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Üj stílus nem keletkezik új tartalom, új művészi, írói magatartás nélkül. Megjelen
hetnek új stíluselemek már a korábbi világnézetet képviselő alkotásokban is, előkészítve 
egy nagyarányú stílusváltást, de ezek rendszerének, vagyis magának a stílusnak a kialaku
lásához az új mondanivaló stílusteremtő ereje nélkülözhetetlen. Ezért eleve tévesek voltak 
azok a kísérletek, melyek a magyar irodalmi barokk kezdeteit Rimay János, sőt már Balassi 
Bálint költészetében keresték, hiszen mindketten, s ugyanígy kortársaik nagy többsége is, 
még a reneszánsz humanista világnézetét és művészi ízlését képviselik. Balassi munkássága 
egyenesen a magyar reneszánsz tetőpontját jelenti, Rimay pedig' a későhumanizmus deka
denciába hajló újstoikus irányának a híve. A Rimaynál megjelenő barokknak vélt stílus
elemek pedig csak a későreneszánsz manierizmusának a megnyilvánulásai. 

A magyar barokk keletkezését a reneszánsz és reformáció századával szemben gyöke
resen új ideológiát képviselő irányzattal, mozgalommal — azaz a jezsuiták vezette ellen
reformációval összefüggésben lehet csak megvilágítani. Nem azért, mintha a barokk az 
ellenreformáció vagy a jezsuiták stílusa volna. Egy egyetemes stílus hordozója sohasem egy 
mozgalom vagy intézmény, hanem mindig egy osztály — pontosabban: egy osztály, fejlő
désének gazdaságilag és társadalmilag meghatározott egyik szakaszában, óriási jelentősége 
van azonban azoknak a csoportoknak és intézményeknek, melyek az osztályérdekeknek 
legmegfelelőbb világnézetet képviselik, s propagandáját vállalják, mivel a fejlődésének új 
szakaszába lépő osztály csak lassan ébred új érdekeinek tudatára, s gondolkodása, élet
formája, ízlése és műveltsége csak fokozatosan idomul az új helyzet szabta követelményekhez. 
Ma már vitathatatlan és bizonyításra nem szoruló tény, hogy a barokk művészet és irodalom 
az európai feudális erőknek a XVI. század második felében kibontakozó nagyarányú újra-
erősödésével van kapcsolatban, s hogy a feudalizmus e korszerűsítési folyamatának, e refeuda-
lizálódásnak egyik legfőbb és legkövetkezetesebb elősegítője és ideológiai támasza a triden-
tinummal megújuló katolikus egyház és rohamcsapata a jezsuita rend. Ezért kell a barokk 

* A nemzetközi barokk-szakirodalomról, valamint a magyar barokk irodalom kuta
tásáról rövid áttekintést adnak ANGYAL ENDRE tájékoztatói : Der Werdegang der internatio
nalen Barockforschung. Forschungen und Fortschritte. 1954, 377—83.; Barockforschung 
und ungarische Literaturgesichte. ActaLitt 1957, 243—9. Cikkei megbízható ismertetések, de 
az értékeléstől és a bírálattól tartózkodnak. Ez utóbbi tekintetben máig TURÖCZI-TROSTLER 
JÓZSEF másfél évtizedes kis barokk cikke (Realizmus és irodalomtörténet. Bp. 1946. 11—6.) 
nyújtja a legtöbbet, határozottan állástfoglalva a korábbi barokk-kutatás tévelygéseivel 
szemben. — Mivel tanulmányom nem általában a magyar barokk irodalmát, hanem csak. 
annak kialakulási folyamatát tárgyalja, a külföldi és hazai szakirodalom valamennyi 
jelentős alkotásának felsorolását mellőzöm, s a jegyzetekben csak azokra a művekre hivat
kozom, melyekből adatokat, vagy szempontokat merítettem. — A magyar barokk irodalom 
kezdeteinek, kialakulásának kérdésével összefoglaló igénnyel mindössze két tanulmány fog
lalkozik: KARDOS TIBOR: Adatok a magyar irodalmi barokk keletkezéséhez. Magyarságtud. 
1942, 63—93. és KOLTAY-KASTNERJENŐ: A magyar irodalmi barokk. BpSz 1944, 802, 803. sz. 
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kezdeteinek vizsgálatakor a magyar ellenreformációból, a jezsuiták magyarországi működé
séből kiindulnunk. 

Az új irányzat ideológiájának megjelenése azonban nem jár együtt az új stílus azonnali 
megteremtésével. Az új tartalom eleinte a régi formákban jelentkezik, s csak fokozatosan 
alakítja ki saját adekvát stílusát: az ellenreformációt hirdető korai irodalmi alkotások sem 
viselik még magukon az új barokk stílus jegyeit. Ez arra indított egyes kutatókat, hogy az 
ellenreformációt a barokkal összekapcsoló hagyományos Weisbach-féle állásponttal szemben, 
a mozgalom stílusmegfelelőjét a manierizmusban lássák, vagy pedig — mint Wylie Sypher — 
a manierizmust és a barokkot az ellenreformáció két időben egymást felváltó stílusperiódusá
nak tekintsék.1 Sokkal helyesebb a társadalmi összefüggéseknek is figyelmet szentelő'Arnold 
Häuser álláspontja, aki — nem tagadva, hogy az ellenreformáció tanításai először a tridenti 
zsinat idején Itáliában uralkodó manierista formákban jelentkeznek — hangsúlyozza, hogy 
a túlzottan intellektuális manierista művészet, mely csak egy szűk értelmiségi réteghez 
tudott szólni, az ellenreformáció művészi feladatait nem oldhatta meg. „Az ellenreformáció 
művészi programmja, — írja — a katolicizmusnak a művészet által való propagálása a széle
sebb néptömegek körében : csak a barokk révén valósult meg."2 

Reneszánsz és barokk elhatárolásánál tehát két egyidejű tendenciának lehetünk tanúi. 
Egyrészt a válságba jutó régi világnézet keres új formai megoldásokat, miként azt magyar 
vonatkozásban a XVII. század eleji stoicizmus és manierizmus vizsgálatánál láttuk ;3 más
részt a régi formák között is előretör már az új világnézet és mondanivaló. A barokk meg
jelenéséről akkor beszélhetünk, amikor az új ideológia és tartalom a fokozatosan felhalmo
zódó új formai, stiláris elemek együttesén át j.ut kifejezésre. Megállapítani, hogy az ellen
reformáció irodalmi fejlődésében mikor, hol, milyen müvekben jelenik meg — immár teljes 
fegyverzetben — az új stílus: ez az alábbi tanulmány egyik célja. 

Másik célkitűzésünk a magyar barokk osztálybázisának közelebbi vizsgálata lesz ; 
a barokk alapját képező refeudaüzálódási folyamat ugyanis országonként igen különböző. 
Sőt van ezen a téren egy alapvető eltérés a nyugat- és kelet-európai fejlődés között, melyet 
állandóan szem előtt kell tartanunk. Nyugaton a feudalizmus utolsó általános reakciója a 
polgárság nagy reneszánszkori előretörését vetette vissza. A XVI. században megerősödtek 
a feudális osztályok, sőt a polgárság felső rétege, mely eredetileg a reneszánsz műveltséget 
kialakította, s annak legfőbb hordozója volt, maga is feudalizálódott, földbirtokot, nemességet 
szerzett. A nyugat-európai országokban egy alapjaiban és gyökerében polgári jellegű rene
szánsz műveltséget az alapjaiban és gyökerében feudális barokk kultúra váltotta fel. A kelet
európai országokban azonban — az itáliaihoz, németalföldihez, némethez hasonló polgárság 
nem lévén — a fejlődés másképp alakult. Volt ugyan Magyarországon is, Lengyelországban is 
polgári reneszánsz, a magyar reformáció irodalma is azt jelzi, hogy a polgári erők a fejlet
lenebb körülmények ellenére is mind társadalmi, mind politikai, mind pedig művelődési és 
irodaimi téren történetformáló erőként jelentkeztek, mégis a körülmények Magyarországon 
— a középkori magyar királyság összeomlásával járó nagy megrázkódtatás ellenére is — 
változatlanul a feudális erőknek kedveztek ; ezek hatalmi túlsúlya, ha néha meg is ingott, 
sértetlen maradt. A reneszánsz és humanizmus osztálybázisa ezért — eredetileg polgári 
tartalmuk ellenére is — elsősorban a feudális uralkodó osztály, közelebbről a főnemesség 
lett Magyarországon. A reneszánsz és barokk egymást követő korszakaiban tehát nem két 
osztály ellentéte, hanem az ugyanazon osztály fejlődésének két fázisában levő különbség jut 
nálunk kifejezésre. 

1 W. SYPHER: Four stages of renaissance style. Garden City, N. Y. 1956. 105—6-
2 A. HAXJSEB: Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. München 1953. I. 406—7. 

„Das künstlerische Programm der Antireformation, die Propagierung des Katholizismus 
durch die Kunst in den breiteren Massen des Volkes, wird aber erst vom Barock durchgeführt". 

3 KLAKICZAY TIBOR: A magyar későreneszánsz problémái (Stoicizmus és manierizmus). 
It 1960. 1. szám. 
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1. 

Magyarországon az ellenreformáció első lépései Nagyszombat városának és Oláh 
Miklós érseknek a nevéhez fűződnek. Az esztergomi érsekség és káptalan a török elől ebbe a 
nyugati határszéli városba húzódott, s itt, az 1550-es évek végén kezdte meg Erasmus hajdani 
barátja a katolikus egyház romlásának megállítását. Hiába próbálta azonban a jezsuitákat 
tartósan megtelepíteni, a reformáció előretörése tovább tartott, 1573-tól egy negyedszázadig 
az érseki szék betöltésére sem került sor, s Bornemisza Péter már magában Nagyszombatban, 
az ispotály templom szószékéről támadta a pápa megfogyatkozott magyar híveit. Oláh Miklós 
szervezeti intézkedései mégis lassan meghozták gyümölcsüket ; a Nagyszombatba menekült 
esztergomi káptalan, s az irányítása alatt működő iskola körül Telegdi Miklós (1535—1586) 
nagyprépostból, Monoszlóy András (1552—1601) kanonokból és az esztergomi egyházmegye 
ügyészéből, Pécsi Lukácsból kialakult egy kis írói csoport, mely irodalmi téren is megvetette 
az ellenreformáció alapjait, megkezdte a polémiát a győzelmes protestantizmussal, s gondos
kodni igyekezett a katolikus hitéletet erősítő magyar nyelvű könyvek írásáról és kiadásáról.4 

Telegdi megteremtette irodalmi munkásságuk egyik létfeltételét, a nagyszombati nyomdát 
(1577) is, s ennek az egyetlen katolikus kézben levő nyomdának kezdetben korrektora, 
s később is egyik irányítója Pécsi Lukács lett. 

Könyveik ellenreformációs tendenciája és tartalma ellenére, műveltségük még szorosan 
a humanizmusban gyökerezik, s írásaik is a humanista Htteratúra külsőséges jegyeit viselik 
magukon. Sőt vannak kimondottan humanista célzatú munkáik is, mmt Pécsi Lukács Ran-
zanus-kiadása (1579), vagy Telegdinek Mossóczi Zakariás nyitrai püspökkel együtt szer
kesztett hazai Corpus Jurís-a, a Szent István óta hozott magyar törvények első rendszeres 
gyűjteménye (Décréta Constitua ones et Articuli.. . 1584). Mindhármukat, de különösen 
Telegdit és Monoszlóyt nagy humanista errudíció jellemzi. Lehetőleg mindig forrásokra 
hivatkoznak kínos pontossággal, idézeteik lelőhelyeit nem mulasztják el megjelölni ; Telegdi 
néha rápirít nagy ellenfelére, Bornemisza Péterre is, annak pontatlan filológiai hivatkozásai 
miatt. Latin-nyelvű hitvitázó munkájában (Brevis ac catholica confütatio... 1593) Mo
noszlóy klasszikus humanista latinsággal ír, s magyar nyelvű művei latin előszavaiban is 
mindig megcsillogtatja a humanista stílusban és retorikában való jártasságát. A humanista 
külsőségek megtartását jelzik a könyvek elé írt latin ajánló versek is, így Telegdi prédikációi 
előtt Monoszlóy és Pécsi verse, Monoszlóy műveinek élén pedig a Pécsi Lukácséi. 

