
ZRÍNYI KATALIN GRÓFNŐ SORSVETŐ-KÖNYVE. 

IVAKCAN LAJOSTÓL. 

(Négy szövegképpel.) 

Alsólukaveczi Mixich Miklós sz.-helenai (Horvátország) föld
birtokos tulajdonában van egy kéziratos sorsvető-könyv, mely 
1670-ben Zrínyi Katalin grófnőé volt. Ez a könyv, mely horvát 
nyelven a legrégibb ilynemű munka, fordítása annak az 1594-ben 
Klez János bártfai nyomdájában megjelent fortunának, melyet 
néhai Mailáth Béla ismertetett a Magyar Könyvszemle 1887. 
évfolyamának 1—46. lapjain. 

A 41 cm. magas és 29 cm. széles, folióalakú horvát kéz
irat sötétzöld keménypapírba van kötve ; a kötés négy szalagja 
közül három elkallódott. Az egész könyv negyvenhét merített 
papírlapra terjed, melynek vízjegye három egymás fölé helyezett 
újhold jegyéből áll; ezek közül a legfelső 4*5, a közbülső 3*5, a 
legalsó pedig 2'5 cm. átmérővel bír. A kötéstábla belső felületén 
Katalin grófnő kezeírásával ez a följegyzés áll : »1670 na 2. Aprylo 
u Chákauchu.* E följegyzés mellé egy kinyújtott jobb kéz van 
rajzolva ; ezután következik két szem s egy W betű, alattuk egy 
S betű, két szív s ismét három S betű látható. A lap alsó részén 
két virágos ág látható, az egyik meghatározhatatlan, a második 
rózsagallyat ábrázol. Még lentebb áll a tulajdonosnő sajátkezű 
aláírása : Oroff Marques Frangipan Catarina Zrinska Grafficha« 
s. k. Ez aláírás összehasonlíttatván a zágrábi orsz. levéltárban 
található aláírásokkal, hitelessége minden kétségen felül áll (lásd 
első ábrát). 

A könyv első két levele üres. 
A harmadik levélen van a szerencsekerék színezett képe. 

A nyolczküllős kerék faállványon áll s nem istenek felhőkből 
kinyúló karja igazgatja, miként a magyar eredetiben, hanem egy 
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XVII. századi vörös ruhába öltöztetett férfiú, sarkantyús csizmával 
a lábán s tőrrel övében. A kerék tetején ifjúarczú, koronás király 
ül, palásttal testén, jobbjában a kormánypálczával, baljában a 

1. ábra. Zrínyi Katalin rajza és kézirása a sorsvető könyv födelének belső lapján. 

birodalmi almával. Jobboldalt egy férfialak lendül föl a kerékre, 
mig baloldalt egy feketeruhás lovag s még egy férfi hanyatt-
homlok esik le a kerékről. A lovag teljesen azonos a magyar 
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eredetin látható képével. A kerék alatt egy férfi és egy nő fekszik, 
összekulcsolt kezekkel. Balra, a szerencsekerék előtt vörös dísz
ruhába öltözött főúr áll, a ki gazdagon öltözött, fürtöshajú 
szomszédnöjén pihenteti szemét, mig ez utóbbi a kereket szem
léli. A főúr s a mellette álló hölgy, ruhájuk, arczuk kifejezése és 
hajviseletük után Ítélve, talán Zrínyi Pétert és Katalint ábrázolják. 

A könyv következő lapján Fortuna profilos képét látjuk, 
a kit fél lábával a világot jelképező szárnyas golyón állva ábrázolt 
a művész. A golyó csinos kagylóban van elhelyezve, mely mint 
Fortuna asszony hajója vitorlázik a tengeren. Fortuna szemei 
piros kendővel vannak bekötve ; kibontott haja a vállára omlik, 
nyakán kis keresztecske csüng s jobbjában zászlót tart, mely 
vitorlául is szolgál neki, amennyiben csücskét balkezével fogja. 
Az alak lábai és keble mezítelenek; felsőruhája s a zászló piros
színű. Az istennő mögött kis Amor lebeg a levegőben s nyilat 
röpít Fortuna felé. E kép a magyar eredetitől abban különbözik^ 
hogy az utóbbin Fortuna nem kagylóban vitorlázik, hanem szár
nyas golyón a levegőben repül, arcza nem profilban, hanem en 
face látható s Amor nem lebeg mögötte. 

