
L A C Z H Á Z I G Y U L A 

„Mellyet Isten lölke elmémben befuja" 
Az isteni inspiráció Zrínyi Szigeti veszedelmében* 

A Zrínyi-kutatás e d d i g nem fordított figyelmet Zrínyi egy érdekes poétikai 
reflexiójára, melyet a Szigeti veszedelem XIV. énekének első versszakában ta-
lálható elbeszélői megszólalás tartalmaz: 

Ihon jün Zr in inek ragyagó csillaga, 
Ihon mozdu lha ta t l an t ramontaná ja , 
Bán cselekedetét az én kezem irja, 
Mellyet Isten lölke e lmémben befuja.1 

Zrínyi a ha rmadik és a negyedik sorban nem mást állít, min t hogy a Szige-
ti veszedelem isteni inspirációra született. Az ihlet fogalmát ma is használjuk, 
de az alkotás esetében pusztán metaforikusán, s nehezen képzelhető el, hogy 
költők, írók isteni ihlettel legitimálják műveiket. A reneszánsz idején azon-
ban az ihletettség a költői szerep fontos - de vitatott - része volt. Abban, hogy 
e sorok nem váltottak ki visszhangot a Zrínyi-szakirodalomban, a l ighanem 
jelentős szerepe van annak, hogy az ihletettség az el lenreformáció korára és 
a ba rokk eposzra vonatkozó általánosan elterjedt képzetek kontextusában 
egyáltalán nem meglepő . Mégis fel kell tennünk a kérdést: vajon van-e vala-
mifajta jelentősége e gondolatnak a Szigeti veszedelem poétikája szempont já-
ból? Vagy csupán egy a korban szokásos poétikai konvencióról, vagy a rene-
szánsz költőkre ál ta lánosan jellemző önértelmezésről lenne szó? Hiszen a re-
neszánsz és a barokk költészetében számos példát találhatunk, amelyek arról 
tanúskodnak, hogy az isteni ihletettség gondolata a kor költői körében széles 
körben elterjedt volt. S ha van valamifajta poétikai jelentősége az ihletettség-
nek, hogyan ragadha tó meg ez? 

E kérdések megválaszolása végett szükséges röviden áttekinteni az isteni 
ihletettség gondola tának történetét, különös tekintettel arra, hogy a kora új-
kor ep ikus költői hogyan viszonyultak e kérdéshez, illetve műve ikben mi-
lyen szerepet kap az ihletettség. A költői ihletettség történetének áttekintését 
igen megnehezíti , h o g y a kora ú jkorban az isteni ihlet gondolata a kul túra 

* A szerző a tanulmány írása idején az OTKA PF 61554 pályázat támogatásában részesült. 
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legkülönbözőbb területein érvényesült , s nem könnyű eligazodni az olykor 
ö n m a g u k b a n is e l len tmondásos állásfoglalásoknak az i rodalomtör ténet által 
kel lőképpen még fel n e m térképezett dzsungelében. N é h á n y t ámpont és ten-
dencia felvázolása azonban lehetséges. 

Az európai ku l tú rában az isteni inspiráció gondolatá t először Platón fej-
tette ki szisztematikusan. A Phaidroszban az e l ragadtatás (enthusziaszmosz) 
négy fajtáját különböztet te meg: a látnók, a pap, a költő és a szerelmes elra-
gadtatását , melyeket négy különböző istennek tulajdonít : Apollónnak, Dio-
nüszosznak, a Múzsának , illetve Aphrodi tének és Erósznak (Phaidrosz 265a-
b). Az Ión c ímű dia lógusban a költői elragadtatásról szólva Szókratész kifejti, 
hogy az isteni inspirációt követő költő felülnuílja a szabályokat követőt, sőt 
az igazi költők mind megszállottak. Az epikus költőkről ezt olvassuk: „mert 
valamennyi ep ikus költő, aki jó, nem szakértelem alapján, hanem istentől el-
telve, megszállot tan mond ja a sok szép költeményt, és a dalköltők, akik jók, 
sz intazonképpen." 2 Bár az isteni inspiráció növeli a költészet méltóságát, a 
költő Platón szerint éppen az inspirációban rejlő irracionalitás miat t veszé-
lyes az államra nézve. A költői e lragadtatás platóni gondola ta igen nagy hatá-
sú volt. Az ókori római szerzők között megtaláljuk ezt az elképzelést Horati-
usnál, Ovidiusnál és Cicerónál is. Habár egyikőjüknél sem kap igazán fontos 
szerepet, mégis fontos szerepet játszottak a gondolat közvetí tésében.3 