A reneszánsz és reformáció korához kapcsolja műveiket a külsőségeken túl számos 
tartalmi tényező is. Telegdi prédikációira nemcsak a logikai tisztaságra törekvő cicerói stílus
hagyomány és a protestáns postillák racionális jellege nyomja rá bélyegét, de gyakran tema
tikájuk is azonos a reformációt hirdető prédikátorokéval. Találóan mondotta róluk Telegdi 
monográfusa, hogy azok „reformátor-prédikációk katolikus tartalommal".5 A magyar ellen
reformáció első írói kerülik az olyan elemeket, melyek a protestáns hallgatót vagy olvasót 
elriasztanák, melyek érvelésüket eleve kompromittálnák. Mellőzik ezért a szentek példáira, 
Máriára, a pápák bulláira, a zsinatok határozataira való hivatkozásokat, s beszédeikben 
és vitairataikban lehetőleg csak a Bibliára és az egyházatyákra támaszkodnak. Kitűnően 
ismerik és gyümölcsöztetik a humanisták és protestánsok által egyaránt megbecsült patrisz-
tikát, különösen Szent Ágoston műveit, aki Telegdi, Monoszlóy és Pécsi legkedveltebb auktora. 
Telegdinek még a stílusán, képein is felismerni vélik Ágoston hatását ; Monoszlóy lépten
nyomon idézi, hosszabb részleteket fordít műveiből, De gratia ac liberó hominis arbitrio című 

4 Vö. BRATJNECKER M. MARGIT: Nagyszombat mint irodalmi központ. Bp. 1933.; 
RÓNAY GYÖRGY: Az ellenreformáció kezdetei. Magyar Kultúra, 1935,1, 110—5.; Uő. Telegdi 
Miklós. Magyar Kultúra 1935. II, 176—81.; Uő. Szüzek koszorúja. Bp. 1936.; Uő. Pázmány 
magyar elődei. Theologia Í936. 50—5.; UŐ. Monoszlói András. Theologia 1937, 161—72.; 
FÉNYI ANDRÁS: Telegdi Miklós. Bp. 1939.; PEISCH ALAJOS: Monoszlói András. Bp. 1941. 

5 FÉNYI i, m. 27. 
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könyvében (1600) pedig az ő érvelését veszi alapul ; végül Pécsi Lukács Szent Ágoston imád
ságait fordítja le és adja ki 1591-ben. Ez az Augustinus-kultusz még a fiatal Pázmányra is 
jellemző, aki I mádságoskönyv-eben — magyar elődeihez kapcsolódva — az erősen értelmi 
színezetű ágostoni elmélkedések.hagyományát követi. 

A magyar ellenreformáció kezdeti irodalmi tevékenysége tehát még erősen a huma
nizmus és a reformáció írói gyakorlatának a jegyeit viseli magán, nemhogy a.barokk, de még. 
a manierizmus stíluselemeit is alig fedezhetjük fel benne. Ez utóbbiakra példát jóformán 
csak Pécsi Lukács egyik érdekes művében, Lucas Martini katolikus német író Ehrenkräntzlein-
jének (1581) fordításában láthatunk, mely Az keresztyén szüzeknek tisztességes koszorúja cimen 
15yl-ben jelent meg. Ez a pedagógiai célzatú könyv, a reneszánsz antikizáló koszorú-kultuszát 
a későközépkor virágszimbolikájával társítva, nevelési tanácsait gyakran a manierista iroda
lomra oly jellemző emblematikus, rejtvényszerű okoskodással adja elő. 

A magyar ellenreformátor-írók XVI. századi csoportja stílus tekintetében újat még 
nem hozhatott, kénytelen voit kortársai írásmódjához, formáihoz igazodni. Nem volt még 
kellő kapcsolatuk az ellenreformáció harcos nemzetközi szervezetével, a jezsuita-renddel sem, 
s így a barokk irodalmiság kialakításában oly nagy szerepet játszó új módszereket és eszkö
zöket is nélkülözték. Telegdi és köre nem is rokonszenvezett a jezsuitákkal. Első nagyszombati 
vendégszereplésük részben az esztergomi káptalannal és személyesen Telegdi vei való ellen
téteik miatt volt oly rövid életű. A barokk irodalom magyarországi kezdeteire csak akkor fog 
sor kerülni, amikor az ellenreformáció irányításában a jezsuiták veszik át a vezető szerepet. 

A jezsuiták ájlandó magyarországi megtelepedésére csak több mint félévszázados 
kísérletezés után került sor.6 Először Oláh Miklós közreműködésével alapítottak kollégiumot 
Nagyszombatban (1561), ez azonban hat év után feloszlott. A következő évtized végén Erdély
ben jelentek meg Báthory István, akkor már lengyel király támogatásával. Kolozsvárott 
1581-ben kollégiumot szerveztek, 1582-től kezdve már Váradon is működött missziójuk, 
a következő évben pedig Gyulafehérváron is kisebb kollégium létesült. A katolikus fejedelmi 
család pártfogása kedvező feltételeket biztosított a protestáns Erdélyben működő jezsuiták 
számára, akik kolozsvári kollégiumukat hamarosan virágzó és a protestáns vallású nemesekre 
is nagy vonzerőt gyakorló főiskolává fejlesztették.7 Része volt ebben Antonio Possevinonak, 
a jezsuita rend egyik, vezető diplomatájának, aki személyesen jött Erdélybe 1583-ban, s itt 
nemcsak a szervező munkában segített, de az erdélyi politikai és vallásügyi, helyzetet tanul
mányozva később több munkájában polémiát folytatott az antitrinitáriusokkal, Transylvania 
címen pedig Erdély történetét is megírta.8 E szerencsés kezdet ellenére a jezsuiták erdélyi mű
ködése sem volt zavartalan, mert az 1588. évi medgyesi országgyűlésen a protestáns rendek ki
erőszakolták száműzésüket. Báthori Zsigmond ugyan 1595-ben a medgyesi végzést eltörölte, 
de a Kolozsvárt, Gyulafehérvárt és Váradon újra megtelepült jezsuiták tevékenysége most 
sem lett hosszú életű. 1603-ban katasztrofális csapás érte őket : a Székely Mózes csapatai 
előtt meghódolt Kolozsvár polgársága és a városi nép — kifejezésre juttatva a tömegek állás
pontját — a jezsuita főiskolát megrohanta, azt földig lerombolta és a jezsuitákat a városból 
kiűzte. A gyulafehérvári rendházban egy ideig még megmaradhattak ugyan, de 1606-ban 
Bocskay száműzte, 1607 júniusában pedig a kolozsvári országgyűlés végleg kitiltotta őket 
Erdélyből. 

A királyi országrészen Draskovich György kalocsai érsek tett újabb kísérletet a 
jezsuiták behozatalára. Sikerült elérnie, hogy Rudolf király 1586-ban a turóci prépostság 

6 Az erről szóló összefoglaló munkák: VEUCS ANTAL: Vázlatok a magyar jezsuiták 
múltjából. Bp. 1912.; MESZLÉNYI ANTAL: A magyar jezsuiták a XVI. században. Bp. 1931. — 
valamint: FRANKL VILMOS: Pázmány Péter és kora. Bp. 1868—72.; IPOLYI ARNOLD: Veres
marti Mihály élete és munkái. Bp. 1875. 

7 VERES ENDRE: A kolozsvári Báthory-egyetem története lerombolásáig, 1603-ig. EM 
1906, 169—93, 249—63, 342—86. 

8 TÍMÁR KÁLMÁN: Szántó (Arator) István irodalmi tervei. ItK 1930, 161—4. 
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znióváraljai és sellyei birtokait a jezsuitáknak adományozza azzal a kötelezettséggel, hogy 
kollégiumot alapítsanak. Rövidesen mindkét helyen rendház alakult,'s 1593-ban Váralján 
megnyílt a gimnázium is. 1598-ban a kollégiumot a kedvezőbb fekvésű Sellyére helyezték át, 
ahol oly gyors virágzásnak indult, hogy 1601-ben Dobokay Sándor rektor vezetése alatt 
már 14 jezsuitát és mintegy 400 bentlakó tanulót számlált falai között. Bocskay szabadság
harca során, a hajdú csapatok támadása azonban Znióváraljáról és Sellyéről egyaránt mene
külésre kényszerítette a jezsuitákat, rendházaik a kolozsvári fó'iskola sorsára jutottak. A bécsi 
béke a rend Magyarországról való kitiltását is magában foglalta, s az 1608. évi pozsonyi 
országgyűlés ezt a végzést is törvénybeiktatta. 

Ezzel lezárult a jezsuiták magyarországi történetének első fejezete. A tömegek, amikor 
mód nyílott véleményük nyilvánítására, határozottan a jezsuiták ellen foglaltak állást. 
Bár cselekvésüket főként a vallási indulat fűtötte, valójában a népnek a feudális reakció 
előőrseire mért — igaz, hogy csak átmeneti — csapásáról volt szó. 

Működésük első korszakában a jezsuiták számottevő magyar irodalmi tevékenységet 
még nem fejtettek ki. Részben mert többségük eleinte idegen származású volt : Nagyszombat
ban főként németek, Erdélyben inkább lengyelek, részben pedig mert a szervezési feladatok 
és a zaklatott körülmények közepette erre nem is nagyon volt módjuk. A XVI. századból 
közülük egyedül Szántó István (1541—1612) irodalmi munkásságáról van tudomásunk.» 
Szántó a magyar jezsuiták első nemzedékének legjelentősebb alakja, akinek nagy szerepe volt 
a magyar ellenreformáció előkészítésében. Az ő buzgólkodásának eredménye volt 1578-ban 
a római Collegium Hungaricum alapítása, mely rövidesen a Collegium Germanicummal 
egyesülve, az újjászerveződő magyar katolicizmus papjai számára lehetővé (tette, hogy a 
barokk Rómában képezzék magukat. Ó nyerte meg Báthori Istvánt a jezsuiták hívéül, s kez
deményező, majd vezető szerepet játszott a jezsuiták erdélyi működésében. Művei közül 
csak kevés jutott korunkra, nagy részük 1605-ben a znióváraljai rendház feldúlásakor pusz
tult el. Az ismert munkák mind latin nyelvűek : hitvitázó iratok, valamint a kéziratban 
maradt Confulatio Alcorani, a reformáció magyarországi és erdélyi elterjedéséről szóló Brevis 
et succinta descriptio, valamint a História collégiorum Societatis Jesu in Transylvania. Tudunk 
azonban magyar nyelvű irodalmi terveiről is. Le akart fordítani számos könyvet, köztük 
a korai barokk irodalom által igen kedvelt Kempis Tamásét, de hogy sor került-e rájuk, 
nem tudjuk. Biztosan lefordította azonban Canisius katekizmusát, mely előzőleg Telegdi 
fordításában is megjelent már (Bécs 1562), dolgozott magyar nyelvű prédikáció-gyűjtemény 
Összeállításán, élete utolsó éveiben, olmützi száműzetésében pedig a Bibliát fordította. Mivel 
egyik magyar nyelvű műve sem jelent meg nyomtatásban, kéziratai pedig elvesztek — 
bővebbet nem szólhatunk róluk, a barokk irodalom előkészítésében való esetleges szerepükről 
nem nyilatkozhatunk. 

