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DOKTORI TÉZISEK 

 

1. A dolgozat tárgya 

A térelmélet szerint léteznek úgynevezett hátsóudvari és homlokzati pozíciójú terek. A 

különböző stílusok és mentális beállítódások körforgása okozza azt a jelenséget, hogy a 

hátsóudvari, vagyis elhagyatott helyeket egy idő után az újdonság és a konvenciók elleni 

lázadás hatása miatt egy szubkultúra képviselői újra felfedezik, birtokba veszik, és szépen 

lassan a hátsóudvari hely ismét homlokzati pozícióba kerül. Ez a jelenség, ha nem is teljes 

egészében, de nagy vonalakban az irodalomra is igaz. Művek feltűnnek és eltűnnek, úgy tűnik, 

hogy elfeledettekké válnak, később pedig a reneszánszukat élik. Ezek után várható, hogy a 

primer irodalmat követő szekunder irodalom, vagyis a kritikák, a szakirodalom is valamiféle 

ehhez hasonló ciklikusságot mutasson, és valóban megfigyelhető is, hogy az egymást követő 

korokban az aktuális korszellemnek megfelelően a régi szakirodalmat újra és újra felülírják. 

Azt mondhatjuk, hogy a szakirodalom korszakról-korszakra folyamatosan épül, és ez a jelenség 

rávilágít arra a tényre, hogy az írói intenciót teljes egészében megfejteni szinte lehetetlen. 

A Zrínyi Miklós életművének bibliai vonatkozásait tárgyaló szakirodalom az eddigi 

korok során megmaradt a hátsóudvari pozícióban. Újabb és újabb kutatói generációk jöttek, 

akik múlhatatlan eredményekkel gazdagították a Zrínyi Miklós irodalmi munkásságára 

vonatkozó tudományos szakirodalmat. A XVII. század egyik, ha nem a legnagyobb magyar 

irodalmi személyiségének munkásságát kutató szakmai közönség lassan felderítette a 

területéhez tartozó összes terra incognitát. A Zrínyi-művek bibliai vonatkozása azonban úgy 

tűnik, általában kívül esett a felderítendő területek körén. 

Természetesen ez a fókusz is megjelent az idők során a szakirodalomban, de a kérdéskör 

jelentőségét nem tudták kidomborítani. Pedig már az 1800-as évek végén megjelennek Zrínyi 

írásainak bibliai érintettségét taglaló tanulmányok, ezek nagy része azonban inkább csak 

érdekességként foglalkozik a művek szentírási utalásaival, mélyrehatóbb elemzésre nem 

vállalkoznak. A Zrínyi-életmű olvasása során ugyanis szembetűnő a Szentírás hatása, 

különösképpen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy nem kegyességi irodalomról, nem is 

egyházi szerzőről, hanem egy politikus-hadvezérről, és ennek megfelelően politikai-

hadtudományi írásokról van szó. 

Dolgozatomban arra igyekszem ráirányítani a figyelmet, hogy az első olvasatra is 

szembetűnő bibliai érintettség valójában milyen mélyen át- meg átszövi Zrínyi Miklós 

életművét, meghatározva ezzel a művek hatástörténetét és recepcióját. A dolgozat címe is ezt a 
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mély biblikus meghatározottságot igyekszik kifejezni, és egyúttal anticipálni, hogy Zrínyi 

egyrészt tökéletesen megvalósítja a barokk emberideált, vagyis fellép a színpadra, a 

világszínház, a theatrum mundi óriás színpadára, és ehhez felhasználja az irodalom XVII. 

században szükséges kellékeit, köztük a bibliai allúziókat is. A címválasztással ugyanakkor azt 

is jelezni akartam, hogy Zrínyi esetében jóval többről van szó, mint egy kitűnő machiavellista 

szerepjátékról. Zrínyi személyében egy olyan hivatástudattal, bibliai szóhasználattal élve, 

elhívással rendelkező államférfi áll előttünk, aki a Szentírásból kölcsönzött szerepeit, 

különösen a prófétaszerepet interiorizálja, és amikor ilyen minőségben szólal meg, akkor még 

a politikai tartalmú szövegekből is kisugárzik, hogy ezt valóságos hitből és Isten előtti 

felelősséggel teszi. 

 

2. Módszertan 

Dolgozatomban szövegelemzéseket végzek, és a történeti poétika módszertani alapjain 

állva kísérlek meg átfogó képet nyújtani Zrínyi Miklós műveinek bibliai meghatározottságáról. 