A reneszánsz poétikai gondolkodás kezdetén Petrarca és Boccaccio művei-
ben egyaránt megjelenik az ihletettség gondolata: mindket ten Ciceróra tá-
maszkodtak, aki Pro Archia Poéta című beszédében szembeállította a költőket 
más mesterségek művelőivel, azt állítva, hogy míg más területek tanulmá-
nyozása a tanuláson, a szabályok követésén és a mesterségbeli ügyességen 
alapul, a költői alkotásban a költő szellemi erőit isteni inspiráció is segíti, a 
költőt „isteni szellem leheli be" (inflari).4 Petrarca ezt a gondolatot Invective 
contra medicum c ímű írásában idézi (Cicero inflari-ját afflari-ra módosítva), de 
utal rá költővé koronázása alkalmából tartott beszédében is: a gondola t kivá-
lóan alkalmas volt a költészet rangjának, a költői szerep fontosságának növe-
lésére. Petrarcához hasonlóan nyilatkozott a kérdésről Boccaccio is De genea-
lógia deorum c ímű műve XIV. könyvében.5 

A reneszánsz platonizmus azután a platóni elragadtatás-elmélet Lij virágzá-
sát is hozta. Ficino A szerelemről írt platonikus dialógusában az isteni ihletett-
séget a közönséges szerelem ellentéteként írja le. Platón nyomán az isteni el-
ragadtatás négy fajtáját különbözteti meg, de Platóntól eltérően azokat hie-
rarchikusan, mint az ember önmagán túl, az istenséghez, az Egyhez való fel-
emelkedésének lépcsőfokait fogja fel.6 A Ficino utáni korban a költői inspiráció 
teoretikusai már elsősorban Platónra hivatkoztak, Cicero, Horatius és Ovidius 
inkább csak tekintélyüket adják az érvek mellé. Szép példája a gondolat nép-
szerűségének a vatikáni Stanza della segnaturában látható Raffaello festette 
Poesia-freskó, amelyen a költészetet megszemélyesítő szárnyas nőalakot kísé-
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rő pLittók kezében táblákon ez olvasható: „ N u m i n e afflatur" (Zrínyi akár lát-
hatta is ezt a képet).7 Az inspiráció tana a XVI. században a poétika szerves ré-
szévé vált, s heves költészetelméleti viták tárgya volt. A vitában elfoglalt pozí-
ciók igen színes képet mntatnak. A platóni inspiráció-elméletet többé-kevésbé 
magukévá tevő és annak igazsága mellett érvelő szerzők (Scaliger, Bruni, Spe-
rone Speroni, Patrizi, Minturnio) mellett - akik azonban az ihletettségben Pla-
tóntól eltérően a költészet védelmét látják - az inspiráció elméletével szemben 
szkeptikus, vagy azt határozottan elvető álláspontot is találunk. Castelvetro 
szerint csak a tudat lanok hiszik el, hogy a költők isteni ihletre alkotnak, Paolo 
Beni pedig egyenesen azt állítja, hogy az ihletettség mítoszát a költők m a g u k 
találták ki. Általában elmondható, hogy a század második felében megerősö-
dött az inspiráció elméletével szemben gyanakvó magatartás a poétikákban.8 

Ez az arisztotelianizmus növekvő súlyaként is értékelhető, hiszen a poétikaírók 
nagyobb része alapvetően abból indult ki, hogy Platón és Arisztotelész az ihle-
tettség és elragadtatás kérdésében különbözőképpen gondolkodott.9 Az arisz-
totelianizmus képviselői joggal hivatkozhattak arra, hogy Arisztotelész a köté-
szetet utánzásként fogta fel, az ihletettségről pedig úgy nyilatkozott, hogy „a 
költészet inkább született tehetség, mint a megszállottság dolga".1 0 

Az ihletettség vagy költői elragadtatás gondola ta nem csak a reneszánsz 
poétikáiban és költészetelméleti vitáiban játszott fontos szerepet . A költők 
körében is igen jel lemző attitűd volt az inspirációra való hivatkozás. (Az ins-
pirált költészet egyik leghíresebb példája Ronsard Michel de l 'Hopi ta lhoz írt 
ódája.11) Nem k ö n n y ű kérdés, vajon a reneszánsz költők ténylegesen hittek-e 
saját isteni ihletettségükben. Al ighanem - hasonlóan a költészettanok szer-
zőinek változatos nézeteihez - a költők véleménye is megoszlott e téren. Szá-
mos jel muta t arra, hogy az inspiráció gondolatával - legalábbis egyes költők 

- c supán fontosságukat , kulturális tőkéjüket kívánták növelni.1 2 De nem ké-
te lkedhetünk abban , hogy voltak, akik valóban hittek isteni ihletükben. 