A magyar jezsuita irodalom igazi megindulása a második nemzedékhez fűződik, amely 
a századforduló éveiben lépett a színre. Ekkorra kinevelődött már a magyar jezsuitáknak 
egy tehetséges és az egyház szolgálatában mindenre kész gárdája, mely a XVIII. század első 
harmadában nemcsak az ellenreformáció ügyét tudta nagy lépéssel előbbre vinni, de az ennek 
propagálására legalkalmasabb barokk irodalmat is létrehozta. Különösen a jezsuiták erdélyi 
közjátéka volt e tekintetben igen gyümölcsöző : Dobokay Sándor, Pázmány Péter, Vásár
helyi Gergely, Forró György mind a kolozsvári kollégiumnak, s részben személyesen Szántónak 
a neveltjei. 

E nemzedék több jeles tagját, az erdélyiek közül Dobokayt, Pázmányt, Forrót, s a 
nagyszombati kanonokból nemrég jezsuitává lett Káldy Györgyöt 1600 táján Vágsellyén 
találjuk. A sellyei kollégium néhány éves virágzása során kialakulhatott már valamelyes 
jezsuita irodalmi légkör, s így nem csodálható, hogy a magyar barokk irodalom első szerény 

9 TÍMÁR i. m. ItK 1930, 34—42, 161—74. 
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nyomai éppen ebben a környezetben tűnnek fel. Ha helyileg nem is éppen itt, de a sellyei 
rendház kötelékében írta Pázmány első magyar nyelvű művét, Magyari Istvánhoz intézett 
Felelet-ét (Nagyszombat 1603), melynek remek prózastílusa már a .római tanulmányok és a 
három évi gráci tanárkodás során kiforrott írót állítja elénk. Itt fejezte be a rektori tisztet 
betöltő Dobokay Sándor (1565—1621) Balassi Campianus-fordítását, melynek általa írt 
ajánlása a humanista és barokk motívumok érdekes keveredéséről tanúskodik. A jó hírnév 
fontosságáról elmélkedő, és Plautust, Petrarcát, Ovidiust s Augustinust idéző előszó a maga 
egészében inkább a humanisták modorára emlékeztet, de Balassi Bálint utolsó óráinak 
leírásakor már az athleta Christi és a patrona Hungáriáé barokk eszményeit villantja fel.10 

Érlelődőben, kialakulóban volt már a barokk a jezsuiták hazai környezetében, de a 
Bocskay-szabádságharc során bekövetkezett száműzetésük megakadályozta ennek zavartalan 
fejlődését. A megindult folyamat azonban így sem szakadt meg, a szomszédos országokba, 
Olmützbe, Bécsbe, Grácba, Zágrábba szétszéledt magyar jezsuiták irodalmi. munkássága 
ekkor indult igazán fejlődésnek. Miként az agg Szántó a Biblia fordításához látott hozzá 
Olmützben, úgy az ifjabbak közül is többeknek éppen ekkor bontakozott ki írói tevékenysége. 
így az örökké vándorló Vásárhelyi Gergelyé, a Gyulafehérváron megkezdett .bibliafordítását 
folytató Káldy Györgyé,11 de legfőképpen az ismét Grácban tanító Pázmány Péteré, aki 
most már szinte egymás után ontja vitairatait. Egy tevékeny jezsuita írógárda állt készen 
a visszatérésre, s ez nem is váratott sokáig magára. Ugyanis éppen e látszólag legkedvezőt
lenebb időszakban, fordult helyzetük, s egyben a magyar ellenreformáció ügye, minden 
eddiginél előnyösebbre. 

* 
2. 

Az 1608. évi országgyűlésen a magyar protestáns rendek Illésházy István és Thurzó 
György vezetésével történelmük legnagyobb diadalát aratták. A rendi politikát ekkor kizá
rólag a főurak osztályérdekei határozták meg, mert a nemesség a XVI. század során nagyrészt 
a familiaritás kötelékeibe kényszerült és a nagybirtokosokat szolgálta s az elmúlt háborús 
évtizedek pusztításai után gazdasági ereje nem volt akkora, hogy önálló politikai erőként 
felléphetett volna. A főúri osztály számára pedig az volt a legelőnyösebb, ha Bocskay szabad
ságharcának sikerére és eredményeire, az önállóvá, vált protestáns Erdély létezésére támasz
kodva kedvező- kompromisszumot köt a Habsburg-uralkodóházzal. A XVI. század zűr
zavaraiban feltörő hatalmas új arisztokrata családok kizárólag óriási birtokaik gazdasági 
fejlődésének, s jobbágyaik zavartalan kizsákmányolásának biztosítására törekedtek, s ennek 
érdekében nem haboztak lemondani a függetlenségért eredményesen megindult harc foly
tatásáról. Egy esetleg népi erőkre is támaszkodó erőskezű magyar fejedelem uralmánál sokkal 
előnyösebbnek ítélték az éppen hátrányos helyzetbe került, az osztrák és cseh rendektől is 
szorongatott Habsburg-uralkodó felsőbbségét, aki a törökkel szembeni védelem katonai 
és anyagi terheinek jó részétől is mentesítette őket. Illésházy és pártja kétségkívül nagy 
politikai előrelátással választotta és vívta ki az osztályérdekeik érvényesülése számára leg
kedvezőbb feltételeket, melyek átmenetileg a társadalom más osztályai számára is előnyökkel 
bírtak. A király és a rendek hatalmi egyensúlyán épülő rendszer látszólag a nemzet javára 
vált, hogy azután annál jobban megbosszulja magát később. 

10 Kiadva: Balassi Bálint összes művei II. Bp. 1955. 65—7. — Vö. JENÉI FERENC: 
Az első Balassi-kiadás történetéhez. It 1951, 343—4. és uő. felszólalását az 1956. évi sáros
pataki barokk-vitán (It 1957, 59.). 

11 HOLL BÉLA feltevését (Adalékok Káldy György bibliafordításához. MKsze 1956, 
52—8.), mely szerint Káldy nem fordította a Bibliát, hanem csak a Szántó fordítását javít
gatta, nem tartom megalapozottnak. 
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A gazdaságilag megerősödött és immár politikai hatalmát is biztosító főúri osztálynak 
ezután már a katolikus királlyal való szövetség erősítésére, valamint az új erőre kapott 
feudalizmus mennél hatásosabb ideológiai támaszára volt elsősorban szüksége. Mindkét 
tekintetben a feudalizmussal ezer éve összeforrott katolikus egyház tehette a legjobb szol
gálatokat. A magyar főnemességben így megérlelődtek az ellenreformáció elfogadásának 
feltételei. Ennek mindennél ékesebb jele, hogy alig egy évvel az 1608-as országgyűlés után 
Thurzó György, az új protestáns nádor már több ponton engedményeket tett a katolikus 
egyháznak.12 Amilyen mértékben szilárdultak a magyar főurak közjogi pozíciói, olyan mérték
ben csökkent a katolikus egyházzal szembeni ellenszenvük és ellenállásuk. 

Sőt egyes főurak a végső konzekvenciákat is hamar levonták : áttértek a katolikus 
hitre, és birtokaikon hatalmi eszközökkel végrehajtották az ellenreformációt. A katolikus 
vallást mindvégig megtartó néhány nagy arisztokrata család, mint a Pálffyak, Erdődyek, 
Draskovichok mellé 1610 körül már egyre többen sorakoztak : a Homonnayak, Forgáchok, 
Zrínyiek stb. A katolizálási tendencia természetesen csak fokozatosan érvényesült, így átme
netileg bizonyos meghasonlás jött létre, s a főúri osztály egy izmosodó katolikus és egy gyen
gülő, felmorzsolódó protestáns pártra oszlott. Bethlen Gábor első függetlenségi harca alkal
mával ez utóbbi képezte magyarországi támaszát az 1616-ban meghalt nádor fiának, Thurzó 
Imrének a vezetésével. De Thurzóék ingatag szövetségesnek bizonyultak, s a nikolsburgi 
béke után Bethlen már kizárólag saját erejére volt utalva. A jövő a katolikus pártnak ked
vezett, mert az 1608-as vívmányok után már ez képviselte a legkövetkezetesebben a magyar 
főurak osztályérdekeit. 

A főurak vallási állásfoglalásában 1608 után bekövetkező fordulat rávilágít a magyar 
ellenreformáció társadalmi bázisára. A XVI. századi ellenreformációs kezdeményezések, 
a jezsuiták egyre növekvő erőfeszítései most már fokozatosan összeolvadtak az új erőre kapott 
feudalizmus vezető osztályának érdekeivel. A XVI. század végéről a katolikus irodalomnak 
még csak egyetlen főúri mecénásáról tudunk : Monoszlóy András De çultu imaginum című 
munkáját (Nagyszombat 1589) Pálffy Miklósnak ajánlotta. A XVII. század elején azonban 
már az ellenreformáció egyre több irodalmi alkotását ajánlják a katolikus vallás érdekében 
neofita buzgósággal serénykedő főuraknak. A protestáns prédikátorból katolikus pappá lett 
Veresmarti Mihály első művét, a jezsuita Lessius Lénárd Tanácskozás-anak fordítását (Pozsony 
1611), Homonnay Györgynek dedikálta. Dobokay pedig a Campianus-fordítás elé írt neve
zetes előszavát Forgách Zsigmondnak címezte, s ugyancsak Forgách Zsigmond neve alatt 
jelent meg Pázmány Keresztyéni felelet-e (Grác 1607), melyben az elhunyt Monoszlóy egyik 
könyvét védi meg Gyarmathi Miklós református prédikátorral szemben. Főurak sietnek 
a jezsuiták segítségére a Bocskay-szabadságharc alatti és utáni szorongatott helyzetükben : 
Draskovich János horvát bán, 1606-ban lehetővé tette Zágrábban való megtelepedésüket, 
ahol rövidesen virágzó kollégiumuk fejlődött; a konvertita Homonnay pedig 1612-ben — 
négy évvel kitiltásuk után — megalapította homonnai rendházukat, melynek elöljárója 
Dobokay Sándor lett. De magának az egyháznak az élén is az egyik legtekintélyesebb főúri 
család sarja állt ezekben az években : a protestánsnak született, de jezsuiták által nevelt 
és .a jezsuita ellenreformáció nem kisebb vezéralakjának, mint Bellarminnak a barátságát 
élvező Forgách Ferenc érsek. J 

Ellenreformáció, jezsuitizmus és főúri osztályérdekek kezdődő szoros Összefonódása 
nemcsak az ellenreformáció, s az azzal együttjáró katolikus irodalom gyors fejlődése előtt 
nyitotta meg az utat, hanem megteremhette annak feltételét is, hogy a főúri osztály a barokk 
stílusnak behódoljon. Ez azonban egy sokkal lassúbb folyamat, mint az ellenreformáció 

* 
12 KÁHOLYI ÁRPÁD: AZ ellenreformáció kezdetei és Thurzó György nádorrá választása. 

Sz 1919—20, 1—33, 124—63. — Az ellenreformáció XVII. század-eleji történetére és irodal
mára egyébként továbbra is FRANKL, IPOLYI és VELICS id. müvei a fő forrásaim. 
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elfogadása, hiszen a barokk a szorosan vett egyházi irodalomban is éppen csak hogy meg-
indulóban van a jezsuiták jóvoltából. Az 1610-es években még a későreneszánsz kultúra él 
és virágzik a magyar főurak udvarában protestánsoknál és katolikusoknál egyaránt. A főne
mesi írók művei is távol állanak még a barokk stílustól, s nem kivételek ez alól a jezsuitákat 
leginkább pártolók sem. Draskovich János például a későreneszánsz-manierizmus egyik leg
jellegzetesebb alkotásának, Guevara Horologium principum-ának első magyar fordítója (Grác 
1610),13 Homonnay György pedig teljesen a reneszánsz-költészet hagyományához kapcsolódik 
egyetlen ismert versében.14 A jezsuiták kezdeményezéseként megjelenő barokk csak fokoza
tosan talál rá természetes osztálybázisára, a feudális uralkodó osztály vezető arisztokrata 
rétegére ; addig megmarad egyházi keretek között, s irodalmi művelői is kivétel nélkül 
papok, szerzetesek. Ennek a bonyolult fejlődésnek első jelentős állomása : a jezsuita-barokk 
irány uralomra jutása a katolikus egyházon belül. 

