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imitáció-elméletet ünnepel . 1 3 9 Hogy Zsámboky elméleti munkássága 
egésze alapján is felsőfokú jelzőkre érdemes, annak okát abban látjuk, 
hogy kritikusunk képes volt mindazt a reneszánsz irodalomelméleti 
értéket átfogni és rendszerbe illeszteni, amit a korabeli Európa huma-
nista központjai (Strassburgtól Párizsig, Párizstól Padováig) létrehoztak. 
Ennek alapján éppoly előkelő helyet kell kapnia korunk humanizmus-
kutatásában, mint amilyen elismerésben saját kortársai részesítették. 

TÉGLÁSY IMRE 

z r í n y i e p i g r a m m á i t ö l 
a „ m a g y a r s z o n e t t e k é i g * 

Zrínyi Miklós 1651-ben megjelent verseskönyve, az Adriai tengernek 
Syrenaia ránk maradt húszegynéhány példányából nem tudunk vissza-
következtetni arra, hány exemplárt nyomtattak az első kiadás alkal-
mával. Mindenesetre nem eleget, mert Zrínyi kötetét már a 17. század-
ban másolni kezdik, s még 1810-ben is akad egy hazafias érzelmű, 
versszerető úrhölgy, aki „lekopíroztatja" Zrínyi verses munkáit „a 
sárospataki református kollégium bibliotékájában található exem-
plárról". Clauser Mihály 9 másolatot ír le részletesen, bár kérdés: 
másolatnak tekinthetjük-e azt az első helyen tárgyalt Syrena-példányt, 
amiben hosszabb kéziratos kiegészítések vannak.1 

A másolatok közül a radnótfáji Zrínyi-másolat a legfontosabb.2 

„írattatni kezdett Radnótfáján Anno MDCLXXVI. die mensis martii, 
végeztetett el die XII. eiusdem ugyanott. Abbul az exemplárbul, mely 
nyomtattatott Bécsben, Anno MDCLI esztendőben" - világosít fel 
keletkezéséről az első lap egykorú bejegyzése. Ennél azonban több nem 
is derült ki a gondosan és szépen leírt másolatból, amelynek az adja 
nagy értékét, hogy Zrínyi Attila- és Suda-epigrammái után új epigram-
mák olvashatók benne: 

< 
1 3 9Gmelin: i. m. 357. 
*Ez a tanulmány A költő Zrínyi és utókora című készülő összefog-

lalás egyik fejezete. 
•Clauser Mihály: A Zrínyiász sorsa (1651-1859). Bp. 1934. 9 -16 . 
2 OSZK Kézirattára: Quart. Hung. 242. 
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Szent István király 
Én is nem keveset használtam ez népnek, 

Mennyeknek kapuját nyi tot tam nekiek, 
Isten ismeretit hirdetvén lelkeknek, 
Tanítván: haggyanak békét tévelygésnek. 

Hunyadi Mátyás király 
Én vitéz híreket az égig neveltem, 

Dícsíretes nevet magyarnak szerzettem, 
Három tengert hajtott meg s csehet fegyverem, 
Lengyel, morva, német s török uralt engem. 

Második Lajos király 
Én vesztettem színét szép Magyarországnak, 

Festvén meg vérekkel mezejét Mohácsnak, 
Adtam csúfságára németnek s pogánynak, 
Engedtem mert urak visszavonásának. 

Első Ferdinánd és Szapolyai János királyok 
Mi addig kapkodtunk az magyar koronán, 

Török felosztozott határival, s méltán. 
Maradékink minket átkozhatnak: Száván 
Mert török parancsol Tiszán, Dunán, Dráván. 

Második Rákóczi György fejedelem 
Én kezdtem volt pogányt kardommal sérteni, 

De az kereszténység kész lén csak hallgatni, 
Nem szántam véremet hazámért ontani, 
Gyula s Fenes völgyét pirosan festeni.3 

A radnótfáji másoló ezután a további Zrínyi-epigrammákat és verse-
ket írja le, majd Sequuntur sententiae, epitaphia, monumenta et id 
genus alia notata dignissima címmel különféle latin epitáfiumokat másol 
egymás után. Az ismert Mátyás- és Ulászló-epitáfiumot (a Janus Panno-

3 Clauser szövegközléséhez a következő fontosabb megjegyzéseket 
kell fűznöm: a Rákóczi-epigramma első sorának utolsó szavát, a sér-
teni Л úgy olvassa: térteni (s nyilván úgy érti : 'téríteni'), a negyedik sor 
első szavát, a Gyula-1 pedig hibásan hagyja, holott emendálnia vagy 
magyaráznia kellene, hiszen kétségkívül a másoló tévedéséről van szó, 
II. Rákóczi György ugyanis a Gyalu és Fenes közti csatában esett el. 
Clauser e két hibáját átveszi A magyar költészet Bocskaytól Rákócziig 
c. antológia is. Bp. 1953. 148. 
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niusnak tulajdonított Romulidae CannasxA ) követően megint verses 
Zrínyi-szöveg bukkan fel, de ez már nem a Syrernból való: 

Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó, 
Órám tisztességes csak legyen utolsó, 
Akár farkas, akár emísszen meg holló, 
Mindenütt ég felül s az föld leszen alsó. 

Mivel ez a négy Zrínyi-verssor a Vitéz hadnagy szövegében maradt fenn 
(két változatban is5), az epigrammák szerzője és összegyűjtője nemcsak 
az Adriai tengernek Syrenaia című kötetet , hanem Zrínyi Vitéz had-
nagyát is jól ismerte. A Befed ez а kék ég. .. azért kerülhetett az 
epigrammák közé, mert tulajdonképpen Az idő és hírnév címmel ismert 
háromrészes kis ciklus befejező darabja, s Vitéz hadnagy-beli első elő-
forduláskor önállóan szerepel, tehát epigrammának is felfogható. 

A radnótfáji másolat scriptora aligha lehetett az új epigrammák 
szerzője és összegyűjtője, hiszen a szerző tévedésből sem írt volna Gyalu 
helyett Gyulát. Az is a gyors - bár szép külalakú - másolásra vall, hogy 
mindössze tizenkét nap alatt végzett a teljes Syrena és a függelék 
leírásával. Az előtte fekvő nyomtatványban ezeknek a kiegészítő szöve-
geknek tehát már szerepelniük kellett vagy pedig gondos instrukciókat 
kapott másolás közben. Ki lehetett a másolat megrendelője és a Zrínyi 
epigrammáit kitűnően követő szerző? — nem tudhatjuk. Mindenesetre 
ügyes költő volt, inverziói például zrínyiesen kiválóak:,Engedtem mert 
urak visszavonásának"; „Száván / Mert török parancsol Tiszán, Dunán 
Dráván." Az is nyilvánvaló, hogy történetszemlélete kiérlelt, határozott: 
Szent István, Hunyadi Mátyás, II. Lajos, I. Ferdinánd és Zápolya 
akármely modern verses történelmi arcképcsarnokban helyet kaphat-
nának. (Ferdinánd és Zápolya csak királyocskák a többiekhez képest -
vethetnénk ellen. Igen ám, de őket mint az ország kettészakítóit, 

4 Bán Imre: Janus Pannonius és a magyar irodalmi hagyo-
mány. = Eszmék és stílusok. Bp. 1975. 4 5 - 4 7 . 

5 A változatokról lásd Zrínyi-tanulmányok c. könyvem (Bp. 1979.) 
9 0 - 9 1 . és 101-103. lapját, továbbá illusztrációit. A radnótfáji másolat 
az utolsó sorban mutat eltérést: „Mindenütt ég felül. . .", ahelyett hogy 
feljül vagy felyül ég. Vagy ilyen változat feküdt a másoló előtt, vagy 
pedig az epigrammák összegyűjtője, esetleg maga a másoló változtatta 
meg így Zrínyi nehézkesnek érzett szövegét. (A Vitéz hadnagy vala-
mennyi fennmaradt másolatának megtekintése talán tisztázná, melyik 
példányból másolt.) 
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elátkozza a szerző.) Külön kiemelem az utolsóként megverselt II. 
Rákóczi Györgyöt, mert az ő személye visz valamelyest közelebb a 
szereztetés és a másolat körülményeinek tisztázásához. 

II. Rákóczi György 1660. május 22-én csatázott a törökök ellen a 
Kolozsvártól nyugatra fekvő Gyalu és Szászfenes közötti völgyben, s 
június 7-én halt bele súlyos sebeibe. A Rákóczi-epigramma tehát (s 
valószínűleg a többi is) 1660 és 1676 közöt t keletkezhetett. A neve-
zetes eseményről fennmaradt verses emlékek részletesen leírják a csatát 
és a fejedelem halálát; s nem lehetetlen, hogy épp e versek valamelyi-
kének szerzője írta az epigrammát is, mert frazeológiai rokonságuk 
rendkívül szembeszökő. „Festvén meg vérekkel mezejét Mohácsnak" -
olvasható a II. Lajos-epigramma egy sorában is a szép közhely, de II. 
Rákóczi Györgyről szólva ebből már két gazdagabb sor lesz: 

Nem szántam véremet hazámért ontani, 
Gyalu s Fenes völgyét pirosan festeni. 

A Jajjal, siralommal felöltözött haza. . . kezdetű Rákóczi-sirató pedig 
ilyen hasonló változatokat mutat: 

36. Színit elegyítvén tejjel s piros vérrel 
56. Vitézül megholt test vérben ázik és áll * 
64. Véres viadalra seregit indítja 
76. Mindkét részrül testek piros vérben úsznak 
84. Hogy egyszer kiontsa magyar nemzet vérét 
92. Vérrel festett pogány szagjával ugyan él 
94. Kezében fegyvere, vérrel festett tőre 
97. De előtte harcon egy mélységes árok, 
98. Kiben sok pogánynak vérben úsz már tagok 

117. Homlokán, orcáján piros vér lecsordul 
124. Halálos sebekből teste vértől mállik 

125. Noha mély sebekkel teste él s virágzik, 
Fejdelmi személye piros vértől ázik, 
Szokatlan dolognak ez sokaknak tetszik, 

128. Hogy ily fejedelem harcon sebesedik. 

137. Sebbel, vérhullással ő ugyan tartozott , 
Mert bűnétől sebbel s vérrel kiváltozott, 
Krisztusnak seb- s vérért jó vérrel áldozott, 

140. Örök boldogságra kikkel utat nyitott. 
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141. Ugyan földi vérből kell annak könny ülni, 
142. Aki mennyországot kezdi hágni s ülni 

157. Sírhatsz s mind örülhetsz Gyalu s Fenes völgye, 
Hogy sok vitézeknek lől temetőhelye, 
Ki lehet drágábban nálad felöltözve, 

160. Mert sok vitézeknek vérekkel vagy festve. 

161. De honnan érdemié fejedelmed teste, 
Hogy rajtad történék sebekben eleste? 
Ezzel bizonyítja, hogy vagy teste s vére, 

164. Halálos sebekkel kit meg is pecsétle. 

165. Legyen jelül rajtad immár kifolyt vére 
166. Kevés magyar nemzet, vedd jó néven tőle . . 

A Rákóczi-epigramma szinte szó szerint levezethető a Jajjal, sira-
lommal felöltözött haza. . . soraiból. Az „ É n kezdtem volt pogányt 
kardommal sérteni' a 87. sor „sok pogányt sért keze" kifejezésében 
gyökerezhet, a 157-160 . sor pedig szinte tökéletes megfelelést rejt. 
Még feltűnőbb, hogy ez a „vérben térdeplő"7 költemény ugyanolyan 
bizarr barokk képlehetőséget aknáz ki, mint Zrínyi a vérrel dedikálás és 
a subscribálás esetében. A Rákóczi-sirató költője antropomorfizálja a 
Gyalu és Fenes között húzódó völgyet, s a legdrágábban felöltözött 
valakinek mondja, „mert sok vitézeknek vérekkel van festve". Az 
emberiesített völgy - folytatja még merészebben - tulajdonképpen az 
elesett fejedelem „teste s vére" - „Halálos sebekkel kit meg is 
pecsétle." Rákóczi tehát halálos sebeinek piros vérpecsétjét nyomta rá a 
völgyre (saját testére), mégpedig ugyanúgy - tehetnénk hozzá - , 
miként a szigetvári Zrínyi formált „nagy bötüket" vére hullásával a 
szent subscribáláshoz\ A pecsétlés és subscribálás tartalmi egyezése után 
vessük csak össze az eposz és a sirató záróstrófáját! Azok is egybe-
hangzók: 

Vitézek Istene! íme az te szolgád 
Nem szánta éretted világi romlását; 
Vére hullásával nagy bötüket formált, 

6 RMKT XVII. 9. Kiad. Varga Imre. Bp. 1977. 454-458 , 734. 
7 A kifejezést Csoóri Sándortól veszem, ő az apokrif népi imákra 

alkalmazza: Csipkekoronák. Élet és Irodalom, 1972. május 16. 
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Illy subsciibálással néked adta magát, 
ö vitéz véréért vedd kedvedben fiát. 

