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Szörényi LáSzLó 
Platthy Mátyás eposza Zrínyiről, 

a szigetvári hősről
(Szerző, mű, műfaj)

A magyarországi neolatin eposz XVIII. századi tör-
ténetéből egyetlen vonulat került be a magyarorszá-
gi irodalomtörténet összefoglalásaiba: ez pedig az 
őstörténeti epika. Érthető ez az egyoldalúság abból  
a szempontból, hogy az utóélet felől nézve a Zalán 
futása volt az a viszonyítási pont, amelynek előtörté-
netét érdemes volt szemmel kísérni. Rosszabbul jár-
tak azok a művek, amelyek allegorikusan ábrázolták 
Mária országának történetét, vagy annak egyes epi-
zódjait; még rosszabbul azok, amelyek nem támasz-
kodtak allegóriára, hanem az igénybe vehető római 
és neolatin epikus minták közül valamely más meg-
oldásra, más előképre támaszkodva választottak té  mát, 
illetve építették fel eposzukat vagy kiseposzukat.

Platthy Mátyás jezsuita tanár 27 éves korában  
a nagy  szombati egyetem előkészítő tagozatán a poé-
tikai osztály tanára volt. Ebben a minőségében lett 
kötelessége, hogy az 1751-ben, a szabad művészetek-
ből és a filozófiából „babérkoszorúsi” fokozatot nyert 
hallgatókat – akik Saighó Ignác professzor alatt véd-
ték meg fokozatukat – az egyetemi szokás szerint 
kötelező ünnepi költeménnyel köszöntse. Hallgatói 
között – akiknek neve mint „felajánló” szerepel is  
a kis könyv élén – volt egy valódi sikerre ítélt egyé-
niség is: Mailáth József (a későbbi költő és író, Maj -
láth János jövendő nagyatyja), aki 1802-ben I. Ferenc 
államminisztere lett. A szigeti Zrínyi Miklósról írott 
kiseposz gyér méltatásai között találkozunk olyan 
megállapítással is, hogy a költeményt tulajdonkép-
pen a művet felajánló hallgatók írták; ez merőben 
valószínűtlen akkor is, ha tudjuk, hogy a poétikai és 
retorikai osztály hallgatói a jezsuita tanrend szerint 
kötelesek voltak verseket is írni. Ismervén azonban 
az „előléptetési könyvecske” (libellus gradualis) sok-
sok példáját, szinte bizonyossággal állíthatjuk, hogy 
– ha valóban a diákok írtak a gyűjteményből egy-egy 
darabot – akkor ez szerepelt is aláírásként, vagy más 
módon a könyvben. Ha viszont – mint ez esetben is – 
maga a „költészettani osztály”, vagy a „költészet” 
jegyzi név helyett a művet, akkor a valóságos szerző 
az osztályt vezető tanár. 

Ha az OSZK-ban őrzött példány alapján, vagy más 
forrásból megállapíthatóan nem ismerjük a nevet, 
akkor egyszerűen ki kell keresni a jezsuita névtár-
ból a megfelelő évnél, a megfelelő helyen, a megfe-
lelő osztály nevét, és akkor célt érünk. Ez esetben 
szerencsénk van, mert az OSZK példányának (erede-
tileg Jankowich Miklósé volt) címlapjára valaki rá-
írta Platthy Mátyás nevét. 

Magából a műből is egyértelmű, hogy több ember nem 
írhatta. Egységes költői szándék választotta a kü  lön -
ben ritka hároménekes osztást – nyilván Clau di anus 
alapján, aki kötelező szerző volt a jezsuita iskolák-
ban. Tanárra vall az is, hogy a költeményt alárendeli 
az erudíció bővítésére szolgáló tanrendi utasítá sok-
nak: alapul egy olyan szöveget vesz, Istvánffyét, amely 
a kötelező anyagban bőséges szemelvényekkel sze-
replő Livius magyarországi megfelelőjeként fogható 
fel, de a jegyzetekben kibővíti a történeti és műve-
lődéstörténeti hátteret Bonfinival, Zsámbokival, egy 
német nyelvű Turcica-könyvvel, valamint Stellával, 
Tolliussal stb. Mivel a poétikai osztály görögül is 
tanult, ezért módjával görög idézeteket is beszúrt. 
Vergilius természetesen az egész költészetoktatás 
alapja, ezért még a haldokló Dido esküjét is Zrínyi 
szájába adja.

