
L A C Z H Á Z I G Y U L A 

Az kinek ez a rossz passió rendet szab" 
A harag Zrínyi Szigeti veszedelmében 

I. A harag mint eposzi tárgy 
Irodalomtörténeti közhely hogy az európai irodalom „kezdetén" Akhilleusz 
haragjával szembesülünk. A homéroszi m ű nagy témáját ennek az indulat-
nak a romboló hatása adja, s az a kérdés, hogyan fékezhető meg, hogyan 
kerülhet az ember az indulat fölé. Ez az indulat kétségtelenül a legveszélye-
sebbek, a legféktelenebbek egyike, s természetét az emberek a Homérosz óta 
eltelt időben sem lankadó érdeklődéssel figyelik.1 Már a kora újkorban is 
sokat foglalkoztak az indulatok természetével, köztük kiemelt helyen a hara-
géval, melyet sokszor mint az indulatot magát emlegetik.2 Sokatmondó a ha-
rag XVI. században elterjedt etimológiája: „Et quia quasi extra se ire videtur, 
qui furore cietur, ideo Ira dicta est: et Redire in se est, i ram ponere." Azaz: 
„Mivel aki haragszik, mintha kilépne magából, ezért beszélnek haragról: és 
aki visszatér magába, megválik a haragtól."3 Az etimológia hátterében a 
rációba vetett bizalom áll. A rációra alapozva lehet legyőzni a szenvedélye-
ket, de ha az indulat az erősebb, kiforgatja önmagából az embert: aki az in-
dulat hatalma alatt áll, az már nem önmaga. (Ez persze nemcsak a haragra, 
hanem a többi indulatra is igaz.) 

Hogy a kora újkori hőskölteményekben a vitézek egyik fő lelki mozgatóru-
gója a harag, az szinte természetesnek tűnik. Jól ismert tény, hogy Tasso a 
hőskölteményről írt dialógusainak egyikében (a Dialoghi del poéma eroico II. 
könyvében) a neoplatonikus Prokloszra hivatkozva kimondja, hogy az eposz 
hőseit leginkább két indulat jellemzi: a harag és a szerelem.4 Tasso megálla-
pítása természetesen igaz saját művére is: a harag, csakúgy, mint a szerelem, 
a Gernsalemme liberatában is a hősök fő lelki mozgatórugóinak egyike. Keresz-
tények és pogányok heroikus küzdelmében - mely küzdelemnek a metafizi-
kai hátterét jó és gonosz, menny és pokol pólusai alkotják - A megszabadított 
Jeruzsálem epikus világában a harag szinte valamennyi aktor közös jellemző-
je. így van ez a Szigeti veszedelemben is: mi sem jellemzőbb, mint hogy ebben 
a kozmikus küzdelemben még a hajnal allegorikus alakja is haragos (VIII, 8). 
Önmagában nem meglepő, hogy egy eposz hősei haragosak, indulatosak, a 
háborúnak mint eposzi tárgynak természetes velejárója az agresszivitás és a 
düh. Mégis, talán érdemes közelebbről szemügyre venni, mit mondanak e 
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szövegek, mit mond a Szigeti veszedelem az indulatokról, illetve a harag indu-
latáról. 

II. A harag filozófiai kontextusban 
Az európai kultúra történetében a reneszánsz korát szokás úgy emlegetni, 
mint azt a pillanatot, amikor „felfedezték" a lélek, az emberi belső világ, az 
érzelmi élet összetett voltát, olykor ellentmondásos késztetéseit.5 Az ilyen 
kezdőpontokat persze a történeti visszatekintés perspektívájából magunk 
alakítjuk ki, s mint Norbert Elias mondja, valójában ilyen „abszolút zéró-
pont"-ok nem is léteznek az emberi psziché történetében.6 Az azonban tény, 
hogy az emberi érzelmek is történelmi változásnak vannak alávetve, s a ko-
ra újkorban e tekintetben is sok szempontból másként gondolkodtak, mint a 
ma embere. 

Azokat az elméleti kereteket, melyek az indulatok, szenvedélyek (a kora-
beli elnevezés szerint: affektusok vagy passiók) leírására rendelkezésre áll-
tak, a kora újkor gondolkodói nagyrészt az antik szerzőktől és a középkori 
forrásokból merítették. Mind az antik, mind a skolasztikus etikának fontos 
része az egyes szenvedélyek leírása, a lélek szenvedélyeinek értelmezése. 
Ezekben az etikai rendszerekben a szenvedélyekről való elméleti gondolko-
dás az erények tárgyalásával kapcsolódik össze, hiszen a klasszikus erénytan 
központi kérdése a szenvedélyek, az érzéki vágyak és az értelemre támasz-
kodó erkölcsi igény harmonikus viszonya, a szenvedélyek értelem vezette 
alakítása. Az antikvitás örökségéből a XVI-XVII. században elsősorban 
Arisztotelész etikai írásai, valamint a római sztoikus gondolkodók, Cicero és 
Seneca fejtettek ki jelentős hatást; a középkorból a legfontosabb Szent Tamás 
munkássága.7 

Az indulatokról való kora újkori gondolkodás egyik fontos jellemzője, 
hogy míg a modern ember a lélekben érzelmek végtelen finomságú, az 
egyénre jellemző szövedékét látja, addig a XVI. század és a XVII. század első 
felének teoretikusai csupán néhány jól körülhatárolt affektust (passiót) 
ismernek.8 Gyakran hivatkoznak arra a rendszerezésre, melyet Szent Tamás 
Summa theologiae című könyvében adott az emberi érzelmek (passiones animi) 
természetéről.9 Tamás tizenegy affektust különböztet meg, és ezeket két nagy 
csoportba sorolja: egyiket a vágyakozók alkotják (concupiscibile: a vágy köz-
vetlenül valamely objektumra irányul): remény, kétségbeesés, félelem, me-
részség, harag; a másikat az indulatosak (irascibile: az indulat nem közvetle-
nül a tárgyra irányul, ennek elérése útjában valamilyen akadály áll): szeretet, 
vágy, öröm, gyűlölet, ellenszenv, bánat. A passiókat továbbá aszerint csopor-
tosította, hogy azok: 1. valamely jóra vagy rosszra irányulnak-e, valamely jó 
vagy rossz objektum váltja-e ki őket; 2. ez a jó, illetve rossz a jelenben meg-
van-e, vagy csak a jövőben fog létezni. Egy jó vagy rossz objektum birtoklá-
sa az öröm, illetve a bánat oka. A vágy egy jó objektum megszerzésére irá-
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nyul, míg az ellenszenvet egy a jelenben meg nem lévő rossz kelti. A szeretet 
és a gyűlölet a jó, illetve rossz okozta késztetés maga. A remény egy jövőben 
elérhető jóra, a kétségbeesés egy a jövőben el nem érhető jóra irányul. A me-
részség forrása egy jövőbeli, legyőzhető rossz, míg egy jövőbeli, le nem győz-
hető rossz félelmet okoz. A harag pedig egy meglévő rosszra irányul. Az in-
dulatoknak ez a rendszerezése a skolasztikus filozófiában egészen a XVII. 
századig tovább élt, de a skolasztikán kívül is nagy hatást fejtett ki.10 

A XVII. század első felében az affektusokról háromféle tudás létezett: az 
etikai (dialektikai), a retorikai és az orvosi (fizikai).11 A fizika az indulatok 
materiális oldalával foglalkozik: azzal, milyen testi folyamatok idézik elő és 
kísérik az affektusokat, hogyan kell kezelni azokat, hogy az egészséges életet 
ne veszélyeztessék. Az etika azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyeket a 
szenvedélyek, a szenvedélyek hatására elkövetett cselekedetek és az erkölcsi 
rend viszonya vet fel.12 Például a harag esetében a fizikai definíció szerint ez 
az indulat a szív környékének felmelegedése. Az etikai meghatározásban 
viszont a haragot a bosszúvággyal hozzák kapcsolatba. A sokat idézett arisz-
totelészi meghatározás szerint a harag „fájdalomtól kísért törekvés egy nyil-
vánvaló bosszúra egy nyilvánvaló semmibevételért mely érdemtelenül ért 
bennünket vagy a mieinket".13 Az affektusok felkeltésére alkalmas retorika 
nem rendelkezik önálló definícióval: az etikai és az orvosi tudást használja fel 
saját céljaira.14 

Az affektusokra vonatkozó fizikai tudásnak fontos része a testnedvek tana, 
a humorálpatológia. A Galenus révén elterjedt elmélet szerint az ember teste 
és szervei négy elemből épülnek fel: tűzből, vízből, levegőből és földből. 
Minden elem rendelkezik egy jellemző tulajdonsággal: meleg, hideg, nedves 
vagy száraz. Az elemek különböző keveredése magyarázza a négy tempera-
mentumot: a szangvinikus temperamentumú vérében (sanguis) a nedves és a 
meleg van túlsúlyban, a flegmatikus nyálában (phlegma) a nedves és a hideg 
dominál, a kolerikus sárga epéjében (flava bilis, cholera) a száraz és a meleg ke-
rül túlsúlyba. A melankolikus temperamentum pedig nem más, mint a hideg 
és száraz túltengése a szervezetben a fekete epe (atra bilis) termelődése miatt. 
Az affektusok ebben az elméletben a testnedvekkel függnek össze: egyrészt 
a nedvek termelődését a lélek szenvedélyei is befolyásolhatják (például a ha-
rag a sárga epe termelődését segíti elő), másrészt viszont a nedvek összeté-
tele is befolyásolja az ember affektusait. 