A szakirodalmi áttekintést követően arra az újra és újra felmerülő kérdésre igyekszem választ 

adni, hogy vajon melyik bibliafordítást használta a szerző, amikor műveibe szentírásbeli 

utalásokat illesztett. Ehhez filológiai kutatómunka keretében tüzetesen megvizsgálom a 

jelenleg is elérhető Zrínyi Könyvtár, a Bibliotheca Zriniana gyűjteményébe tartozó bibliákat, 

felvázolom azt a kultúrtörténeti hátteret, amely Zrínyit körülvette, illetve számba veszem a 

liturgikus hatás kérdését is. 

A harmadik fejezetben a már említett, a korban divatos világszínház toposzból, és a 

szerepjátszás szükségességéből kiindulva vizsgálom a Syrena-kötet verseit és az eposzt. Az 

eposz mint a legterjedelmesebb Zrínyi-szöveg tartalmazza a legtöbb bibliai citátumot. Az eddigi 

szakirodalmaktól eltérően, melyek jórészt csupán regisztrálták ezeknek az allúzióknak a 

jelenlétét, bemutatok egy lehetséges és érvényesnek gondolt csoportosítást, mely maguknak a 

bibliai citátumoknak a műfaji meghatározottságából indul ki általános nyelvészeti és 

irodalomtörténeti háttéren. Ezen a fejezeten belül foglalkozom még a Zrínyi-szövegekben 

búvópatakként lépten-nyomon felbukkanó ihletettség kérdéskörével. 

A negyedik fejezetben pedig a fent említett prófétaszerepet mutatom be, beillesztve azt 

a XVII. század több szempontból terhelt, mégis élénk eszmecsere tárgyát képező 

prófétaképébe. Az elemzés során világosan látszódik majd, hogy Zrínyi mondanivalójának 

adekvát közvetítése érdekében gyakorlatilag az összes bibliai, úgynevezett „nagypróféta” 

szerepét magára ölti. A Függelékben pedig reményeim szerint a Zrínyi-életmű bibliai 

vonatkozásainak egy minden eddiginél részletesebb kimutatását nyújtom át.  
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3. Zrínyi Bibliája 

Zrínyi korában a Bibliára való hivatkozás mint igazolási mód nem számított különleges 

esetnek. Az a mély bibliaismeret azonban, mely őt jellemezte, már korántsem mondható 

hétköznapinak. Zrínyi prózai munkái közül háromban találunk bibliai idézeteket, allúziókat. E 

három műbe a Biblia hatvanhat könyve közül húszból számszerűen negyvennégy citátumot 

emel be. Ez a típusú ismeret a Szentírás gyakori és alapos forgatását feltételezi, hiszen ennyi 

idézet között bőséggel szerepelnek olyanok is, melyek nem tartoztak a sokszor idézett, 

közhelyszerű bibliai locusok, vagy a liturgikus szövegek közé. 

Mindezek tükrében nagy bizonyossággal kijelenthetjük, hogyha Zrínyi az adott tartalom 

maradéktalan közvetítéséhez az általa legautentikusabbnak gondolt nyelvváltozatot választotta, 

akkor a bibliai idézetek, hivatkozások esetében sem tért el ettől a megfontolásától. A Biblia 

tekintetében az ő számára minden szempontból a Vulgata latin fordítása jelentette ezt az 

adekvát szövegváltozatot. Pázmánytól örökölte a megingathatatlan hozzáállást a latin lingua 

sacra voltához. Műveltségéből fakadóan a Bibliát mint szakrális szöveget elsősorban a 

liturgiából ismerte, ezért számára a Szentírás írott szövegként is a latin nyelvű Bibliát jelentette. 

Ezen kívül nem elhanyagolható szempont, hogy mivel a hozzá hasonló nemesi társadalomtól 

várta gondolatainak és cselekvési programjának elfogadását és megvalósítását, komolytalannak 

tűnhetett volna nem a hivatalos érintkezés nyelvén idéznie a szent hagyomány által eleve is 

megkülönböztetett státuszú Bibliát. 