Paul Bénichou a francia fejlődést vizsgálva megállapítja, hogy a klasszicista 
költészet az ihletett költők reneszánsz kultuszával szemben a költészet mes-
terségként való felfogását helyezte előtérbe.13 Azonban hiba lenne a klassziciz-
m u s poétikáját ál talánosítanunk a XVII. századi Európa egészére. Az inspirált 
költészet gondolata több barokk poétikában is megtalálható, például Birken, 
Schottelius vagy Daniel Morhof költészettanában; ez utóbbi kü lön értekezést 
is szentelt a költői elragadtatásnak (De Enthusiasmo seu Furore poetico, 1661).14 

A költői inspiráció történetéről szólva természetesen nem szabad elfelejte-
nünk , hogy az inspiráció eszméje nem korlátozódott a költészet területére. 
Mindenekelőt t teológiai szerepe, az írás ihletettségének és a próféciáknak a 
kérdése emlí tendő. Az O- és Újszövetség szerzőinek ihletettsége a XVII. szá-
zadban is á l ta lánosan elfogadott volt.15 A prófétai ihletettség ped ig Szent Ta-
más óta részét képez te a teológiai elméletnek is. Nem lenne könnyű dolog 
számba venni mindazoka t a prófétákat , vallási újítókat, miszt ikusokat , tu-
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dósokat, akik a kora ú jkorban isteni inspirációra hivatkoztak (Zrínyivel kap-
csolatban gondol junk csak a Drabik-jóslatokra16). E tekintetben tanulságos 
a negat ív megközelí tés, azaz az en thuz iazmus , az elragadtatottság, a rajon-
gás kri t ikájának vizsgálata. A XVII. században ugyanis megfigyelhető, hogy 
az e n t h u z i a z m u s megnevezés t egyre inkább pejoratív értelemben használták, 
mint a józan ésszel el lenkező álláspontok gyűj tőfogalmát . Jóllehet a fogalom 
a XVII. s zázadban meglehetősen képlékeny volt, de az isteni inspirációra való 
téves hivatkozás ál talában szerves részét képezte. A XVII. században megerő-
södő enthuziazmus-kr i t ika legnevezetesebb d o k u m e n t u m a i Henry More és 
Meric Casaubon írásai (Enthusiasmus triumphatus, 1656, illetve A Treatise Con-
cerning Enthusiasme, 1656). Fontos lá tnunk, hogy ezek a szerzők sem vonták 
kétségbe az isteni inspiráció lehetőségét, csupán bizonyos, vé leményük sze-
rint el í télendő és káros esetekről igyekeztek bebizonyítani, hogy azok való-
jában n e m isteni inspirációval magyarázhatók, hanem például melankóliá-
val. így Henry More az enthuziazmustó l elválasztja az igazi isteni inspirációt. 
A bírált ra jongók köre igen széles (egyes kritikusok szemében még Descartes 
is en thuz iasz tának minősül) ; az érvelés orvosi: az ihletettség téveszméje a test 
hibás működésének következménye.1 7 

Az ihletettség történetére vonatkozó rövid áttekintést összefoglalva azt 
mondha t juk , hogy az inspirált költőről alkotott elképzelés a reneszánsz kez-
deteitől szerves része volt a poétikai elméletnek és a költői gyakorlatnak, s 
jóllehet ezt az elképzelést sokan kétségbe vonták, a költői ihletettség - miként 
általában az isteni ihletettség - gondolata a XVII. század közepén is élő volt. 

Lássuk mos t már, milyen szerepet k a p az isteni inspiráció az ep ikus költé-
szetben. Erre nézve eligazítást kapha tunk Robert M. Durl ing A költő alakja a 
reneszánsz epikában c ímű könyvéből.1 8 E könyvnek nagy erénye, h o g y világo-
san rámuta t : az elbeszélő ihletett vagy nem ihletett volta, általában véve ön-
magáról alkotott képe n e m elszigetelt, a m ű többi aspektusától kü lön szem-
lélhető jelenség, hanem a mű egészében nyeri el jelentését és szorosan össze-
függ az egyes művek elbeszéléstechnikai-poétikai jellemzőivel. Dur l ing sze-
rint az antik epika meghatározó konvenciója az inspirált költő volt: az eposz 
költője természetfelett i inspirációban részesül, közvetíti a történetet, amit kí-
vülről kapot t az inspiráció révén - szemben a m o d e r n regény elbeszélőjé-
vel, aki jel lemzően természetes ember, aki saját tapasztalatából hozza létre a 
történetet. Az elbeszélő alakjának változása Durl ing szerint az e m b e r vallá-
sos-természetfeletti koncepciójától való eltávolodás kulturális fo lyamatát jel-
zi: „Ahogy a regény a t izennyolcadik századtól kezdve a huszadik századig a 
nem transzcendentál is szubjektum episztemológiájának központi témája felé 
haladt, e fo lyamat során feltárva a lapvető konvencióinak belső logikáját, úgy 
a h a g y o m á n y o s epika, amikor a reneszánszban újraélesztették, egyre inkább 
megmuta t t a a lapvető konvenciójának, az inspirált költőnek a központ i szere-
pét. Egyre kevésbé volt lehetséges az inspirált költő szerepének felvétele, ki-