Az affektust valamely az értelem által kívánatosnak vagy kellemetlennek 
ítélt tárgy váltja ki, mely az életszellemek révén azonnal hatást fejt ki a szív-
re. Ha a tárgy kívánatos, a szív kitágul: ez az öröm affektusa. Ha a tárgy kel-
lemetlen, a szív összehúzódik: ez a bánat affektusa. A bosszúvágy a szív ket-
tős mozgását okozza: először összehúzódik, majd hirtelen újra kitágul. Ez a 
kettős mozgás a harag affektusa. A szív mozgása cselekvést, testi mozgást 
eredményez. A szívet az életszellemeken kívül a testnedvek is mozgásra 
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késztetik, így az affektus következtében termelődő testnedvek is erősíthetik 
a szív mozgását. Például a félelem esetében felesleges fekete epe termelődik, 
mely a szívhez jutva száraz és hideg voltából adódóan annak összehúzódá-
sát okozza. A szív összehúzódása következtében pedig a test is száraz és 
hideg lesz.15 

Érdemes megjegyezni, hogy ebben az „orvosi elméletben", mely az indu-
latok hatását is magában foglalja, a művészetnek is fontos szerepe van: a köl-
tészet, a zene, a festészet nagymértékben hozzájárulhat a lelki nyugalom és a 
derű kialakításához. A műalkotások ugyanis affektusokat keltenek, melyek a 
testnedvek révén kialakíthatják az egészséges egyensúlyt mind a testben, 
mind a lélekben. Az indulatok orvoslására, megszelídítésére, a lélek derűjé-
nek helyreállítására érdekes példát olvashatunk Kőszeghy Pál Bercsényi 
házasságáról szóló epikus költeményében: 

Hallottam Clinias cselekedetérűl, 
Úgy Achillesnek is az ő életérűl, 
Mindkettőnek igen szép természetéről, 
Illik, szóljak kiknek hogy dicséretéről, 

A kiknek elméjök midőn háborodott, 
Haraggal másokra midőn káromkodott: 
Akkor ő haragjok nem nőtt s szaporodott, 
Kegyességre inkább szívok nyomorodott, 

Mert olykor mindkettő kapván citheráját, 
Pengeté azoknak húrján víg nótáját, 
Azzal enyhítgeté szíve háborúját, 
S csillapítá gyulladt elméje haragját. 

A citerán játszó Kleiniász és Akhilleusz a zeneterápiát alkalmazza. Mindket-
ten haragra gyulladt elméjüket próbálják lecsendesíteni. Ezt úgy érik el, hogy 
víg nótát játszanak: a víg nóta a haraggal ellentétes affektust ébreszt, és hely-
reállítja a testnedvek egyensúlyát. 

A humorálpatológiai elmélet nyomait megtalálhatjuk Zrínyinél is. így a 
testnedvek elméletének a hatását mutatja például Zrínyi azon megjegyzése a 
Vitéz hadnagy egy aforizmájában, hogy a haragvó ember „ex commotione bi-
lis et sanguinis" cselekszik.16 A szív összehúzódása az oka, hogy a Szigeti 
veszedelemben Szulimán „nagy félelemben hül" (VII, 50). A harag ezzel szem-
ben melegséget okoz: Szulimán „forró haraggal" parancsol Szokolovics 
Mehmetnek (VI, 53). Hasonlóképp a harag fizikai meghatározásának nyomai 
fedezhetők fel abban a (ma már közhelyes) fordulatban is, hogy „fölforr a 
haragos vér mindenikbe" (V, 58). 
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A harag etikai megítélése tekintetében - mint általában az affektusok meg-
ítélésében - a kora újkorban az arisztotelészi és a sztoikus felfogás közötti kü-
lönbség játssza a főszerepet. Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában több he-
lyen is szól a haragról. A IV. könyvben a szelídség erényét taglalva foglalko-
zik ezzel az indulattal. Mint minden etikai erény, a szelídség is középhatár: a 
túlzott harag és a harag hiánya közötti közép. „Azt az embert, aki csak olyas-
mi miatt haragszik, amiért kell, s olyanokra, akikre kell, továbbá úgy, ahogy 
kell, s akkor és annyi ideig, amikor és ameddig kell: dicsérettel szoktuk illet-
ni" - írja Arisztotelész.17 A filozófus is elismeri, „egyáltalában nem könnyű 
dolog meghatározni, hogy miképp, kire, mily okból és meddig szabad hara-
gudni, s hogy mi a határ a helyes és a helytelen magatartás között".18 A ha-
rag a peripatetikus felfogás szerint mindenesetre önmagában nem hiba, csak 
akkor válik azzá, ha helytelen mértékben jelentkezik. Arisztotelész az Etika 
III. könyvében, a bátorság erénye kapcsán is szól a haragról, a harcosok bá-
torságát vizsgálva. „A haragot is a bátorsággal szokták összefüggésbe hozni: 
bátornak tartják azt is, aki haragból tesz valamit - akárcsak a vadállat, mely 
az őt megsebesítő emberre tör - , abból kiindulva, hogy a bátor ember is ha-
ragos indulatú, s csakugyan, a harag száll szembe legmerészebben a veszély-
lyel, amit Homérosz így fejez ki: »erőt öntött haragvó szívébe«; vagy: »éles 
indulat nyilallt az orrába«; vagy: »felforrt a vére«. [...] Mármost a bátor em-
ber mindig az erkölcsi szép miatt cselekszik, de ebben a harag is segít neki; a 
vadállat viszont mindig valami fájdalom miatt támad, ti. amiatt, hogy meg-
sebezték, vagy amiatt, hogy ettől fél; [...]. De azért még leginkább a termé-
szetben gyökerezőnek látszik a haragból fakadó bátorság; és ha elhatározás-
sal és céltudattal társul, igazi bátorságnak számíthat."19 Az igazi bátorság 
tehát nem táplálkozhat a harag indulatából, hanem az erkölcsi jóra irányul. 
Arisztotelész ugyanakkor megengedi, hogy a bátor ember is lehet haragos, 
sőt, azt is hozzáteszi még ehhez, hogy a harag motiválta harcos is rendelkez-
het a bátorság erényével, ha a haraghoz ésszerű mérlegelés és megalapozott-
ság járul. Az arisztotelészi felfogás szerint harag és igazi bátorság nem zárja 
ki egymást. A Nikomakhoszi etikában Arisztotelész még a VII. könyvben is szól 
a haragról, a fegyelmezetlenség fogalmával összefüggésben. Itt azt fejti ki, 
hogy a haragban való fegyelmezetlenség kevésbé elítélendő, mint a bujaság-
ban való.20 E nézetek közül a metriopateia elve komoly viták forrásává, a sztoi-
kus bírálók céltáblájává vált. Cicero a Tusculumi beszélgetésekben éppen a ha-
rag indulatával kapcsolatban bocsátkozik polémiába a peripatetikus felfo-
gással: „És ugyanezek a peripatetikusok azokat a szenvedélyeket, amelyeket 
mi kiirtandóknak vélünk, nemcsak természetesnek ítélik, de a természet 
hasznos adományának. A következőképpen beszélnek: először is a haragot 
dicsérik és azt állítják, hogy a bátorság sarkköve; a haragos nagyobb lendü-
lettel támad az ellenségre és a vétkező polgárra" (IV, 43). Majd arrébb ezt írja: 
„Mi szörnyűbb, mint a homéroszi Akhilleusz vagy a bosszús Agamemnon? 
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[...] A bátorságnak nincs szüksége a harag támogatására" (IV, 52).21 Hasonló 
álláspontot képvisel Seneca is A haragról írt értekezésében. Szerinte a harag 
vitium, mégpedig a legnagyobb emberi bűnök egyike.22 Arra a kérdésre, va-
jon lehet-e bizonyos esetekben hasznos a harag, Seneca válasza, csakúgy, 
mint a peripatetikusokkal polemizáló Ciceróé, tagadó: „Nem hasznos tehát 
a harag a csatában vagy a háborúban sem." (1,11, 8.) Seneca szerint téves az 
az arisztotelészi felfogás, hogy a harag a bátorsághoz hasonlatos lehet. „A 
haragtól csak az lesz bátrabb, aki harag nélkül egyáltalán nem volt az: tehát 
a harag nem segíti a bátorságot, hanem helyettesíti azt."23 Seneca szerint a 
harag nemcsak harcosokhoz, de férfiakhoz általában egyáltalán nem méltó 
indulat, „a harag inkább csak a gyermekekhez és nőkhöz illő gyengeség".24 