Amikor tehát műveiben a misétől vagy a zsolozsmától eltérő latin nyelvű, egyenes 

bibliai idézettel találkozunk, ott a latin szentírás, a Vulgata valamely kiadásának használatával 

kell számolnunk.1 Ez egy olyan értelmiségi arisztokrata író esetében, mint Zrínyi teljességgel 

hétköznapinak mondható, hiszen könyvtárának állományából és levelezéseiből egy olvasó 

ember képe rajzolódik ki előttünk. A magyar nyelvű utalások esetében valószínűleg nem 

feltételezhetünk az előbbihez hasonló szövegismeretet, jelesül egy magyar nyelvű bibliafordítás 

rendszeres olvasását, így amikor valamely bibliai szakaszra, történetre vagy személyre csak 

utalásszerűen hivatkozik Zrínyi, a Szentírás szentségéhez nem kötődő magyar nyelven teszi ezt. 

A szakirodalomban újra és újra felmerülő kérdésre tehát, tudniillik, hogy melyik bibliafordítást 

tarthatjuk Zrínyi, úgymond, saját bibliájának, azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy nem 

magyar nyelvű szentírásban kell keresnünk ezt a bibliát. A prózai művekben fellelhető latin 

bibliai idézetek vizsgálata alapján azt is elmondhatjuk továbbá, hogy az általa ismert és 

                                                             
1 DÉRI Balázs, P. magister gestájának bibliai-liturgikus idézetei – I., Magyar Egyházzene, XIX, 2011/2012, 36. 
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alkalmazott szövegkorpusz jelentős része a liturgiában is megtalálható, nem kell tehát 

feltétlenül könyvhasználattal számolnunk minden egyes idézet, utalás esetében. A liturgiában 

meg nem jelenő Zrínyi-idézetek azonban azt mutatják, hogy egyénileg is olvasta a Bibliát, 

mindenképpen valamelyik Vulgata-kiadást. Az valószínű, hogy nem a Bibliotheca Zriniana 

valamelyik ma is meglévő példányát az ott fennmaradt három szentírás közül, azok ugyanis 

inkább könyvészeti érdekességek, mintsem mindennapos használatra szánt művek, a könyvtár 

szépségét és felszereltségét azonban emelik. Arról a kérdésről, hogy szorosabban a Vulgatának 

mely kiadását használta Zrínyi, amikor műveibe a liturgiától eltérő bibliai utalásokat illesztett, 

nagy valószínűséggel azt mondhatjuk, hogy a Vulgata Sixto-Clementina valamely kiadását. Az 

általa használt idézetek megegyeznek ugyanis azzal a szövegváltozattal, megegyeznek 

ugyanakkor a mai Vulgata kritikai kiadással is. Ezek szerint a Zrínyi által beillesztett idézetek 

kiestek az egyre újabb Vulgata-revíziók szövegjavítási koncepciójából. 

 

4. A szerepjátszó Zrínyi 

A Vitéz hadnagy 94. aforizmusában Zrínyi művészien tömör összefoglalását adja a 

barokk világkép simulatio – dissimulatio elképzelésének. Annak a társadalmi és politikai 

magatartásformának, amely szerint a megfelelő érvényesülés érdekében időnként az embernek 

másnak kell tettetnie magát, mint amilyen valójában, másrészről pedig el kell rejtenie olyan 

tulajdonságait, olyan információkat, melyek szintén kedvezőtlenül hathatnának az 

érdekérvényesítés során. 

Ezt írja: „Nyomorúság, de mit tehetünk róla, az eszes hadnagynak minden féle kel lenni 

történet ellen fel fegyverkezetnek és késznek, neha karddal, néha eszszel, neha ravaszsággal és 

néha bolondcsággal kel elő állanunk erre a’ világhi scenára, az ki csak egyféle personát hordoz, 

és nem transformálhattya magát másra, lassan viheti a’ maga dolgát előre, ihon, miképpen 

bizonyíttja sz. Pál az én szómat, Et factus sum Judaeis tanquam Judaeos lucrarer, iis, qui sub 

lege sunt, quasi sub lege essem, cum ipse non essem sub lege, ut eos, qui sub lege erant, 

lucrifacerem, iis, qui sine lege erant, [ tanquam sine lege essem,] factus sum infirmus infirmis, 

ut infirmos lucrifacerem, omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem salvos. Ez sz. volt, 

apostol volt, a’kihez talám a’ simulatio nem férhetne, mégis, hogy az Istennek szolgálhasson, 

minden féle formán változot.”2 

                                                             
2 KULCSÁR Péter (szerk.), Zrínyi Miklós prózai munkái, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004, 2596. („A zsidóknak 

olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény 

uralma alatt levő - pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt -, hogy megnyerjem a törvény uralma 

alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem - pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem 

Krisztus törvénye szerint élek -, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy 
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A barokk világszínház (theatrum mundi)3 gondolat áll előttünk tiszta, kifejlett formában. 