* 

Legyen jelül rajtad immár kifolyt vére, 
Kevés magyar nemzet, vedd jó néven tőle, 
Amivel tartozott, érted végben vitte, 
Maradjon hát nálad jó emlékezete. 

Nemcsak a Zrínyit követő Rákóczi-epigramma és a Rákóczi-sirató, 
hanem a siratóvers és a Zrínyiász között is van tehát összefüggés, éppen 
azért meg merném kockáztatni - nem is csak a sirató és az epigrammák 
közös szerzőjét, hanem az annál fontosabb műfajtörténeti tanulságot. A 
Második Rákóczi György fejedelem című epigramma négy sora olyan 
módon szakadt ki (majd kerekedett önállóvá) a Jajjal, siralommal fel-
öltözött haza. . . kezdetű Rákóczi-siratóból, mint ahogy Zrínyi epi-
grammái függnek össze a Szigeti veszedelemmel. Érdekes, hogy a 
Rákóczi György éneke címmel ismert (Siralmas panaszát hallgasd 
meg. . . kezdetű) másik sirató - pedig két változata is ránk maradt -
mindössze egyetlen sorban utal a vérre: „Letíszem testemet, nem 
szánom víremet, egy csöpp vírem sem drága."8 Az úgynevezett 
Rákóczi-eposz ellenben - már amennyire töredékeiből megítélhető -
az epigrammához és a vérben tobzódó siratóhoz áll közelebb. „A poéta 
szemrehányást tesz a Gyalu és Fenes közti mezőnek, hogy elnyelte 
Rákóczi vérét . . . Távolról sebesítik meg: öt sebből is vérzik. Vérbe 
borult fejjel keresi zászlaját" - olvasható a rendkívül hiányosan ismert 
„eposz" tartalmi ismertetésében.9 A Rákóczi-eposz és a radnótfáji 
Zrínyi-másolat epigrammái közötti lehetséges összefüggés jele az is, 
hogy az eposz Ferdinánd és Zápolya kivételével ugyanazon magyar 
királyokat nevezi meg, mint az epigrammafüzér: „Tűtöket segítlek, 
Hunyadi Mátyásról / Gondolkodván Lászlók, István királyokról. . . " „A 
magyar hazához szól mostan a poéta: méltán siratja a fejedelem elvesz-
tését, mert oda ju tot t ügye, ahová Lajos halálával került és Mátyá-
séval.'" 0 

Varga Imre, a kor költészetének kitűnő ismerője felveti, hogy a 
Rákóczi-sirató szerzője talán Oroszhegyi Mihály, akinek II. Rákóczi 
György 1657. évi szerencsétlen lengyelországi hadjáratáról szerzett Oh 
mely keseredett szegény Erdélyország. . . kezdetű éneke a siratóéval 

8RMKT XVII. 9 .464 . 
9Uo. 481. 

1 °Uo. 466, 482. 
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azonos lelőhelyen maradt fenn. Oroszhegyi csakugyan jó költő, s ebben 
az 1657-es siralmas énekében fel is tűnik egy olyan kifejezés, amelyhez 
hasonló a siratóban is előfordul („Ez kis magyarságnak nemes erős-
sége" - „kevés magyar nemzet, vedd jó néven tőle '" 1 ). A siralmas ének 
Hektor-hasonlatát („Miként vitéz Hektor Trója v á r o s á é r t . . . ' " 2 ) rá-
adásul Zrínyinek Szigeti Zrini Miklós című epigrammájával állíthatjuk 
párba („Mint Hektor Trójának . . ." stb.) - mégsem elegendő adat-
láncolat ez ahhoz, hogy bizton közös szerzőre következtethessünk. 
Fontosabb megint a kínálkozó műfajtörténeti tanulságok összegezése. 
II. Rákóczi György alakja körül a sikertelen lengyelországi vállalkozás 
és a kiömlő vérével megpecsételt utolsó csata, a gyalui ütközet után erős 
költői hagyományképződés indult meg. Siralmas versek, siratok kelet-
keztek; egy epigrammafüzér Rákóczit besorolta a magyar királyok 
Szent Istvántól Ferdinándig és Zápolyáig tartó sorába; a 3380 sor 
terjedelmű Rákóczi-eposz - habár valóban inkább csak „nagyobb 
igényű históriás ének '" 3 - eposzi hősök tulajdonságaival ruházta fel. 
Zrínyi ihletése mindhárom műből kimutatható, de az is beleilleszti a 
magyar költészet fejlődéstörténetébe a Rákóczi alakját övező vers-
anyagot, hogy a szép sirató: a Jajjal, siralommal felöltözött haza. . . 
szorosan kapcsolódik Rimay János Balassi-epicédiumához. Már a Hektor-
hasonlathoz is van Rimaynál minta (IV, 4: „Fegyvert készít, s vívni 
akar hazájáért: / Ferenc is meghalni, mint Hektor Trójáért"), de még 
inkább feltűnőek az alábbi párhuzamosságok: 

Látván szép hazámnak 
Hogy kiki oltalmára 
Fegyvert készít, s megyen 
Megszabadulására, 
Szívem röpös, vidul 
S csaknem lábra indul 
Oly víg minden javára. 

* 

Sőt ily szép hazának utolsó romlása 
Ne lenne s érkeznék igye pusztulásra, 
Fegyvert készít s megyen szabadítására 
Szíve repes, indul kész minden javára. 

" U o . 121 ,458 . 
1 J Uo. 122. 
1 3 V ö . Alszeghy Zsolt: Л Rákóczi-eposz. ItK 1958. 524. 
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Épít egy zászlócskát 

Az zászló kamoka 
Fejér s éppen vörfölyés 

Tej fejér szín jegyez 
Lágy szívet engedelmet, 
A Vörfölye jegyzi 
Az én sok veszélyemet . . . 

* 

Emeli zászlaját, töredelmes szívét, 
Színit elegyítvén tejjel s piros vérrel 
Lágy fejér tej jegyzi szíve engedelmét, 
Piros vér peniglen fenyegető t ő r i t . . . ' " 

Rimay nyilvánvaló hatása azért fontos fejlődéstörténeti láncszem, 
mert a Balassi-epicédiumot a Szigeti veszedelem előzményei között 
tartjuk számon, ráadásul megvolt Zrínyi könyvtárában s bizonyíthatóan 
hatott is eposzára. ' s A most bontakozó összefüggések szempontjából 
még fontosabb, hogy Zrínyi megrendítő levele ismeretlen erdélyi barát-
jához 1663 májusában ugyancsak a Rimay-epicédiumot idézi, függe-
lékül egy epigramma-zártságú keserű strófát vesz át belőle: 

Oh vezértől fosztott, 
Rossz tanácsra oszlott 
Szegény árva hajlékom, 

Reménységével csalt, 
Boldogságtul tilt s falt 
Test nyugtató árnyékom. 

Ha tér meg nyavalyád? 
Hol gondodhoz az lát, 
Ki nőtt fel csak já tékon. ' 6 

' 4 R M K T XVII. 9. 455. és Rimay János Összes művei. Kiad. 
Eckhardt Sándor. Bp. 195. 1 2 - 1 3 . 

1 s Vö. Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. Bp. 1964.2 9 4 - 9 5 . 
1 6 Zrínyi Rimay-idézetére Bán Imre hívta fel a figyelmet Eckhardt 

Rimay-kiadásáról írott kritikájában (It 1956. 239): „A levelet először 
Koncz József közölte a marosvásárhelyi Teleki-levéltárból (Erd. 
Figyelő, 1879. 14. 1.), innen vette át Széchy Károly Zrínyi-monográfiá-
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II. Rákóczi György egy kéziratos Vitéz hadnagy-példányt kért 
Erdélybe; a radnótfáji másolat megrendelője csak a Vitéz hadnagyból 
ismerhette a Befed ez a kék ég. . . epigrammát; a Rimay hatását is 
tükröző Rákóczi-sirató közel egyidejű lehet Zrínyi Rimayt (Rimay 
„epigrammáját"!1 7) idéző Erdélybe küldött levelével - íme így sodród-
nak egymásba a szálak, mégsem egyszerű mindet végigkövetni. Nem vi-
lágos például, miért a Szász-Régenhez közeli Radnótfáján másolják a 
Sjrewa-kötetet és az epigrammákat, epitáfiumokat, hiszen Radnótfája a 
Toldalagiaké vo l t 1 8 , akiknek ismereteink szerint nincs közük a vázolt 
viszonylatokhoz. A korai erdélyi másolatból mindössze arra következ-
tethetünk biztonsággal, hogy Erdélybe kevés exemplár ju to t t el a 
Syrernból. Bár az a kötet, amiből a radnótfáji másolat készült, neveze-
tes valaki értékes példánya lehetett, hiszen a másolónak már benne kel-
lett találnia az új epigrammákat. II. Rákóczi György Váradon halt meg, 
és Sárospatakon temették el 1661. április 24-én. A Siralmas pana-
szát . . . kezdetű Rákóczi György éneke utolsó strófája Varga Imre 
szerint arra mutat , hogy „az éneket a sárospataki skóla diákjai számára 
írták" a temetés alkalmából: 

Iskolabeliek, deáki seregek, készüljetek jajszóhoz, 
Tedd le a muzsikát, végy reád gyászruhát, jertek a koporsóhoz.1 ' 

A Rákóczi-eposz szereztetési helye ugyancsak Sárospatak lehet, 
hiszen a névtelen szerző „nagy rokonszenvvel nyilatkozik II. Rákóczi 
György özvegyéről, Báthori Zsófiáról, a szerző személyét az ő 
udvarában, az ő környezetében kell keresnünk."2 0 Varga Imrének igaza 
lehet, csakhogy a radnótfáji másolat ügyét ez nem oldja meg, hiszen az 
éppen nem Patakon készült. Ha pedig netán Oroszhegyi Mihály szerzé a 

jába (IV. köt. 278. 1.), majd nyomába mindenki, jómagam is a Magyar 
Klasszikusok Zrínyi-kötetébe (385. 1.). Koncz közlésében a versszak így 
h a n g z i k : . . . Az eredeti kéziratot nem láttam, a boldogságtul, „bolond-
ságtul" helyett lehet a kiadó helytelen olvasata, de a tilt s falt megerősí-
teni látszik a bártfai és lőcsei kiadások szövegeit. Zrínyi könyvtárában 
megvolt egy Balassi-Rimay kötet, nyilván a bártfai redakció." Vö. még 
Klaniczay Tibor\ Bán Imre köszöntése. Studia Litteraria, 1975. 10. 

1 1 Rimaynak valóságos epigrammái is vannak, ezek fordítások. Lásd 
id. Rimay-kiad. 44, 148-149. 

1 8 V ö . Szabó Károly: Jelentés a gróf Toldalagi család radnótfáji 
levéltárából. Századok, 1887. 7 1 - 8 7 . 

" R M K T X V I I . 9. 738,463. 
2 0 U o . 739. 
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tárgyalt siratót, ez a nyom is Erdély felé mutat. Meggondolandó 
viszont, hogy a Janus Pannonius epigrammájaként hagyományozódott 
Romulidae Cannas. . . Bán Imre vizsgálódásai szerint „eló'ször 1646-ban 
bukkan fel Szilágyi Benjámin István sárospataki tanárnak" Bethlen 
Péter fölött mondott halotti orációjában. Szilágyi Benjámin ,,a verset 
nyilván kézirati hagyományból veszi, az addig megjelent nyomtatot t 
kiadásokban nincs nyoma" . Ugyancsak Bán Imre mutat rá, hogy a 
Romulidae Cannas. . . Medgyesi Pál 1659. évi temetési beszédében 
kerül elő újra, de immár magyarul. „Ez a szép Balassi-strófa az első 
művészi Janus-fordítás irodalmunkban: 

Rómaiak Cannast, 
A magyarok Várnát 

Jól megfesték vérekkel. 