Az affektusok retorikai tárgyalásában az a kérdés kerül előtérbe, milyen 
affektusokat kell felkeltenie a szónoknak, és hogy ezt milyen eszközökkel ér-
heti el.25 A szónoknak azt kell megfontolnia, milyen hatást akar elérni a meg-
szólítottban, mely affektusokat akarja felkelteni, melyeket akarja elcsitítani. 
A hatásorientált retorikai alapú beszédre, az affektusok célzott felkeltésére 
jó példa a Szigeti veszedelemben Halul bég szónoklata. A beszéd affektusokkal 
telített, mint Zrínyi válaszában mondja , Halul bég „Lágyon s haraggal" 
(VI, 39) mondta el Szolimán üzenetét. Milyen affektusbeli hatást céloz meg 
Halul beszédével? Bevezetőjében Halul dicséri Zrínyit, majd azt állítja, hogy 
Szolimán szereti őt, és e követség is szeretetének következménye (VI, 13). Ez 
a kijelentés a Szolimán iránti szeretet felkeltését célozza. Az ezt követő argu-
mentumban (VI, 15-20) Halul azt fejti ki, hogy ők Isten akaratát teljesítik be, 
és ennek lehetetlen ellenállni: ezért is kell Zrínyinek átadnia a várat. Az érv 
szándékolt hatása a félelemkeltés. Ezt követően (VI, 21-24) Halul azt fejtege-
ti, mit nyerhet Zrínyi a vár megadásával. Itt a pénznek, a kincseknek a szere-
tetére (cupiditas) próbál hatni. Az érvelés következő részében (VI, 25-35) azt 
írja le, Zrínyi mennyire magányosan áll szemben a török sereggel, és hogy a 
szigetiek szükségszerűen el fognak pusztulni, ha nem adják meg magukat. 
Mindez a reménytelenség és a félelem érzetének felkeltését célozza. Beszéde 
végén (VI, 36) ismét a török sereg nagyságát és közelségét említi, és megis-
métli, hogy Zrínyi el fog veszni, ha n e m fogadja el a szultán ajánlatát. Ez is-
mét a félelemkeltést célozza. A beszéd célja tehát az, hogy Zrínyiben szerete-
tet ébresszen Szolimán, illetve a pénz és a kincsek iránt; másrészt viszont a 
félelem és a reménytelenség affektusát igyekszik felkelteni, a mindenkori 
argumentumnak megfelelő szöveghelyen. A „Lágyon és haraggal" Zrínyi 
szempontjából összegzi mindezt. A harag utal a félelmet és reménytelenséget 
kelteni hivatott helyekre, míg a „lágyon" a beszéd azon részeire, amelyeknek 
célja a szelíd affektusok, a szultán és az anyagiak szeretetének a felkeltése.26 
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III. A harag és az irodalmi minták 
A haragról szólva Arisztotelész Homéroszra hivatkozott mint irodalmi pél-
dára. A reneszánsz költők fő mintája Vergilius eposza volt, ahol a homéroszi 
hősökhöz hasonlóan sokszor felforr a hősök vére. Az Aeneis XII. éneke csata-
jelenetében a Harag egyenesen mint Mars isten kísérője jelenik meg: „cir-
cumque atrae Formidinis ora / Iraeque Insidiaeque, dei comitatus, aguntur" 
[körben a szörnyű Szorongás / És a Harag s a Hamisság fut kísérve az istent] 
(XII, 336).27 Hasonlóan ahhoz, ahogy Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában 
megengedi, hogy a harcosok haragosak legyenek, mivel a harag hatása ha-
sonlatos a bátorsághoz, az Aeneis hőseit is egyaránt sarkallja az erény és a ha-
rag. Erre jó példa, amikor Vergilius Turnusról azt írja, sem haragja, sem bá-
torsága nem engedi, hogy meneküljön: „asper acerba tuens retro redit et 
neque terga / ira dare aut virtus patitur" [Vad szeme villámlik, míg vissza 
vonul, de dühében / Arra vigyáz, méltóságát ne veszítse futásban] (IX, 795). 
Vergilius szerint tehát a harag és a virtus hatása hasonló lehet: akár haragja, 
akár bátorsága az ok, Turnus nem fordít hátat az ellenségnek. Harag és bá-
torság ilyen viszonyára, illetve a harag pozitív értékelésére még két további 
példa: „nec cuiquam irasci propiusque accedere virtus" [közeledni felé, vak 
dühhel , senki se bátor] (X, 712); „ergo etsi conferre pudor iraque monstrat" 
[így noha szítja a szégyen, a düh mind szállani partra] (IX, 44). Mint e példák-
ból is kitűnik, az eposz haragmodellálása nem a sztoikus felfogást követi, 
sokkal inkább az arisztoteliánust: a harag, mint harcra serkentő indulat, mint 
a harci kedv jele, az Aeneis világában hasznos, sőt kívánatos.28 

így van ez Tasso eposzában is: a harag, a harci düh mindkét sereg tagjaira 
egyaránt jellemző, a keresztény és a pogány hősök összecsapásai mind affek-
tivitással telítettek. Lássunk egy példát: Argante és Tankréd harcát a VI. ének-
ben! Amikor a két amúgy is dühös hős találkozik, a köztük zajló szóváltás 
még inkább felszítja haragjukat: „miután bőszen fenyegetőzve, / Egymás 
gőgjét és haragját felszították" [poi ch' in ambo il minacciar feroce / A vicen-
da irritó Г orgoglio e Г ira] (VI, 39).29 Haragjukat Tasso - némiképp túlozva -
a legnagyobbnak nevezi: „nem kezdett még csatát ilyen dühre gyúlva / sen-
ki, ahogy Tankréd s Argante tette" [Né fu mai tal velocità di penne, / Né fúria 
eguale a quella, ond 'a Г assalto / quinci Tankred e quindi Argante venne] 
(VI, 40). A harc közbeni indulatosságot Tasso többször is kiemeli. A harag 
olyan intenzív, hogy dominál az értelem felett: „Legyőzve ész és lovagi te-
kintet" [Vinta da Г ira è la ragione e Г arte] (VI, 48). A harag Tasso szerint -
egybehangzóan a Nikomakhoszi etika megfelelő gondolataival - a bátorsághoz 
hasonló hatású lehet, növeli a hősök erejét: „erőik egyre növeli haragjuk" [le 
forze il furor ministra e cresce] (VI, 48). Bár mindkét harcos egyaránt haragos, 
mégis, míg Argantét kizárólag a harag vezérli, Tankréd esetében az erény is 
fontos tényező: a harcot szemlélők ezért azon töprengenek, vajon „a dühnek 
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lesz az erény engedelmes, / vagy a merésznél az elszánt szilárdabb?" [E se '1 
furore a la virtù prevale, / О se cede l'audacia a l'ardimento?] (VI, 55). 

Ezt az epizódot még különösen érdekessé teszi az elbeszélő egy megszóla-
lása: Tankréd és Argante párharca közben A megszabadított Jeruzsálem elbeszé-
lője azért fohászkodik a Múzsához, hogy az tegye kellően indulatossá a ha-
ragos hősök csatájának megénekléséhez (VI, 39): 

De miu tán , bőszen fenyegetőzve, 
e g y m á s gőgjét , haragjá t felszították, 
mén jé t ki-ki fu tás ra ösztönözte, 
h o g y kellő távolból kezdje a tornát. 
Most , Múzsa , fokozd ha ragoma t erősre, 
hassa át éppi ly á d á z haragosság, 
h o g y méltó legyen te t tükhöz a versem, 
s a fegyverza j csengjen fel énekemben. 

A megszabadított Jeruzsálemben tehát nemcsak az eposz hősei haragosak, 
hanem az elbeszélő maga is indulatoktól fűtve mondja el történetét. Itt az a 
retorikai alapú megfontolás érvényesül, hogy a szónoknak magának is érzel-
meket kell mutatnia, ha érzelmeket akar kelteni. A harag hagyományosan ré-
sze a retorika eszköztárának, a szónok bizonyos esetekben maga is haragot 
kell hogy mutasson a meggyőzés érdekében.30 

A keresztények és pogányok harcában megnyilvánuló indulatosság mellett 
Tasso eposzában különösen fontos szerepe van Rinaldo haragjának. E tekin-
tetben igen fontos az az Allegória, melyet Tasso írt az eposz elé. Ebben az ön-
értelmezésben Tasso hőskölteménye morális allegóriáját, hősei tetteinek, 
indulatainak Platón és Arisztotelész nézeteire támaszkodó etikai elemzését 
adja. Az Allegória szerint a hadsereg tagjai az emberi lélek különböző részeit 
jelentik, a platóni felosztást követve: Godfréd az értelmet, Tankréd a vágya-
kozó lélekrészt (azon belül is a bujaságot), Rinaldo pedig az indulatos lélek-
részt (azon belül a haragot). Tasso ez utóbbi esetében szintén Platónt követ-
ve (Állam, IV. könyv) azt mondja, hogy „az értelmes résznek nem kell kizár-
nia a haragvót a cselekvésből (miként a sztoikusok tévesen vélik), nem is 
sajátíthatja ki annak feladatait [...], hanem tegye társává és szolgájává".31 

Tasso az Allegóriában Rinaldo tettét, Gernando megölését szenvedély és érte-
lem konfliktusaként láttatja: „amikor [Rinaldo] összecsapva Gernandóval 
megsérti a személyes megtorlás határait, és miközben Armidát szolgálja: az 
értelem által nem fegyelmezett haragot láthatjuk; amikor feloldja az erdőt a 
varázslat alól, beveszi a várost, megtöri az ellenséges sereget: az értelem 
vezette haragot".32 