A világ egy óriási színház („világi scena”), amelynek deszkáin az embernek, egy katonai-

politikai vezetőnek pedig különösen, szükséges többféle szerepben is otthonosan mozognia 

ahhoz, hogy elérje a célját, még ha e szerepek némelyikének eljátszása, illetve maga a 

szerepjátszás kényszere „nyomorúság” is. Amit Zrínyi a Vitéz hadnagyban elméleti síkon 

megfogalmazott, azt a Syrena-kötetben költői formában meg is valósította. Szörényi László, A 

szerkesztett verskötet mint a szerző ifjúkori önarcképe című tanulmányában logikus 

következetességgel fejti ki azt az érvelést, miszerint Zrínyi a Syrena-kötetben az Ovidius 

Methamorphoses-ére tett folyamatos formai és tartalmi utalásokkal, újabb és újabb 

metamorfózisok során képzi meg a kötet címlapján látható szimbolikus önarcképét.4 

Bene Sándor kibővíti a szerepjáték érvényességi körét, amikor azt írja, hogy a többféle 

„persona hordozása” nem csupán a verseskötetre jellemző, hanem végigvonul Zrínyi egész 

életművén. „Ha magyar párhuzamot keresünk a barokk színház-toposz morális allegóriájának 

politikai metaforává való átalakulására, a Világszínháznak (Theatrum Mundi) vagy az emberi 

élet színházának (Theatrum vitae humanae) Theatrum politicummá válására, annak a 

folyamatnak szemléltetésére, amelynek során a politikus, az isteni bölcsesség letéteményese, a 

keresztény Fejedelem színésszé, nevelője és tanácsadója, a filozófus, a humanista institutor 

morum az állami adminisztrációba beépülő szakemberré, az örökkévalóságnak dolgozó 

történetíró pedig a kíváncsi nézősereget politikai célok érdekében manipuláló publicistává lesz 

- keresve sem találhatunk paradigmatikusabb példát a költő és politikus Zrínyi Miklósénál. […] 

A hosszú készülődés után, az itáliai idillköltészet «reménytelen szerelmes» - szerepe, a szigeti 

Zrínyi heroikus mintája, a «vitéz hadnagy» absztrakt hadvezér-ideálja, a politikusi és hadvezéri 

nagyságot együtt kínáló Mátyás-szerep tanulságainak érvényesítése, a kísérletező szerepjáték 

végén ő a 17. századi magyar politika talán legjelentősebb alakja, […] megpróbálkozik vele, 

hogy egy személyben egyesítse az országmentő politikus vonásait.”5 

A Vitéz hadnagy 94. aforizmusában kifejtett tétel a simulatio-ról, a szerepjátszásról, 

Zrínyi afféle vezérelve volt, melyet a műveiben is megvalósított. Ennek a magatartásformának 

a szükségszerűségét bibliai allúzióval alátámasztani briliáns megoldás. A Pál apostol első 

korinthusi leveléből származó citátumot Virgilio Malvezzi, Discorsi sopra Cornelio Tacito 

                                                             
megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.” 

1Korinthus 9, 20-22) 
3 BENE Sándor, A hír és a közvélemény koncepciójának formálódása Zrínyi Miklós műveiben, ItK, 1996/4, 372. 
4 SZÖRÉNYI László, A szerkesztett verskötet mint a szerző ifjúkori önarcképe, Szegedy-Maszák Mihály (főszerk.), 

A magyar irodalom történetei I., A kezdetektől 1800-ig, Budapest, Gondolat Kiadó, 483. 
5 BENE, A hír és a közvélemény…, i. m., 369. (kiemelés P.T.) 
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című Tacitus-kommentárjából emeli át Zrínyi a saját művébe.6 A Biblia alapvető képmutatás-

ellenessége és Pál apostol lélekmentő „képmutatása” közötti termékeny feszültséget használja 

fel Zrínyi arra, hogy alátámassza a hadnagyok számára szükséges simulatio követelményét. 

Dologzatomban bemutatom, hogy Vitéz hadnagyban megfogalmazott alapelv hogyan 

vonul végig a Syrena-köteten. 