568 



„MELLYET ISTEN LÖLKE ELMÉMBEN BEFUJA" 

véve ha a téma vallásos volt. Az utolsó nagy hagyományos eposz, Milton El-
veszett Paradicsoma csak azért volt lehetséges, mer t Milton magasz tos m ó d o n 
hitt benne, hogy a szel lemekhez intézett imá i valóban meghal lgatásra talál-
nak. Kevesebb önbiza lommal rendelkező költők, akik n e m voltak biztosak 
benne, hogy bármiféle természetfölötti létező hajlandó-e ra j tuk keresztül be-
szélni - Tasso jó pé lda az ilyen költőre - gyakran azért fo rdu l t ak vallásos epo-
szi témához, mer t úgy gondol ták, az egyházi hagyományban lehetséges a ter-
mészetfölötti inspiráció közvetítése."19 

Hogyan viszonyult Ariosto és Tasso az isteni inspiráció kérdéséhez? Arios-
to Eszeveszett Orlandójának elbeszélője nem hivatkozik természetfeletti inspi-
rációra. Magát esendő, közönséges embernek tekinti, m u n k á j á t saját fantáziá-
ja termékének. Egyetlen he lyen fordul istenséghez, Apol lóhoz, ám itt is in-
kább az isteni ihlet hiányáról van szó:20 „Fennkölt szavakat énnékem ki adha t , 
/ amibe kezdtem, méltón énekelnem, / ki kölcsönözhet szárnyakat a dalnak: / 
repülni, ahol a n a g y eszme, fennen?" - teszi fel a kérdést az elbeszélő (III, 1), 
majd saját költészetét így jellemzi: „Kezdem faragni rossz vésőmmel ekként 
/ nagyjából és durván , ahogy tudom majd, / talán egykor tökélyre v ihe tem 
még, / s e lmélyül tebben is dolgozhatom raj t" (III, 4).21 Ez a kötelező szerény-
ségen túl talán az isteni segítség e lmaradásaként is ér telmezhető. Az Eszeve-
szett Orlando elbeszélője önmagá t nem Isten szócsövének, h a n e m Isten hason-
másának tekinti, s úgy viszonyul történetéhez, mint Isten a teremtéshez.2 2 A z 
Eszeveszett Orlando elbeszélője n e m valamilyen t ranszcendentál is jellegű igaz-
ság közvetí tőjének tekinti magá t ; ezzel összhangban romanzója az eposz kol-
lektív céljaival szemben individualista hősök evilági, t ranszcendenciát né lkü-
löző kalandjaira épül.2 3 

Ariostónál jóval határozot tabban fordul égi segítséghez Tasso A megszaba-
dított Jeruzsálem invokációjában: „O Múzsa, [ . . .] te lehelj égi tüzet e kebelbe, / 
énekemet égi tűzzel te járd á t" (I, 2).24 Az ezt követő sorokban azonban - „s 
nézd el, hogy m í g a valót ékesítem, / nem csak tőled kölcsönzőm a díszem" -
a Múzsa bocsánatá t kéri, mer t nemcsak az ő segítségére támaszkodik , h a n e m 
saját erejére is. Ez a kettősség arra utal, hogy Tasso az inspiráció gondolatát 
n e m tudta teljes mértékben magáévá tenni.25 Az ihletettségnek Tasso költé-
szetelméleti gondo lkodásában játszott szerepét Durling így összegzi: „Bár ta-
lán vágyott az isteni inspiráció érzésére, de a költészetet n e m ilyen inspirá-
ció termékének látta: elmélete a racionalista, önál ló techné elmélete."2 6 Tasso 
poétikája a p o é m a eroico követelményei és az isteni ihletettség iránti kétely 
feszültségében értelmezhetők: a hősköltemény, a magasztos tárgy megének-
lése a közönséges embereken felülemelkedő, ihletett költőt kívánna, de leg-
alábbis e költői szerep felvételét. 