Ez az Allegória а későbbi kiadásokból, így a ma forgalomban lévőkből is, ál-
talában elmaradt. Ennek oka az a filológusok körében uralkodó nézet, mely 
szerint ezt az Allegóriát Tasso csak az ellenreformáció ideológiai kényszerei-
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nek engedve írta. Újabban viszont számos Tasso-kutató annak a meggyőző-
désének adott hangot, hogy az Allegória szervesen illeszkedik Tasso gondol-
kodásába és összhangban van poétikai nézeteivel.33 Itt most nem annyira ér-
dekes, vajon melyik álláspont a helyes, és hogy vajon mennyiben tükrözi a 
szerző valódi intencióját az allegorikus értelmezés; hanem az a lényeges, 
hogy az Allegória egy olyan etikai kontextusra utal, amely a szövegben is tet-
ten érhető. A megszabadított Jeruzsálemben Rinaldo által elkövetett gyilkosság 
mozgatórugója Rinaldo túlzott indulatossága. Amikor Gernando nyilváno-
san gyalázza Rinaldót, Rinaldo nem tudja fékezni hirtelen feltörő haragját, 
„haragját többé nincs mi visszafogja" [Né puote l'ira ormai tener piú chiusa] 
(V, 26), s dühében megöli a norvég királyfit: „nincs féke vad dühének, nincs 
határa, / s ezzel ítéli önmagát halálra" [non perö sfoga Г ira, о si raffrena / 
quel cieco impeto in lui ch' a morte il mena] (V, 24). Rinaldo hibája tehát, 
hogy nem tud úrrá lenni indulatain. A halott Hugo aztán azt tanácsolja 
Godfrédnak álmában, hogy oldja fel vétke alól Rinaldót, „az ifjút, ki vak ha-
ragra gyúlva megtévedett" [Ch' assolva il fer garzon di quell ' errore / In cui 
trascorse per soverchio d ' i ra] (XIV, 17). S Godfrédo valóban így is dönt: „Tér-
jen Rinaldo vissza, s zabolázza indulatát ezentúl gondosabban" [Tomi 
Rinaldo; e da qui affrene / Piu moderato l ' impeto d' ire] (XIV, 26). Amennyi-
ben tehát Rinaldo mérsékelni tudja a harag indulatát, újra hasznos tagja lehet 
a keresztény seregnek. Rinaldo magatartását az individualista ethosz, a ma-
gányos kalandhős értékvilága jellemzi - de végül be kell látnia, hogy csak in-
dulatait a ráció ellenőrzése alá vonva, a vezérnek engedelmeskedve lehet 
hasznos tagja a közösségnek. így lesz a romanzo-hősből a poéma eroico hőse.34 

Tasso Rinaldo haragját mint az indulatok és a ragione konfliktusát mutatja be, 
és talán éppen ez, az indulatok értelem általi uralhatóságának kérdése tehet-
te érdekessé ezt az epizódot a XVI. században.35 

A Rinaldo-epizódban a harag a szelídség erényét sérti, ezért a hirtelen in-
dulatból elkövetett tett hiba, vétek. Ez nem jelenti azt, hogy a harag általában 
véve negatívum lenne A megszabadított Jeruzsálem világában. Épp ellenkező-
leg, a harag mint a bátorság serkentője, a harci tettek előmozdítója a hősök 
tetteinek fontos mozgatója: a harag ilyen értelemben - csakúgy, mint az 
Aeneis ben - a harci kedv kifejezője. Itt sem a sztoikus felfogással találkozunk 
a harag tekintetében, hanem a peripatetikussal, bátorság és harag, harag és 
harci készség egymást kiegészítő erők. Ezt mutatja Argante és Tankréd pár-
harca esetében is, de hasonlóan világosan mutatja ezt egy a VII. énekben 
Argante és Rambald párharcához fűzött megjegyzés is: „A bátor szív szilaj 
lesz, ha uszítják, / harag köszörűjétől tombol" [La virtú stimolata è p iú 
feroce, / E s ' aguzza de Г ira a 1' aspra cote] (VII, 75). 

A szenvedélyek megítélése és irodalmi ábrázolásuk kérdése Tasso elméleti 
műveiben sok helyen visszatérő probléma. Arról, hogy az indulatoknak mi-
lyen szerepük van a poéma eroicóban, a legtöbbet éppen ezekből az írásokból 
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tudhatunk meg. A szenvedélyek szempontjából igen fontos Tassónak az a 
szintén a Dialoghi del poéma eroico II. könyvében olvasható megállapítása, 
hogy az eposz tárgya a dolgok természetéből adódóan a heroikus virtus: „A 
hősköltemény ezzel [a drámával] szemben az erény legmagasabb fokát köve-
teli meg, ezért a szereplők heroikusak, miként erényük is."36 Ez a Tasso em-
lítette hősi erény arisztotelészi eredetű kategória: a Nikomakhoszi Etika VII. 
könyvében olvashatunk róla.37 Arisztotelész itt megnevezi az erkölcsi jó és 
rossz legfőbb kategóriáit: az előbbit az erény, a fegyelmezettség és a heroikus 
virtus alkotják, míg az utóbbit a virtus hiánya, a fegyelmezetlenség és az álla-
ti vadság jellemzi. A hősi erényről Arisztotelész azon túl, hogy az állati vad-
ság ellentéte, csupán annyit mond, hogy a virtus emberfeletti, isteni fokát 
jelenti. 

Az Arisztotelésznél eléggé meghatározatlan tartalmú heroikus virtus fo-
galma a reneszánsz korában széles körben elterjedtté vált.38 Tasso például a 
heroikus virtusról egy külön dialógust is írt, mely 1582-ben jelent meg Delia 
virtù eroica e délia carità címmel. Ebben kifejti, hogy a hősi virtus éppúgy a 
morális erények fölött áll, miként a hősök az emberek fölött: a hősi erény em-
berfeletti, a hősök is ember és Isten között helyezkednek el. A hősi virtus 
minden erényt magában foglal: legközelebb áll hozzá a nemes becsvágy 
(nagyszívűség, magnanimitas), de fontos eleme az okosság (prudentia) is. 
Ami az indulatokat illeti, a káros indulatokat a hősi virtus megfékezi, de a 
hasznos, dicséretes indulatokat szabadjára engedi, mert ez a virtus a féktelen, 
heves indulatokat is uralni képes. Ilyen dicséretes indulat, melyet tehát a hő-
si virtus megléte esetén nem kell a középszerhez igazítani, a harag is. Az in-
dulatok és a hősi virtus (illetve a heroikus prudentia) viszonyáról a követke-
zőket írja: „Mert egyrészt úgy tűnik, az a feladata, hogy féket vessen a szen-
vedélyekre; másrészt viszont Platón azt állítja, hogy a harag az értelem har-
cosa; és nem lehet jó harcos, aki nem küzd eltökélten és vadul. Az indulatok 
között vannak olyanok, amelyek esetében a középszer nem lehet üdvös: ilye-
nek az irigység és a rosszakarat. Ezeket a heroikus okosság kiirtja, miként a 
jó földműves a mérgező és kártékony füveket, amelyek a gabona között nő-
nek. Mások természetük szerint egyaránt lehetnek jók és rosszak is: ilyen a 
szégyen, a harag, a szeretet, a versengés, a felháborodás. Ezeket a közönsé-
ges okosság a középszerhez igazítja, hasonlóan ahhoz a lovászhoz, aki nem 
tudja uralni és megülni a lovakat, hacsak előtte hosszú idő alatt meg nem 
szelídítette és kemény zabiával nem irányítja őket. A heroikus okosság ural 
és akarata alá hajt minden szenvedélyt, legyen bármily harcias és erős is, mi-
ként Nagy Sándor az első nap megszelídítette Bucefalust, a nap felé fordítva 
azt, és megülte azt a lovat, amely mindenki másnak engedetlen és rakoncát-
lan volt; vagy miként a kiváló lovaskapitány Cosso féktelen vágtára sarkall-
ta paripáját, és katonáival is ezt tetette, és a fékevesztetten száguldó lovakkal 
megfutamította az ellenséget. A heroikus okosság ekképp rázza le a féket a 
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hasznos indulatokról és velük megrohamozza a bűnöket, legyőzi és meg-
futamítja őket. És annyira biztos magában és képességeiben, hogy nem fél, 
hogy nem tudja uralni és jó úton tartani a féktelen szenvedélyeket."39 Bár az 
értelem ellenőrző szerepét hangsúlyozza, a hősök esetében kiiktatja a közép-
szer elvét az indulatok tekintetében. így az arisztotelészi elméletből ennek 
elemeit felhasználva az elméletben eredetileg elképzelhetetlen megállapítás-
hoz jut, amikor a hősök esetében kimondottan kívánatosnak tartja a nagy 
szenvedélyeket. így olyan modellt alkot, amelyben a kivételes hősöknek a 
harag tekintetében is sokkal nagyobb játékteret ad, mint a közönséges embe-
reknek. Az eposz világában a rendhagyó, a különleges eset emelkedik az 
általános szintjére. 