A horvát könyvben egyik képhez sincs felirat. 
Ez után 21 ábra következik, melyek mindegyike konczen-

trikus körökből áll. Az ábrák középpontjául szolgáló 6 cm. 
átmérőjű medaillonokban madarak vannak festve, fát, mezőt, 
folyót stbit ábrázoló, megfelelő hátterekkel ; a körök fölé pedig 
különböző kérdések vannak felírva. Az ábrázolt madarak sor
rendje a következő : 1. kacsa ; 2. galamb ; 3. sas ; 4. kakas ; 5. sere
gély ; 6. rigó ; 7. meghatározhatatlan ; 8. szarka ; 9. holló ; 10. búbos
banka ; 11. tyúk ; 12. sólyom; 13. császárfajd ; 14. harkály ; 15. és 
16. meghatározhatatlan ; 17. pelikán ; 18. gólya ; 19. strucz ; 20. páva ; 
21. bagoly. 

A két szélső körpánttal befoglalt gyűrű huszonegy részre 
oszlik, melyek felváltva kék és vörös festékkel vannak kiszínezve ; 
mindegyik mezőcskében két-két játékkoczka foglal helyet külön
böző kombinácziókban. A médaillon és külső karima közé eső 
fehér gyűrű ugyancsak 21 részre oszlik, melyekbe az emlősök 
köreire vonatkozó utalások vannak beírva, az illető állat és város 
nevének feltüntetésével. Ilyen pl. a következő utalás : »Eredj 
Varasdra a medvéhez.« Ha most a medve képével díszített lapot 
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felütjük s kikeressjük Várasd nevét viselő részét, úgy a városnév 
alatt megtaláljuk a Sybilla ama fejezetének és versének idézetét, 

2. ábra. A szerencsekerék. 

mely a kérdésre adandó feleletet tartalmazza. A szereplő városok, 
várak és falvak nevei kizárólag horvát területre szorítkoznak. 
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A konczentrikus körök négyzetes keretbe foglalvák, melynek 
szögletei ornamentumokkal vannak ellátva. A körök átmérője 
21 cm., a kerettel együtt 23 cm. 

E képek után jő a második képcsoport, mely ugyancsak 
21 hasonló nagyságú s beosztású ábrát tartalmaz ; azzal a különb
séggel, hogy a középponti medaillonokban nem madarak, hanem 
a következő emlősök képei szerepelnek : 1. szamár ; 2 hiúz ; 
3. szarvas ; 4. róka ; 5. farkas ; 6. bika ; 7. vidra ; 8. medve ; 
9. teve ; 10. griff ; 11. oroszlán ; 12. kutya ; 13. macska ; 14. kecske
bak; 15. nyúl; 16. sárkány; 17. mókus; 18. őz; 19. disznó; 20. birka: 
21. kecske. A körök külső részén fekvő mezőkben, a mint már 
említettük, horvát városok, várak és falvak nevei, valamint a 
sibillára s a verssor számára vonatkozó adatok vannak felsorolva. 

A könyv maga tizenkét fejezetre oszlik, melyek mindegyike 
37 verssorból áll. A fejezetek élén hosszúkás, nyolczszögletü fekete 
keretben egy-egy Sybilla képe látható ; e képecskék mérete 
7 X 1 1 cm. Mig, a magyar eredetiben a jósnők korabéli (XVI. 
századi) viseletben vannak feltüntetve, addig a horvát kéziratban 
fantasztikus keleti öltözékekkel találkozunk, melyeket kibontott 
hajviselet és strucztollas fejdísz egészítenek ki. Mindegyik Sybilla 
egy-egy jelvényt tart a kezében : babérágat, bárányt, nyilakat 
keresztes zászlót, fáklyát, csillagot stb. 

A könyv szövege igen szép és olvasható, de a másoló és 
festő kilétéről nem nyújt felvilágosítást. 

Az a nap, a melyen — mint fentebb láttuk — Katalin 
grófnő nevét a könyv táblájára jegyezte, vagyis 1670 április 
2-ika, a Zrínyi család történetének legszomorúbb eseményeivel 
esik össze. Márczius 29-én fosztatott meg Zrínyi Péter gróf báni 
méltóságától s április 13-án indult útnak Bécs felé, Frangepán 
Kristóf sógorával, a salvus conductus biztosítéka mellett. A hogy 
Zrínyi Péter elutazott Csáktornyából, a várat megszállta a katona
ság, a grófnő szigorú felügyelet alá került, Zrínyi minden javát 
elkobozták s azon ingóságok, melyeket az osztrák parancsnokok 
nem tulajdonítottak el, nemsokára zár alá helyeztettek. Az ingók 
jegyzékbe foglalására s zár alá helyezésére Wildenstein János 
Ferencz báró neveztetett ki királyi biztossá.1 Kétséget nem szen-