Ennek a fontos eseménynek a kezdete Forgách Ferenc (1564—1615)15 nevéhez fűződik. 
Ő ugyan nem lehetett jezsuita, mivel egyháza már korán főpapi funkcióra szánta, de követ
kezetesen az ellenreformáció harcos jezsuita irányát képviselte. Bár jelentékeny irodalmi 
munkásságot nem fejtett ki, gondja volt a katolikus vallást propagáló irodalomra, s ennek 
érdekében új nyomdát szervezett a pozsonyi érseki udvarbán (1608—9), melybe 1620 táján 
a nagyszombati káptalan már erősen hanyatló műhelye is beleolvadt. Az új pozsonyi nyomda 
Német János jezsuita vezetésével egymás után adta ki a magyar ellenreformáció — nagy 
többségében magyar nyelvű — könyveit, s különösen Pázmány érseksége alatt fejtett ki 
széleskörű tevékenységet. A barokk irodalom megindulása szempontjából azonban még 
nagyobb jelentőségű tette volt Forgáchnak, hogy közvetlenül halála előtt, 1615-ben végleges 
otthont biztosított a jezsuitáknak, újra megalapítva az 1567-ben elenyészett nagyszombati 
kollégiumot. De már ezt megelőzően — a főurak részben elnéző, részben aktívan támogató 
magatartását kihasználva — jórészt hazahívta s szerephez juttatta a magyar jezsuitáknak 
az előző évtizedekben kinevelődött seregét, Pázmány Péterrel az élen. 

Pázmány Péter (1570—1637) pályáját Forgách már 1602-tŐl kezdve egyengette. 
Ő biztatta a fiatal sellyei jezsuitát a Magyarinak adandó Felelet megírására, s ő szemelte ki 
az érsekségben utódjául. Ebben a választásban nemcsak az a tény jelentős, hogy kit javasölt 
az ország legfőbb egyházi méltóságára, hanem az is, hogy kivel szemben. Pázmány ellen
jelöltje ugyanis az a Náprághi Demeter (1556—1619) kalocsai érsek volt, aki az utolsó jelentős 
képviselője a humanista főpap-típusnak Magyarországon. Náprághi is lelkes, sőt adott esetben 
türelmetlen katolikus, de szívesebben olvasta a stoikus filozófusokat, mint a hitvédő iratokat, 
s inkább Epiktetos Enchiridion-jaból merített vigasztalást, mint Szent Ignác lelki gyakorla
taiból a katolikus hit terjesztésére elhivatottságot. Mint számos protestáns főúr barátjáról, 
a királyi udvarban nem ok nélkül mondták róla, hogy ,,ő haereticusoknak fautora és Palatí
nusnak atyafia". Ügyének támogatására nem is tudott jobb szövetségest megnyerni, mint 
éppen Thurzó Györgyöt, a protestáns nádort, biztosítva őt, hogy amennyiben sikere lesz, 
az egy religio dolgát kivéve, mindenben neki fog szolgálni.16 A humanista főpapok felett 
azonban ekkorra már eljárt az idő : Pázmány kinevezése (1616) egy percig sem vált kér
désessé. 

. Pázmánynak az érseki székbe emelkedése végleg biztosította a jezsuiták hangadó 
szerepét az újjászülető magyar katolicizmusban. Ettől kezdve folyamatossá vált erősödésük, 
rendházaik, kollégiumaik szaporodása. A még Forgách alapította nagyszombati kollégium, 
miután Pázmány 1636-ban egyetemmé fejlesztette, a jezsuita-barokk kultúra legfőbb hazai 

13 BÁN IMRE: Fejedelmeknek serkentő órája. It 1958, 360—73. 
14 Kiadta Dézsi LAJOS, ItK 1926, 222—4. 
15 Pontos születési évét lásd: KÁRPÁTHY-KRAVJÁNSZKY MÓR: Forgách Ferenc bíbornok-

érsek történetéhez. Regnum 1938—39. 171. 
16 FRANKL i. m. I, 185—6. 
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fellegvára lett másfél évszázadon át. De még Pázmány életében sor került a pozsonyi (1626) 
és a győri (1627) kollégiumok megalakulására is, amelyeket a század derekáig még az ungvári, 
soproni és trencséni kollégiumok, valamint a komáromi, szatmári, turóci, gyöngyösi, szendrői, 
kassai, besztercebányai és szepesi rendházak követtek, az állandó jellegű, vagy kisebb alkalmi 
missziók nagy számáról nem is szólva. A jezsuiták vezetése alá adta Pázmány az általa Bécs
ben alapított papneveldét, s a barokk jezsuita szellemiséget szívták be magukba azok a papi
növendékek, köztük számos későbbi főpap, akik a római Collegium Germanico—Hungaricum-
ban tanultak. A jezsuita nevelés sikerei ezekben az évtizedekben már egyre nagyobb vonzerőt 
gyakoroltak nemcsak a világi pályára készülő katolikusokra, de a protestánsokra is. S a Mária
kongregációk révén a jezsuita-iskolák a tanulmányi időn túl is sokakat meg tudtak tartani 
közvetlen hatókörükben.17 

A jezsuiták gyors sikereiben nagy része volt annak a tehetséges vezető gárdának, 
amelyből az egyes rendházak vezetői verbuválódtak. Dobokay Sándor a homonnai rendházat 
és kollégiumot szervezte meg, a pozsonyi kollégium élére pedig a bibliafordító Káldy György 
(1572—1634) került. A nagyszombati kollégium majd egyetem felvirágoztatásában Ferenczffy 
Pálnak (megh. 1629), Forró Györgynek (1571—1641) és Dobronoki Györgynek (1588—1649) 
volt Pázmány után a legjelentősebb szerepe. Forró öt évig provinciálisa volt az egész osztrák— 
magyar rendtartománynak,". Forgách és Pázmány felett egyaránt ő tartotta a temetési beszé
deket. Dobronoki pedig a magyar jezsuiták amolyan szürke eminenciása, aki minden új 
rendház alapításában részt vett, az egyetem létrehozásának egyik kezdeményezője volt, 
könyvek kiadását intézte, megírta a magyarországi és erdélyi jezsuiták történetét, napló
jával pedig a magyar ellenreformáció történetének egyik legbecsesebb forrását hagyta az 
utókorra. 

A lázas szervezőmunka elválaszthatatlan része volt az irodalmi tevékenység, amely 
a magyar jezsuiták körében már a száműzetés évei alatt kezdett kibontakozni. A főszerepet 
ebben maga Pázmány játszotta, akinek hatalmas oeuvre-je mellett társainak munkássága 
eltörpül. Mégis nem árt emlékeztetnünk arra, hogy egy céltudatosan dolgozó, az ellenfél 
minden lépésére azonnal és eszesen reagáló írógárda állt mögötte. Itt találjuk Káldyt, aki 
a bibliafordítás mellett vaskos prédikáció-gyűjteményeknek is a szerzője, továbbá Vásárhelyi 
Gergelyt, Canisius és Kempis fordítóját.18 A jezsuita irodalom tevékeny művelője volt Dobokay 
és Forró is, de az ő műveik kéziratban maradtak és elkallódtak, pedig Forró még a halálos 
ágyán is prédikációinak sajtó alá rendezésén dolgozott. A legkiválóbb jezsuitákon kívül 
rövidesen a katolikus világi papság néhány író-tagja is felsorakozott Pázmány mellé. Köztük 
van Veresmarti Mihály (1572—1645), aki Forgách és Bellarmin hatására hagyta el régi hitét, 
hogy azután a katolikus térítő irodalom egyik tevékeny munkása legyen. Legnevezetesebb 
munkája, Megtérése históriája (1632 körül) is a vallási propaganda érdekében készült : e lát
szólag szubjektív szándékú műben, önmaga vívódásának, a katolikus vallásra való áttérés 
bonyolult lelki folyamatának a rajza helyett azokat az érveket ismerteti, melyek őt protestáns 
meggyőződésében megingatták, s melyekre egykori prédikátor-társai nem tudtak meggyőző 
feleletet adni. Pázmány munkatársai között találjuk a humanistának indult Balásfi Tamást, 
(1580—1625), a botrányos életmódjáról hírhedt pozsonyi prépostot. Ő kolozsvári diák korában 
még humanista latin költeménnyel üdvözölte a már ismert költő Rimay Jánost, őt viszont 
1609-ben Rimay köszöntötte ékes retorikájú humanista levélben:19 1616-ban azonban egy
szerre több vitairattal mint a katolikusok egyik félelmetes és durva hangú hitvitázója lép fel 
Pázmány oldalán. 

17 Lásd erről MÁLYUSZ ELEMÉB adatait: Magyar renaissance, magyar barokk. BpSz 
1936, 703. sz. 316—8; 704. sz. 86—93. 

18 MIKLÓS RÁFAEB: A Krisztus követése magyar fordításai. Szombathely 1935. 29—32. 
119 EOKHABDT SÁKDOB: Rimay János összes művei. Bp. 1955. 297—8. 
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Ez az az írói kör, melynek munkásságában — egyelőre a szorosan vett egyházi iroda
lomra korlátozva — a barokk stílus már határozott erővel jelentkezik. Különböző tehetségű 
s az új stílus iránt inkább vagy kevésbé fogékony írókból áll ez a csoport, de egyformán 
jellemzi őket egy új írói magatartás : műveikben — életükben korántsem volt mindig így l 
— gyökeresen szakítanak a reneszánsz individualizmusával ; nem személyes belső problé
máikról vallanak, hanem minden kétely, ingadozás és fenntartás nélkül az általuk vállalt 
ügy, mozgalom szolgálatába állítják tollúkat; hatni, téríteni, hódítani akarnak. Ez a maga
tartás és ez a cél határozza meg munkájuk jellegét, ezek igénylik a barokk stílus alkalmazását, 
de ezek szabják meg náluk a barokk érvényesülésének módját és határait is. 

A barokk, mint a legtöbb nagy stílus, elvileg egy autonóm, spontán fejlődés ered
ményeként is létrejöhet a legkülönbözőbb országokban, ha kialakultak gazdasági, társadalmi, 
ideológiai előfeltételei. A valóságban azonban az új stílus először mindig csak egy helyen 
és egy körben alakul ki, ott, ahol az ehhez szükséges feltételek először és a legteljesebben 
vannak meg. így a barokk szülőhelyét, forrásvidékét Spanyolország és Itália XVI. századi 
reakciós és egyházi köreiben, a jezsuita rend keletkezésének és zászlóbontásának színhelyén 
találjuk meg. Az innen kiinduló, s főként a jezsuiták által közvetített ösztönző erő és hatás 
ezután már állandóan fontos szerepet játszik a stílus más országokban és más környezetben 
való kialakulásánál : kibogozhatatlanul összeszövődnek mindenütt a helyi spontán csírák 
a másutt már megvalósult minták és példák hatásával. Az általános törvényszerűségnek 
megfelelően, így keletkezett a magyar irodalmi barokk is az ellenreformáció magyar irodaimii 
hagyományának és a jezsuiták közvetítette írói magatartásnak s irodalmi példáknak a szin
téziséből. 

