-
matikusból fakadó költői felfogást, Zrinyi alapgondolatáúl nem 
tekinthetünk. 

Mindaz, amit eddig mondottunk, meggyőzhet bennünket arról, 
hogy a Zrinyiász valóban vallásos, még pedig katholikus jellemű 
költemény. De ennek az elismerése is egy újabb kérdés elé állít 
bennünket: milyen ez a vallásos jellem? Vallásos jellem nagyon 
általános valami ahhoz, hogy benne közelebbi meghatározó, jel-
lemző vonást találjunk egy költeményről. A vallásos érzés terén idők 
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folytán, különböző korokban épúgy mutatkoznak különbségek, mint 
a vallásos felfogásban. A vallás egy felsőbb hatalomtól való függésnek 
a gondolata és érzése ; de ez az érzés milyenségére és mértékére, 
színére és erejére nézve különböző időkben sokat módosul, sokat 
változik. így általánosságban azt mondani, hogy vallásos érzés ha t ja 
át ezt vagy azt a költeményt, ez nem eléggé meghatározó, hogy való-
jában, lényegében értsük meg azt, amit megakarunk érteni. 

Zrinyi a XVII. század közepén élt, tehát az antireformáció vagy 
a katholikus restauráció korában. Ennek a kornak vallásos életét, 
még pedig vallásos gondolkodását épúgy, mint vallásos érzését há-
rom mozzanattal jellemezhetjük. Egyik a vallásos érzésnek megújuló, 
a középkoréhoz hasonló tiszta őszintesége, nagy bensó'sége, meleg oda-
adása. Mintegy új ra születik ez a katholikus vallásos érzés, mintegy 
az első ifjúság odaadásával, bensőségével karolja át azt az eszményt, 
melyet a vallás eléje tűz. A másik jellemvonása e kor vallásos érzé-
sének : nagy heve, szinte rajongó, fanatikus lelkesedése és ami ezzel 
együtt jár, a vallásos képzelődésnek is nagy izgatottsága, erős bele-
avatkozása a vallásos életbe. A harmadik jellemvonása e kornak, 
mely ránk nézve nagyon fontos : a vallásos érzésnek nagy, bátor 
harciassága, elszántsága, áldozatkészsége. A katholikus egyháznak már 
nemcsak olyan ellenségek ellen kell küzdenie, amilyenek ellen harcolt 
a középkori egyház, mely a maga ideális lelkesedésében vissza akarta 
foglalni a Szentföldet, Krisztus életének színterét, harcokat viselt, még 
pedig nem önvédelemből, hanem tisztán lelkesedésből, ennek az ideá-
lis célnak szolgálatában. 

Most az egyház egészen más helyzetben van. 
Mind a pogányság, mind a tőle elszakadt protestántizmus ellen 

védenie kell magát, védenie a hit érzésének mélységével, hevével és 
harciasságával, hogy a hitegységet küzdelemmel állítsa vissza, vagy 
legalább erre harccal, küzdelemmel törekedjék. A vallásos érzelem is 
ilyen lesz, ennek a harciasságnak a színét viseli magán. Nem kell 
egyébre gondolnunk, csak az akkori magyar viszonyokra, Jóformán 
erővel foglalja vissza a katholikusság a protestánsoktól abban az idő-
ben Homonnai Drugeth János által Zemplént, Zrinyi György által a 
Muraközt, Thurzó örökösei által nyugati Magyarország nagy részét 
stb. Ennek a harcias szellemnek legelőkelőbb, legkiválóbb, legszembe-
tűnőbb kifejezője épen a magyar katholikusság vezetője : Pázmány. 
Ezek a vonások már sajátos vonások : ezen kor vallásos érzésének a 
saját, külön bélyegei. 

Az antireformáció sajátos vallásos érzésének mind a három moz-
zanata megvan a Zrinyiászban. Megvan a vallásos érzés mély benső-
sége. Nem kell másra gondolnunk, mint a koncepcióra, a részletek-
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ben Zrínyinek az imádságára ; megvan ennek a vallásos érzésnek a 
nagy heve, mely szinte felgyújtja a képzeletet és lát szenteket, meg-
nyilatkozó eget akkor, amikor akar. Az egész Zrinyiász képzelet-
világa részben ebből a vallásos hevületből táplálkozik. Es végül meg-
van a vallásos érzésnek a nagy harciassága. Az egész tárgyválasztás, 
az egész irányzat ebből a harciasságból folyik. íme, a Zrinyiász val-
lásos jellemében, felfogásában, részleteiben a XVII. század, az anti-
reformáció vagy a katholikus restauráció korának a szelleme egészen 
világosan. 

B E Ö T H Y Z S O L T . 