 

5. Prófétai szerepek 

A 17. század udvari reprezentatív nyilvánosságának irodalmi szintű megvalósulása a 

retorikai forma volt. Dolgozatom egyik fő kérdése az, hogy miért a prófétaszerepek retorikus 

funkcióját tartotta Zrínyi a legalkalmasabbnak a nyilvános megszólalás lehetőségének 

megteremtésére? Továbbá, mely prófétákat és azoknak mely vonásait emeli ki, hogy az 

országmentő politikus szerepét hitelesen és elfogadhatóan játssza el?  

A válasz gyökerei a harmincéves háború általános létbizonytalanságot teremtő korába 

nyúlnak vissza. Az önjelölt, rajongó típusú próféták ekkor azzal az igénnyel léptek fel, hogy 

inspiráltságuk révén újraértelmezzék a szétmorzsolódott világképet. Ezzel szemben állt a 

reformáció radikálisan új hermeneutikai elve, mely szerint az isteni szó identifikálja a régit mint 

újat, ezért a jelenben elhangzó szentírási idézetek, az isteni időtlenség világából a történő idő 

világába emelve, maguk is prófétikus érvényűek. Az ige idézése így mintapéldájává válik a 

„régi” aktualizálásának, mely Zrínyinek is egy fő vezérelve. A régi igében benne van a mai 

probléma, az igével kifejtett gondolatokban pedig az új megoldás. Zrínyi az ősök követendő 

ideálját a kor saját hangján kívánja megszólaltatni, melyhez az archaizálás virtuóz megoldását 

alkalmazza. Az érvényes hang kereséseként és a múlt példaként állításaként az új tartalom így 

régi formában valósul meg, és Zrínyi szerint ez adja szövegei autoritását. Az ősi virtus és a 

Szentírás szavainak kettősen beágyazott hátterén értelmezi a szerző az elfeledett régit, amely 

így az újdonság erejével hat. 

John Milton szerint az inspiráció annak kimondásához szükséges, amely tudható és 

tudott (az isteni igazság), de még nem rögzítették olyan formában, mely az aktuális 

olvasóközönség számára befogadható és elfogadható volna. Az ihletettség így a hitelesítés 

aktusát képezi, mely által a mű „isteni” lesz. Zrínyi elképzelésének megfelelően is az képes 

isteni elhivatottságának betöltésére, gyakorlására, aki tudatában van inspiráltságának és 

üzenetét úgy adja közre, hogy az mozgósító erővel hat az olvasóra. A Szigeti veszedelem 

dedikációja az előszóval összekapcsolva egyszerre definiálja az írás, a szerző és az 

                                                             
6 MALVEZZI, Virgilio, Discorsi sopra Cornelio Tacito, Venetia, Presso Marco Ginammi, 1635, 79. 



7 
 

olvasóközönség szerepét.  A mű az elődök hagyományának követését meghirdető felhívás, a 

szerző az, aki e felhívást intézi nemzetéhez, amelytől példakövetést vár. Ez a prófétaság 

esszenciája. Az eposzban az inspiráltság momentuma azt a gondolatot is implikálja, hogy bár 

Zrínyi jól ismerte dédnagyapja hőstettének történetét, az önmagában csupán történelmi 

esemény. Ahhoz, hogy korának vezető rétege számára érvényes üzenetté váljon, szükséges, 

hogy az eleve tudott történet sugalmazott történetként kerüljön Zrínyi elméjébe, majd onnan a 

költői techné révén az eposz strófáiba. Ennek megvalósulása esetén az isteni sugallat által 

újraértelmezett múlt a jelen cselekvési mintáját nyújtja. Az ihletettség révén történő aktualizálás 

egyúttal a költői önreprezentáció célját is szolgálja. A múltbeli minta hozzá kapcsolódik, a 

jövőbeli célt ő tűzi ki, és a kettő közötti híd felépítésének képessége is az ő birtokában van az 

inspiráltság által. 

 A jeremiási prófétaszerep felvételével Zrínyi kettős védelmet biztosít műve számára. 