Ez a szintézis a legmagasabb színvonalon és a legharmonikusabban Pázmány irodalmi 
munkásságában ment végbe. Ő az, aki alapvetően racionális beállítottsága, Telegdi és társai 
irodalmi örökségének vállalása és szerves folytatása, valamint a magyar nyelvhez való hatá
rozott ragaszkodása révén a legszervesebben kapcsolódik a magyar ellenreformációs moz
galom múltjához, s ugyanakkor ő az, aki a barokk Rómában folytatott több éves tanulmá
nyai, a gráci barokk-jezsuita központban eltöltött hosszú évei, és az üjskolasztikus filozófia, 
valamint az egész jezsuita irodalom ismerete révén a legátütőbb erővel tudja a korszerű új 
írói magatartást és irodalmi stílust képviselni. Jezsuita és az ország egyik legnagyobb feudális 
főméltósága volt egy személyben : jezsuitizmus, magyar ellenreformáció és főúri osztály
politika szerves egysége valósult meg életében és műveiben. Irodalmi munkáinak a fenti 
tényezőkből adódó barokk jellegét Horváth János tanulmánya és Sík Sándor könyve meg
győzően igazolták, s így méltán tekinthetjük őt a magyar irodalom első barokk írójának, 
egy nagy stíluskorszak első hazai reprezentánsának.20 

Tévedett azonban az eddigi kutatás, amikor Pázmányt nem egy korai — az indulás 
lendületével átitatott, de még a stílus érett stádiumához el nem érkező — barokk képviselő
jének, hanem az ún. nagybarokk írójának tekintette. A barokk stílus igazi pompáját ugyanis 
hiába keressük műveiben, ehelyett bizonyos puritánságnak, a barokk festői, vízionárius, 
eksztatikus elemeitől való józan tartózkodásának lehetünk tanúi. Imádságoskönyv-e (Grác 
1606), a különböző protestáns prédikátorok ellen írt vitairatai, valamint egész életén át 
elmondott prédikációinak gyűjteménye (Pozsony 1636) mind a barokk stílusnak csak egy 
tompítottabb, főként a nagy lélegzetű logikus körmondatokban megnyilvánuló változatát 
képviselik s az új stílus teljesebben csak abban a művében jelentkezik, amely nem közvetlen 
gyakorlati célt szolgál, hanem a hitvédő, hitvitázó írások hatalmas elméleti alapvetését teremti 
meg : Az isteni igazságra vezérlő kalauz-ban (Pozsony 1613). Pázmány stílusa úgy különbözik 
a későbbi barokk — nála értékben, színvonalban sokszor alacsonyabb, de a stílust a maga 
érettebb formájában hordozó — képviselőitől, mint a korai barokk templomok monumen-

20 HORVÁTH JÁNOS: Barokk ízlés irodalmunkban (1924). Tanulmányok. Bp. 1956, 
75—7.; SÍK SÁNDOR: Pázmány az ember és az író. Bp. 1939. 
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talitásra törekvő, dekoráció-mentes homlokzatai — akár a római Gesù-ra, akár magyar
országi utánzatára, a nagyszombati egyetemi templomra gondoljunk — a sokszorosan meg
tört, fejlett barokk templomhomlokzatok szeszélyesen villódzó nyugtalanságától.21 

Ennek okát nemcsak abban kereshetjük, hogy Pázmány egy fejlődés kezdetén áll, 
hanem abban is, hogy nem öncélú stílusújító, hanem egyházának, rendjének a toll fegyverével 
is küzdő harcosa, aki az irodalom korszerű sajátságait ösztönösen a célnak leginkább meg
felelő mértékben alkalmazza. Akárcsak Telegdiéknek, neki is tekintettel kellett lennie a 
reneszánsz ízlésű és protestáns hitű olvasókra. Sőt a kor protestáns íróinak egy részénél 
éppen ez idő tájt úrrá váló keresett, cikornyás manierista stílussal szemben eleve sikerre 
számíthatott Pázmánynak és társainak sokkal közérthetőbb, egyszerűségre és logikus okfej
tésre törekvő írásmódja. A manierista írók bizarr metaforákkal való játéka ellenében Páz
mány erővel, élettel, a valóságból merített szemléletes hasonlatokkal teli nyelve szolgálta 
egyelőre a legjobban a barokk ellenreformációs irodalom törekvéseit. Ez a mozgalmi, térítő 
célú stíluseszmény — mely korlátokat állította barokk fokozottabb kivirágzása elé — nem
csak Pázmánynál, de írótársainál is tudatos volt. Tanító, nevelő célzatú műveikben rendre el
határolják magukat mindenfajta cifraságtól. Káldy György írja a vasárnapi prédikációkat 
tartalmazó kötetének (Pozsony 1631) előszavában : „Az udvari ékesszóllásra sem nem ér
keztem, sem nem erőlködtem ; nem gondolván azokkal, kik az együgyű igaz tudományt 
nem kedvellik, hanem viszkető fülök lévén, az emberi bölcsességnek czapragos igéiben 
gyönyörködnek".22 Veresmarti Mihály még világosabban fogalmazza meg a stílust illető állás
pontját bátai jobbágyaihoz írott Intő s tanító levélé-ben (Pozsony 1639): „Szóllásomat pedig 
ebben az egy-igyű kösségnek szava járásához formáltam, a kinek képében disputálódtam. 
Fül gyönyörködtető ékes beszédet azért itt attul senki ne várjon a kinek minden esze kedve 
csak a használásra vagyon."23 Valóban mire mehetett volna Veresmarti a bátai parasztoknál 
a barokk concetto és agudezza alkalmazásával ! 

Megvan már a készség a barokk stílus maradéktalan érvényesítésére, az ellenreformáció 
írói előtt álló konkrét gyakorlati feladatok azonban egyelőre inkább a manierizmusra való 
visszahatást, s nem a manierizmus stílusmaradványainak nagy barokk kompozíciókban 
való értékesítését követelték meg. Mindez azonban csak a korai barokk íróknak Pázmány 
köré sorakozó csoportjára áll, mely irodalmi működését szigorúan egyházi, hivatalos keretek 
között folytatta s csak a szorosabban vett egyházi műfajokat művelte. A barokk megindulá
sában e csoporté az elsőség érdeme, de csakhamar fellépnek mellette és vele szoros szövetség
ben oly írók is, akik a reneszánsz és humanizmus gondolatvilágával szembeforduló új mon
danivalót már nemcsak vitairatokban, prédikációkban és imádságokban, hanem szépirodalmi 
műfajokban is kifejezték. A barokk elsősorban és legfőképpen a művészetek egyik stílusa, 
s bár rányomja bélyegét az irodalom, sőt a szellemi élet legkülönbözőbb területeire, igazi 
megjelenését a költészetben, szépprózában, drámában kell keresnünk. 

I 
3. 

A barokk irodalom kialakulásában az egyház és a jezsuita rend voltak a legfontosabb 
intézmények. A barokk szépirodalom kezdeteinek nyomozásakor mégis — ezekkel ugyan 
szorosan összefüggő, de — kissé más körre, a királyi hivatalokra kell irányítani figyelmünket. 
Ezek a hivatalok, mint a rendi hatalmat korlátozó szervek, a rendek szemében gyűlöletesek 
voltak, s a protestáns többség ellenszenvét az is fokozta, hogy élükön kezdettől fogva kato
likus főpapok álltak. 1608 után azonban ezek az intézmények is, különösen a királyi kancel-

21 Lásd erről anonym utószavamat RÓNAY GYOEGY: Pázmány Péter válogatott írásai 
(Bp. 1957.) című kötetéhez. . . 

22 Idézi BEIXAAGH ALADÁR; Káldi válogatott egyházi beszédei. Bp. 1891. 24. 
23 Pontatlanul idézi IPOLYI i. m. 606. 
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lária az egyházéhoz hasonló, — s a püspök-kancellárok révén azzal szoros egységben érvé
nyesülő — szerepet tölthettek be a király és a rendek közti szövetség erősítésében. Ebből 
adódik, hogy a barokk irodalom ösztönzésében e hivatalok is részt vállalhattak, s hogy párt
fogásuk nyomán kialakulhatott a korai magyar barokk irodalomnak egy második szárnya is. 
A hivatalok világi jellege, de egyházi vezetése meghatározta ennek jellegét : "egyrészt szorosan 
kapcsolódik Pázmány és a jezsuiták irodalmi törekvéseihez, változatlanul egyháziak-által 
irt vallásos müvekből áll, de másrészt — mentes lévén a hivatalos egyházi kötöttségektől — 
kissé világibb problematika, a szépirodalmi műfajok művelése és a barokk stílussajátságok 
erőteljesebb érvényesítése jellemző rá. 

Az első lépések ebben az irányban az 1610-es években történtek, s a legfontosabb 
kezdeményező, maga a kancellár, Lépes Bálint (1570—1623) nyitrai püspök. Éppen 1608-ban 
került a kancellária élére, az érsekké emelkedő Forgách Ferenc után, s tisztségét csaknem 
haláláig viselte.24 Az ő tollából származik az első olyan magyar könyv, amely a barokk stílus 
vizionárius elemeivel már szabadon él, amelyben gyakorlati megfontolások az új stílus fejlett 
jelentkezését már nem korlátozzák. Gabriele Inchino olasz barokk író prédikációgyűjteményét 
fordította le, mely az ún. négy végső dologról, azaz a halálról, ítéletről, pokolról és menny
országról szól. (Az halandó és ítéletre menendő teljes emberi nemzetnek fényes tükörö. Prága 
1616 ; Pokoltól rettentő és mennyei boldogságra édesgető tükör. Prága 1617.) A prédikáció
műfaj ellenére nem templomi használatra szánt munkáról van szó, hanem egységesen meg
komponált olvasmányról, mely a szentignáci beleélés módszerével végigvezeti az olvasót 
a poklon és a mennyországon és nagy megelevenítő erővel, képek és hasonlatok egész zuha-
tagával érzékelteti a „végső dolgok" vélt realitását.25 

Lépes könyve megjelenésének évében a pozsonyi, kamara is feltűnik mint mecénás : 
Kopcsányi Márton (1579—1638), aki esztergomi kanonokból ferences szerzetes lett, első 
művét Hethesi Pethe Márton pozsonyi kamarai elnöknek s a kamara több más tisztviselő
jének ajánlotta (Bécs 1616). Ez a munka a vasárnapokra és ünnepekre szóló evangéliumokat 
és epistolákat tartalmazza, tehát egyházi segédkönyv, s ezért nem jelzi a korai barokk írók 
második csoportjának sajátos érdeklődését, de később ez a Kopcsányi írja meg az első Mária
életrajzot (Bécs 1631), teletűzdelve azt saját — gyönge színvonalú — verseivel. 

Feltűnő, hogy Lépes és Kopcsányi művei mind Prágában és Bécsben, a két császári 
székhelyen, jelentek meg. A pozsonyi üzem, az érsekség amolyan hivatalos nyomdája lévén, 
a teológiai, hitvitázó könyvek kiadásával, a katolikus bibliafordítás kinyomtatásával, vagyis 
az elsőrendű egyházi szükségletek kielégítésével volt elfoglalva, és más kiadványok meg
jelentetésére már nem vállalkozhatott. A pozsonyi nyomda túlterhelésére jellemző, hogy 
Veresmarti Mihálynak évekig várnia kellett, amíg Intő s tanító level-èmk kinyomtatására sor 
kerülhetett.26 A nagy erővel kibontakozó katolikus irodalom számára kevés volt már az 
egyetlen hazai katolikus nyomda, ezért voltak kénytelenek a Pázmány körétől távolabb álló 
írók külföldi kiadókhoz fordulni. 

Ez a nyomdahiány indíthatta Ferenczffy Lőrinc (megh. 1640) királyi titkárt arra, 
hogy 1628-ban megvásárolja a prágai Sessius-nyomda felszerelésének egy részét, s azt Rikhes 
Mihály bécsi nyomdász műhelyében elhelyezve, számos katolikus kiadvány megjelenését 
tegye lehetővé. Ferenczffy, aki testvére volt a nagyszombati jezsuita kollégium rektorának, 
Ferenczffy Pálnak, s maga is a jezsuiták neveltje, több mint harminc éven át dolgozott a 
kancellárián. Az; irodalom iránt régtől fogva érdeklődhetett, ő maga is írt egy elveszett „ájtatos 
könyvecské"-t és nemcsak az ellenreformáció katolikus íróival tartott fenn baráti kapcsola
tokat, de Rimay Jánossal is, sőt Szenczi Molnár Albert is ismerősei közé tartozott. Katolikus 
meggyőződése, jezsuita kapcsolatai és irodalomszeretete, valamint a hivatalából eredő objektív 

24 EMBER GYŐZŐ: AZ újkori magyar közigazgatás története. Bp. 1946. 113. 
25 KOLTAY-KASTNEE J E N Ő : A magyar irodalmi barokk. BpSz 1944, 802. sz. 117—20. 
28 IPOLYI i. m. 618—20. 