Tanulj minden innen, 
Szörnyű hitszegésben 

Ne leledzél senkivel, 

Izgága ha pápa 
Hazánk, nem lesz vala, 

Bírnánk most is békével ."2 1 

A puritánus Medgyesi Pál személyénél el kell időznünk kissé, hiszen 
körülbelül 1663-ig ter jedő életútja során Sárospatak és Erdély között 
oszlottak meg lakozási helyei, s 1651 őszétől Patakon élt.2 2 I. Rákóczi 
György udvari papja volt; ott kellett lennie II. Rákóczi György teme-
tésén, kultuszának ápolói között is, bár megjegyzendő, hogy az idősb 
Rákóczi a puritánusokat éppen nem szívlelte. Klaniczay Tibor emlé-
keztet rá, hogy „Zrínyihez nem, de Vitnyédyhez eljutottak a magyar 
puritánusok írásai is, mint például Medgyesi Praxis pietatisa."2 3 Erdély 
és Magyarország között akkor elevenebb volt a korrespondencia, mint 
hinnénk. 1661 nyarán Vitnyédyt már részletesen informálták a gyalui 
csatáról, s ő 1660. július 11-én Sopronból így számolt be Zrínyinek 
arról, amit megtudott: 

„Úgy parancsolja Nagyságod, az veszedelmérül szegény fejedelem-
nek ha mi partikularitást értettem, tudósítsam Nagyságodat, arrul mást 
nem írhatok, hanem úgy mondják bizonyosan, Gyalu és Kolozsvár 

2 ' B á n i . : / , m. 4 6 - 4 7 . 
2 2 Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 

Szerk. Ladányi Sándor. Bp. 1977.3 397. 
2 3Klaniczay T.:/. m. 533. 
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között levén az budai mazurrá tett vezér nagy és feles számú hadakkal, 
az hova ő is szegény utolsó vége keresésére elment hadaival, de az 
sokasághoz képest kevéssel, csaknem Lajos királyunk módjára, meg-
látván az sok pogányságot, mondotta tisztviselőinek, mit kellessék csele-
kedniek, mert sok az pogányság, megharcoljanak-e vagy elmenjenek 
előle, ottan némelyek azt mondották, ha meg nem harcol, leteszik az 
fegyvert, melyre mondotta, mindenre kész, úgy arra is hogy vérével egy 
darab földet megfössön, biztatta hadait, az székelységnek örökkévaló 
szabadságot ígért, csak jól viseljék magokat, megütközvén velek igen jól 
viselték hadai magokat, azonban maga eleiben akadott egy veres bár-
sonyban levő török, állítván budai vezér legyen, utána ugratott egy 
árokban, azt hegyes tőrével megölte és kívülötte még kettőt, oly impe-
tussal, hogy a hegyes tőrnek az markolatja lement és csak az puszta vas 
maradott kezében, azonban megsegítették az törököt társaik és az árok 
kívül úgy vágták fejben, elfojta az vér, elájult és lova az törökök 
köziben vitte volna, egy Majos nevű inasa más társával úgy hozták az 
maga fele közé, recolligalván magát még reájok akart menni, ez így 
levén, mind az két fél szaladott egymástul, azután bement Váradra, lova 
hátára ült, az sebek nehezedvén, így lett szegénynek halála vitézi bolond 
resolútiója miat t ." 2 4 

Arra már Varga Imre utalt, hogy ez a Vitnyédy-levél - amiből ő 
csak rövidebb részt idézett - érdekes párhuzamot mutat a Siralmas 
panaszát hallgasd meg... kezdetű Rákóczi György énekével.2 5 Ha 
tudhatnánk, ki informálta Vitnyédyt Erdélyből (vagy Sárospatakról) a 
fejedelem haláláról, valószínűleg világosabbak lennének a további össze-
függések és elágazások is. Vitnyédy beszámolója ugyanis éppígy 
párhuzamba állítható a Rákóczi-siratóval (még egy közös soruk is van: 
„utána ugratott egy árokban" - „Árokban utánok szöktet"), továbbá a 
Rákóczi-epigrammával, sőt a radnótfáji Zrínyi-másolat epigrammáival, 
hiszen a levél oly módon utal Lajos királyra, mint ahogy az epigramma-
füzér. Érdekes az is, hogy Zrínyi — aki ekkor éppen az Áfium meg-
írására készül26 (s abban majd említi is Rákóczi elestét!) a legkisebb 
„partikularitásra" kíváncsi volt Rákóczi halálával kapcsolatban, 
Vitnyédy levele tehát ura kérésére szó szerint követheti a hozzá el jutott 
erdélyi vagy sárospataki beszámolót (vagy verset). Kitetszik ebből, hogy 
Rákóczi csakugyan kész volt vérével megfesteni a csatamezőt és renge-
teg vért is veszített („elfolyta az vér"), az elemzett sirató következés-

24 Vitnyédy István levelei 1652-1664. I. köt . Magyar Történelmi 
Tár, 1 8 7 1 . 1 5 1 - 1 5 2 . 

2 5 RMKT XVII. 9. 738. 
2 6 Az Áfium keletkezéséről Klaniczay T.: I. от. 648. 
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képpen nem túloz, csak szinte balladás ismétléssel variálja a vér-motí-
vumot. Még érdekesebb a tulajdonképpeni Vitnyédy-levél, az idézett 
rész ugyanis csak a függelék volt. Vitnyédyhez eszerint olyan hírek is 
eljutottak, hogy „hirdettek az csaknem az tájon utolsó jó magyar és 
vitéz Rákóczi felől valami stragemát Isic!], mintha megholtnak lenni hir-
dette volna magát és élne, de valósággal megholt. . ." íme a kialakuló 
Rákóczi-legenda születésének pillanata! De arra is van jel Vitnyédy 
levelében, hogy Rákóczi fejedelem mindjárt legendásított halála tra-
gikus szükségszerűség következménye volt: „az szükség kénszerítette, 
mert vagy harc által experiálta szerencséjét vagy hadai letették volna az 
fegyvert, és így az két gonosz között így vetette életét kockára". Ez 
bizony eposzíró tollára méltó helyzet - kár, hogy Rákóczi mégsem 
akadt (nem akadhatott) Zrínyi Miklósára. Halálának jelenete valóban 
nem nélkülöz bizonyos „csodás" jeleket (a sirató szerzője is megjegyzi: 
„Szokatlan dolognak ez sokaknak tetszik"), s nem tagadható el belőle 
bizonyos tragédiás, fenséges jelleg sem. Igazi eposzhoz azonban kevés 
volt mindez, hiszen még a Rákóczi-eposz is kritikával ítélkezik a főhős 
alakjáról: „bár Rákóczit hősnek, a magyar nemzet dicsőségének tartja, 
hadjáratait éppen nem helyesli".2 7 Vitnyédy okos tárgyilagossággal 
összegezi Rákóczi halálának tanulságát: „így lett szegénynek halála 
vitézi bolond resolutiója miatt". 

A jó vitézi resolutio Zrínyi kifejezése,2 8 a Vitnyédy-levél záradéká-
nak utolsó során tehát feltétlenül megakadhatott a költő tekintete. S 
talán azon borongott el, amire már a Mátyás-tanulmányban utalt: „a 
király is sebbe esék, de avval jár az: virtus vulnere viret" - vérrel 
virágzik a vitézség.2 ' Ilyen halált akart ő is - aztán nem is soká, egy 
vadkan folyatta el vérét. Milyen tragikus ellentmondás: a rossz poli-
tikus Rákóczi, akiben csalódnia kellett, hősi díszletek közt kap halálos 
sebet; a seculum nagy hadvezér-költője, aki tisztességes végórára vágyott 
- egy erdőmélyi vadászaton. Hogy írta Klaniczay Tibor? „A magyar 
történelem tragédiáihoz tartozik, hogy míg Bocskaynak és Bethlennek 
nem lehetett olyan magyarországi híve, mint Zrínyi, addig az az erdélyi 
fejedelem, akibe Zrínyi reményeit vetette, nem volt méltó Bocskay és 
Bethlen t rónjához . ' " 0 

2 7 Bán Imre írja ezt az irodalomtörténeti kézikönyv A Rákóczi-eposz 
c. fejezetében. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. 
Klaniczay Tibor. Bp. 1964. 205. 

2 8 Zrínyi Miklós Prózai munkái. Kiad. Markó Árpád. Bp. 1939. 
293. 

2 ®Uo. 240. 
3 0 Klaniczay T. : / . m. 370. 
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A radnótfáji Syrena-másolat Zrínyi módján készült epigrammáinak 
forrásvidékét, motívum-elágazásait számba véve minduntalan műfaj-
történeti tanulságokra, költészetünk fejlődéstörténetének menetére kel-
lett utalnom. Még visszább s még előrébb tekintve az időben, Janus 
Pannoniustól és Balassitól máig fogható át a fejlődés íve. Klaniczay 
Tibor figyelte meg, hogy Janus Pannonius „mint szellemes epigramma-
író kezdte, de később személyes mondanivalója, az átélt bonyolult és 
sokrétű összeütközések és egyre gazdagodó érzelemvilága igazi lírát 
fakasztottak lelkéből, az epigrammáról az elégiára való áttérést köve-
telve. Balassi viszont a szubjektív lírától jutot t el a személytelenebb, 
objektívebb epigrammákhoz, amelyek írása, illetve korábbi költemé-
nyeiből való kiszakítása már inkább csak tudós, artisztikus játék, mint 
valódi költészet."3 1 Tegyük hozzá e pontos párhuzamhoz, hogy Janus 
Pannonius ügynevezett monumentális vagy heroikus epigrammákat is 
írt. „Ezek rövidebb dicsőítő, hálálkodó költemények, sírversek"; a 
magyarországiak „zömükben Mátyás királyt, Hunyadi Jánost és nagy-
bátyját, Vitéz Jánost dicsőítik a humanista udvari poézis fordulataival, 
sablonjaival".3 2 Ilyen többek között a Hunyadi János sírfelirata, amit a 
hősök égi megdicsőülésének példájaként Klaniczay Tibor Zrínyi-
monográfiája is idéz:3 3 

Pannonföld bástyája, török had mennyköve, János 
Álmodik itt, ha ugyan fedheti sír röge őt. 

Mert ahogyan Belgrádnál győzött volt a pogányon: 
Lett a halálon is úr, s látta meg élve a mennyt. 

ö s Capitóliumot koszorús diadalmenet élén 
Sok hős járta meg, - ám égbe csak ez maga szállt.34 

(Csorba Győző fordítása) 

És ilyen a Romulidae Cannas. . . , a Janus műveként hagyományo-
zódott Ulászló-epitáfium, amit Medgyesi Pál már 1659-ben magyarra 
fordít, s aminek latin változata ez idő tájt kerül a radnótfáji Zrínyi-
másolat epigramma- és epitáfium-függelékébe. Bán Imre, aki Medgyesi 
fordítására ráirányította a figyelmet, Bod Péter és Batsányi János 
későbbi reflexióit is számba veszi, s idézi Arany János 1881-ből való új 

3 1 Klaniczay T.: A szerelem költője. - Reneszánsz és barokk. Bp. 
1961.285. 

3 2Gerézdi Rábán megállapításai: A magyar irodalom története 
1600-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. Bp. 1964. 232-233 . 

3 3Klaniczay T. id. Zrínyi-monográfiája. 88 -89 . 
3 4 Janus Pannonius Versei. Kiad. Kardos Tibor. Bp. 1978. 116. 

13 Irodalomtörténet 1981/1 
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fordítását, azt vetvén utána, hogy „a költemény nem lenne méltatlan 
Janus géniuszához, sőt legszebb hazafias epigrammáival vetekszik":3 5 

Cannaet római vér: az enyim Várnát örökíté; 
Ember okulj innen: vétek az esküszegés. 

Engem is a papság ha nem indít béke-szegésre, 
Most Magyarország nem hordozna ozmán igát. 

Janus Pannonius hősöket megidéző és elsirató epigrammái tehát 
mintát adva segítették a műfaj.későbbi fejlődését, és nemcsak a radnót-
fáji epitáfium-epigrammák szerzője ismerte azokat, hanem minden 
bizonnyal Zrínyi is, mert eposzának alapeszméjét éppen egy Janus-
elégia befolyásolta.3 6 Janus Pannonius egész pályája során írt epi-
grammát, az epigramma nála szuverén műfaj , még ha megfigyelhető is, 
hogy a „lírai foganásúakban" - ahogy Gerézdi Rábán definiál - válto-
zás történik: elmélyül a személyesség, a tudóskodó objektivitás líraiság-
gal töltődik fel. 