Ullrich Langer arra hívja fel a figyelmet, hogy a reneszánsz epikus költészet-
ben a befogadó alakja is megjelenik, és az elbeszélő/költő alakjának - Durl ing 
által is vizsgált - különböző irodalmi manifesztációi szorosan összefüggnek a 
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műben implikált olvasói szereppel, a szerző és befogadó közötti kommuniká-
ció jellegével. Langer szerzőnek és műnek , illetve m ű n e k és olvasónak a rene-
szánsz ep ikus költészetben megfigyelhető viszonyát a hipotet ikus szükségsze-
rűség skolasztikus fogalmával világítja meg. Az egyébként érdekes teológiai-fi-
lozófiai összefüggés részleteitől most eltekintve itt é rdemes felidézni azokat a 
megállapításokat, amelyek segítségével továbbfinomíthat juk az Ariostóról és 
Tassóról edd ig mondottakat . Ariostónál a befogadók a hajó-metaforával leírt 
út végén várakozók képében jelennek meg , akik örvendenek a befejezésnek 
(XLVI, 1-19). Langer szerint korántsem egyértelmű, hogy azért, mert a költe-
ményt una lmasnak találták, vagy azért, mer t elkészül a költemény. Ebben a bi-
zonytalanságban a be fogadó oldalán megjelenik a döntési szabadság momen-
tuma. Ugyanakkor az elbeszélő hálás a befogadók lelkesedése miatt - „s nem 
tudom öröme láttán, / mikor s hogyan fogom leróni há l ám" (XLVI, 11) - tehát 
előre látja a befogadói reakciót. Ez a hipotetikus szükségszerűség, amely te-
hát magában foglalja a szabadság, az olvasó kontingens reakciójának mozza-
natát, miközben az elbeszélő előrelátása által tudja, mi lesz a reakció. A z öröm 
ambivalens voltának, az esetleges una lomnak a feltételezése talán inkább a XX. 
századi olvasó tapasztalatából fakad, de az öröm látványának bizonytalansága 
valóban kétségeket hagy a költőt váró bará tok reakcióját illetően: „s ú g y látszik, 
hogy mindenk i örömében kiált" (XLVI, 2).27 Eltekintve most attól a kérdéstől, 
hogy a hipotetikus szükségszerűség fogalma mennyiben tekinthető releváns 
magyarázatnak a reneszánsz epikus költészetben megfigyelhető poétikai kon-
cepciók szempontjából, Langer Pulcira, Ariostóra és Rabelais regényeire vonat-
kozó megfigyelései meggyőzően bizonyítják, hogy az elbeszélő oldalán meg-
figyelhető kontingenciának a befogadó oldalán is kontingencia felel meg . Lan-
ger szerint A megszabadított Jeruzsálem ezzel szemben a hipotetikus szükség-
szerűség helyett a kauzalitást, az abszolút szükségszerűséget igyekszik életbe 
léptetni, amennyiben a befogadó reakciójaként a kereszténységért való fegy-
verfogást, a példa imitálását célozza meg. Ennek megfelelően Tassónál Arios-
tóval szemben nemcsak az elbeszélő vonul háttérbe, de a befogadó alakja sem 
jelenik meg az eposzban. A műbe azonban mégis belopózik némi bizonytalan-
ság a fogadtatását illetően, amikor Tasso így ír azokról a tettekről, amelyeket a 
köl teménye szellemében Alfonso d 'Estének végbe kellene vinnie: „Jós tollam 
megírja rólad egyszer tán"; s a program elbizonytalanodását erősíti az is, hogy 
az elbeszélő magát egy ariostói allúzióval „eltévedt vándornak" nevezi. Tasso 
eposzában kísérletet tesz arra, hogy megszüntesse vagy elfedje a korábbi epi-
kus művekben az elbeszélő és a (művekben reprezentált) olvasó o lda lán meg-
jelenő kontingenciát, de ez a kísérlet n e m jár teljes sikerrel.28 Langer az elbeszé-
lő és a befogadó művekben reprezentált alakjának elemzésén túl azt is állítja, 
hogy az e téren megfigyelt változások a valós szerző és olvasó hozzáférhetetlen, 
au tonóm tudatként való megjelenésével is járnak; végső soron, a két pó lus kö-
zötti kommunikációt megvalósító fikció genezisét véli felfedezni az általa vizs-
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gált művekben. E tekintetben erős hiányérzetet kelt, hogy Langer sem a szóbe-
liség és írásosság mediális kérdéséről, sem a középkori epikáról n e m ejt szót a 
fikció kommunikációs szerepét elemezve. E tényezők figyelembevétele aligha-
nem szükségszerűvé tenné koncepciója árnyalását. Itt csupán uta lhatunk arra, 
hogy a - költőtől elkülönülő - elbeszélő alakja m á r a középkori lovagregény-
ben megjelenik, szoros összefüggésben az írásos kultúra térhódításával.29 