330 



adottságok, a kancellária már említett közvetítő szerepének felismerése, indíthatták őt a 
barokk irodalom születésénél való- bábáskodásra. Komoly szerepe lehetett ebben a Lépes 
Bálint oldalán eltöltött éveknek, mert aligha véletlen, hogy é̂ ppen azt a nyomdát vásárolta 
meg, amelyik Lépes két kötetes barokk munkáját nyomtatta. E tettével a magyar barokk 
irodalom, s hangsúlyozottan a szépirodalom egyik legfőbb mecénásává vált e korai szakasz
ban : a kancellária körének irodalompártoló és szervező szerepe főként az ő személyén 
keresztül érvényesült.27 

Ferenczffy Lőrinc kiadványai már külsőleg is új színt, mégpedig a barokk gondol
kodást és ízlést, képviselik a magyar nyomdászat történetében. A szövegeket ugyanis, szinte 
valamennyi kiadványában, barokk metszetek kísérik. Igaz, hogy az első barokk szentképekkel 
díszített könyv, Vásárhelyi Gergely Canisius-fordításának 1624. évi kiadása, nem az ő nyom
dájának, hanem a pozsonyi érseki műhelynek a terméke, de ez elé éppen a P. F. S. J. kezdő
betűk mögé rejtőző testvére, Ferenczffy Pál írt előszót arról, hogy ,,melly hasznosak légyenek 
a Szent Képek ; és mennyire segétsék, az üdvösséges jóbanvaló gyarapodásban akár mi 
rendbélieket is".28 Ezt az elvet tartja szem előtt a királyi titkár, amikor képekkel teszi muta
tósabbá könyveit, nem annyira az ész elgondolkodtatására, mint inkább a szem figyelmének 
felkeltésére és a szív megindítására számítva. Ez a kegyes érzelmességű, s a pázmányí iránytól 
oly elütően antiracionális program valósul meg kiadványainak tartalmában is. Katolikus 
jellegű vagy legalábbis azzal nem ellentétes hitbuzgalmi szépirodalom terjesztésére törekedve, 
többek között Balassi és Rimay megrostált s néhol átfésült istenes énekeit is kiadta. Számunkra 
azonban most az a leglényegesebb, hogy az ő nyomdájában jelentek meg a magyar barokk 
szépirodalom első igazi alkotásai, Nyéki Vörös Mátyás és Hajnal Mátyás művei. E két író 
fellépésével, fejlődésének újabb fontos állomásához érkezett a barokk irodalom. 

Nyéki Vörös Mátyás (1575—1654) életét s kora íróival való kapcsolatait, hála Jenéi 
Ferenc szorgos anyaggyűjtésének, kielégítően ismerjük.29 Működését ő is a királyi kancellárián 
kezdte, ahol egy évtizedig együtt dolgozott s feltehetőleg barátságot is kötött Ferenczffyvel, 
s három évet Lépes Bálint alatt is szolgált. 1611-ben a XVII, század eleji katolikus szellemi 
élet egyik legfontosabb centrumába, Győrbe került, ahol mint kanonok élt élete végéig. 
Mikor a töröktől nemrég felszabadult városba érkezett, a stoikus tanokat kedvelő tudós 
Náprághi Demeter volt a püspök, a káptalan tagjai között foglalt helyet a humanista hagyo
mányok nyomán latinul verselő Nagyfalvi Gergely, az őrkanonoki tisztséget pedig — a még 
hitvitázó működése előtt álló — Balásfi Tamás töltötte be. Ezt a későhumanista írói csoportot 
szervesen kiegészítette a közeli Sopron jeles polgármestere, az irodalmi munkásságában 
fáradhatatlan Lackner Kristóf, akivel a Sopronban is javadalmakkal bíró Nyéki Vörös sűrűn 
érintkezett, s könyveit is megszerezte. Alig egy évtized elteltével azonban a győri szellemi élet 
észrevehetően megváltozott. 1619-ben a püspöki széket Lépes Bálint foglalta el, s itt található 
már Kopcsányi Márton is, mint az 1617-ben alapított ferences kolostor vezetője. A ferencesek 
után 1627-ben, a káptalan tiltakozása ellenére sor került a jezsuita kollégium megalakulására, 
amely oly gyors virágzásnak indult, hogy 1630-ban 246, 1631-ben 433 és 1642-ben már 576 

27 SZILÁGYI LÓRÁND: A királyi secretariusok intézménye és az újkori magyar állam. 
Domanovszky-emlk. Bp. 1937.; VARJAS BÉLA: Ferenczfi Lőrinc és az első Balassa-kiadás. 
It 1941, 57—64.; JENÉI FERENC: Az első Balassi-kiadás történetéhez. It 1951, 344—5.; 
„ájtatos könyvecské"-jéről Vásárhelyi Gergely tesz említést Világ kezdetitől fogva jóságos 
és gonosz cselekedetek példáinak summái (Kassa 1623) című könyvének ajánlásában. 

28 Idézi SZENTIVÁNYI DEZSŐ: Canisius szent Péter katekizmusa. Bp. 1944. 57. — 
Ferenczffy Pál szerzőségére J E N É I FERENC volt szíves figyelmemet felhívni. 

29 Nyéki Vörös Mátyás művei, a versek kronológiájának, kiadástörténetének tisztázá
sával és a költő életrajzával együtt a RMKT XVII. sz. sajtó alatt levő 2. kötetében fog meg
jelenni J E N É I FERENC munkájának gyümölcseként. Tőle várjuk Nyéki Vörös költészetének 
monografikus feldolgozását is. Az alább felhasznált adatok és szövegek mind az említett 
szövegkiadásból valók. 
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diákja volt.30 A későreneszánsz környezetet tehát a barokk váltotta fel, s maga Nyéki Vörös 
is hasonló változáson ment át. Mint kanonok a feisőpapság konzervatívabb részéhez tartozott, 
de ellentétben a már említett humanista Nagyfalvi Gergellyel, nem viseltetett ellenszenvvel 
a jezsuiták iránt, sőt elősegítette Sopronban való megtelepedésüket. 

Egy későreneszánsz és egy barokk periódust nemcsak életében, de költői műveiben is 
világosan megkülönböztethetünk. 1620 előtt írt verseinek többsége — a bűnbánó zsoltárok 
fordításai, valamint eredeti bűnbánó és könyörgő énekei : tematika, hangulat, stílus és 
versforma tekintetében Balassi és Rimay istenes verseit követik. A bűnbánó lélek lírai tusa
kodásáról valló költeményei még a vallásos elemekkel amúgy is erősen átitatott magyar 
reneszánsz-költészet kései hajtásai ; a Rimayra emlékeztető manierista fordulatok nem 
hiányoznak belőlük, de a barokk stílus kellékeit teljességgel nélkülözik, A barokk irányába 
csak verseinek egy kisebb csoportja mutat : Mária-énekei, a középkor óta az elsők. De egy
előre ezeknél is csak új tematikáról és tendenciáról van szó, stílus tekintetében a többi költe
ményhez igazodnak, feltűnően különbözve egyetlen későbbi, már határozottan barokk jelen
ségeket hordozó Mária-himnuszától. Korai költészetének Balassi és Rimay költői világával 
való rokonságát ő maga is érezte, mert az Istenes énekek Ferenczffy-féle kiadásához függelék
ként kizárólag régebbi periódusának terméséből válogatott, pedig ekkor, a 30-as évek elején, 
már barokk verseinek nagy része is készen állt, sőt nyomtatásban is megjelent. 

Egészen más világba vezetnek második korszakának művei. Eltűnt a líra és helyébe 
— hosszan, sokszor terjengősen előadva — oktató-propagandisztikus mondanivaló lépett. 
A Balassi-strófát, a magyar reneszánsz-líra e reprezentatív versformáját is felváltotta a 
négysarkú tizenkettős, mely hamarosan egyeduralkodó lett a barokk epikus és didaktikus 
költészetben. Míg korábban egyéni fájdalmáról, lelki vívódásairól vallott, s nem embertársai, 
hanem a saját ügyében fordult Istenhez, addig most tanítani, nevelni akar, s nem önmagát, 
hanem a többi embert szeretné Istenhez terelni. Ezt a célt szolgálja az új tematika : az 
egyetlen Mária-himnuszt leszámítva, valamennyi újabb verse a „négy végső dolog" téma
köréhez kapcsolódik, melyet magyar nyelven Lépes Bálint szólaltatott meg először. Joggal 
keresett már az eddigi kutatás is kapcsolatot a két író művei között : Lépesnek, aki közben 
győri püspökké lett, komoly ösztönző szerepe lehetett a győri költő barokk irányának kialaku
lásában.31 

Az új irányt jelző első nevezetes munkája, a test és lélek vitájának középkori vízióját 
felújító Dialógus. Az 1620-ban írt verses mű, mely 1623-ban, Prágában (Sessiusnál) jelent 
meg először, majd a Ferenczffy—Rikhes üzemben többször is, bízvást vízválasztónak tartható 
reneszánsz és barokk határán. Nem csak a középkorba nyúló témaválasztása, s a barokk 
stílusjelenségek megjelenése miatt, hanem azért is, mert a reneszánsz életformával való 
gyökeres leszámolást fejezi ki. A forrásul vett Visio Philiberti-bm a halott — bár gazdag 
ember — elvont megtestesítője a bűnös ember alakjának, Nyéki Vörösnél azonban időben 
és társadalmilag pontosan körülhatárolható típus. Megtudjuk róla, hogy életében kárpitokkal 
bevont palotái, gabonával teli pajtái, hintója, sok szép lova, házában drága pohárszékek 
voltak ; otthona mulatság, játék, tánc, virgina- és hegedűszó, drága madarakból készült 
vacsora színhelye volt ; körülötte pedig a fényes ruhában járó szép feleség, a sok szolga, 
víg udvarnép, a neki szolgáló szegények és főrendek, a hízelkedők serege és „az nagy becsület 
kit az község adott". A magyar reneszánsz nagyúr fényes környezetét ismerjük meg ebből a 
leírásból, ő. magáról pedig azt olvassuk, hogy lelkével nem törődött ; böjtre, imádságra, 
prédikációhalígatásra nem volt gondja ; ünnepnapokon vagy a királyhoz kellett útnak 
indulnia, vagy éppen várait, jószágait megszemlélnie ; a jobbágyait megzsarolta, zsizsikes 
gabonáját és büdös borát velük vétette meg; irgalmasság nem volt házában, szolgái nem 
voltak könyörületesek stb. 