IV. A harag Zrínyi írásaiban 
A Szigeti veszedelem sorain kívül Zrínyi írásaiban két helyütt találunk reflexiót 
a harag indulatára. Az egyik a Mátyás-elmélkedés, ahol harag és bujaság 
mint az életrajzi jellemzés kellékei bukkannak fel. A Mátyás király életéről való 
elmélkedésekben Zrínyi egy közelebbről meg nem nevezett német historikus-
sal polemizál, aki azt állította, hogy a nagy uralkodó halálát hirtelen haragja 
okozta. Ezt Zrínyi kétségbe vonja, és végül a következő megállapításra jut: 
„meg kell bizony haragudni embernek, akinek érzékenysége vagyon, kinek 
haragja nincs, más embersége sincs, a harag, az szerelem emberben szokott 
lenni, aut Deus aut lapis est akiben nincs."40 Harag és szerelem együttes em-
lítéséről eszünkbe juthat Balassi Bálint jellemzése Rimay János tollából. Mint 
ismeretes, Rimay ezt a két szenvedélyt nevezi meg, mint a nagy költő embe-
ri gyengeségének jeleit: „Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy benne a bujaság 
és a harag bűnén kívül más tűrhetetlen tulajdonság aligha volt, sőt még a ha-
ragja is olyan volt, hogy önmaga is jóvátehette, ha balul ütött ki, [,..]."41 

Kőszeghy Péter szerint a harag és a bujaság itt az első költő attribútumai, 
csakúgy, mint Boccaccio Dante-életrajzában.42 Zrínyi Mátyás-életrajza eseté-
ben biztosan nem erről van szó. E szövegek annyiban mindenesetre rokonok, 
hogy a Mátyás-életrajz, csakúgy, mint Rimay költő-jellemzése a reneszánsz 
korában a szenvedélyek iránt mutatott érdeklődésről tanúskodik, éppúgy, 
mint a hősköltemények érzelmekkel telített hősei vagy azok a traktátusok, 
melyek az érzelmek megregulázását propagálják. Az „aut Deus aut lapis" 
köve, amit Zrínyi verseiben Violával kapcsolatban is emleget, közhelyes for-
dulat. Némiképp meglepő viszont az „aut Deus" kitétel, hiszen a Biblia Iste-
ne maga is rendelkezik érzelmekkel, haragszik, bosszút áll, megbocsát, sze-
ret. A Szigeti veszedelem egész cselekményét is Isten magyarok ellen forduló 
haragja indítja el (I, 11) - ennek földi eszköze Szulimán haragja. A teológia 
álláspontja szerint azonban Isten haragja nem indulat, csupán hasonló ah-
hoz.43 Ami az emberi haragot illeti, a Biblia erről is több helyen szól, a harag-
ból fakadó bűnökre figyelmeztetve. Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében 
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ezt mondja: „Megharagusztok-é? de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti 
haragotokon" (4, 26). A negyedik zsoltárban pedig ez áll: „Haragudjatok, 
csak ne vétkezzetek."44 A lényeges itt tehát nem az indulat maga, hanem a be-
lőle eredő bűn, illetve ennek elkerülése. A haragnak az az értelmezése, 
amelyről a Mátyás-elmélkedés sorai tanúskodnak, összhangban van nem-
csak a Biblia idézett helyeivel, de - filozófiai kontextusban - az arisztotelészi 
felfogással is, mely szerint az indulat önmagában nem káros, csupán ha szél-
sőséges formában jelentkezik. 

A haragról gondolkodik Zrínyi a Vitéz hadnagy egyik aforizmájában is. 
„Semmi nincs oly ártalmas az hadviselőben, mint a harag; a harag megvakít-
ja az embert, béfedi homállyal az okoskodást, és semmi okot nyitva nem 
hagy [...]. De jaj annak a kapitánynak, akit a harag forgat, az kinek ez a rossz 
passió rendet szab [...]. N e m vitéz embernek való a harag, a vitézség ex per-
fectione virtutis jön, a harag penig ex flocco vitiorum. [...] Kévánatos dolog 
volna az, mikor az ember harcra mégyen, hogy valamennyire megharaghat-
nék, hogy ex commotione bilis et sanguinis nagyobb motust és erőt vehetne 
magának; de nem lehet akkor haragudni; csak csupán meztelen emberség és 
virtus viszi az embert arra, hogy a halált avagy kevesebbnek tartsa annál 
hogysem, mint van, avagy ugyan semminek. Az emberség viszi az embert ar-
ra, hogy ne gondolkodjék életének gyönyörűségéről, kedvesinek elhagyá-
sárul, hogy a maga testét ne szánja karddal daraboltatni, puskagolyóbisokkal 
szaggattatni, hogy vérét kiontsa örömest, és hogy meghaljon kévánsággal. 
Az haragnak is vagyon ilyen effectusa, de mivel hogy nem egy az oka, azért 
nem egy a vége is; [...]. Tehát nem haraggal, nem bosszúsággal, hanem ésszel 
és emberséggel kell hadakozni"4 5 - olvashatjuk a 69. aforizmában.46 Az afo-
rizma pontos forrását nem ismerjük.47 Ha megkíséreljük az aforizma eszmei 
forrásvidékét betájolni a haragra vonatkozó főbb nézetek között, azt mond-
hatjuk, Zrínyi Arisztotelésszel egyezően elismeri, hogy a harag hatása hason-
latos lehet az igazi bátorsághoz: az igazi harcost azonban nem a harag, 
hanem a „puszta emberség", az erény kell, hogy vezesse. Az aforizmus vég-
következtetése azonban a sztoikus elmélethez áll közel. Végső soron Zrínyi 
itt a haragot minden formájában elítéli. A sztoikus felfogásra utal harag és 
vitium összekapcsolása is. 

A Szigeti veszedelemben a harag az öröm, a bánat, a félelem és a remény mel-
lett a legtöbbet emlegetett szenvedély. Az eposzban aránylag kevés számú 
affektussal találkozunk, ezek leírása többnyire egyszerű megnevezéssel tör-
ténik.48 Ha figyelmesebben olvassuk a Szigeti veszedelem sorait, azt látjuk, 
hogy a haragként megnevezett indulaton belül többféle jelentéskört is talá-
lunk. A legjellemzőbb és legtöbbet említett a harccal, a fizikai agresszióval 
összekapcsolódó harag. De például Alderán a XIV. énekben azért haragszik, 
mert nem sikerül előhívnia a túlvilág erőit (XIV, 30-31): a harag oka itt saját 
tehetetlensége. Szintén a XIV. énekben Hazret Ali pedig azért haragos, mert 
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Alderán „fölzörgette" őt: ennek a haragnak sincs semmi köze a harchoz, egy 
konkrét sérelem kiváltotta érzelemről van szó. Hasonló módon nem az egy-
más elleni küzdelemben megnyilvánuló affektivitásról van szó Delimán XI. 
énekbeli nevezetes haragkitörésében sem. A harag a Szigeti veszedelemben leg-
inkább mégis Márs jellemző indulata,49 s a Márs szolgálatában állók - mind 
a törökök, mind a szigeti vitézek - szinte szüntelenül haragosak. Néhány pél-
da a szigetiek táborából: „fölforr az haragos vér mindenikbe" (V, 38); „Jün 
százötven karddal Novákovics Iván / Haragos tigrisnek vagyon bőr az há-
tán" (V, 43); Radivoj és Juranics: „Két vitéz oroszlány haraggal érkezék" (IX, 
52); „így dühös Radivoj ellenségre megyen" (IX, 75); „Ihon Deli Vid is, törö-
kök ostora, [...] Véle jün haragos ötször ötven szablya" (V, 56); [Deli Vid] 
„Mint kevély oroszlány megölvén prédáját, / Kevélyen fölette jártatja harag-
ját" (VI, 92); „Nem fél az Deli Vid, de merén dárdáját / Nagy kezében tartja 
s neveli haragját" (VI, 101); „Mint tüz Vid ugrott haragos gondolatban, / 
Nem tarthatja haragját tovább magában" (XI, 47). A törököknél: „Jün pécsi 
olaj-bék maga ezek után; / Látod, hogy haraggal ül most is ló hátán" (IV, 25); 
[Aigas basa] „Nem kérdez, nem is szól, csak haraggal vágja" (IV, 91); „vár-
ban berekedt haragos Delimán" (X, 85); „Nem meri megvárni Delimán ha-
ragját" (X, 63); [Demirhám és Radován] „birkodni kezdtek mindketten 
haragbul" (X, 39); „Haragos ellenségét [Delimánt] oldalba kapá" (X, 38). Ez 
a harag a harci kedvet, erőt, a pusztítás szándékát jelenti általában véve. Az 
ősellenségre irányul, célja ennek megsemmisítése, s éppen mivel szent cél 
szolgálatában áll, az eposz világában jogos, sőt szükséges a harchoz. 

Ez az affektivitás a közvetlen, test test elleni küzdelemnek is fontos jellem-
zője. így például Deli Vid és Demirhám összecsapásában mind a VII., mind 
a XIV. énekben mindkét hős egyaránt indulatból küzd. Demirhám haraggal 
ront Deli Vidre: „Rettenetességgel Demirhám haragját / Éleszti magában, ki-
rántja szablyáját" (XIV, 102); a harc közben pedig „Nem tarthatja magát ha-
ragos mérgébül" (XIV, 109). Ugyanakkor Deli Vid is haragos: „Verődik kezé-
ben, és ordit, nem kiált, / Mert sebektül, haragtul ő nem is szólhat" (XIV, 
110). Fontos azonban, hogy Zrínyi Deli Vidnél az igaz ügy szolgálatában álló 
bátorságot hangsúlyozza, míg Demirhámot csak a harag vezeti: „Mint két 
haragos libiai oroszlán, / [...] Ugy két vitéz tészen Szigetvár határán. / / 
Demirhám haraggal s dühösséggel nagyobb, / De vitéz Deli Vid igaz hüttel 
bátrabb" (VII, 93-94). Ezek a sorok hasonlóak ahhoz, ahogy A megszabadított 
Jeruzsálemben Tasso Argante és Tankréd párharcát jellemzi a düh és a merész-
ség („furore", „audacia") illetve az erény és az elszántság („virtu", „ardi-
mento") szembeállításával. Deli Vidről más helyütt azt olvassuk: „Ez volt 
szigeti leventáknak virágja / Bölcs, erős, gyors, haragos, mikor akarja" (V, 
62). Deli Vid haragja tehát nincs híján az önkontrollnak.50 E példákból is nyil-
vánvaló, hogy eposzában Zrínyi sem a sztoikusokat, hanem a peripatetikus 
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felfogást követi a harag indulata tekintetében, s a harag mint a bátorsággal 
rokon indulat fontos, pozitív szerepet kap. 