Balassi epigrammái ezzel szemben korábbi lírai verseiből válnak ki. 
Balassi epigramma-ciklusában ugyanis mindössze a Fulviáról című 

szuverén darab, a többi korábbi énekekből lett önállóvá. A Fulvia-epi-
gramma talán akkor f u t o t t ki Balassi tollából, amikor a többit egymás 
után sorolta: Az erdéli asszony kezéről címűt egy már elveszett éneké-
ből, a következő hármat egy Júlia-, illetve két Coelia-versből. Szerel-
mein így végigtekintve támadhatott az ötlet az önálló összegezéshez: 

Lettovább Júliát, letinkább Céliát ezideig szerettem, 
Attól keservessen, s et től szereimessen, vígan már búcsút vettem. 
Most Fulvia éget, ki ér bennem véget, mert tüzén meggebedtem.3 7 

Az epigrammák fel tűnő jellegzetessége, hogy a második és a negye-
dik híján „az erdéli asszony", Júlia, Coelia és Fulvia jellemzései; alakok-
ról, valóságosan létezett személyekről szóinak tehát - „hősökről", ha 
tetszik, mint (mutatis mutandis) Janus Pannonius epigrammái. És mint 
a Zrínyi-epigrammák! Zrínyi jól ismerte a „szegény Balassa Bálint" 
költészetét, akár az epigramma-ciklus másolata is eljuthatott hozzá, 
hiszen Batthyány Ádám ugyanúgy testi-lelki jóbarátja volt, mint Balassi-
nak Batthyány Ferenc, a kézirat pedig a Batthyányiak levéltárából 

3 5 Bán Imre: Eszmék és stílusok. Id. kiad. 47. 
3 6 Zrínyi Miklós Müvei. Kiad. Négyesy László. I. köt. Költői müvek. 

Bp. 1914. 57-58 . 
3 7 Balassi Bálint Összes művei. II. köt. Kiad. Eckhardt Sándor. Bp. 

1955. 125. 
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került elő. De nem is ennek bizonyítása itt a fontos, hanem a keletkezés 
teljesen hasonlatos körülményeinek kiemelése. 

Az eposz XIV. és XV. énekéhez a Syrena kinyomtatása közben 
odaillesztett két kiegészítő strófa már tulajdonképpen epigrammának is 
felfogható. Akkor is, ha kapcsolódásuknak megannyi szerves, művészi-
leg tökéletes jele van, hiszen objektív kényszer hozza őket létre, nem 
pedig benső lírai ihlet. Ha címet írunk föléjük, kitetszhet ez mindjárt: 

Deli Vid 
Légy bizonsága, ég, Deli Vid végének, 
Mert sok szemmel nézted utolját éltének: 
Egy csöppig kiadta vérét Istenének, 
Légy tudomántévő Deli Vid végének! 

Szigeti Zrini Miklós 

Vitézek Istene! ime az te szolgád, 
Nem szánta éretted világi romlását; 
Vére hullásával nagy bötüket formált, 
Illy subscribálással néked adta magát, 
Ö vitéz véréért vedd kedvedben fiát. 

önálló voltukban szemlélve ezt a két epigrammát, a Deli Vid első és 
negyedik sorának ismétlődését mint keretet, mint a zártság jelét is 
felfoghatjuk. A Szigeti Zrini Miklós első és ötödik sorában a „Vitézek 
Istene" és a „vitéz véréért", illetve a „szolgád" és a „fiát" keretezőn 
ismétlő szerepét ugyancsak elismerhetjük. Ezen persze lehet meditálni, 
vitatkozni. Az viszont napnál világosabb, hogy mind a Deli Vid, mind a 
Szigeti Zrini Miklós monumentális, heroikus epigramma. Még pontosab-
ban: epitáfium, mert amaz Deli Vid „végéről", emez Zrínyiéről beszél; 
holtukban ajánlja lelküket a vitézek istenének a költő. Ha Dely Widak 
vitézül holt testének nem vad s madár gyomra a koporsója, ha a szigeti 
Zrínyi holtteste fölé nem lobogós hadi kopját ütnek, ha eltemetik őket 
tisztességgel egy templom vagy kripta kőpadlata alá, műfajilag tökélete-
sebb kései sírfeliratot egyikőjük sem kaphatott volna annál, amivel a 
köl tő Zrínyi emlékezett rájuk az eposz két „henye" epigrammájában. 
Ha megkíséreljük rekonstruálni a Balassiban és Zrínyiben lejátszódó 
alkotáslélektani folyamatot, azt mondhatjuk, hogy Balassit a korábbi 
lírai versekből kiszakított, önállósított epigrammák ösztönözhették a 
Fu/rá-darab megírására, tehát a „hozzátételre"; Zrínyit viszont a nyom-
tatás közbeni hozzátétel kényszere indíthatta arra, hogy a XIV. és XV. 
ének végéhez illesztett epitáfiumokat önálló epigrammákban is tökélete-
sítse. A Deli Vid és a Szigeti Zrini Miklós címeket ugyanis Zrínyi 
valóságosan önálló epigrammáiból kölcsönöztem a fenti gondolatsorhoz. 

13 
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Ezek az igazi Zrínyi-epigrammák a Syrena-kötet Epigrammata ciklusát 
alkotják. 

Hogy a XIV. és XV. énekhez hozzáírt Deli Vid- és Zrínyi-„epi-
gramma" mennyire összefügg az igazi epigrammákkal, azt jellemzően 
bizonyítja az Epigrammata két első darabja: az Attila és a Buda. Ezek 
még az eposz versformájában íródtak, éppen úgy, mint a hozzátételek: 

A T T I L A 

Epigrammata 

1. Isten haragjának én szelleti voltam 
Mikor ez világot fegyverrel nyargaltam, 
Vércataractákat karddal árosztottam, 
És mint egy villámás földet megfutottam. 

2. Én vagyok magyarnak legelső királya, 
Utolsó világrészrül38 én kihozója! 
Én lehetek tehát magyarnak példája, 
Hírét s birodalmát hogy nyújtsa szablyája. 

Ez a próba, a legelső kísérlet. Olyannyira, hogy Zrínyi elsőül nem is 
azt írta fel, hogy Epigrammata, hanem hogy Attila. Négyesy jegyzi meg 
(magyarázat nélkül), hogy mind a kiadásban, mind a kéziratban ez a 
sorrend.39 Elképzelhető tehát, hogy először csak Attilávrt tett próbát, 

3 8 Érdekes, hogy Zrínyi úgy említi Ázsiát: „Utolsó világrészrül" 
(értsd: Európa és Afrika után Ázsia az utolsó világrész). Mivel Ameri-
káról minden fontosat tudott, az utolsó eképpen a tudatos régiesítés je-
le lehet: amikor a szkítákkal egynek hitt magyarok kijöttek Ázsiából, 
akkor az még az utolsó földrész volt. (De az sem valószínűtlen - amint 
Király Erzsébet megfigyelte - , hogy az utolsó itt végső, távoli, legtávo-
labbi,minden utáni értelemben szerepel.) 

39Négyesy Zrínyi-kiadása. 450. Szörényi László A jezsuiták és a 
magyar honfoglalási epika fordulata c. tanulmányában (Irodalom és 
felvilágosodás. Szerk. Szauder József és Tarnai Andor. Bp. 1974. 5 6 7 -
586.) az A m/a-epigrammát két darabból állónak tekinti: „A hun király 
mindkettőben egyes szám első személyben szólal meg. Előbb múlt 
időben összegezi »ilágtörténeti pályáját, majd jelen időben és jövő 
értékű ható igével jelöli ki jelentőségét." Az értelmezés helyes, kérdés 
azonban, csakugyan két epigrammáról van-e szó, hiszen Zrínyi legtöbb-
ször ugyanúgy sorszámozással különíti el verseinek strófáit, mint az 
/Im'Zű-epigramma esetében. A két epigramma-elmélet mindenesetre 
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aztán következett a Buda és a többi, s most már jelezni kellett (és 
lehetett) az Epigrammata címmel, hogy ciklusról van szó. Az Attila még 
két Zrínyi-strófára sikeredett (frazeológiája rendkívül közel is áll az 
eposzéhoz), a második már tömörebb megoldás: 

Buda 
Mely rosszul alkhatnak egy királyi székben 
Méltóság és egy esz, az mely engedetlen, 
Rólam és Remusról példát vehet minden 
Vesztő', mert nem fértem az bátyám székiben. 

Mondanom sem kell, hogy mind az Attila, mind a Buda epitáfium, 
ahogy sírfeliratok a további Zrínyi-epigrammák is: a Szigeti Zrini 
Miklós, a Deli Vid, Sarkovich, a Radivoj és Juranics vajdák és a 
Farkasics Péter. „Testembül kibocsáttam", „Életem volt legkisebb", 
„Együtt éltünk holtunk", „visszarántott / Kegyetlen fá tum" - utal 
mindegyik a hősök halálára. A még Zrínyi-strófás Attila és a Buda 
„próba"-jeHegét erősíti meg az a tény is, hogy amikor Zrínyi megíija az 
igazi Szigeti Zrini Miklós- és a Deli Vid, Sarkovich-epigiammát, tömö-
rebb és magába zárulóbb formát keres mondanivalójához, mint saját 
négysarkú verse. Amire törvényszerűen rálel, az a megelőző század és a 
századforduló, a Balassi-Rimay nemzedék reprezentatív versszak-szer-
kezete: a Balassi-strófa. Ha a Balassi-epigrammákat esetleg nem is, magát 
a Balassi-versszakot a legkitűnőbben ismerte, s hogy Rimay újítását 
folytatva ő darabolta tovább epigrammáinak kohójában, azt ismeretlen 
erdélyi barátjához címzett levelének vers-függeléke jelzi. Rimay Balassi-
strófás epicédium-részletét úgy idézi itt, hogy a három rövid sorból 
egyet bekezdéssel kezd, a háromszor három sort pedig kis versszakokat 
képezve szétválasztja. Végezzük el a műveletet visszafelé. Balassi még 
így „írta volna meg" a Szigeti Zrini Miklós epigrammát: 

megmagyarázza az Attila - Epigrammata sorrendet: eszerint itt Attila-
epigrammák következnek. De akkor miért dolgozott kétféle címbetűvel 
a nyomdász? Az A TTILA csupa verzális, ráadásul ritkítva, az Epigram-
mata kurzív, a Buda verzális kezdésű kurrens antiqua, ugyanúgy mint a 
további epigrammák, a Szigeti Zrini Miklós stb. Úgy vélem, az A TTILA 
afféle „cikluscím": az Attila- és a Buda-epigramma összefogására, el-
különítésére szolgál. Ugyanígy egybetartozó kis „ciklus" a Szigeti vesze-
delem hőseiről szóló epigrammák sorozata; sőt azon belül is vannak 
alcsoportok: Zrínyi és Deli Vid; a két vajda (Radivoj és Juranics) és 
Farkasics Péter. Ez a három epigrammacsoport külön-külön lapon is 
olvasható. Vö. még a bécsi Syrena-kötet hasonmás kiadásához írt utó-
szóval és a II. ének sajtó alatt levő elemzésével. 



198 Filológia 

Mint Hektor Trójának, úgy én Szigetvárnak eró's őrzője voltam; 
Mutattam pogánynak, hogy nagy Jehovának kedves szolgája voltam, 
És előbb éltemet, hogysem hűvségemet, testembül kibocsáttam. 

Zrínyi feldaraboló módszerét nem saját szövegével szemléltetem, 
hanem Medgyesi Pál már idézett epigramma-fordításával: 

Rómaiak Cannast, 
A Magyarok Várnát 

Jól megfesték vérekkel: 

Tanulj minden innen, 
Szörnyű hitszegésben, 

Ne leledzél senkivel, 

Izgága ha pápa 
Hazánk, nem lesz vala, 

Bírnánk most is békével. 

A Medgyesi-féle alakzat a legtökéletesebben követi a Syrena-kötet 
epigramma-formáját, s nem is kétlem, hogy nyolc évvel az Adriai 
tengernek Syrenaia megjelenése után a Rákóczi-udvarban forgolódó 
Medgyesit nem Zrínyi ösztönözte volna az Ulászló-epitáfium lefordí-
tására s Balassi-strófába öltöztetésére. (Még a latinos inverzió is Zrínyi 
sok hasonló megoldására vall: „Izgága ha pápa / Hazánk, nem lesz vala, / 
Bírnánk most is békével".) 