Nagyon érdekes az eposzokhoz kötelező csodás, 
illetve mitológiai apparátus megoldása. Kinek is ajánl-
 ja a művet? A Szent Szűznek – itt merül fel először, 
hogy ismerte-e a magyar Zrínyiászt –; továbbá ma-
gának a főhősnek, tehát a szigetvári mártírnak, illet-
ve összes mártírtársának! Ez utóbbi megoldás igen 
ritka a latin eposzokban, ismereteim szerint csak Si -
lius Italicusnál fordul elő, aki Punica című eposzában 
a második ének végén a segélykérést kiterjeszti az 
összes saguntumi mártírra. (Igaz, hogy a jezsuita iro-
dalomelmélet legnagyobb klasszikus tekintélye, René 
Rapin ezt a művet elég unalmasnak tartotta, de ettől 
még olvasták rendtársai.) A hispániai Saguntum vá-
rosa a II. pun háborúról szóló eposz első színhelye; 
mivel a védők kétségbeesésükben megadás helyett 
inkább magukra gyújtották a várost, és leöldösték 
saját magukat, illetve egymást, sem minthogy meg-
adják magukat a karthágóiaknak: mindez az esemény-
együttes, illetve motívum feltétlenül rokonságot mu -
tat a tűzben elhamvadó, városukból kitörő szigeti 
védők epikusan feldolgozható történetével.

Az 1742-es országgyűlésen a rendek igen sok en-
gedményt értek el Mária Teréziának felajánlott segít-
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ségük fejében. Többek között sikerült  
a stájerországi kamara jogköréből kira-
gadni a hajdani, elkobzott Zrí  nyi-
birtokokat is. Nem lehet véletlen, hogy 
Nagy szom batban – ráadásul a prímási 
palotában előadott – iskoladrámában 
bukkan fel a szigeti Zrínyi Miklós 
alakja. A szerző a spanyolországi né -
met családból származó Friz András. 
Ő még teljesen a heroikus öngyilkos-
ságra „veszi a figurát”; Zrínyi, az atya 
egyenesen rábeszéli fiát, hogy vele 
együtt haljon meg. (Ebből legalább biz-
tos, hogy a derék szerző nem olvasta 
sem a Zrínyi ászt, sem a Zrínyi család-
dal kapcsolatos forrásokat.) Platthy 
Má  tyás műve úgy is felfogható, mint 
ennek a kissé elhamarkodott műnek  
a korrekciója.

A csodás elemmel a szerző egyéb-
ként igen óvatosan bánik, megelégszik 
azzal, hogy egy-egy erdő irtáskor me-
neküljenek a mezei és er  dei istenségek, 
illet  ve nimfák. A mű végén azonban 
komolyabban bánik a csodás elem-
mel, ugyanis a jámbor Cerenkó Ferenc, 
Zrínyi komornyikjának alakját nem ki-
sebb személyiség ölti fel, mint Zrínyi 
őrzőangyala. Szent Bernát igen sok szé-
pet írt az őrzőangyalokról, így azt is, 
hogy a rájuk bízott halandó végórájá-
nak közeledtekor különösen aktivizálják magukat. Itt 
is így történik; a történeti forrásokban emlegetett 
atyai kardot, amellyel Zrínyi első sikereit aratta, most 
éppen ez az inasnak öltözött angyal nyomja a kezébe 
a hősnek, hogy az rádöbbenjen végzetére. A kard 
markolatán ugyanis azok a főbb események vannak 
ábrázolva, amelyek a hős életére vonatkoznak; szere-
pel közöttük azonban az elkövetkezendő hősi halál is 
(így utánozza Platthy Vergiliust, illetve Valerius 
Flaccust, akik persze nem kardmarkolattal, hanem 
falfestményekkel oldják meg a jövőre történő utalást).

Szulejmán haláláról nem szól a költő, Zrínyi világ-
történelmi jelentőségét mégis evidenciának veszi. Úgy 
gondolom: bátoríthatta ebben a nemzetközi Turcica-
irodalom egy különleges műve is, a Richelieu „szür-
ke eminenciásaként” ismert kapucinus József atya 
Turcias című eposza, amelyben a világtörténelem 

végét eldöntő keresztény–mohamedán összecsapást 
megelőző diadalmenetben ott szerepel a magyar 
Hu  nyadi János, illetve vele együtt Kapisztrán Szent 
Já  nos is. A francia neolatin költő ezt a művét egyéb-
ként annak a VIII. Orbán pápának ajánlotta, aki ki-
tüntető figyelemmel fogadta annak idején Zrínyi 
Miklóst, a költőt.

Még egy szempontot kell kiemelnünk: a Zrínyi -
hez és mártírtársaihoz intézett kettős segélykérésben 
Platthy ügyesen elrejti a Cicero művében (Tusculanae 
Disputationes), annak is első könyvében olvasható 
gondolatmenet lényegét, vagyis azt, hogy azon hő -
sök, akik hazájukért halnak, vagy a homéroszi boldo-
gok mezejére kerülnek, vagy egyenesen a mennybe. 
Ezt a finom kettősséget a lélek túlvilági sorsával kap-
csolatban egészen Arany János verséig (Honnan és 
hová) egyetlen költőnk sem érinti. 

Ismeretlen német mester: Zrínyi Miklós, papír, fametszet, 1566 
(MNM, Történelmi Képcsarnok, fotó: Király Attila)
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