Ha összevetjük a Vitéz hadnagyban megfogalmazott eszményt a Szigeti 
veszedelem hőseivel, azt tapasztaljuk, hogy azok mintha nem „vitéz hadnagy" 
módjára viselkednének: mind haragosak, indulatosak. Úgy tűnhet, Zrínyi 
mást mond a haragról a két műben: a Vitéz hadnagy haragra vonatkozó fejte-
getései hátterében a sztoikus gondolkodás nyomai fedezhetők fel, míg az 
eposz esetében a peripatetikus felfogás hatását figyelhetjük meg. Ezzel kap-
csolatban két dolgot kell megjegyezni. Egyrészt, hogy a Vitéz hadnagy aforiz-
musa elsősorban nem a közvetlen, fizikai összecsapásról szól, sokkal inkább 
a hadvezetés, a taktika kérdéséről - mint azt a Zrínyi által felidézett példák 
is mutatják. Másrészt, hogy a Szigeti veszedelem а történeti múltban játszódó 
fiktív mű, mely saját korában némiképp archaikus hadakozási módot jelenít 
meg. 

V. Harag és szelídség 
A harag mint harci indulat minden különösebb kiváltó ok nélkül is felébred-
het a harcosokban, a háború puszta léte igazolja azt. Sokszor azonban még 
valamely konkrét ok is erősíti a haragot: valamely konkrét veszteség, sérelem 
és az ebből táplálkozó bosszúvágy. így például Murtuzán fia elvesztése miatt 
„Élesíti szüvét iszonyú haragra" (XV, 68), Demirhám Hamviván halála miatt 
is „haragos boszu"-ra készül (VII, 11), Arszlán a vereség hírére „Haragjában 
[...] csaknem ketté szakada" (II, 16), de Szolimán is a siklósi események 
miatt fordítja Szigetre haragját (III, 2-3). Sértettségből, bosszúvágyból táplál-
kozó haragról van szó Zrínyi eposzának legnevezetesebb indulatkitörésében 
а XI. énekben is. Delimán haragja a Szigeti veszedelemben A megszabadított 
Jeruzsálem Rinaldo-történetének párja. Az éneket megnyitó reflexió az érte-
lem által nem fegyelmezett indulatokról szól: 

Még aljos szüve t is nagyra visz boszuság , 
N e m hogy ha tár ta lan t , kit n e m bir okosság: 
Legyen nékem Achilles ebben b izonság , 
kit harcrul tar tóztatot t egy kis boszuság . 

O, ha ment lehe tne némely ember ettül! 
Jobbat n e m kérhe tne világon Istentül, 
Mert némely b o s z u s á g igen üdőt lenül , 
Némely pen ig kárra l maga fejére dül . 

(XI, 1-2.) 

Zrínyi itt explicit módon nem említi a haragot, csak a „boszuság"-ot, az adott 
kontextusban azonban egyértelmű, hogy a haragról van szó (az Akhilleusz-
utalás bizonyítja ezt).51 Az idézett sorok közvetlenül azelőtt állnak az eposz-
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ban, hogy Rustánt megöli Delimán, és nyilván elsősorban erre a tettre vonat-
koznak, azt anticipálják és értelmezik. Delimán, akinek „szüve s haragja ha-
talmas", szüve „ég nagy boszuságtul", hirtelen megöli az őt becsmérlő 
Rustánt, a császár vejét. Rustan egyébként az a török harcos az eposzban, aki-
ből hiányzik a harci indulat, a harag. Bár egy ízben ő is haragra lobban -
„Rustán a sátorbul haraggal kilépék" (VIII, 63) - , de itt a harag nem a harci 
kedvet jelzi, Rustán nem az ellenségre, hanem Delimánra és Demirhámra ha-
ragszik, mert Delimánnak a haditanácsban elmondott szavai számára sér-
tőek. Míg Delimán és Demirhám haragúkat, harci indulatukat követnék, 
Rustán kétségbe vonja, hogy az indulatosság segíti a harcot (VIII, 60-61). 
A XI. énekben Rustán visszaadja a sértést, Delimán emiatt haragra lobban, és 
haragjában gyilkol. A reflexióbeli, azaz narrátori értelmezés szerint erre a 
tettre azért kerülhetett sor, mert az okosság nem fékezte meg a „boszuságot", 
azaz a harag indulatát. Míg az a harag, amelyet a hősök harc közben vagy 
harcra készülve mutatnak, a bátorság erényével rokon, ez a harag semmiben 
sem hasonlít az erényhez, sőt éppen ellentétes a szelídség erényével. 

Király Erzsébet magyarázata szerint a határtalan szív az „incontinentia" 
arisztotelészi fogalmának magyar megfelelője, fegyelmezetlent jelent.52 

Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában a fegyelmezetlenséget elhatárolja a 
mértéktelenségtől: mindkettő olyasmit jelöl, ami ellentétes az értelemmel, de 
az előbbi jellemzője, hogy a fegyelmezetlen tudatában van a helyes elvnek, 
az értelem diktálta cselekvésnek. Éppen ezért képes megbánni hibáját: a bűn-
bánat képessége a fegyelmezetlen ember legfontosabb tulajdonsága, mely 
megkülönbözteti a mértéktelentől (Nikomakhoszi etika, VII. könyv). Tasso 
fegyelmezetlen Rinaldója meg is bánja bűnét , a haragjában elkövetett 
gyilkosságot.53 Delimán viselkedése nem igazán illik a fegyelmezetlenség fo-
galmába. Nem bánja meg bűnét, nincs tudatában, mit diktálna az okosság. 
Az ostromlókhoz való visszatértével formailag helyreáll ugyan az egység a 
török táborban, ám ennek értékét jelentősen korlátozza az a tény, hogy 
Delimán tulajdonképpen nem változtatja meg álláspontját saját amorális tet-
tével kapcsolatban; a szultán viszont „Rustán halálát is bátran felejti el, / Az 
mely maga játszodott nagy veszedelmével" (XII, 75). (Delimán egyébként 
nemcsak Rustán megölését nem bánja meg, de buja szerelmi kalandját sem. 
Ebben különbözik a Syrena-kötet verseinek szerelmes hősétől is, aki valóban 
incontinens, a szerelemtől minduntalan szabadulni igyekszik és elítéli saját 
szerelmes vágyait.) 

Delimán haragkitörésének a morálfilozófiai tanulság mellett politikai as-
pektusa is van. Amikor a szultán értesül arról, mi történt, maga is haragra 
gyúl (XI, 15, majd 24, 34). Ennek oka egyrészt az, hogy Rustán a veje volt, 
másrészt viszont a személyes sértettségen túl - mint azt Kaszum kapidzsi ki-
fejti - , az, hogy Delimán tette csorbát ejt a császár hatalmán. A császár harag-
ja - mint Halul bék mondja (XI, 34) - jogos, „méltó" harag. Klaniczay Tibor 
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Zrínyi-monográfiájában utal arra, hogy a Szigeti veszedelemben megjelennek 
az abszolutizmus bizonyos tendenciái, mind a szigetváriak, mind a törökök 
között.54 Delimán tette azonban ellenkezik mindenféle abszolutista irányult-
sággal: bosszúja önbíráskodás, az autonómia megnyilvánulása, mely sérti az 
uralkodó érdekeit. Ebből a szempontból lényegtelen, hogy tette a becsületén, 
jó hírén esett csorba által motivált. 

Tassóval összevetve a legszembetűnőbb különbség, hogy a haragkitörés, a 
helytelen magatartás az eposzban nem a keresztény seregben, hanem a török 
oldalon jelenik meg. A megszabadított Jeruzsálemben a féktelen Rinaldo esete 
azt mutatja meg, hogy az ártalmas szenvedélyeken úrrá levő ragione hogyan 
vezeti az embert a helyes útra, és hogy az indulat kordában tartása miképp 
szolgálja a közösség céljait. Rinaldo így válik pozitív, követésre érdemes pél-
dává. Míg A megszabadított Jeruzsálem azt mutatja be, hogy a harag indulata 
megszelídíthető, a Szigeti veszedelem sokkal inkább azt, milyen veszélyes ez 
az indulat. Nem a helytelen magatartás következményei ijesztőek - hiszen 
Delimán tette nem közvetlen oka sem saját pusztulásának, sem a török ku-
darcnak - , hanem a tett a maga szörnyűségében. 