De miért nem Balassi-strófában írta a maga epitáfium-epigrammáit a 
radnótfáji Syrern-másolat új szövegeinek szerzője? Nyilván azért nem, 
mert ő csak királyokra, fejedelmekre viselt gondot, s ebben is annyira 
Zrínyit követte, hogy megtartotta az Attila és a Buda versformáját, a 
Zrínyi-verset. Az is kézenfekvő tehát, hogy a radnótfáji Syrena-másolat-
ban az új epigrammák mindjárt az Attila és a Buda után következnek. 

Ugyanígy tett a Zrínyi-epigon Liszti László, aki 1662-ben a Magyar 
Mars függelékéül közölt király- és vezér-galériáját Zrínyi-verses „epi-
grammákból" állította össze. A szerkesztéshez érzéketlen, a verset a 
kompozíció edényének peremein túlfolyató Liszti az eposz és az „epi-
grammák" formáját éppen fordítva választja meg: a bőbeszédű Magyar 
Mársot Balassi-strófába gyömöszöli, az „epigrammákra" a Zrínyi-vers bő 
ruháját szabja. Lisztit nem fegyelmezi az epitáfiumra jellemző lapida-
ritás kényszere; az ő „epigrammái" nem is sírfeliratok, egy-egy zsugorí-
tott krónikás vers valamennyi.4 0 

""Liszti László Munkái. Kiad. Komáromy András. Bp. 1891. 
4 8 7 - 5 5 5 . 
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Zrínyi másik epigramma-fiizére az eposszal való újbóli foglalatosság 
után, a Vitéz hadnagy írása közben, 1651-1653 körül keletkezett. A 
szigetvári hősök küzdelmeit és halálát immár nem a teremtés ihletének 
hevében élte át ismét, hanem a műre visszatekintve, lecsillapodva; éppen 
ezért az objektívebb, értékelő tónusú epitáfiumok kínálkoztak a mon-
danivaló legalkalmasabb formájául. A történelmi, politikai, katonai, 
filozófiai és etikai kérdésekkel szembenéző Vitéz hadnagy gondolat-
világa a lírikus Zrínyit most azonban olyan epigrammák megírására 
ösztönözte, amelyek prózájához kapcsolódnak szerves függelékként. A 
tájékozódással és a megírással való egyidejűség (hiszen az Assai ben 
balla. . . könyvbejegyzésként maradt fenn, a Befed ez a kék ég. . . 
pedig a Vitéz hadnagy szövegében) azt eredményezi, hogy az ú j epi-
grammák és a próza között nincs meg az a külön-idcjűségből származó 
ihletbeli eltérés, mint amit az eposz és az Epigrammata között konsta-
tálhattunk. Az Assai ben balla. . . és Az idő és hírnév címmel ismert 
gnóma-sorozat (Az idő szárnyon jár.... Nem írom pennával. . . , 
Befed ez a kék ég... ) ekképpen ugyanúgy moralizáló, filozofikus 
töprengés-sorozat, mint maga a Vitéz hadnagy. Ezeknek az új epigram-
máknak a formája viszont változatlanul főként a Balassi-strófa. 

A Zrínyi nyomdokába lépő moralizáló nemesi költészet kedvelt 
műformája ez is marad, bizonyság erre Beniczky Péter 1664-ben megje-
lent Magyar ritmusok című kötetének „magyar szentenciákat" megver-
selő sorozata4 1 és Fráter István 1684-ben összeállított Paraphrasis 
rithmica, azaz verses magyarázat című gnóma-füzére.4 2 A szerencse, az 
idő. a hírnév, a halál témáit variáló Zrínyi-gnómákhoz hasonlóakat 
Beniczkytől, Frátertől is tucatszám idézhetünk. 

Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós 1 5 - 1 6 - 1 7 . századi 
nagy triásza íme így befolyásolta a régiségben az epitáfium-alakzatú 
magyar heroikus epigramma és a moralizáló gnóma fejlődését 

Csokonai és Kazinczy, Kölcsey és Vörösmarty új századaira tekintve 
az antikizáló monumentális-heroikus jelleg fokozatosan hazafias-
nemzeti tartalommal telítődik. A klasszikus (a görög s különösen 
„deákos") példák eró'sebben hatnak, mint valaha, de Janus Pannonius és 
Zrínyi ugyancsak ösztönző kútfő, úgyannyira, hogy Zrínyi maga is 
epigramma-hőssé válik. Klaniczay Tibor egyenesen azt írja; „Sokszor 
nehéz eldönteni, hogy a szigeti védőről, a vértanúról, a hős asszonyról 

41 Magyar költők. XVII. század. Kiad. Jenei Ferenc. Bp. 1956. 
216 -230 . 

4 2Alszeghy Zsolt: K. Fráter István versei Teleki Mihályhoz 
1684-ből. ItK 1917. 2 0 1 - 2 1 4 . Fráter Istvánnak 49 Balassi-strófás 
gnómája van! Az egyikben a „vérrel földet fösteni" kifejezés is feltűnik. 
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vagy a költó'-hadvezénó'l van-e szó. A középponti helyet a család nagyjai 
közül azonban vitathatatlanul a költó' foglalja már el. Legnagyobb 
reformkori költőink, Kölcsey és Vörösmarty az ő személyét idézik, 
amikor a hősi múlthoz méltó tettekre akarják ösztönözni korukat."4 3 

Janus Pannoniusra az 1727. és 1754. évi részleges kiadás, majd a 
1784-es nagy Teleki-editio, Zrínyire az 1817-es Kazinczy-kiadás hívja 
fel a 18 -19 . század figyelmét. Janust 1754-ben a piarista Conradi 
Norbert bocsájtja sajtó alá, s őróla tudjuk, hogy maga is lírai epigram-
mákat á t - természetesen még latinul, mint rendtársai, akik közül 
epigramma-szerzőként Halápy Konstantin a legjelentősebb. A műfaj 
piarista művelőinek költői gyakorlatát vizsgálva Jeleníts István alapos 
tanulmányban tárta fel Halápy összesen több mint másfélezer (!) 
epigrammát termő pályafutását.4 4 Halápy 1730 és 1745 között meg-
jelent köteteiben persze többnyire vallásos tárgyú epigrammák kaptak 
helyet, de van egy magyar történelmi ciklusa is. Többek között Szent 
Istvánról, Lászlóról, Erzsébetről, Imre hercegről, illetve Attiláról, 
Mátyásról, Hunyadi Jánosról - és II. Lajosról írt epitáfium-epigrammát: 

Rex pius Hungáriáé jacet hac Ludovicus in urna, 
Cum quo flos Patriae, spesque salusque jacet . 

„Lajos, Magyarország kegyes királya nyugszik ebben a sírban, s vele 
nyugszik a haza reménye üdve" - fordítja prózára Jeleníts, s helyesen 
jegyzi meg: „A pentameter olvasásakor lehetetlen nem Kisfaludyra 
gondolni." 

Rájnis József, Baróti Szabó Dávid és Révai Miklós klasszikus triászá-
nak epigrammaköltészete még szorosan illeszkedik a latin hagyomány-
hoz. Epigrammáik jobbára fordítások, parafrázisok, s ugyanazt a 
Martialist követik, aki Janus Pannomusnak is mintát adott .4 5 Rájnis 
Cornéliához című disztichonja például egyenesen Janus Pannonius-para-
frázis.46 Hazafias tárgyúnak legfeljebb Baróti Szabó A hazdrul című 

4 3 Klaniczay T. : / . m. 8 0 9 - 8 1 0 . 
4 4 Jeleníts István: A latin nyelvű epigramma tizennyolcadik század-

beli piaristák költői gyakorlatában. ItK 1969. 176-197 . Halápyról lásd 
még Tarnai Andor jellemzését: A magyar irodalom története 1600-tól 
1772-ig. Id. kiad. 418. 

4 5 Vö. Bakos József: Martialis a magyar irodalomban. (A magyar 
epigramma forráskutatásának egyik fejezete.) Debrecen, 1925. 22-28 . 

4 ' „Okta lanu l nevezed magadat, Cornélia, szűznek: / Mást hirdet, 
noha még szótalan, Imre fiad." Lásd Toldy Ferenc antológiájában: A 
magyar költészet kézikönyve. . . II. köt. Pest, 1876.2 184. - Vö. Janus 
Pannonius: Pál pápáról; Ugyanarról. J . P. Versei. Id. kiad. 179. 
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párversét tekinthetjük („Nem tudom én, melly édes erő vonsz minket 
hazánkhoz: / Elménkben marad a képe akármi helyen"), ez azonban 
egyszerű Ovidius-fordítás, s magyarításával már 1730-ban sikerrel 
próbálkoztak.4 7 Baróti Szabó Gróf Nádasdy Ferenc hadi vezérről című 
epigrammája (1786) az éppen Zrínyivel kapcsolatos XVII. századi epité-
tont is alkalmazza (,,Aki nevét hallod, magyaroknak fényje, magyar 
Mártf" r ) , a Zrínyieket ráadásul jól ismeri, hiszen Friz András félszázad-
dal korábbi latin szövege nyomán ugyancsak 1786-ban fordította a 
Zrínyi Szigetvárnál című verses szomorújátékot, Zrínyi-szabású magya-
ros, hazafias epigrammái azonban nincsenek. Legfeljebb a szomorújáték 
harmadik „megjelenésének" befejező sorait, Zrínyi végbúcsúját lehetne 
„epigrammaként" is felfogni: 

Kedves hazám! fáradságom fő s eggy oka! néked 
Áldozom ártatlan csemetém: ah, légyen előtted 
Kellemes áldozat, úgy valamint siralmas előttem! 
Már hozzátok elő fejem ékességit. Halálunk 
Napját szintúgy kell nékünk vígadva megülnünk, 
Mint születéseknek szokták a főbbek. Imígyen 
Tetszik hazám oltalmáért búcsúzni világtól.4 9 

Baróti Szabó itt a kirohanás, a hősi halál előtti heroikus pillanatra 
reflektál, s ez csakugyan feszültséget hordozó epigrammai alaphelyzet. 
A költő Zrínyit megverselő Vörösmarty epigrammája majd ugyanígy a 
hagyakozás, a búcsú pillanatában rajzolja meg hősét. Baróti Szabó 
azonban még kihasználatlanul hagyja ezt az epigrammai vershelyzetet, 
holott Ányos Pál már 1782-ben megírta a maga epigrammatikusan 
tömör, mindössze tizennégy soros versét Gróf Zrínyi Miklósról: 

Ellenség csontjai közt gázolt vérében, 
Nyugszik Zrínyi Miklós dicsőség ölében! 
Elesett! de fején maradt borostyánja, 
Nem lehetett ekként Szulimán zsákmánya. 
Magyar! e sír felett ne hullass könnyeket, 
Mert a könny nem illet bajnoki szíveket. 

4 7 A szövegek Császár Elemér kiadványában: Deákos költők. Bp. 
1914. 59, 278, 3 4 4 - 3 4 5 . 

48A Magyar Márs a Zrínyi-epigon Liszti László verseskönyvének 
címe (1653), Mars Hungaricus címmel pedig Eszterházy Pál írta meg 
visszaemlékezéseit a Zrínyi-vezette 1 6 6 3 - 6 4 . évi hadjáratról, s a címmel 
Zrínyi Miklósra utal. 

4 9Deákos költők. Id. kiad. 196. 
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Tapsolj, s kevélykedjél ilyen vitézedben, 
Pompa gyanánt hordozd nagy nevét melledben. 
Zrínyi! édes hazánk címeres fajzása! 
Nyugodj! terjedjen rád az egek áldása. 
Majd ha a trombita rettentő hangjára 
Mindegyikünk testét felvészi magára, 
Elődbe sietünk, s ölelünk tégedet: 
Megháláljuk akkor nemes esetedet.5 0 

Ányos verse epitáfiumnak indul, de mindjárt átcsap a „sír felett" 
megállók buzdításába, furcsa túlvilági víziókba. Az elégia vagy az óda 
lendületes ívelése mégis hiányzik a versből, szerkezeti váza legfeljebb 
egy testes epigramma anyagát - vagy egy szonettét bírja el, hiszen épp 
tizennégy sor terjedelmű. Ányos hősi példatárából51 természetesen a 
csatamezők: Várna, Mohács és Vezekény sem hiányoznak. Vezekény? 
Igen, ott esett el 1635-ben Eszterházy László, akinek halálát Zrínyi 
Miklós is elsiratta versben. Ányos az Eszterházy-hősöket és Vezekényt a 
Gróf Eszterházy Pálnak pécsi püspökségre lett felemeltetését inneplő 
versek ben (1781) emlegeti: 

Szomorú Vezekény! voltam mezeiden. 
Hallottam gerlicét nyögni térségiden.5 2 

Milyen idilli, lírai kép a csatatéren búgó gerlicék jelenete, ráadásul 
személyes tapasztalás is hitelesíti! Csak akkor fogunk gyanút, amikor 
feltűnik egy évvel korábban is, mégpedig a Zrínyiászt átdolgozó Kónyi 
Jánoshoz címzett versben: 

Ott, ott látom Zrínit Bellona karjában, 
Mely nagy szívvel ütött Szulimán sáncában; 
Ó, hány magyar fekszik most o t tan hamvában, 
Kinek már nevét sem tudgyák hazájában! 