V. ö. Dr. Racki : Acta conjurationum Báni Petri Nr. 340., 359., 449., 475 
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ved, hogy a királyi biztos főként a családi iratokat* kisérte figye
lemmel s éberségét a sorsvető-könyvecske sem kerülte ki, melyet 
a többi irattal együtt elkobzott. Miután azonban később meg
győződött arról, hogy a Fortuna-könyvecske, mint szórakoztató 

3. ábra. Körrajz a sólyommal. 
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irat, a politikai vizsgálat számára semmi értékkel sem bír, emlé
kül megtartá magának. Ezen Wildenstein báró unokája, Wilden
stein Mária Julianna grófnő l volt Athems Ferencz Dismas gróf 
második felesége s a sorsvető-könyvecske ez úton került az 
Athems grófi család birtokába. A könyv a Mürz-völgyben fekvő 
Oberkindbergben az Inzaghi grófok egykori birtokán került nap
fényre, mely 1824 óta az Athems grófok tulajdona. 

Hogy a sorsvető-könyvet ez a grófi család egész napjainkig 
kegyelettel megőrizte, annak oka abban rejlik, hogy Zrínyi 
Péterné, szül. Frangepán Katalin rokonságban volt az Athems-
családdal. E rokonságot már az a tény is bizonyítja, hogy Athems 
Ignácz Mária gróf, 1694-ben megvette Athems Julia, szül. Fran
gepán, örököseitől a krainai Rann birtok és kastély rájuk eső 
részét.2 Mixich úr birtokába a könyv felesége Athems Aloyzia 
grófnő útján került. 

A kéziratban nincs oly adat, melyből a könyv fordítójának 
személye meg volna állapítható ; de önmagától fölvetődik az a 
kérdés, ha vájjon nem Zrínyi Péter maga volt-e a fordító, annyival 
is inkább, mert egészen bizonyos, hogy Zrínyi Miklós gróf hős
költeményét, a Zrínyiászt, vagyis az Adriai tengernek Syrénáját 
ő fordította le horvátra s adta ki 1660-ban Velenczében. 

Dr. Jagic tanár a Zrínyiász horvát kiadását nyelvtani s 
helyesírási szempontból tüzetes tanulmány tárgyává tette,3 fel
tüntetvén Zrínyi Péter nyelvének minden sajátosságát s kimu
tatva, hogy Péter nyelvezete mindhárom horvát nyelvjárás keve
réke, melyben a sto-, haj- ca-nyelvjárás alakjai egyaránt elő
fordulnak. Megjegyzendő azonban, hogy a velenczei kiadás szövege 
nem egyezik teljesen a bécsi udvari könyvtárban 10,122. sz. a. 
őrzött eredeti kézirattöredékkel, mely a fordítást Péter gróf keze
írásában a VIII. ének 80-adik verséig tartalmazza. Nevezetesen 
több raguzai nyelvtani forma s a verssorok középrímei, melyek a 
nyomtatott szövegben feltalálhatók, nincsenek meg az eredeti kézirat
ban s valószínű, hogy a müvet nem maga a fordító, hanem a ragu
zai irodalmi iskolának egyik követője dolgozta át s rendezte sajtó alá. 

1 A Wildenstein család 1678-ban emeltetett grófi rangra. 
2 V. ö. Forschungen zur Verfassung und Verwaltungsgeschichte der 

Steiermark. Grácz, 1897. II. köt., I. fűz. 17. 1. 
3 Knjizevnih 1866. évf. 
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A sorsvető-könyv szövegének nyelvtani alakjai, helyesírása és 
szókészlete teljesen megegyezik Zrínyi Péter most említett bécsi 
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4. ábra. A harmadik Sybilla képe. 

kéziratáéval s részletes összevetésük útján minden valószínűséggel 
megállapítható, hogy a magyar fortunát is Zrínyi Péter dolgozta át 
horvátra. A nyelvi bizonyítékok legfontosabbjai azok a horvát 
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nyelv szellemével s szabályaival ellenkező botlások, melyek mind
két munkában azonosak, továbbá oly szavak és szóalakok haszná
lata, melyek se a korabeli szótárakban, se más irodalmi emlékekben 
nem fordulnak elő, hanem csupán Zrínyi Péter műveiben. Zrínyi 
Péter szerzőségét még az is megerősíti, hogy a szóban forgó 
sorsvető-könyvecske felesége szórakoztatására készült s nyomta
tásban meg se jelent. A XVII. század végén kiadtak ugyan egy 
horvát nyelvű fortunát, de ennek egész más a beosztása s pár
versei valószínűleg németből fordíttattak. 