A megszabadított Jeruzsálem és a Szigeti veszedelem hősei emberfeletti tetteket 
visznek végbe és emberfeletti szenvedélyekkel rendelkeznek, de haragjuk a 
szent cél szolgálatában áll. Mindannyian egy nagy, közös ügyért küzdenek, 
és amíg az indulatok összhangban vannak a közösség érdekeivel, azaz az ér-
telem uralma alatt állnak, nem jelentenek veszélyt a közösség számára. Ami-
kor azonban a közösség ellen fordulnak, semmi sem igazolhatja őket. Ez 
fogalmazódik meg a Rinaldo-epizódban, és didaktikus érvénnyel a Szigeti 
veszedelem XI. énekének reflexiójában. Zrínyi a gyilkosságot nem csupán leír-
ja, hanem az azt okozó affektus bemutatásával „lélektanilag" motiválja: a tet-
tért felelős affektus bemutatása előfeltétele annak, hogy az epizódot morál-
didaktikai funkcióval ruházza fel. 

Az epizód moráldidaktikai tanulságával kapcsolatban érdemes felidézni 
Norbert Elias elméletét a civilizáció folyamatáról. Mint ismeretes, Elias az eu-
rópai civilizáció fejlődését vizsgálva azt a tézist állította fel, hogy a civilizá-
ció folyamatát az ösztönösség, a spontán érzelemnyilvánítások egyre na-
gyobb mértékű korlátozása, a magatartási formák racionalizálása, a fokozó-
dó önuralom, a külső kényszerek belső kényszerekké alakulása jellemzi. 
Elias szerint a kora újkorban ez a folyamat párhuzamosan zajlik a hatalom 
koncentrálódásával, amit ő a francia abszolutizmus és udvar kialakulásán 
vizsgált.55 Amikor Zrínyi a Szigeti veszedelem XI. énekében hevesen kárhoztat-
ja a harag „passió' -ját, nem pusztán katonai érdekű kérdésről van szó: a ha-
rag nem csupán a vitéz hadnagyra káros, a féktelen harag megzabolázása ál-
talában véve is fontos eleme a civilizáció folyamatának. A haragtól, az okos-
ságot elhomályosító indulattól nem csak a katonának kell óvakodnia. Deli-
mán tette a civilizációs elvárások szempontjából negatív magatartásformá-
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nak a megtestesülése, az epizód megformálásában és a morálfilozófiai refle-
xióban e viselkedési formával szembeni kritika fogalmazódik meg.56 

Összességében mind Tasso, mind Zrínyi művének haragmodellálásáról 
megállapítható, hogy a harag és a harc elválaszthatatlanul összekapcsolódik 
bennük, az indulatosság hőseik fontos tulajdonsága. Amennyiben ez az in-
dulatosság a közös cél szolgálatában áll, úgy pozitívum. Ha azonban nem 
tisztességes ügyet szolgál, úgy bűn: a Rinaldo-, illetve a Delimán-epizód ez 
utóbbival, a romboló szenvedélyek megzabolázhatóságának kérdésével fog-
lalkozik, és e ponton kapcsolódik a „civilizáció folyamatá"-hoz.57 

1 Mi sem jellemzőbb mai, tudományköz-
pontú világunkra, mint hogy ma leginkább 
pszichológusok foglalkoznak a haraggal és 
orvosok vizsgálják a kérdést, vajon a vissza-
fojtott harag tényleg káros-e az egészségre. Az 
érdeklődést mutat ja többek között a „népsze-
rű pszichológia" sorozatban a haragról szóló 
kötet megjelenése is: Gael LINDENFIELD, 
A harag, ford. FERY Veronika, Bp., 1995. 

2 Lásd Rüdiger CAMPE, Affekt und 
Ausdruck. Umwandlung der literarischen Rede 
im 17. Jahrhundert, München, 1992, 122. 

3 Daniele BARBARO, Aristotelis rhetorico-
rum libri très. Idézi: CAMPE, i. т., 122. 

4 Vö. KIRÁLY Erzsébet, Tasso és Zrínyi. А 
Szigeti veszedelem olasz epikus modelljei, Bp., 
1989,131. 

5 Lásd Wilhelm DILTHEY, Weltan-
schauung und Analyse des Menschen seit der 
Renaissance und Reformation = Uő, Gesammelte 
Schriften, II, Leipzig-Berlin, 1914, 439-492.; 
417. Jakob BURKHARDT, A reneszánsz Itáliá-
ban, ford. ELEK Artúr, Bp., 1978, 183-196. 

6 Norbert ELIAS, A civilizáció folyamata, 
ford. BERÉNYI Gábor, Bp., 1987, 737. ' 

7 Az antik és a középkori hagyományról 
is jó áttekintést ad: Anthony LEVI, French 
moralists. The Theory of the Passions 1585 to 
1649, Oxford, 1964. 

8 Vö. Erwin ROTERMUND, Der Affekt als 
literarischer Gegenstand: Zur Theorie und Dar-
stellung der Passiones im 17. Jahrhundert = Die 
nicht mehr schönen Künste, kiad. Hans Robert 
JAUSS, München, 1968, 239-269. 

9 AQUINÓI SZENT Tamás, Summa theolo-
giae, la 2ae 22-48. 

10 Például Aisted nagy enciklopédiájában 
is a Tamás-féle rendszerezést követi az érzel-

mek taglalásakor. Lásd Johann Heinr ich 
ALSTED, Cursus philosophici Encyclopaedia, 
Herborn, 1630,1897-1898. 

11 Lásd CAMPE, i. т., 117-136. 
12 Az affektusok fontosságát jól ismerő 

Vossius például így foglalja össze a három tu-
dást : „Nam in Physiciis agendum est de 
affectibus, quia accidunt certae corporis natu-
ralis spéciéi, puta animali: in Ethicis de iis trac-
tatur, quia virtutis opus est, moderari affectus: 
in Rhetoricis denique de iis docuit, quia ora-
toris est ciere affectus in auditoribus." Johann 
Georg VOSSIUS, Commentariorum rhetoricorum 
libri VI, Lugduni Batavorum, 1643,195. 

13 ARISZTOTELÉSZ, Retorika, ford. 
ADAMIK Tamás, Bp., 1999,82. Hasonlóan ha-
tározza meg a haragot Cicero is, amikor a 
Tusculumi beszélgetésekben azt írja, hogy a ha-
rag n e m más, mint vágy, hogy megbüntessük 
azt, akitől valami igazságtalanságot kellett el-
szenvednünk (IV, 9, 21); Seneca is a bosszú-
vágyból eredezteti a haragot A haragról írt 
traktátusában. 

14 Lásd például VOSSIUS, i. т., 201. 
15 Lásd Heinz-Günter SCHMITZ, Phy-

siologie des Scherzes. Bedeutung und Recht-
fertigung der Ars locandi im 16. Jahrhundert, 
New York, Hildesheim, 1972,110-112. 

16 ZRÍNYI Miklós, Összes művei, I, kiad. 
CSAPODI Csaba, KLANICZAY Tibor, Bp., 
1958, 525. 

17 ARISZTOTELÉSZ, Nikomakhoszi etika, 
ford. SZABÓ Miklós, Bp., 1987,109. 

18 Uo., 111. 
19 Uo., 79. 
20 Uo., 193-194. 
21 Marcus Tullius CICERO, Disputationes 

tusculanae, kiad. Olof GIGON, München, Zü-
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rich, 1984s, 278, 286. Cicero szerint a harag a 
négy alapszenvedély (perturbationes animi) 
egyike. Lásd Disputationes tusculanae IV, 6, va-
lamint De officiis I, 20. 

22 Lucius Annaeus SENECA, De ira - A ha-
ragról, ford. KOVÁCS Mihály, kiad. DÖRÖM-
BÖZI János, Pécs, Seneca Kiadó, 1992,14. 

23 Uo., 47. 
24 Uo., 65. 
25 A retorikai vonatkozásokról lásd: 

Historisches Wörterbuch der Rhetorik, I, kiad. 
Gert UEDING, Tübingen, 1992, 218-252. 

26 A „lágyan" jelentheti az ethoszt, a harag 
pedig a pathoszt is, abban az értelemben, 
ahogy e fogalmakat például Cicero használja. 
Lásd Marcus Tullius CICERO, A szónok = Uő, 
Válogatott művei, ford. KÁRPÁTHY Csilla, Bp., 
1974, 216. 

27 A magyar fordítás itt és a továbbiakban 
LAKATOS István munkája. 

28 Vö. Jeanne DION, Les passions dans 
l'oevre de Virgile. Poétique et philosophie, Nancy, 
1993, 66-78; valamint Agathe THORTON, The 
living universe. Gods and men in Virgil's Aeneid, 
New Zeeland, 1976,159-163. 

29 Tasso eposzát itt és a továbbiakban 
HÁRS Ernő fordításában idézem. 

30 Lásd Historisches Wörterbuch der Rhetorik, 
III., kiad. Gert UEDING, 1997, 597-598 („ira-
cundia" címszó). 

31 Torquato TASSO, La Gerusalemme libera-
ta, Venezia, 1590, XXIX. 

32 Uo., XXIV. 
33 Lásd erről Mindele Anne TREIP, 

Allegorical poetics and the epic. The renaissance 
tradition to Paradise Lost, The University Press 
of Kentucky, 1994, 53-105. és 257-262. 