5 0 Ányos Pál Versei. Kiad. Császár Elemér. Bp. 1907. 9 9 - 1 0 0 , 270. 
A Zrínyi-versről lásd Mezei Márta: Történetszemlélet a magyar felvilá-
gosodás irodalmában. Bp. 1958. 30, 38. Újabban Bíró Ferenc abból a 
szempontból értelmezte a verset, hogy a halott ősök „Ányos világában 
egy valóság feletti, spirituális haza tagjaivá lépnek elő". A fiatal 
Bessenyei és íróbarátai. Bp. 1976. 207-209 . 

5 1 Lásd erről Mezei Márta megállapításait: Felvilágosodás kori líránk 
Csokonai előtt. Bp. 1974. 207. 

5 2 Ányos Pál Versei. Id. kiad. 78. 
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Elmúltak! s nemesi kiontott vérekkel 
Jegyezték a helyet bajnoki szívekkel, 
Melyen most gerlicék a fárodt szelekkel 
Röpdöznek s sirattyák őket nyögésekkel.5 3 

Szó sincsen tehát személyes tapasztalásról; toposszal van dolgunk, 
amit először Zrínyi értékesít az Adriai tengernek Syrenaia ajánlásában; 
„nem egyenetlen az szerelem vitézséggel, abbul az versbül tanultam: 

In galea Mártis nidum fecere columbae 
Apparet Marti quam sit arnica Venus." 

Négyesy László szerint az idézet Petronius Arbiter Satyriconjából 
való, mindössze némi változtatással, s azt jelenti: „Mars sisakjában fész-
ket raktak a galambok; megtetszik ebből, mennyire szereti Mars 
Venust ."5 4 Ányos tehát végsű soron ide mutat vissza, s alighanem őt is 
éppúgy Zrínyi ösztönözte, mint Kazinczyt és Csokonait. Kazinczynak a 
Syrena-kötet ajánlásából intarzia-szerűen összerakott Zrínyi-versét 
(1811) jól ismerjük: 

Marsnak sisakjában gilicék költenek, 
S ez jele hogy ő s Venus nem ellenkeznek, 
Életemet én is Mársnak dedikáltam, 
De nem tagadhatom, Venust is szolgáltam stb.5 5 

Csokonai 1791-ből való verse azonban korai darabjai között lapul, s 
forrására sem mutatott rá a kutatás még. íme: 

Ámor múlattába 
Egy sisak aljába 

Nefelejcset ültetett, 

Kit saját kezével 
Az élet ízével 

Nyájasan öntözgetett. 

Lám a kedves Hébe 
A bajnok szívébe 

Melly hatalmat vethetett.5 6 

(A szerelmes vitézhez) 
5 3 U o . 167. 
s 4 Zrínyi Miklós Müvei. I. köt. Költői müvek. Id. kiad. 88, 388. 
5 s Vö. Tompa József: A művészi archaizálás és a régi magyar nyelv. 

Bp. 1972. 214-216. 
" C s o k o n a i Vitéz Mihály Minden munkája. I. köt. Kiad. Vargha 

Balázs. Bp. 1973.44. 
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Csokonai ugyan a sisak és a nefelejcs ellentétét élezi ki, de nem 
kétséges, hogy Zrínyi Petronius-idézete inspirálja. Egyrészt mert ő szin-
tén a vitézség és a szerelem egységét hirdeti (Ányosnál a galamb nem a 
szerelmet, hamem a békét, a jelent szimbolizálja), másrészt mert 
Csokonai versformája ugyanaz a három kis szakaszra tört Balassi-strófa, 
amelyben Zrínyi valóságos epigrammái készültek. A Balassi-strófa már 
Csokonai zsengéi között feltűnik (Exundatio aquarum, 1786), s hogy ő 
késó'bb mennyire az epigramma alkalmas formájának érezte, arra jel-
lemző' Az elválás reggelén (1800); ez már nem is teljes Balassi-strófa, 
csak a két első hosszú sort aprózza 3—3 rövidebb sorrá.5 7 A szerelmes 
vitézhez című Csokonai-epigramma tehát Zrínyi közvetlen hatásáról 
tanúskodik.5 ' 

A magyar epigramma 18-19 . századi alakulásának ez a — mondhatni 
- lírai útkeresése azonban elakad; a kor aktuális kérdéseit a deákosok 
nyomába lépő Ányos, majd Batsányi feszegeti. 

Batsányi Zrínyit és Ányost egyformán nagyrabecsülte. Zrínyi (déd-
apjával együtt) minduntalan felbukkanó példa és értelmezendő kérdés 
gyanánt kerül elő műveiben; Ányos verseit pedig már a Martinovics-
összeesküvés előtt ki akarta adni, de majd csak 1798-ban valósíthatta 
meg tervét. Már a legelső ismert Batsányi-vers témánkhoz tartozik, 
hiszen л Biztatás (1784) két Zrínyi-strófás epigramma: 

A hazáért élni, szenvedni, s jót tenni, 
Ügye mellett önként s bátran bajra menni, 
Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni 
S minden áldozatra mindenha kész lenni -

Barátom! oly dolgok, melyek az embernek 
Dicsőség mezején oszlopot emelnek, 
S melyekért (bár, míg élsz, sokban nem kedvelnek) 
A jók sírodban is áldanak, tisztelnek.5 ' 

Ez a tiszta hazafias hang még hiányzik a deákosok epigrammáiból, 
Ányos érzelmes hőskultuszában pedig csak mitizálva jelenik meg. 

5 7 Uo. 591. 
5"Csokonai alapos Zrínyi-ismeretét nincs hely itt tárgyalni. Vö. 

Clauser M.:/, т . 2 6 - 2 7 . 
5 'Batsányi János Összes müvei. Kiad. Keresztury Dezső és Tarnai 

Andor. I. köt. Bp. 1953. 7. A vers forrását és 1784-re datálását lásd a 
III. köt. (Bp. 1961. 763.) függelékében. 
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Batsányi most egycsapásra új utat nyit a magyar hazafias epigram-
mának, s öt évvel késó'bb maga szolgáltatja a mesterpéldát is: 

Nemzetek, országok! kik rút kelepcében 
Nyögtök a rabságnak kínos kötelében, 
S gyászos koporsóba döntó' vas-igátok 
Nyakatokról eddig le nem rázhatátok; 
Ti is, kiknek vérét a természet kéri, 
Hív jobbágyitoknak felszentel hóhéri! 
Jertek, s hogy sorsotok eló're nézzétek, 
Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!'0 

Batsányi Biztatásának, egyversszakos, párosrímű előképe A magya-
roknak vitézsége című pályakezdő fordításban olvasható (1795), s a 
nemzeti hőskultusz e korai (jezsuita szerző latin szövegén alapuló) 
magyar foglalata persze a szigeti Zrínyi „dicsőült nevét" is babérral 
koszorúzza. A Biztatás általános erkölcsi tanításába ily módon a sziget-
vári hősök részletesen előadott hősi áldozatvállalása is belejátszott.61 

A Biztatás és A franciaországi változásokra között eltelt időszakban 
Batsányi írt klasszikus formájú epigrammákat is (Etendire, Születési vers, 
A martinyesti ütközetben elesett magyar vitézek sírkövére), e két verse 
mégis a már Zrínyinél feltűnő „magyar" epigramma-formát követi. Mert 
nem kétséges, hogy A franciaországi változásokra ugyanúgy epigrammás 
szerkezetű vers, mint a Biztatás. Amott még egy gondolatjel választja el 
(és köti egybe!) a két strófát, itt a nyolc sor már egyetlen körmondattá 
alakul. Keresztury Dezső mutatott rá erre a klasszikus körmondatok 
szerkezetét követő felépítésre,61 Mezei Márta pedig a vers epigramma-
jellegzetességeit írta le. Csokonai előtti hazafias-politikai líránk ered-
ményeit összefoglalva helyesen állapította meg, hogy „a vers szerkezete 
a klaszikus epigramma szabályait követi", s hogy Batsányi „az ódai 
tónus, az emelkedettség jegyeit viszi át az epigramma-formákra". Mezei 
Márta felteszi a legérdekesebb kérdést is, a versformáét: miért írta 
Batsányi disztichonban az Etendire, a Születési vers című epigrammát és 
a martinyesti epitáfiumot, s miért írta „magyaros-rímes tizenkettesek-
ben" ezt a forradalmi verset? Úgy válaszol, hogy „Batsányi epigrammás 
szerkezetű forradalmi verse" aktuális vers, s ha „belemagyarázás lenne is 
azt állítani, hogy a magyaros forma a vers nemzeti aktualitását erősíti", 

6 0 U o . I. köt. 25. 
6 1 Uo. II. köt . Bp. 1960. 6 9 - 7 2 . 
6 'Keresztury Dezső: Egy régi forradalmi vers. (Batsányi János: A 

franciaországi változásokra.) Válasz, 1948. 165-169. 
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az valószínűnek látszik, hogy az antik mintát követő szerkezet meg a 
rímes-nemzeti forma közöt t i feszültség hozzájárul a vers dinamikus 
hatásához, érezteti, sőt erősíti annak lefojtott és fegyelmezett lírai 
indulatait, jelenre szóló mondanivalójának intenzív erejét."6 3 Batsányi 
közvetlenül e vers előtt foglalkozott Ányos munkáival, sőt Ányos 
Zrinyi-versét is ő közölte a kassai Magyar Museum I. kötetében, 1788-
ban.6 4 Ányos Zrínyije tehát éppen A franciaországi változásokra szüle-
tését megelőző évben fekszik előtte Kassán, és bár „Zrínyi s Gyöngyösi 
dicsőült árnyéki"-ra csak az 179l-es Búsongás hivatkozik, nem hinném, 
hogy Batsányi kezében ne járt volna már 1789 előtt egy Syrena-kötet is, 
amelyből megismerhette Zrínyi „magyaros-rímes tizenkettesekben" s 
Balassi-strófákban írt epigrammáit. Pontosabb filológiai fogódzó nélkül 
is6 5 kimondható azonban, hogy a Zrínyi leleményeként megszületett 
magyaros formájú epigramma fejlődéstörténetileg a Zrínyi-kultusz 
18. század végi bontakozása idején talál igazi folytatóra - Batsányi köl-
tészetében. 

Batsányi forradalmi epgirammáját oly erős poentírozó sor zárja, hogy 
szállóigeként is önállósult: 

Vigyázó szemetek Párizsra vessétek! 

Ez a velős vers -zárás tulajdonképpen gnóma; hozzá hasonlót tucatszám 
idézhetünk az új század epigrammaköltőitől. 

Negyedszázad múltán, 1814-ben, amikor a magyar költészet egy 
másik epigrammával válaszol az újabb „franciaországi változásokra", 
Berzsenyi kezdi ilyen gnóma-tömörséggel Napoleonhoz című disztic-
honjait: 

Nem te valál győző, hanem a kor lelke: szabadság. . . 

Berzsenyi epigrammaköltőként is kiváló; Kazinczy, Kölcsey és 
Vörösmarty munkásságában azonban sokkal inkább túlsúlyba kerül a 

6 3Mezei M.:/. m. 2 1 3 - 2 2 0 . 
6 4 Vö. Ányos Pál Versei. Id. kiad. 2 2 7 - 2 2 8 , 270., Batsányi J. Összes 

müvei Id. kiad. I. köt. 293. 
6 5 Batsányi Zrínyi-élményének és felfogásának értelmezése még 

adósságunk. Kazinczy Zrínyi-kiadását pl. megjegyzetelte. Vö. Esztergár 
László: Batsányi jegyzetei a Zrínyiászhoz. MKSzle 1903. 439. Batsányi 
könyvtára szétszóródott; az értékes könyvjegyzetekről lásd még Baróti 
Dezső és Tarnai Andor: Batsányi széljegyzetei a Magyar Museum kötete-
iben. ItK 1953. 213-216 . 
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műfaj. Kazinczynak a kortársak által magasztalt epigrammái a deákos 
technikát viszik tökélyre, Kölcsey és Vörösmarty epigrammaköltésze-
tében Batsányi hazafias, nemzeti érzülete tetó'ződik. Övélük már oly 
gazdaggá válik a vizsgálható anyag, hogy a továbbiakban csak a fonto-
sabb jellemző' jegyek említésére szorítkozhatom. 