Egyrészt üzenetét párhuzamba állítja az isteni üzenettel, így az áthallás révén felruházza annak 

komolyságával. Másrészről a várható kritikákat előzi meg és némítja el, hiszen aki a próféta 

üzenetét negligálta, az a mulasztásra figyelmeztető és az ítéletet meghirdető isteni szóval 

szemben vált engedetlenné. Ézsaiás idézésével a gróf prófétaként tanítja a nemességet a 

fennálló hiátusok betöltésére, ennek eszköze pedig az inspiráltság révén aktualizált ősi virtus, 

az elődök hagyománya. Csak nyomós indokkal és megalapozott érveléssel lehet a mulasztások 

negligálása miatt hazugnak titulálni a nemesi vezető réteget. Az ézsaiási szerep erre teremti 

meg az occasio-t, hogy a próféta közre tudja adni tanítását. Nátánként Zrínyi, üzenetének 

érvényesítése érdekében, a nyílt kommunikáció alkalmazását választja, és feltárja a császár előtt 

helyzetének kettősségét. Szorongattatását az adja, hogy összeütközésbe került a császár által 

ráruházott szerep, és ebből fakadóan annak lehetősége, hogy nemkívánatos tanácsokkal is 

szolgáljon ura felé. Ezt a feszültséget oldja fel a sugalmazottság gondolata, melynek tartalma 

és célja az emlékeztetés. A prófétai elhívatás legkritikusabb pontja a szembesítés felelőssége, 

felvállalni a sugalmazott üzenetet akkor is, ha ez az illető életébe kerülhet. Az inspiráció 

szerepeltetésével Zrínyi implikálja, hogy a császár jogosította fel őt a tanácsadásra, mely tanács 

ezúttal isteni eredetű, és mint ilyen megfellebbezhetetlen. A nehémiási szerepjáték esetében 

akár szándékolt, akár csak szerkezeti allúzióról van szó, a sugalmazottság hangsúlyozása azt 

érzékelteti, hogy Zrínyi ellenségeinek morális vonatkozásban mindenképpen nagy a 

felelősségük, hogyha megakadályozzák őt a haza védelme érdekében történő várépítésben.  

 Az Áfiumban az Ezékielre való hivatkozás az elkerülhetetlen veszélyre vonatkozó 

figyelmeztetés felelősségét jeleníti meg. Az őrálló nem tartóztathatja föl, nem térítheti el az 

ellenséget, egy dolga van: a figyelmeztetés. A prófétaszerepnek ezt a vonását érvényesíti Zrínyi, 
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roppant erővel aktualizálva az Ezékiel által megfogalmazott felelősség problémafelvetését. A 

prófétai szerep betöltése ezúttal az írással valósul meg, melynek során látensen ismét 

megjelenik az ihletettség gondolata. A szerepjáték tölti be azt a retorikai funkciót, mely a szerző 

egyénileg felvállalt felelősségét alig észrevehető módon közösségivé transzformálja.  

Az Áfium társadalombírálatát két prófétai könyvből származó idézet, ennek megfelelően 

két prófétai szerep közé illeszti Zrínyi. A mű felütését az ezékieli őrálló felelősségének 

szerepeltetésével adja meg a szerző úgy, hogy kiemeli annak kollektív érvényességét. A keret 

egy, a Debóra prófétanő énekéből származó citátummal lesz teljes, mely rendkívül találóan 

összegzi a röpirat lényegi mondanivalóját: önkéntes áldozatvállalás szükséges a felelősen 

gondolkodó vezetők részéről. A prófétaszerep itt az önkéntesség felvállalásának elsőségéből 

áll, ahogyan Debóra nélkül Bárák, Izráel hadseregparancsnoka sem indult volna a harcba. Az 

idézettel Zrínyi a metaforikus kategória csalás eszközét alkalmazza, melynek feszültsége abban 

áll, hogy a szerző az azonosítottat olyan jellemzővel ruházza fel, mely valójában még csak 

elvárás a részéről. Ez a feszültség az olvasó szempontjából csak az önkéntes áldozatvállalással 

oldható fel.  

 A próféták általánosan ismert jellemzőinek érvényesítése révén az olvasó számára két 

lehetséges út nyílt meg Zrínyi üzenetének megítélésére: 1. a mondanivaló tartalmával való 

azonosulás és az ebből fakadó cselekvés, 2. a „bolondnak” titulálás és negligálás. A 

prófétaszerep tehát egyszerre bír érdekérvényesítő és védelmi funkcióval. A bibliai idézetek 

maguk tartalmazzák az elmarasztaló ítéletet, vagy a felhívás jellegű üzenetet, a hozzáfűzött 

gondolatok csupán annak értelmezései. Ha az olvasó Zrínyit akarja számon kérni, a Szentírás 

szavaival szembesül, mely ezúttal aktualizált üzenet a jelen valóságára nézve. 

 