34 Erről lásd Gerhard REGN, Torquato Tasso 
und der Strukturwandel der Versepik = Modelle 
des literarischen Strukturwandeins, kiad. 
Michael TITZMANN, Tübingen, 1991, 45-68. 

35 Lásd Luigi DERLA, Sull' Allegoria della 
„Gerusalemme liberata", Italianistica, 1978, 
473-488. 

36 Torquato TASSO, Dialoghi della poema 
eroica = Uő, Prose, kiad. Ettore MAZZALI, Mi-
lano, 1959, 545. 

37 A magyar fordításban emberfeletti erény 
áll - ami némiképp félrevezető. ARISZTOTE-
LÉSZ, Nikomakhoszi etika, ford. SZABÓ Mik-
lós, Bp., 1987,179. 

38 A heroikus virtus reneszánsz értelmezé-
séről lásd Frank KERMODE, The Cave of Mam-
mon = Uő, Shakespeare, Spenser, Donne. 
Renaissance Essays, London, 1971, 60-83. 

39 Torquato TASSO, Delia virtù eroica e della 
carità, Venezia, 1582, 5-6. 

40 ZRÍNYI Miklós, Összes művei, I, kiad. 
CSAPODI Csaba, KLANICZAY Tibor, Bp., 
1958, 633. 

41 RIMAY János, írásai, kiad. ÁCS Pál, Bp., 
1992,15. Az idézetet PIRNÁT Antal fordította 
latinból. 

42 KŐSZEGHY Péter, Balassi Bálint mitoló-
giája, avagy az első költő, ItK, 1994, 695-705., 
699. 

43 Az isteni és az emberi harag megkülön-
böztetéséről lásd például Pápai Páriznál a Pax 
animae indulatokról szóló fejezetét: „Ami azt 
illeti, hogy az Is tennek is tulajdoníttatik, 
bizonyos dolog, hogy az Istenben nincsen in-
dulat, de az is bizonyos dolog, hogy ha a 
ha rag vétek volna, n e m tulajdoní t ta tnék 
Istennek." PÁPAI PÁRIZ Ferenc, Pax animae, 
Kolozsvár, 17752, 364. 

44 Vö. New Catholic Encyclopaedia, I, szerk. 
William J. MCDONALD, New York etc., 1967, 
Anger in the Bible címszava. 

45 ZRÍNYI, i. т., 524-525. 
46 A „passió" tehát itt passió animi, azaz, 

indulat , szenvedély, jelentésben áll. A szó 
ilyen értelmű használatáról lásd Erich AUER-
BACH, Passió als Leidenschaft = Uő, Ge-
sammelte Aufsätze zur romanischen Philologie, 
Bern, 1967,161-175. 

47 Az aforizmák forrásairól lásd KLANI-
CZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., 19642, 
393-410. Erről az aforizmusról Klaniczay kü-
lön nem szól, forrását nem nevezi meg. 

48 Részletesebb affektus-leírást k a p u n k 
például a Cumilla elvesztése okozta fájdalom 
miatt őrjöngő Delimán esetében a XII. ének 
végén. 

49 Lásd: „hadverő haragos Márs" (V, 60), 
„Márs haragos dobja" (IX, 3), „haragos Márs" 
(IX, 2). 

50 Vö. KIRÁLY Erzsébet, i. т., 139. 
51 A Vitéz hadnagy idézett aforizmusában 

mindkét fogalom felbukkan, bár viszonyuk 
nem egyértelmű. Egyrészt azt olvassuk, hogy 
a harag „az bosszúságot, azt nagyra neveli, 
azt néki dicséri, és azt kévántatja vele"; né-

1 9 4 



,AZ KINEK EZ A ROSSZ PASSIÓ RENDET SZAB" 

hány sorral arrébb viszont az áll, hogy a ha-
ragnak „bosszúság az oka, gyalázat a vége". 
Érdekes, hogy a Czuczor-Fogarasi-szótár 
mint közmondást említi a „boszúság" szó-
cikkben (bár sajnos nem kommentálja): „A 
boszúság nagyra viszi az embert." CZUCZOR 
Gergely, FOGARASI János, A magyar nyelv 
szótára, I, Bp., 1862, 770. 

52 ZRÍNYI Miklós, Szigeti veszedelem, kiad. 
KIRÁLY Erzsébet, Bp., 1995,171. 

53 Lásd A megszabadított Jeruzsálem XVIII. 
énekének 1. versszakát. 

54 KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., 
19642, 207-211. 

55 Az újabb kutatások ugyan rámutattak 
arra, hogy a civilizáció folyamataként bemu-
tatott változások sokkal összetettebbek, mint 
ahogy azt Elias leírta, és a civilizáció folyama-
tának Elias-féle elmélete sok szempontból ki-
egészítésre, korrekcióra szorul. Lásd erről 
Richard van DÜLMEN, Norbert Elias und der 
Prozeß der Zivilisation. Die Zivilisationstheorie 
im Lichte der historischen Forschung = Karl-
Siegbert REHBERG, Norbert Elias und die 
Menschenwissenschaften. Studien zur Ent-
stehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, 
Frankfurt am Main, 1996, 264-274. A kora új-
korban floreáló, önuralmat és a szenvedélyek 
megzabolázását hirdető didaktikus célú mo-
rálfilozófiai írások mindenesetre azt doku-
mentálják, hogy a XVI-XVII. században az 
emberekre fokozott morális kényszerek nehe-
zedtek - jóllehet a téren lehetnek kétségeink, 
hogy ezek az eszmények milyen mértékben 
váltak a valóság részévé a kora újkorban. 

56 Habár Elias nem szentelt különösebb 
figyelmet annak a kérdésnek, vajon az iroda-
lomnak mi a viszonya a civilizációs folyamat-
hoz, a hőskölteményekkel kapcsolatban azon-
ban egy igen érdekes megjegyzést olvasha-
tunk könyvében. „Az élet bizonyos értelem-
ben veszélytelenebbé vált, egyúttal azonban 
affektus- és élvezetmentesebbé is, legalábbis 
ami az élvezetvágy közvetlen megnyilvánulá-
sát illeti; s ahelyett, ami a mindennapokban 
hiányzik, álomban, könyvekben és képekben 
teremtenek pótlékot: így kezd el lovagregé-
nyeket olvasni a nemesség az udvarképessé 
válás során, így szemléli a polgár az erőszakot 
és a szerelmi szenvedélyt a filmeken." (Nor-
bert ELIAS, i. т., 693.) Éliás kijelentése azért 

érdekes, mert arra hívja fel a figyelmet, hogy 
az irodalmi művek is többféleképpen viszo-
nyulhatnak a civilizáció folyamatához, és 
n e m feltétlenül egyszerű leképezései annak. 
Eliasnak ez a - bővebben ki nem fejtett - állí-
tása ugyanakkor számos problémát is felvet, 
többek között olyan kérdéseket, vajon milyen 
vol t a korabeli életvilág érzelemmegnyil-
vánulásai és a fikció, illetve a fikcióbeli affek-
tusmodellálás és a befogadó affektusháztartá-
sa közötti kapcsolat, vagy hogy mi a különb-
ség ebből a szempontból a romanzo és a poéma 
eroico között. A modern vizsgálatok cáfolják 
az agresszió fikcióbeli szemlélésének ilyen 
hatását. (Lásd Rita L. ATKINSON-Richard C. 
ATKINSON-Edward E. SMITH-Daryl J. 
BEM-Susan NOLEN-HOEKSMA, Pszicholó-
gia, Bp., 19992, 337-343.) Ezeknek a kérdések-
nek a részletes taglalása nem e dolgozat fel-
adata. Csupán azért érdemes itt felidézni, 
mer t egyrészt az ep ikus költemények affek-
tusmodellálásának fikció voltára hívja fel a 
figyelmet, másrészt ped ig egy ma is az érdek-
lődés középpontjában álló kérdést feszeget: 
agresszió és fikció viszonyát. Elias megállapí-
tását olvasva arra a gondolatra juthatnánk, 
hogy a haragvó hősökkel teli eposzok valami-
képpen az indulatok szublimálását szolgálják. 
Bármily tetszetős is e gondolat, a Szigeti vesze-
delemmel kapcsolatban nem erről van szó. 
Érdemes felidézni ezzel kapcsolatban azt, ho-
gyan határozza meg Tasso a Discorsi első 
könyvének elején a hősköltemény célját. 
Tasso azt írja, a hősköltemény fő célja egy 
arisztokratikus értékrend bemutatása és köz-
vetítése: az ősök tetteit, erényeit örökíti meg, s 
az ősök példája, melyet a hősköltemény még 
fenségesebbé tesz, arra sarkallja az olvasót, 
hogy maguk is kövessék e példát. (Torquato 
TASSO, Dialoghi della poéma eroica = Uő, Prose, 
kiad. Ettore MAZZALI, Milano, 1959, 489.) 
Nyilvánvalóan a haragosság mint harci kedv 
is része annak az arisztokratikus ideálnak, 
melyet a hősköltemény bemutat. 

57 A Gerusalemme liberata és a civilizáció 
folyamata kapcsolatáról lásd Giovann i 
CARERI, Rinaldo und Armida: Liebe, Ehre und 
geschlechtliche Identität = Barock: Neue Sicht-
weisen einer Epoche, kiad. Peter J. BURG ARD, 
Wien, 2001, 161-173. 
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