E rövid áttekintés után forduljunk most már Zrínyihez. Egyelőre nem tud-
juk, milyen forrásra támaszkodott Zrínyi az ihletettség gondola tának megfo-
galmazásakor.3 0 A reneszánsz poétikák közül ismerhette Sperone Speroni ih-
letettségre vonatkozó gondolatait.31 Megállapíthatjuk, hogy a köl tő isteni ins-
pirációjára vonatkozó sorokat Zrínyi nem Ariostótól vagy Tassótól vette. Nem 
is Vergiliustól, akinél előfordul ugyan az ihletettség gondolata (Aeneis, VI, 50), 
de egészen más kontextusban, n e m mint a költő-eposzíró ihletettsége.32 

Ha alaposabban szemügyre vesszük, azt láthatjuk, hogy a szóban forgó Zrí-
nyi-versszak nem csak az inspirációra vonatkozó kijelentést tar talmaz. Tartal-
mazza azt a gondolatot is, hogy az eposz („Bán cselekedete") va lamiképpen 
már leírása („én kezem írja") előtt a költő elméjében volt. Ehhez hasonló (nem 
feltétlenül platonikus) elképzelések gyakoriak a reneszánsz művészet - és köl-
tészetelméletben.3 3 Ez az elgondolás fontos szerepet játszik Tasso poétikai 
gondolkodásában is, ahol az idea a költemény lelkét, eszméjét tar ta lmazó alle-
góriaként jelenik meg.3 4 Zrínyitől távol áll az ilyenfajta allegorikus gondolko-
dás. Mindenesetre a XIV. ének idézett két sora szerint Zrínyinél az inspiráció 
nem az alkotás folyamata során érvényesülő isteni segítséget jelenti, hanem 
azt, hogy az isteni közreműködés révén rendelkezett a köl temény valamifaj-
ta eszméjével. Érdemes e kérdéssel kapcsolatban felidézni az eposz i invoká-
ció azon sorát, ahol Zrínyi azt kéri a Múzsától: „ugy írhassak, min t volt" (I, 5); 
valamint Az olvasónak címzett előszó azon kijelentéseit, amelyek Zrínyi tuda-
tos történetalakítására vonatkoznak („Zrini Miklós kezének tulajdonítot tam 
szul tán Szulimán halálát: horvát és olasz cronikábul tanul tam" stb.). A poé-
tikai előszó tanúsága szerint a mesterségbeli t u d á s és a tudatos történetalakí-
tás igen fontos szerepet játszott Zrínyi gondolkodásában.3 5 Ha Az olvasónak ki-
jelentéseit valamilyen módon összebékíthetjük is a XIV. ének kijelentésével 
(feltételezve, hogy az Isten által a költővel közölt tartalom csak a szigeti hős 
pé ldamuta tó tetteinek eszméje), az ihletett költő szerepe és az eposzá t evilági 
megfontolások és ismeretek segítségével alakító költő alakja közti különbsé-
get teljesen megszünte tni aligha lehet. Sajnos azonban Zrínyi n e m ad bővebb 
felvilágosítást arról, hogyan is gondolta el az isteni inspirációt, az eposz meg-
írása és az „Isten lölke" által belélehelt tartalom viszonyát. 

A XIV. ének szerint Zrínyi - Miltonhoz hasonlóan,3 6 Tassótól el térően - azok-
hoz a magabiztos költőkhöz tartozott, akiknek n e m voltak kétségeik az iste-
ni inspirációval kapcsolatban. Durl ing idézett tétele azonban mindenképpen 
pontosításra szorul az inspiráció és a vallásos tárgy közötti összefüggés tekin-

571 



LACZHÁZI GYULA 

tetében. Zrínyi példája azt mutatja, hogy az inspirált költő szerepét alapvetően 
nem vallásos tárgy esetében is lehetséges volt felvenni a XVII. század közepén. 
Másrészt, ha a Durl ing által megállapított tendencia igaz is, aligha az ihletett-
ség gondolatának el tűnéséhez vezető egyenes vonalú fejlődésről van szó, s az 
ihletettség kérdésében n e m kis szerepet játszanak a romanzo és a poéma eroi-
co poétikája közötti különbségek is. A Szigeti veszedelem költőjének ihletettsége 
szervesen összefonódik a komoly tárgyú keresztény eposz programjával. 