Az ifjú Vörösmarty éppen a Kazinczy-kiadás megjelenésének évében 
emeli ki a magyar hazafias epigramma változatlanul érvényes fő tár-
gyait: 

Várna, Mohács, Rákos Magyaroknak bús Temetőji, 
Hol sok ezer Hősek nyugszanak hantok alatt. 

Nem szomorúbb halmok bujaságink téres ölénél, 
Melybe sok élőek sírja, megásva vagyon. 

Oh nagy Egek! kifajult magyaroknak sajnos elestét 
Gátoljátok, - előbb meg - s elhanyatlása okát. 

(Várna, Mohács, Rákos)''6 

Ez a minta-epigramma még kifejezetten epitáfiumnak indul, és majd 
ezt a hagyományos intonációt követően lendül át a reformkorban oly 
erősen felhangzó gondolatba: a méltatlan utódok leckéztetésébe. Jóval 
utána, 1839-ben még Petrovics-Petőfi Sándor is megírta a maga Vörös-
marty-szabású Rákösspigrammáját („Oh nem szél nyögel ot t , ősid 
félisteni lelke / Sír unokáinak elkorcsosodása fölött!") .6 7 Ekkorra azon-
ban már Kölcsey Ferenc pályája is bevégződött, s olyan epigramákkal, 
tömör portré-versekkel gazdagodott költészetünk, mint a Rebellis vers 
(1815-1825 között), a Drégel és a Balassa (1825), a Huszt és a 
Munkács (1831), a Kazinczy (1832) és az Emléklapra (1833).6 8 És 

6 6 Vörösmarty Mihály Összes müvei. Szerk. Horváth Károly és Tóth 
Dezső. Kisebb költemények I. (1826-igl- Kiad. Horváth Károly. Bp. 
1960. 47, 448. A Mohács-téma felvilágosodás-kori előéletéről lásd Mezei 
Márta Történetszemlélet a felvilágosodás irodalmában c. id. könyvének 
Mohács és a visszavonás motívuma c. fejezetét. Horváth Károly elő-
képként Czinke Ferenc disztichonját idézi (1797): „Várna, Mohács! 
Szomorú gyászos nevek a Magyaroknak, / Oh ha Budát nevezem; ujj 
örömünk mosolyog." 

6 7 Petőfi Sándor Összes művei. Szerk. Kiss József. I. köt. Összes 
költeményei (1838-1843). Kiad. Kiss József és Martinkó András. Bp. 
1973. 11, 202. 

6 'Kö lcsey Ferenc Összes müvei. I. köt. Kiad. Szauder Józsefné és 
Szauder József. Bp. 1960. 135-136 , 1 4 0 - 1 4 1 , 158-159, 164, 268, 
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megszületett Az epigramma teóriája is - a fiatal Bajza József műhelyé-
ben (1826). A tamulmányt Vörösmarty kérte és közölte a Tudományos 
Gyűjteményben, Bajza azonban Kölcseyre és Vörösmartyra nem hivat-
kozik, csak Kazinczyt, „a magyar epigramma teremtőjét" bálványozza, 
nem átallván „oly szép fényben" feltüntetni, hogy „az epigrammatista 
Goethe mellett . . . állhat". Hunyadit és Zrínyit annál inkább emlegeti, 
egyenesen azt mondja: ők azok, akik „hazai históriáink barátjai előtt" is 
„oly ismeretesek", mint a görögségnél a mitológia.69 Hunyadi és Zrínyi 
tehát mintegy a magyar mitológiát testesítik meg, s nem is tündöklik 
kettejüknél fényesebb csillag a magyar epigrammaköltészet egén! Csak 
Vörösmartyről szólva elég utalni Nándorról (1823) és. Hunyadi halála 
(1833), illetve Zrínyi a költő és Sziget (mindkettő: 1830) című epigram-
máira. Vörösmarty Zrinyi-epigrammái epitáfiumok: 

Zrínyi a költő 

„E lantot, koszorútlant bár Violája kezétől, 
Mely Szigetet zengé s hősei áldozatát; 

És e rettenetes szablyát, sok erősnek ölőjét, 
Melyre »ne bántsd a magyart!« jelszavam írva vagyon, 

Zrínyi, hagyom neked, oh haza! és gondjaidba ajánlom, 
Zrínyi, az éneklő s a diadalmi vezér." 

Sziget 

Honfi! ha föllépendesz düledék várára Szigetnek, 
Sírva ne említs szót sajnos eleste felől: 

Ott hős Zrínyi körül bátor daliái nyugosznak: 
Gyönge panasz-szózat bántja nagy álmaikat.70 

Vörösmarty ekkor már túl van a Szigeti veszedelmet is visszhangzó 
Zalán futásán (1825) és nagy Zrínyi-versén (1828),71 s most ugyanúgy 

1298. (Itt jelzi Szauder J., hogy nézete szerint a Rebellis vers „Kölcsey 
korábbi versei közé tartozik, 1 8 1 5 - 2 5 között".) Kölcsey epigram-
máiról és Zrínyi-verseiről Szauder József: Kölcsey Ferenc. Bp. 195. 
167-172 , 2 5 6 - 2 5 7 . 

6 9 Bajza József Válogatott müvei. Kiad. Kordé Imre és Tóth Dezső. 
Bp. 1959. 1 2 9 - 1 3 9 , 4 9 1 - 4 9 2 . 

7 "Vörösmarty M. Összes művei. Id. kiad. 8 7 - 8 8 . 
•"Vörösmarty Zrínyi-élményéről, Zrínyi-motívumairól lásd Tóth 

Dezső: Vörösmarty Mihály. Bp. 1974.2 20, 63, 1 0 4 - 1 0 5 , 108-110, 
203 -208 . 
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epitáfium-epigrammákban fut neki з Zrínyi-témának újból, mint tette 
17. századi költő elődje a Szigeti veszedelem kinyomtatás előtti kézbe-
vételekor. 

Említettem előbb Kölcsey Husztjít (1831), s mellé tehetném Vörös-
martytól a Mohácsot (1830):72 ezek az epigrammák nem egy hős körül 
forognak, tanulságuk általános és morális jellegű. Különösen a Huszt 
magisztrális példa, szállóigévé lett befejező sorai ugyanúgy külön 
választható, önálló gnómák, mint a Batsányitól és Berzsenyitől idézett 
sorok: 

Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? 
* 

Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort. 
* 

Hass, alkoss, gyarapits: s a haza fényre derül. 

Bajza epigramma-teóriája élesen elválasztja az epigrammát és a 
gnómát, s megrója Kisfaludy Károlyt, aki maga sem volt tisztában a 
különbségekkel (!), s összemosta a kettőt , mert „közle az 1823-dik év 
Aurorában 28 darab" epigrammát, holott „csak hét felel meg a felvett 
címnek, a többi gnóma". 7 3 Vörösmartynak vannak ilyen igazi gnómái 
(Gnómák, 1822), de az ő szabályos epigrammáiból is szemelhetünk 
gnóma-szerű szentenciákat - mint amilyen a Mohács utolsó sora: 

Hír temetője Mohács, s a magyar átka nevem. 

7 'Vörösmar ty M. Összes művei. Id. kiad. 85., 396. A Mohács 
egyidős Vörösmarty Zrínyi-epigrammáival. Vörösmarty könyvtárának 
Zrínyi-kötetét (a Kazinczy-kiadást) az MTA könyvtára őrzi az 540 022 
számon. Clauser (/. т . 38.) alighanem egy másik példányra utalhat: 
„Úgy látszik, 1821-ben kapta kölcsön Egyed Antal bonyhádi plébános-
tól a Szigeti veszedelem valamely példányát." 

7 3 Bajza J.: I. m. 139. Az epigrammáról és a gnómáról lásd a 
Világirodalmi Lexikon (Szerk. Király István - Szerdahelyi István) szó-
cikkeit: II. köt . Bp. 1974. 1149-1152 . , III. köt. Bp. 1975. 587-593. 
Az epigramma teóriájával, fajaival, felosztásával nem foglalkozom; az 
epigrammát abban a tág formában emlegetem, ahogyan Zrínyi tekin-
tette. Az epigramma egyik sajátos, különösen Kölcsey által művelt 
„sajátos változatára, a rejtvényversre" sem térek ki. Lásd erről Szege-
dy-Maszák Mihály: A XVIII. század végi magyar költészet főbb típusai 
c. dolgozatának utalását az Irodalom és felvilágosodás c. id. tanulmány-
kötet 945. lapján. 

14 Irodalomtörténet 1981/1 
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Ugye máris Kisfaludy Károly hkes „gnómája" jut eszünkbe, az ő 
Mohácsinak (1824) második sora: 

Nemzeti nagylétünk nagy temetője, MohácsГ4 

Kisfaludy is tisztában volt e sor szerkezeti funkciójával és szentencia-
értékével, s hosszú elégiája végén némi eltéréssel megismételte: 

Nemzeti nagylétünk hajdani sírja, Mohács! 

A Hunyadit és Zrínyit is epigrammába foglaló Czuczor Gergely 
Mohács-epigrammájából (1833-42) szinte szó szerint ugyanez a 
,.magyar gnóma" maradt emlékezetre méltó: 

Nemzeti nagy bűnnek nagy torolója Mohács. 

A Kölcseytől Czuczorig ívelő' példák azt szemléltetik, hogyan szinte-
tizálják a reformkor Zrínyit felfedező költői az epitáfiumos és gnóma-
szerű moralizáló epigrammát. Zrínyinél s 17. századi követőinél ez még 
kétféle anyag, Kölcsey s Vörösmarty már egybegyúrják. 

A jelenérdekű reformkori múltidézésnek persze nemcsak a hazafias 
epigramma, hanem többek között az óda és az elégia is gyakori formája. 
Köcsey és Vörösmarty e műfajoknak is klasszikus mesterei, s mindkét 
hangjuk: az epigrammatikus és az ódai-elégiai is követőket, utánzókat, 
majd elsilányítókat támaszt. Hazafias líránk művelői egy századon át 
nem kopnak ki az ő iskolájuk padjaiból. A klasszikus veretű heroikus és 
moralizáló epigramma azonban a XX. századra elhal, periférikus műfajjá 
lesz, a retorikától puffatag, túlhevített romantikus ódák és elégiák 
kiüresednek, az Arany utáni elbeszélő költészet pedig jórészt vértelen 
epigonizmussá szürkül. Csak a Zrínyi-témánál maradva tessék például 
próbát tenni olyan versekkel - és ezek még a jobbak! - mint Kozma 
Andor: Zrínyi, a költő, Ábrányi Emil: Zrínyi Miklós, Sík Sándor: 
Kiáltás Zrínyihez, Vargha Gyula: Zrínyi.7 5 

* 

A magyar epigramma 18 -19 . századi virágzása egyidejű a szonett-
forma meghonosodásával. Jelképes fejlődéstörténeti tény, hogy az első 

7 4 V ö . még Halápy Konstantin idézett latin epigram májával és Péteri 
Takáts József Mohács vidékjén irt levelének (1797) eme sorával: „Árva 
hazám, temetője Mohács!" Idézi Mezei Márta: Történetszemlélet a 
magyar felvilágosodás irodalmában. Id. kiad. 72. 

7 5 E Zrínyi-versek kultikus antológiáját a Muraközi Szövetség és a 
Délvidéki Liga adta ki: Zrínyi Miklós emléke a magyar költészetben.^. 
1920. 
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szonettet a régi magyar irodalom utolsó nagy lírikusa és az első modern 
magyar költő: Faludi Ferenc írja A pipárul „Olasz sonetto formára." 7 6 

E kezdemény ismerete nélkül az a Kazinczy kezdi meghonosítani irodal-
munkban a szonettet, akinek epigramma-író hírneve Bajza szerint egye-
nesen Goethéével vetekedett. Kazinczy köréből az ugyancsak epigram-
matista Kölcsey, továbbá Szemere Pál áll pártjára a szonettnek, s 
Kazinczy panasza szerint a 19. század 20-as éveire már el is borítja 
„Literaturánkat a sivatag Sonettók sokasága". Töltényi Szaniszló 1821-
ben kerek száz szonettet ad ki egy kötetben, és szonettet ír a szonettről; 
szabályos „szonett-háború" is kitör. Aztán Bisztray Gyulával szólva „A 
század második felében a magyar szonett-költészet végképp hullám-
völgybe kerül. E kori lírának jobbjai és legjobbjai. . . valamennyien 
szonettelen költők." Az újabb „nagy világirodalmi szonett-hullám . . . a 
francia parnasszistáktól és szimbolistákból kiindulóan a századforduló 
táján érkezik el hozzánk, és a nagy Nyugat-nemzedék költői . . . 
szonett-költészetében tetőződik." 

