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pest, hogy esztétikai szakkérdésekben kíván megnyilatkozni. Ez lehet 
az oka annak is, hogy óriási elmélettörténeti apparátussal igyekszik 
bizonyítani jártasságát : könyvének több mint háromnegyedében azt 
mondja fel, mit olvasott másoktól e témakörben — csakhogy az igazi 
jártasságot nem az jellemzi, hogy sokat olvasunk és idézünk, hanem 
az, hogy tudjuk, mit kell elolvasni ahhoz, hogy szilárd kiindulópont-
jaink legyenek a szakma műveléséhez. 

További — filozófiai — árnyoldala gondolkodásának az, hogy 
(amint ez a fenti idézetekből is kiderülhetett) meglehetősen gátlásta-
lanul él, azaz visszaél a dialektika „ellentmondások egysége" mód-
szerével. Figyelmen kívül hagyja, hogy Hegel a mérték kategóriájával 
korlátokat is szabott annak, milyen változások mellett lehet még egy 
dolog azonos önmagával; egy ponton túl (s ez az ünnepekre és szín-
játékokra is áll) a változtatások következtében a dolog minőségileg 
más dologgá alakul át. 

Aki tehát az esztétika valódi eredményei iránt érdeklődik, aligha 
hasznosíthatja Gadamer művét, s annál is kevésbé teheti ezt, mert 
komponálatlanul, kuszán előadott elmélettörténeti kitérői és mester-
kélt nyelvezete révén e mű igencsak nyögvenyelős olvasmány is. 

A fordítás ténye azonban igen örvendetes. Gadamer és a „herme-
neutikai esztétika" közel egy évtizede növekvő divat a magyar iroda-
lomtudományban is. Akik eddig csak másodkézből, hallomás útján, 
félreértve-félreértelmezve ismerték, most végre maguk is elolvashat-
ják, s ez bizonyára radikálisan csökkenti majd eszméinek vonzását. 
(Annál inkább, hiszen a mi hermeneutikai divatunkban oly kedvelt 
„kényszermentes dialógus" elgondolását Gadamer kerek-perec elveti; 
vö. 3 8 0 - 3 8 1 . ) 

Kevésbé örvendetes, hogy Bonyhai Gábor utószava nem a könyv 
megértését, hanem egy — aligha létező — „hermeneutikai filozófia" 
apologetikáját szolgálja, s hogy a tárgymutató nagyon hiányos. 
(Gondolat, 1984.) 

SZERDAHELYI ISTVÁN 

ZRÍNYI ÉS ITÁLIA 

Király Erzsébet és Kovács Sándor Iván munkája — „Adria tenger-
nek fönnforgó habjai". Tanulmányok Zrínyi és Itália kapcsolatáról — 
minden korábbi feldolgozásnál részletesebben tárja fel a Szigeti 
veszedelem szerzőjének itáliai kapcsolatait. A könyvben tizenkét ta-
nulmányt találunk. Hatot Kovács Sándor Iván, kettőt Király Erzsé-
bet írt, négy pedig közös munka eredménye. A tanulmányok többsége 
Zrínyi költői életművének itáliai irodalmi vonatkozásait dolgozza fel, 
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irodalmi, művelődéstörténeti és képzőművészeti szempontokat figye-
lembe véve. A kapcsolattörténet kutatása közben felmerült részlet-
kérdésekkel külön tanulmányok foglalkoznak. 