30 A számadatokat MÁLYUSZ közli i. m. 703. sz. 317. 
3 1 KOLTAY-KASTNER i. m. 131. 
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Valamiféle epikureista tobzódást, kegyetlen élvhajhászást állít pellengérre ; a rene
szánsz-kor magyar főurainak azt a tipikus életformáját, melynek kritikáját nem sokkal Nyéki 
Vörös előtt már a későhumanizmus stoikus költői is megadták. Érdemes a Dialógus mellé 
állítanunk Petki János Virtus és Voluptas-certammét (1608),32 mert a bűnös élet ismérveit 
Petki is lényegében ugyanazokban a mozzanatokban látja, csak ő nem a keresztény bűn, 
hanem a stoikus voluptas fogalma köré csoportosítja őket. De míg Petki ezzel a stoikus élet
ideált, a hasznos, munkás életet, a- tanulást állítja, szembe, addig Nyéki Vörös az istenes 
életet, Isten parancsolatainak követését. Petki az erényt a földi, kortársa a túlvilági élet 
szempontjából értékeli ; a humanista költő azért támadja a reneszánsz epikureizmust, mert 
szemben áll egy magasabb rendű földi életeszménnyel, a barokk költő viszont azért, mert 
a túlvilágon nem a menny, hanem a pokol következik rá. A nézőpont alapvető különbözősége 
együttjár az írói kidolgozás eltérő módjával is. A humanista Petki intellektuális meggyőzésre 
törekszik, s ezért retorikája logikusabb, de szárazabb ; a barokk költő viszont nagy szerepet 
szán a vizualitásnak, az érzéki'hatásoknak, több sikert vár à pokol kínjainak képszerű fel
idézésétől, mint a bűnöket ostorozó logikus okfejtéstől. A két eljárás közül az utóbbi volt 
a korszerűbb : míg Petki műve egyetlen egy kiadást (Kolozsvár 1610) megérve ismeretlen 
maradt, addig a Dialógus a XVIII. század végéig, számos kiadásban, az egyik legnépszerűbb 
olvasmány lett. 

A Dialógus költője, miután a pokolba küldte a reneszánsz életszemlélet megtestesí
tőjét, figyelmét teljesen a halálra, s a halál utáni dolgokra összpontosítja. Következő művével, 
a négy végső dolgot tervszerűen és módszeresen tárgyaló Tintinnabulum tripudiantium-mal 
egy terjedelmes verses ars moriendit adott az olvasók kezébe. Az 1629-ben írott munkában, 
mely több kisebb vers kíséretében valószínűleg Ferenczffynél jelent meg először, tovább
fejleszti a Dialogus-ban elindított gondolatokat és bírálata már nemcsak a reneszánsz élet
formára, de az egész földi világra kiterjed. Ez a világ-ellenesség sem volt mindenestől új 
gondolat a korabeli magyar irodalomban. A világ csalfaságának,. múlandóságának témája 
már a stoikus költők körében is népszerű volt, Rimaynak több verse is szól erről. Mig azonban 
ő „világ" alatt az embert körülvevő rossz, embertelen, igazságtalan környezetet, társadalmat 
érti, s ezzel szemben az egyén igazi, független, belső világát akarja megteremteni ; nem az 
élettől fordul el, hanem ellenkezőleg az erényes, bölcs, munkás életet akarja megóvni a 
világ csábításaival szemben, addig Nyéki Vörös a világot mindenestül hitványnak, érték
telennek tekinti, nem téve kivételt magával az emberrel, s az ember legszebb alkotásaival sem. 
ő nem az ember földi, hanem állítólagos földöntúli életét tartja szem előtt, s ezért a rossz 
és jó világ etikai szembeállítása helyett a múlandó világ és véghetetlen isteni örökkévalóság 
metafizikai ellentétét állítja fel. Erre az ellentétre épült fel az egész Tintinnabulum, s ezt 
fejezi ki még sikerültebben egyik kisebb verse : A mulandó világtól való bulcsuzat az örökké
valóságért. Ennek az éneknek a hallatlan népszerűsége — egyike lett a régi magyar költészet 
legtöbb változatban terjedő és továbbélő alkotásainak — tanulságosan jelzi, mennyire talál
kozott a vers mondanivalója a XVII—XVIII. századi ember gondolat- és érzésvilágával. 

A „négy végső dolog" centrális problémájának Nyéki Vörös az örökkévalóságot tekin
tette, két külön verset is szentelt ennek a kérdésnek. A véghetetlen örökkévalóságról című, 
rövidebb, és epigrammatikus szerkesztése révén formailag sikerültebb ; a terjengős és szer
kezetileg laza Aeternitás-nak a mondanivalója azonban súlyosabb, s a költő gondolatainak 
lényegét jobban megérteti. Ebben a pokol minden elképzelhető kínját felsorolja, hogy végül 
kimondhassa : 

Nincsenek oly kínok, sem fene hóhérok, 
Akiktől megijedjek: 

Csak hogy legyen végek, s örökké ne égjek, 
Vég nélkül ne rettegjek. 

32 Kiadva: RMKT XVII. sz. 1, 310—28. 
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A barokk költő számára nem a kínok, a pokol maga, hanem a végtelenség, a soha véget nem 
érés tudata az igazán gyötrő, ezért fejezi ki mondanivalója legbensőbb lényegét ez a kétségbe
esett felkiáltása : 

Oh üdőtlen üdő! oh iszonyú üdő! 
Oh vég nélkül való vég! 

Oh Fogyhatatlanság ! Örökkévalóság ! 
Tüzed vájjon s meddig ég? 

Az idő és a végtelenség nyugtalanító és kínzó élménye korántsem valami megmosolyog
ható kegyes töprengés szülötte csupán. Tükröződik ebben a kor gondolkodásának, világ
képének az a hatalmas átalakulása, mely a távoli világrészek megismerése, s főként a nap
rendszer kopernikusi felfedezése nyomán végbement. Az ember tudatában a föld mégszűnt 
a világmindenség központja, önmaga pedig a teremtés célja és értelme lenni : ez a felismerés 
tarthatatlanná tette az ember helyéről és jelentőségéről szóló hagyományos teológiai és 
humanista magyarázatot egyaránt. Az egyház inkvizíció elé állította a kopernikusi tanítás 
képviselőit, de közben teológusai lázasan dolgoztak annak bebizonyításán, hogy a nap
rendszerről szóló új felfedezések nincsenek ellentétben az egyház dogmáival. Széttörték ezek 
a felismerések a reneszánsz emberi harmóniára törekvő világképét is, hiszen az antikvitás, 
nimbuszát az új kozmikus távlatok éppúgy megtépázták, mint a Biblia teremtés-történetéét.33 

A reneszánsz homo-centrikus szemléletének romjain egyrészt a feltáruló végtelen 
távlatoktól való metafizikai félelem, másrészt az univerzum törvényeinek, a természet 
titkainak megismerését, a végtelenség meghódítását célul tűző új, határtalan önérzet született. 
Az utóbbi jelenség együtt járt a természettudományok nagy fellendülésével, s a világ magya
rázatában akaratlanul is a materializmus felé egyengette az utat, akár Descartes természet
tudományos racionalizmusán, akár Bruno vagy Spinoza panteizmusán keresztül. Ezt az utat 
a jövőt képviselő osztály, a polgárság legjobbjai választották és mind tudományos, mind 
ideológiai téren előkészítették osztályuk győzelmét. Őket azonban a XVII. században még a 
polgárság közül is csak kevesen követhették. Sokkal általánosabb volt a másik következmény : 
a félelem, mely vagy egy hedonisztikus életszemléletben, vagy egy fokozott intenzitású,, 
aszketikus vonásokkal telített vallásosságban jutott kifejezésre. Mindkettő a barokk kultúra 
alapvető elemeit alkotta, és bázisa a feudális uralkodó osztály lett, de jó időre a többi osz
tályok világszemléletére is rányomta bélyegét. Érvényesült bizonyos munkamegosztás is :. 
a hedonizmus inkább a feudális osztályok, az aszkézis inkább a tömegek osztályrésze lett. 

A kor embereinek izgató, nyugtalanító kérdései is ott feszültek tehát a négy végsft 
dolog problematikája mögött, s az is hozzájárult az iránta való érdeklődés fokozódásához, 
hogy a reneszánsz életigenlése, természet- és szépségkultusza az emberek számára a halál 
és az állítólagos túlvilág kérdését nem oldotta meg, csak elterelte róla a figyelmet. A huma
nista ideológia és a reneszánsz életszemlélet hanyatlásakor, a végtelen örökkévalóság meta
fizikai képzetének igézetében, érthetően törtek felszínre a „végső dolgok" megoldatlan prob
lémái. Ezzel a spontán igénnyel függ össze az ars moriendik, pokol- és purgatóriumvíziók 
áradata, mely annyira jellemző a barokk művészetre és irodalomra. Ennek az általános 
európai jelenségnek a része Nyéki Vörös Mátyás barokk költészete, s ha nem is tételezzük fel, 
hogy ő maga is átélte azt az egyetemes ideológiai és pszihológiai válságot, mellyel témái 
Összefüggnek, annyit elismerhetünk, hogy a kor egy valóságos, az egyházi, sőt a szigorúan 
vett vallási kereteknél is szélesebb problémája lapul művei mögött. 

Van azonban a kérdésnek egy másik oldala is. A „végső dolgok" iránti spontán érdek
lődés összefonódott a tudatos jezsuita propagandával, hiszen az újra erősödő feudalizmusnak 

33 A barokk kor kozmikus életérzéséről lásd pl. HAITSER id. művét I, 464—5.; a magyar 
szakirodalomból pedig főleg TURÓCZI-TROSLLER JÓZSEF különböző tanulmányainak (Az 
ismeretlen XVII. század. Nyr 1933. Keresztény Herkules. ItK 1935., Keresztény Seneca, 
EPhK 1937, stb.) számos részletét. 
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nagyon is érdeke volt, hogy a tömegek figyelme az ember földi javai helyett az ember ,,végső 
dolgaira" irányuljon. Joggal említi André Chastel, a kérdés legújabb kutatója, a barokk 
halálkultusz legfőbb okai között a jezsuita demagógiát.34 Mindez Nyéki Vörös verseire is 
érvényes, melyek ezáltal szervesen beleilleszkednek a XVII. század elején kibontakozó 
jezsuita-ellenreformációs mozgalom kereteibe, összhangban lévén annak osztálytartalmával.. 

A végső dolgok középkori eredetű tematikája nem hiányzott a reformáció irodalmából 
sem, ha nem is bírt akkora jelentőséggel-, mint a barokkban, A halálról, ítéletről, pokolról 
szóló elmélkedésekben a reformáció és a barokk írói abban megegyeznek — a közös keresztény 
teológiai álláspont alapján —, hogy elvileg bárki számára egyformán nyitva áll a pokol is 
és a mennyország is. Bár eszerint gazdag és szegény, úr és paraszt közt a végső dolgok szem
pontjából nincs különbség, mégis minduntalan elárulják, merre húz a rokonszenvük. A refor
mátor Bornemisza Péter és Heltai Gáspár például az urak számára a poklot helyezi előszere
tettel kilátásba ; Nyéki Vörös viszont, mikor a Tintinnabulüm-ban az ítéletről elmélkedik,, 
tárgyilagosságra törekvő fogalmazása ellenére is elárulja, hogy más sorsot szán nekik : 

Árvák és özvegyek vigaságra mennek: 
Gazdag dusok örök tűzre űzettetnek: 
Viszont, sok pórt, s koldust, Pokolra kergetnek ; 
Zászlós-Urak vigan Menyben helyheztetnek. 

A zászlósurak érdekében buzgólkodó jezsuiták nem ok nélkül serénykedtek Nyéki 
Vörös művei újra meg újra való kiadásában. Barokk költői periódusának alkotásait,a Dialogus-'t 
és a Tintinnabulum-ot a hozzátartozó kisebb versekkel együtt, ő maga foglalta még közös 
kötetbe, mely feltehetőleg 1644-ben, a pozsonyi jezsuita-nyomdában jelent meg először, 
alapul szolgálva számos későbbi editiónak. 