A magyar szonett kezdeteiről értekező Bisztray fejtegetései ezen a 
ponton abbamaradnak, s tudomásom szerint sem ő, sem más nem 
szembesíti egymással az epigramma és a szonett párhuzamos 1 8 - 1 9 . 
századi felfutását, majd 20. század eleji funkciócseréjét. 

Amikor ugyanis az Ady zászlaja körüli modern magyar költészet 
Babits-Kosztolányi-Juhász Gyula triásza (s majd később Illyés Gyula) 
szembefordul az Arany-epigonok „kongó szavalmányaival", „eleink 
tündöklőségét" hosszú ódák és elégiák helyett a „festő, franciás, 
hérédiás" portré-szonettek karcsú és zárt formában kezdik felmutatni. 
A főként Zrínyit megidéző úgynevezett „magyar szonettek": Babits 
Mihály (Zrínyi Velencében), Kosztolányi Dezső (Zrínyi, a költő), 
Juhász Gyula (Csáktornya) újszerű vers-kísérleteinek diadalmas meg-
honosodásáról, illetve olyan tömör, szonett-szerű vállalkozásokról van 
szó, mint Juhász Gyula és Illyés Gyula Zrínyi, a költője vagy Illyés 
egyik legújabb Zrínyi-parafrázisa, a Peroráció: záróbeszéd. E versek 
újdonságerejéről, történetszemléletéről, esztétikai jellegzetességeiről 
megkíséreltem már számot adni.7 7 A magyar költészet fejlődéstörté-

7 6 A szonett 18 -19 . századi fejlődéstörténetét Kunszery Gyula 
foglalta össze: A magyar szonett kezdetei. Bp. 1965. A tőle vett 
adatokra lapszám szerint alább már nem hivatkozom. 

7 7Lásd Versolvasó napló címmel megjelent (Babits Mihály, Koszto-
lányi Dezső, Juhász Gyula és Illyés Gyula „magyar szonettjeiről" szóló 
tanulmányomat: Kortárs, 1979. 1145-1158 . Továbbá Rendületlenül 
címmel sajtó alatt levő versantológiámat, aminek anyagát 1 9 - 2 0 . szá-
zadi magyar költők történelmi hősöket megidéző verseiből válogattam. 

12* 
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neti áramkörébe való bekötésük azonban akkor nem sikerülhetett, eh-
hez a 1 7 - 1 8 - 1 9 . századi tanulságok mostani számbavétele segíthet 
hozzá. 

Vannak-e közös jellegzetességei, hasonlatosságai epigrammának és 
szonettnek? Feltétlenül, ahogy erre Kazinczy és Kölcsey már a 19. 
század elején rámutatot t . Kazinczy Sonett című tanulmánya (1817) 
egyenesen egymásba „átalkölthetőnek" tartja a szonettet és az epi-
grammát: „Az ausóniai nyelveknek oly szép szonettjeik vágynák, mint 
az Anthológia legszebb epigrammjai. S ez az öszvehasonlítás azért is 
ötöl elménkbe, mivel a festő és érzékeny görög epigramm sonetté, s a 
festő és érzékeny sonett viszont görög ízlésű epigrammákká oly szeren-
csésen változtathatik által, hogy senki ki nem ismérheti rajtok az 
általköltést." A szonett szerkezetéről szólva az epigrammára is jellemző 
poentírozó zárást emeli ki: „Az elsőbb rész, a két négyes a várásé, a 
másik rész a kielégítésé, mint az epigrammban. Csakhogy itt nem 
érezteti magát hegyes, hanem gyönyörködtető point."7® Kölcsey 
Szemere szonettjeitől írt bírálatában (1824) veti egybe az epigramma és 
szonett természetét. Már első mondata az, hogy Petrarca, „az olasz 
költő a szonettek korlátjai közt éppen oly könnyűséggel lebeghet, mint 
a görög epigrammatista a maga pentameterjein". Aztán érdemi párhu-
zamokra is rámutat: „A szonett a maga belső valóságára nézve nem 
egyéb: mint bizonyos epigrammai fordulattal befejezett, érzéssel vagy 
humorral teljes, s harmoniás hangokból összvealkotott dalocska."7 ' 
Epigramma- és szonett-teóriánk Bajza és Kölcsey óta alig alakult 
valamit, s mindössze Salzer Béla lassan százéves cikkéből idézhetek 
Kazinczy és Kölcsey felismerését elmélyítő gondolatot: „A szonettnél 
például egész tisztán kimutatható epigrammai származása, aminthogy a 
Lessing-féle »Erwartung und Aufschluss«-nak szabályszerűleg a 3. és 4. 
versszakban elő is kell fordulnia . . . ' " 0 

A magyar epigramma és a magyar szonett szerves fejlődéstörténeti 
egybekapcsolódására igazán majd Babits mutatot t rá, s mutatott példát 
is hozzá, amikor közel egyidőben megírta első „magyar szonettjeit" és 
Vörösmarty-tanulmányát. Babits tájékozódását a század elején több 
ihletforrás táplálja: a modern világirodalom, a régi magyar költészet és a 
reformkori megújulás magyar irodalma. Már 1907-ben megjelent Juhász 

•"Kazinczy Ferenc: Sonett. Tudományos Gyűjtemény, 1817. IX. 
köt. 3 8 - 4 8 . A „váratlan és nemes végződés" elvét vallja Ungvárnémeti 
Tóth László is: Sonett. Hasznos Mulatságok, 1817. 121-124 . 

•"Kölcsey Ferenc Összes művei. Id. kiad. 4 7 7 - 4 8 1 , 1305. 
, 0 Salzer Béla:Az epigrammáról. Figyelő, 1884. 241-255 . Az idézet 

a 251. lapról. 
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Gyula-kritikájában emlegeti a századeleji magyar szonett „festő, 
franciás, hérédiás" jellegét, s rá egy évre a Régi magyar költők című 
mesteri szonettet publikálja. S ekkor már „forr, gerjed elméjére", készü-
lődik a Nyugat 1911. évi folyamában közölt hatalmas Vörösmarty-
tanulmány. Babits Vörösmarty epigrammáival is foglalkozik, s amikor a 
képszerű Vörösmarty-epigrammák újdonságát fejtegeti, kimondja kerte-
lés nélkül, hogy ezek „a parnasszista szonettírók modorára" emlékeztet-
nek: „A Vörösmarty-féle epigramma eleinte kép: Vörösmarty most is a 
képek költője. De a régi zavaró bőség helyett most egyetlen nyugodt 
művészettel drágakőbe metszett kis kép van előttünk. A szarkofág 
domborműve helyett gyűrűbe való kámea. S e történeti és szerelmi 
médaillonképecskék, melyek a parnasszista szonettírók modorára emlé-
keztetőleg, nyugodtak és művésziek, mégis mélységesen líraiak. Kámeák 
vagy kis szobrocskák, csodálatosan kemény, tömör, ünnepi és egészen 
új magyar nyelv bronzából kimintázva . . . " • 1 A Vörösmartyék újításá-
hoz kapcsolódó magyar szonettek annak a folyamatnak a betetőzését 
jelentik tehát (nyilván csak egyelőre), amit Zrínyi indított el heroikus, 
illetve moralizáló epigrammáinak két ciklusával. 

Az új magyar költészet „epigrammája" a szonett: a „magyar 
szonett", s ennek bölcsőjét Balassi és Zrínyi ringatta egykor. Költésze-
tünknek négy évszázadon át kellett alakulnia, izmosodnia ahhoz, hogy a 
modern világirodalom és a nemzeti hagyomány elegyítésével megújítva 

" B a b i t s Mihály: A férfi Vörösmarty. Nyugat, 1911. -Esszék, 
tanulmányok. I. köt. Kiad. Belia György. Bp. 1978. 229-230. Babits 
negyedszázaddal későbbi Vörösmarty-tanulmánya (A mai Vörösmarty, 
1935) megerősíti, hogy a Nyugat első nemzedéke az Ábrányi Emilek, 
Szabolcskák és Pósák korában tudatosan nyúlt vissza Vörösmartyhoz: 
„A Váradi Antalok és Ábrányi Emilek kora volt ez, másfelől pedig a 
Szabolcskáké és Pósáké. Nekünk, szigorú fiataloknak, nagyon sommás 
ítéletünk volt erről az egész korunkbeli költészetről. Nem volt ez a mi 
szemünkben más, mint üres szónoklat vagy útszéli érzelgés. Egyik 
oldalon a frázis, másikon a nóta! . . . Akit az igazi költészet dekadens 
szomja űzött, az külföldre vetette tekintetét .Francia és angol költőkért 
rajongott, modern és hipermodern versekért . . . az idegen kincsek látása 
eszméltetett rá a saját gazdagságunkra . . . egy új Vörösmartyt fedeztünk 
föl. Egy költőt, akit senki sem ismert, és senki sem sejtett! Egy halott 
költőt, aki modernebb volt minden elevennél! Egy klasszikust, aki 
idegesebb és izgatottabb minden dekadensnél! Egy nagy nemzeti költőt, 
aki európaibb minden nyugatosnál! Egy igazi mintanyugatost, ősünket 
és példaképünket"! Babits Mihály:/, т . II. köt. Id. kiad. 483. 
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végleg kiérlelje ezt a reneszánsz versformát. Klaniczay Tibor rendkívüli 
érzékenységgel sejtette meg, hogy Balassi a róla elnevezett strófát -
bárhonnan, bármily messziségből eredjen is - „a tudós műköltészet 
formájának, a szonett magyar megfelelőjének érezhette", hiszen „a 
strófa önmagába zártsága, a sajátosan párhuzamos és az ölelkező rímelés 
valóban ehhez teszi hasonlóvá".*2 A Balassi-strófás szerelmi „szonet-
te t" Zrínyi formálta hősi epigrammává; Kölcsey és Vörösmarty meg az 
ő nyomdokán járt; majd pedig e nagy romantikusok tömörségéből is 
erőt merítve a Nyugat első generációja szellőztette ki a „franciás magyar 
szonettek" friss légáramával történelmünk hőseinek elfonnyadt vers-
koszorúktól dohos panteonját. 

KOVÁCS SÁNDOR IVÁN 

m ó r a f e r e n c e s k a t o n a j ó z s e f * 

A Móra-életmű egészében Katona Józsefről szóló írásai nem különö-
sebben jelentősek, s inkább Katona utóéletének kutatóját érdekelhetik, 
mint azokat, akik Mórát ünneplik centenáriuma alkalmából. Kettőjük 
kapcsolatának, e szűk és kevés eredménnyel biztató témának elővételét 
legföljebb az mentheti és magyarázhatja, hogy az irodalomtörténeti 
kutatásban - tudomásom szerint - eddig még nem esett róla szó.1 

Mórának három Katona Józsefről szóló írása jelent meg, tudunk 
továbbá arról, hogy élete utolsó szakaszában egy Katona életét be-
mutató regény terve foglalkoztatta. A Katonáról szóló írások közül az 
első egy diákkori óda: Katona József emlékezete. 1897. június 20-án a 
Kecskeméten tartott tornaversenyre a városba érkezett tanulóifjúság 

8 2 Klaniczay T.: A szerelem költője. Id. kiad. 2 8 6 - 2 8 7 . 
* Rövidített formában elhangzott a Móra Emlékbizottság ünnepi 

ülésén Szegeden 1979. július 19-én. 
1 Móra Katonáról írt művei, továbbá azok az interjúk, amelyekben 

tervezett Katona-regényéről nyilatkozott, nem szerepelnek Hajnóczy 
Iván 1930-ban megjelent Katona-bibliográfiájában, ill. a bibliográfiája 
folytatásaként készített jegyzetei között (megtalálhatók a kecskeméti 
megyei könyvtárban), holott a Katonával kapcsolatos szépirodalmat is 
regisztrálta. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája Katona-fejezetébe 
már bekerült aKopolyakú t . (2. köt. Bp. 1975. 509.) 