Ez utóbbiak közé tartozik a kötet első tanulmánya: Magyarok Ró-
mában Janus Pannoniustól Zrínyi Miklósig. A szerzők Zrínyi 1636. évi 
útjának különös fontosságot tulajdonítanak, mivel „müveinek olasz 
irodalmi inspirációja . . . oly magas szintű, hogy itáliai utazásáról a 
legapróbb részlet, körülmény, tapasztalat is fontos" (14). Feltételez-
hető, hogy Zrínyi utazásáról készült valamilyen napló vagy beszá-
moló a kor szokása szerint, de ez mindeddig nem került elő. A ko-
rábban Zrínyi Ádámnak (Miklós fiának) tulajdonított könyvek kö-
zött azonban fennmaradt egy guida, amely „eredetileg minden bizony-
nyal a költőé volt, mert Zrínyi Miklós éppen 1636-ban járta Rómát; 
ezzel szemben Ádám soha nem jutott el Itáliába" (16) — olvashat-
juk a második tanulmányban (Zrínyi római útikönyve). A szerzők 
ennek az útikönyvnek (Le cose maravigliose deli'alma citta di Roma, 
Cavalli 1636. 8.) a beható elemzésével következtetnek arra, hogy 
mit láthatott Zrínyi Rómában, s a feltételezett útiélmények hogyan 
jelennek meg irodalmi műveiben. A közvetlen hatások feltételezésé-
ben természetesen mértéktartóak, például a San Giovanni in Laterno 
székesegyház márvány főnixeiről megállapítják, hogy csak „erősít-
hették" Zrínyi főnix-képzetét, elősegítve a főnix-motívum többszöri 
megjelenését életművében (23—25). A feltételezett látnivalók hatása 
és az irodalmi művekben való megjelenése között valóban nagyon 
áttételes az út, a hatások feltételezése mellett szükség van az egységes 
európai katolikus barokk kultúra mindenkori figyelembe vételére 

Zrínyi könyvtárának olasz vonatkozású darabjaival három tanul-
mány foglalkozik. (A Zrínyi-könyvtár anyagának végleges megha-
tározása, illetve a ma Zágrábban őrzött fennmaradt könyvek rész-
letes vizsgálata még nem zárult le.) A Zrínyi-könyvtár Petrarca-köte-
tei és az ., Adriai tengernek Syrenaia" kompozíciója című tanulmány 
meggyőzően mutatja be, hogy Zrínyi kötetkompozíciójának kiala-
kítására az ókori hagyományból elsősorban Vergilius, a későbbi itá-
liai költők közül pedig Petrarca volt hatással A szerzők Király 
György 1920-as tanulmányának azt a megfigyelését igazolják, hogy 
Petrarca Trionftjának eszmeiségét (Amore-Castitá-Morte-Fama-Tem-
po-Divihitá) Zrínyi sokoldalúan jeleníti meg verseskötetében. A Zrí-
nyi-könyvtár Petrarca-köteteinek illusztrációi ikonográfiái hatásról 
is tanúskodnak. 

Az ikonográfiái szempont került előtérbe a Kísérlet Zrínyi Tasso-
köteteinek meghatározására cimű tanulmányban. Tekintettel arra, 
hogy Zrínyi könyvtárában 1652 előtti kiadású Tasso-kötetnek nincs 
nyoma (viszont az Adriai tengernek Syrenaia már 1651-ben megje-
lent), Kovács Sándor Iván megkísérli azoknak a Tasso-köteteknek 
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a meghatározását, amelyek Zrínyi tulajdonában lehettek. Három 
könyv (Zrínyi egyik olvasmánya: Vittorio Siri: II Mercurio ovvero 
história de'correnti tempi, saját verseskötete és ennek Zrínyi Péter 
által készített horvát fordítása — Velence, 1660) illusztrációinak, va-
lamint Tasso-kiadványok képeinek összehasonlító elemzése nyomán 
Kovács Sándor Iván arra a következtetésre jut, hogy bizonyos geno-
vai kiadású Tasso-kötetek lehettek Zrínyi birtokában. Részleteseb-
ben az 1590. és 1617. évi kiadásokat elemzi. 

Szintén a Zrínyi-könyvtár vizsgálata nyújtott kiindulási alapot az 
Olasz irodalomelméleti és filozófiai művek Zrínyi könyvtárában című 
tanulmány megírásához. Az itt elemzett, egykor Zrínyi birtokát ké-
pező három mű (Dialoghi di M. Speron Speroni Nuovamente ristam-
pati, et con molt a diligenza riveduti et corretti. Aldi Filii. In Vinegia, 
MDLII; Dialoghi d'amore, composti per Leone medico hebreo — 
ugyanott és ugyanakkor jelent meg; DelVhuomo di lettere difeso et 
emendato. Del P Danieio Bartoli délia Compagnia di Giesü. In Vene-
ria, MDCXLVIII. Per Giunti, e Baba) bizonyítja kora európai szín-
vonalán álló esztétikai tudatosságát és filozófiai érdeklődését. 