Az eposz céljára vona tkozóan a reneszánsz elméletírók eléggé egyöntetűen 
nyilatkoznak: az eposz ha tásmechanizmusát a pé ldaadó , erényes eposzi hős 
kiváltotta csodálatra, a példa követésére és az ezzel járó erkölcsi megnemese-
désre építik.37 Ez adja m i n d A megszabadított Jeruzsálem, mind a Szigeti veszede-
lem eposzi p rog ramjának alapját. Zrínyi köl teménye tehát célját tekintve Tas-
sóéhoz hasonlóan követésre buzdít . Ám Zrínyi Tassótól eltérően ezt a prog-
ramot nem a fikció és a valóság közötti különbség elrejtésével kívánja meg-
valósítani. A Szigeti veszedelem metafikciós rétege - mindenekelőtt : „Engemet 
penig, midőn irom ezeket , / Márs haragos dobje s trombita felzörget" (IX, 3) 

- éppen a fiktív jelleget hangsúlyozza. Érdekes, hogy az ihletettségre vonat-
kozó gondola t is egy Ariostót imitáló elbeszélői megszólalásban helyezkedik 
el. A XIV. ének nyitó versszakaiban Zrínyi az Eszeveszett Orlando XLVI. éneké-
nek azokat a versszakai t imitálja, ahol Ariosto a hajóút-metafor ikát kiaknáz-
va a par tot érésről szól. Általában véve is megállapítható, hogy az elbeszélői 
megszólalások az ariostói mintát követik, amennyiben az elbeszélő többször, 
hangsúlyosan megjelenik a köl teményben. 

Mint ismeretes, Arisztotelész Poétikája szerint az eposz költőjének „saját 
személyében nagyon keveset szabad beszélnie".38 Erre kiváló pé ldá t adnak 
a homérosz i eposzok, de a magát elrejtő elbeszélő arisztotelészi eszményé-
nek Vergilius Aeneise is tökéletesen megfelel. A vergiliusi mintát követve Tas-
so eposzában is há t té rbe húzódik az elbeszélő. Bár többször csodálatát fejezi 
ki valamely szereplő i ránt vagy lelkesedésének ad hangot, de e rövid , az ér-
zelmi meggyőzést szolgáló kommentároka t leszámítva alapvetően kevésszer 
szól saját személyében. Nem felel m e g viszont az arisztotelészi eszménynek 
Ariosto Eszeveszett Orlandó]a: az elbeszélő itt igen sokszor saját személyében 
szól, megszakítva ezzel a tör ténetmondást . A kétféle elbeszélői magatar tás-
nak, a tassóinak és az ariostóinak a történethez való eltérő viszony, az elmon-
dott történetnek tulajdonítot t eltérő valóságérték felel meg.39 Míg Tasso sze-
mélytelen tö r t éne tmondása a keresztes hadjárat történetét emeli autoritativ 
igazsággá, Ariosto romanzójának elbeszélői koncepciója ehelyett a történet 
kontingenciáját juttatja kifejezésre. Ulrich Schulz-Buschaus szerint ez az ösz-
szefüggés általában is érvényes a kora újkori epikára nézve: a komoly tárgy 
személytelen elbeszéléssel társul.40 

Zrínyi eposza n e m a vergiliusi és tassói objektív modell t követi, ezzel meg-
cáfolva Schulz-Buschaus tételét.41 Az elbeszélő megszólalásai azonban csak 

572 



„MELLYET ISTEN LÖLKE ELMÉMBEN BEFUJA" 

formailag idézik Ariosto eposzát, tartalmilag nem: Zrínyi elbeszélőjétől ide-
gen mindenfaj ta irónia a történettel szemben. Az Ariostóval szembeni különb-
séget mutat ja az isteni inspiráció gondolata is. A Szigeti veszedelem elbeszélője 
nem közönséges ember, mint az Eszeveszett Orlando narrátora, s reflexiói n e m 
járnak a hitelesség, a történetnek tulajdonított valóságtartalom csökkenésével, 
a kontingencia növekedésével. Az elbeszélő viszonya az i l lúzióhoz nem ironi-
kus, hanem affirmativ, azaz a metafikciós réteg célja nem illúziórombolás, ha-
nem illúzióteremtés.42 Az elbeszélő megjelenése - megtörve az illúziót - nyo-
matékosan jelzi, hogy az általa írt történet fikció. Ugyanakkor a cselekményre 
gyakran reflektáló eposzi elbeszélő fő szerepének az a retorikai gyökerű funk-
ció tekinthető, hogy személyes jelenlétével is hitelesítse a m ű b e n megformáló-
dó erkölcsi-politikai eszményt, hihetővé tegye az eposzban ábrázolt világot. 