A kimondottan filológiai indíttatású tanulmányok közé végül két 
későbbi hagyaték feldolgozása sorolható Az egyik tanulmányban 
(Arany János Tasso-kötetének margójegyzetei) a Gerusalemme libe-
rata neves elemzőjének csupán másolatban fennmaradt jegyzeteit 
olvashatjuk először itt publikálva. Ez a 19. századi Tasso-recepció'noz 
is érdekes dokumentum — A másik tanulmány (Négyesy László nyo-
mozásai Zrínyi olasz forrásai után) Négyesy apró adatait közli, ame-
lyek nem álltak össze nagyobb tanulmányokká. A „legkiválóbb Zrí-
nyi* filológus" (171) élete végéig nyomozott az olasz vonatkozások 
után, s hagyatéka — melyet a szerzők feltártak — halála után a 
Magyar Tudományos Akadémiára került. (A hagyaték egy részének 
feldolgozását Kovács Sándor Iván végezte el egyetemi hallgatókkal, 
ennek eredménye a Zrínyi Miklós prózai müvei című kötet, mely a 
Zrínyi-könyvtár sorozatának első darabjaként jelent meg 1985 au-
gusztusában. E szövegkiadási munka végpontja remélhetőleg a rég 
hiányzó kritikai kiadás lesz.) 

A széles körű filológiai alapozás nyomán jól sikerült tanulmányok 
foglalkoznak Zrínyi költői műveinek, elsősorban a Szigeti veszede-
lemnek az olasz kultúrába való ágyazottságával Király Erzsébet 
azonban — Szauder József nyomán — méltán hangsúlyozza a hatás, 
az anyagkölcsönzés és a vándormotívumok közötti különbségtevés fon-
tosságát. Ő maga is pontos megkülönböztetésekkel veti egybe Etikai 
elkötelezettség és vallásos hit Tasso és Zrínyi eposzában című tanul-
mányában a két művet. Marino és az olasz barokk epica minore hatá-
sával számot vetve is megmarad annál az álláspontnál, hogy az Ob-
sidio legfontosabb előképe a Gerusalemme liberata, sőt azt is megfő-
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galmazza, hogy „Tasso eposza arche-típus, amelyre a 17. századi 
hősköltemények kivétel nélkül visszavezethetők, illetve amelyből min-
denképpen merítenek" (103). Ennek oka az új világnézet, a katolikus 
restauráció („ellenreformációs triumfalizmus" — 99) erőteljes, hó-
dító fellépésének hatásos szépirodalmi kifejezése volt Zrínyi eposzá-
ban ez az európai eszmeiség a vallás nemzeti-archaikus jellegének 
kifejezésével és saját korának politikai propagandájával válik sajá-
tosan nemzetivé. 

A meghajló és beszélő feszület jelenete a Szigeti veszedelem II éne-
kében című tanulmányban a Zrínyihez szóló Krisztus-motívumának 
középkori előzményét a 10— 11. századi Gualbertushoz fűződő legen-
dában keresik a szerzők, helyesbítve a korábbi szakirodalom erre 
vonatkozó téves és bizonytalan adatait. Tekintve, hogy a Gualber-
tus-legenda a 17. századi Magyarországon „visszhangtalan" (130), 
a forrásvizsgálat ismét Zrínyi feltételezett itáliai élményeihez és ol-
vasmányaihoz vezet — a firenzei San Miniato és Santa Croce, a val-
lombrosai Santa Trinita bazilikákban látottakhoz kötődnek, valamint 
Crisostomo Talenti verseskönyve, amely Zrínyinek megvolt, s amely-
ben a keresztcsodáról is olvashatott, továbbá a Szent Brigittáról (14. 
sz.) szóló legenda azon része, mely a feszülettel való kapcsolatáról 
szól, s melyet Zrínyi szintén ismerhetett. 

A Tasso és Zrínyi eposzai közötti kifejezésbeli hasonlóságokról és 
eltérésekről az,,Ihon jün szárnyas lovon szép piros hajnal..." — Zrí-
nyi hajnal-allegóriájának kialakulása című tanulmány szól. A követ-
kező tanulmányban („Ennyi mód két Phoenix öszvecsingolódik" — 
A Gerusalemme liberata és a Szigeti veszedelem nászjelenete) а két 
eposz egy-egy jelenetét hasonlítja össze Kovács Sándor Iván, kimu-
tatva, hogy a különbségek a magyar költői hagyomány felhaszná-
lásából fakadnak. 

A Zrínyi tűzhányó-képei és Scipione Herrico Etna-ódája című ta-
nulmány filológiai alapjául szolgált, hogy az 1662-ben összeállított 
könyvtárkatalógus szerint a szicíliai költő verseskötete megvolt Zrí-
nyi könyvtárában. A kő—kőszikla —tűzhánjó motívumok együttes 
megjelenése Zrínyi költészetében azt bizonyítja, hogy a magyar költő 
számára forrásul ezúttal nem a mitológiai közkincs szolgált, hanem 
a Seicento költészete. Kovács Sándor Iván felhívja a figyelmet Zrínyi 
tipikusan magyar átfogalmazásaira is (200 — 203). 

A kötetet gazdag és hasznos jegyzetanyag egészíti ki. Forrásértékű 
reprodukciói (éppen 33 lapnyi) a Biblioteca Apostolica Vaticanából, 
a római Biblioteca Nazionale Centrale-ból, a zágrábi Nacionaína i 
Sveuciíisna-ból, valamint magyar közgyűjteményekből (Országos Szé-
chényi Könyvtár, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Nem-
zeti Galéria) származnak, meggyőző ikonográfiái bizonyítékokét szol-
gáltatnak. A tanulmánykötet magas szintű továbbépítése a szerzők 
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korábban megjelent Zrínyi-tanulmányainak (ezek egy részét lásd: 212) 
és a korábbi Zrínyi-szakirodalomnak. Már újabb, nagyobb lélegzetű 
munkáik is elkészültek, remélhetőleg ezeket mihamarabb nyomta-
tásban is olvashatjuk: Király Erzsébet: A Szigeti veszedelem olasz 
epikai modelljei, Kovács Sándor Iván: A lírikus Zrínyi. 

Klaniczay Tibor Zrínyi-monográfiája 1964-ben jelent meg. Ezt kö-
vetően úgy tűnt: az alapkérdésekben és a filológia területén is hosz-
szabb időre lezárultak a Zrínyi-kutatások. Király Erzsébet és Kovács 
Sándor Iván könyve azt is bizonyította, hogy a húszéves monográfia 
nemcsak szintézis volt, de magában foglalta a további kutatások 
inspirációit is. (Szépirodalmi, 1983.) 

H A R G ITT A Y EMIL 

KÖLCSEYTŐL ÉS KÖLCSEYRŐL * 

A reformkor kutatói jól tudják, hogy bármilyen átfogó témával 
foglalkoznak, mindenütt találkoznak Kölcsey Ferenc szellemi jelen-
létével — nem is annyira költői életművének esztétikai hatásával, 
mint inkább (Szauder József szavával) „erkölcsi zseni"-voltának kisu-
gárzásával, gondolatai erejével, példájával, életsorsával. Ezért meg-
különböztetett figyelem illeti — kivált kritikai kiadás híján és a 
Szauder József halálát követő megtorpanást tudomásul véve — a 
Kölcsey körül folyó kutatásokat. 

Csorba Sándornak elsősorban a szövegkorpusz gyarapítását és egy 
jó Kölcsey-ikonográfia összeállítását köszönhettük eddig. Mostani 
munkája szemlátomást műhelytanulmány, sajátos szempontból meg-
írt metszet egy megírandó életrajzhoz. S minthogy a debreceni kollé-
gium oktatási rendszerének 1795. és 1804. évi reformjai adják Kölcsey 
iskolázásának, szellemi eszmélésének és jellemformálódásának hát-
terét, a füzetből nemcsak az irodalomtörténészek meríthetnek, legyen 
szó akár a debreceni kollégiumban elérhető folyóiratokról, akár a 
néhány oldalon összefoglalt Kölcsey-kultusztörténetről vagy az érin-
tőlegesen, de többször említett Csokonai-hagyomány megítéléséről 
Debrecenben. 

Csorba módszere sikerrel egyesíti — filológiaellenes szaktudomá-
nyi korszakunkban — a helytörténetírás legjobb filológikus hagyo-

* Csorba Sándor: Kölcsey és Debrecen, az M T A Debreceni Aka-
démiai Bizottsága Közleményei 2. sz., Debrecen 1982. és Kölcsey 
Ferenc levelezése Kende Zsigmonddal, s. a. r. Taxner-Tóth Ernő, Bp. 
Petőfi Irodalmi Múzeum 1983. 