Zrínyi tehát nem követi Tassót az elbeszélő és befogadó megjelenítése terén. 
Az elbeszélő nagyon is hangsúlyosan megjelenik a Szigeti veszedelemben, és 
Ariostót imitálva a befogadó is: „Már én mágnesküvem por tushoz hoz engem, 
/ Szerencséssen jüt tem által ez tengeren, / Immár barátimat az par ton esme-
rem, / Mellyek nagy örömmel jüttek énelőmben" (XIV, 3). Az örvendező bará-
tok - mint arra Kovács Sándor Iván felhívta figyelmet - a dedikáció címzett-
jei, a magyar nemesség.4 3 Zrínyi lényegesen rövidebbre fogja a barátok felso-
rolását, mint Ariosto, és nála hiányzik mindenfaj ta , az öröm természetét ille-
tő bizonytalanság. Az író és a befogadó műben reprezentált alakja tehát itt is 
szimmetrikus, mint Ariostónál vagy Tassónál (ahol mindkettő hiányzik). Zrí-
nyi Ariostótól eltérően nem művét önkényesen létrehozó, Is tenhez hasonló te-
remtőként ábrázolja magát, hanem ihletett költőként. Az ihletett szerző alak-
ja lehetőséget ad arra, hogy az elbeszélő alakja ú g y jelenjen meg, hogy ez nem 
vezet a történet kont ingens voltához. Másrészt az ihletett költő alakja lehető-
vé teszi a mű fiktív jellegének megerősítését anélkül, hogy ezzel a mintaszerű-
ség programja veszélybe kerülne. A történet fikció ugyan, de ez a fikció Isten-
től ered, nem pusz tán Zrínyi kitalációjáról van szó. A kauzalitás programjának 
érvényesítése okán lehet feltételezni, hogy Zrínyi a Szigeti veszedelmet propa-
gandának szánta, azaz „a d inamikusan alakuló közvéleményt akarta befolyá-
solni".44 Ebben a megközelí tésben azonban elvész a mű sajátos költői, fiktív 
jellege, ezért a propagandisz t ikus szándék helyett talán szerencsésebb a fikció 
repragmatizálásáról beszélni (hiszen a fikció kialakulása a p ragmat ikus funk-
cióktól való eloldódást jelentette45). Az ihletett elbeszélő szerepe éppen a fiktív 
jelleg és a befolyásolás szándéka közötti összhang megteremtésében van. 

A fikcionális jelleg megerősítésével kapcsolatban érdemes u ta ln i a Syrena-
kötet és a benne foglalt eposz műfaj i értelemben vett újdonság-jellegére a ma-
gyar i rodalomban. Az illúzió illúzióként való „leleplezése", az a tény, hogy az 
író bepillantást enged saját műhelyébe és látni engedi , hogyan készül a mű , 
annak fikció-jellegét nyomatékosít ja: ennek a befogadás tekintetében is meg-
van a maga funkciója. Az elbeszélő történethez való viszonya explicit m ó d o n 
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példát is m u t a t az olvasónak, hogyan kell viszonyulnia a történethez, hogyan 
kell azt befogadnia . Ez a minta a szövegben „a narráció közhelyes fordula-
taiban",46 az átélésekben, beleélésekben nyilvánul meg: ezek a befogadói sze-
repre vona tkozó utalások is. Ne feledjük, a Szigeti veszedelem az első magyar 
nyelvű eposz . Befogadása, éppen a kor magyar i roda lmában újszerű poétikai 
megformál tsága miatt, m á s olvasói a t t i tűdöt igényelt, mint pé ldául a nagy-
részt tényeket közlő his tór iás énekeké. 

Eredeti kérdésünkre visszatérve megállapíthatjuk, hogy a költő isteni ihle-
tettségének eszméje a kora újkorban korántsem volt általánosan elfogadott, s 
az inspirált költő szerepe a kora líjkori epikus költészetnek sem általánosan 
vett jellemzője. Látható, hogy az isteni ihletettségnek a Szigeti veszedelemben 
fontos poétikai szerepe van, s hogy Zrínyi az elbeszéléstechnikai szerkezet 
megalkotásakor nagyon önállóan járt el. Vajon hitt-e (az empirikus) Zrínyi sa-
ját ihletettségében? Vajon milyen helyet foglalt el ez a gondolat önmagáról 
alkotott képében és polit ikai ambícióiban? Erre vonatkozóan sajnos nincse-
nek ismereteink, s a Szigeti veszedelem elbeszélőjének kijelentése n e m jogosít 
erre vona tkozó messzemenő következtetések levonására. Ugyanakkor azon-
ban komoly okunk sincs kételkedni abban, hogy Zrínyinél az isteni inspiráció 
nem c supán költői szerep, s hogy Zrínyi valóban hitt saját ihletettségében. 
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