A „négy utolsó dolog" témaköre — bár végső fokon a valóságban gyökerezett — 
közvetlenül, a maga konkrét formájában merő irrealitás. Az ehhez hasonló témaválasztás 
rendkívül jellemző a barokk művészetre és irodalomra, a kor bonyolult ellentmondásait 
ugyanis gyakran csak ilyen fikciókból elindulva lehetett kifejezni. A barokk művészet.azonban 
jórészt propagandisztikus jellegű, célja az elhitetés, meggyőzés, a cselekvést érlelő hatás
kiváltása : mindez megköveteli, hogy az irreális téma a valóság látszatát öltse magára, 
hiszen egyébként a műnek nem volna hitele. így jönnek létre a barokk realisztikus és natu
ralisztikus elemei, így alakul ki a barokk művészet egyik alapvető jellegzetessége : irreális 
téma és valószerűségre törekvő ábrázolás egysége. A rfUmanizmus és reformáció racionális 
iskoláján már átesett nézőt vagy olvasót a barokk művészet többnyire a józan ésszel ellen
tétes állítás elfogadására igyekszik rábírni. Ez az antiracionalizmus pedig olyan formai meg
oldásokat, stíluseszközöket követel, melyek elkábítják a ratiot, leszerelik ösztönös kritikáját, 
hogy a valóságnak hitt álomba, vízióba ragadhassák az embert. Innen ered a barokknak az 
érzéki hatásokra, a nagyfokú vizualitásra, a szuggesztív megjelenítésre való törekvése. 

Ezekkel, a magyar irodalomban egészen új feladatokkal kellett Nyéki Vörös Mátyásnak 
formai téren megbirkóznia. Érdeme, hogy ezt megpróbálta, s hogy szerényebb tehetsége 
ellenére is, ért el bizonyos eredményeket. Ha a nagyobb művekben a téma és mondanivalá 
kívánta új ábrázolásmód végigvitelére nem is futotta erejéből, sikerült részletek bőven 
akadnak. Műveivel ily módon nemcsak gyökeresen új, bár kétes értékű mondanivaló, hanem 
egészen új formavilág is betört a magyar költészetbe. Felhasználja ugyan a manierizmus 
stílus-újításait is, például a Dialogas ilyen rímeiben és képeiben : 

Szitok, rágalmazás, csuffolásnak völgye, 
Itt képmutatásnak ballag gyönge hölgye. 

— vagy ily furfangos hasonlataiban : 
34 Le Baroque et la mort. A „Reíorica e barocco." c. kötetben (Roma 1955.) 36. 
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Az Test ha megnézed mint jól rakott kastély, 
Kiben míg az Lélek vigyáz, erős rostély, 
S nemis férhet hozzá addig semmi fortély, 
De ha hajlandó lesz, ki bűne ha bordély. 

— de ezek az ő számára nem elégségesek. Az efféle manierista megoldások ugyanis, azt a célt 
szolgálták, hogy az érdeklődést felkeltve, az olvasót bizonyos intellektuális erőfeszítésre 
bírják a bonyolult gondolati tartalom megértése végett. A barokk költő azonban nem gondol
kodtatni, de láttatni akar s erre törekszik Nyéki Vörös már első barokk művében, a Dialógus
ban is. 

A halott ember testének és lelkének fiktív párbeszéde : azoknak az irreális témáknak 
az egyike, melyeket a barokk irodalom a középkorból kölcsönzött. De míg a középkorban 
az efféle fantasztikumok hitelét az élő vallásos hit biztosította, a reneszánsz felvilágosító 
százada után a költő csak a valóság színeinek igénybevételével számíthatott sikerre. Nyéki 
Vörösnek az az eljárása, hogy a halott személyét mindenki által jól ismert, s a valóságból 
merített elemekkel egyértelműen jellemzett típussá formálta — amit a reneszánsz életformát 
bíráló mondanivalója is szükségessé tett —', pontosan megfelelt a barokk követelte realisz
tikus eljárásnak. De ugyanez az elv érvényesül az ördögök kínzási módszereinek, a pokol 
borzalmainak — a mái olvasó számára már-már komikusnak ható — naturalisztikus leírá
sában is. A korabeli olvasó számára Nyéki Vörös mindenesetre egy valóságos ember valóságos 
kínjait mutatta be, s ezzel mint a minden bűnös embert fenyegető reális lehetőséget idézte fel 
a pokol világát. 

Ez a szélsőségessé fokozott, egyszerre vizionárius és realisztikus ábrázolási mód a 
Siralom az halandóságrul című vers egyes részleteiben valósult meg a legsikeresebben. Ez a 
vers ugyan a „Horrenda Mors, tremenda Mors . . . " kezdetű latin vers fordítása, de Nyéki 
Vörös szabadon követi forrását, úgyhogy az ének virulens barokk stílusa már az ő szuverén 
alakítása. A barokk halál-szemlélet teljes vadságát jeleníti meg a költemény terminológiája 
és a halál szörnyű voltát érzékeltető képek sora. íme egy-két példa a halál fiziológiai jelen
ségeinek ábrázolásából : „szád s szemeid bé-szakadnak", „Halál szeplő, mint egy gyeplő, 
Megfojt, s elméd megbénnul." De még borzalmasabb, hogy a hullává lett embert mindenki 
megutálja, még szerelmesei, kedvesei is : 

Senyvett test bűz, mint kígyót tűz, 
Kihajt mindent házadból: 

• •» . x Orr bedugva, s száj befogva 
Vonsznak ki nyoszolyádból, 

Ottan fognak, s földbe dugnak, 
Hol senki nem serkenget: 

„Menj ki, menj ki, — mondván — menj ki 
Rut dög, éltél eleget." 

Akik sírva kísérik a halottat, a temetőből víg torba mennek, s mialatt jóllakást, kacagást 
keresnek, a halottat ott hagyják, ahol 

Vigan várnak, s rendet állnak 
Kígyók békák seregi; 

S mint ama szép udvari nép, 
Ugy fogadnak öregi. 

Alig várják, hogy bezárják 
A sírásók vermedet; 

Hogy rághassák, s marconghassák 
Gyengén hizlalt testedet. 

Ez a pompás kép, ahol a férgek, mint valami udvartartás fogadják, majd pedig rágni kezdik 
a „gyengén hizlalt" testet, kitűnő kontrasztja az élők vidám halotti torának. A hasonló képek 
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sorozatát didaktikus rész követi, ahol a vers már vesjzít lendületéből, míg végül a költő azzal 
a figyelmeztetéssel búcsúzik olvasójától; hogy a váratlanul, lopva jövő halál „még ma" 
elérheti Őt is. 

Nyéki Vörösnek sokkal több érzéke volt a borzalmak, a kínok festéséhez, mint a 
boldogság és ragyogás ábrázolásához. Bár ez utóbbit kerülte, a Tintinnabulum-ban mégis 
rákényszerült, hiszen a menny a -végső dolgok egyike. A halál, ítélet, pokol erős és sötét szí
neket igénylő ábrázolása után azonban tolla elerőtlenedik, a négyesrímű tizenkettősben 
képtelen a dicsőült fényesség világának illúzióját kelteni, vízió helyett a mennyei boldogságot 
kizárólag retorikával próbálja — hasztalan — felidézni. Mennyire jellemző, hogy a menny
fejezetben az a rész emelkedik ki, amelyben felsorolja az üdvözült mártírokat, megemlítve 
haláluk módját is. Itt egyszerre ismét saját hangjára talál és meglepő terminológiai találé
konysággal tudja számos versszakon át a különböző kínos halálnemeket elősorolni. 

Nyéki Vörös barokk költői stílusának jellegét, fejlődési irányát talán a legjobban 
egyetlen kései Mária-énekén mérhetjük le, amely a Szent Kazimirnak tulajdonított Mária
himnusz igen hű fordítása. A magyar költő szakaszról szakaszra követi eredetijét, nem vesz el 
belőle, nem is ad hozzá, a fordítás során mégis a gótikus kecsességű sorokat minduntalan 
saját kifejezőbb, konkíétabb, vaskosabb, cselekményesebb barokk modorához asszimilálja. 
Az elvontnak konkréttá való átalakítására, a képszerüség fokozására példa a „Hujus mores, 
tanquam flores exornant Ecclesiam" sor fordítása : 

E Rósával, mint fáklyával, 
Isten nyája tündöklik. 

Az ezt megelőző szakaszban Mária éleiéről volt szó, Nyéki Vörös közvetlenül erre vonatkoz
tatja a rózsa metaforát, melyet a fáklyához hasonlít. így lesz az elvont fogalmat elvont 
képpel megvilágító latin „erkölcsök mint virágok" helyett az egyik konkrét képet egy má
sikkal felfokozva asszociáló „rózsa mint fáklya". Metafora helyettesíti az Ecclesia-t is, mely 
a magyarban a rózsa-fáklyával tündöklik, míg az eredetiben az erkölcsök csak $ díszítik azt. 
A stílus átalakításáfa még jobb példát nyújt az alábbi strófa latin és magyar változatának 
az összehasonlítása : 

Per te mundus, laetabundus, 
Novo fulget Iumine, 

Antiquarum tenebrarum,. 
Exutus caligine. 

Új világgal, és virággal 
Általad föld tündöklik; 

Setétsége, s büdössége 
Régi ködnek eloszlik. 

A magyarban több az akció : Nyéki Vörös a mondatot kettőre bontja, két állítmánnyal. 
Halmozásra törekedve a világ (világosság) mellé a virág-ot, a setétség mellé a büdösség-et is 
odailleszti. Végül a latinban szereplő „régi-sötétség köde" helyett nála „régi köd sötétsége" 
lesz : míg az előbbi absztrakció, az utóbbi realitás, a büdösség hozzátársításával pedig az 
érzékiséget fokozó frappáns kép. 

Nyéki Vörös barokk költői stílusa kissé egyoldalú, a lágyság, kecsesség, gyöngédség 
festése idegen tőle, nem tud elég széles skálán játszani. Az erőt, szenvedést, borzalmat, 
erős mozgást, az elemek kavargását azonban sikerrel tudja megeleveníteni, s é téren nagy 
szó- és képgazdagságról tesz tanúságot, különösen a Tintinnabulum-ban. A magyar költői 
nyelv fejlődésének egy új irányát is jelzik az „ítélet" hangulati aláfestésének szánt követ
kező versszakai : 
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A futásra semmi hely akkor nem lészen, 
Sem hegy, sem kőszikla akadált nem tészen: 
Mert az egész Világ talpig tűzben lészen: 
Még Pokol is akkor senkit bé nem vészen. 

Hegyek, völgyek téged el nem burithatnak: 
Mert, mint viasz tűztől, aként megolvadnak: 
Szörnyű ropogással Csillagok le hullnak,. 
És nagy sebességgel Egek is elmúlnak. 

Tengernek iszonyú kemény zuhogása, 
A Földnek szüntelen való indulása, 
Napnak, s Holdnak véres homálosodása, 
Ugyan meg-fonnyasztanak, s Vadak ordítása. v 

Oh ti Caucasusnak kemény vad szelei, 
Égi Palotáknak szép lakó helyei, 
Pokol dögleletes kénköves szelei, 
Es Ádámtól való Népeknek elei ! 

Ezzel a stílussal találkozunk majd teljes pompájában Zrínyi monumentális csataábrázolásai
ban, vagy a démoni hatalmak támadását megjelenítő mitologikus víziójában. Sebesség, 
zuhogás, ordítás, ropogás, a Kaukázus kemény, vad szelei, a Hold véres homályosodása :. 
ez az a költői terminológia, mellyel a világrészek csatájává felfokozott szigetvári küzdelem 
atmoszféráját érzékeltetni lehetett. 

Nyéki Vörös Mátyás költeményeinek hangulata, színei egy „utolsó ítélef'-freskó 
alvilági erőinek a gomolygását juttatják eszünkbe. Az olvasó elé sötét fenyegetésként mered 
a lopva közelgő halál, és az örökkévaló pokol, melybe „sok pórt, s koldust . . . kergetrrek". 
Kiadványai előtt hiába keresünk főurakhoz címzett dedikációt, nem nekik írták e költemé
nyeket, nem is hozzájuk szól a fenyegetés. Az ő számukra a sötét tónusú pokol-víziók ellen
pólusát írta meg a kezdődő barokk szépirodalom másik jeles írója, Hajnal Mátyás (1578— 
1644) jezsuita. Az Jézus szívét szerető szíveknek áftatosságára szíves képekkel kifőrmáltatott 
és azokrul való elmélkedésekkel és" imádságokkal megmagyáraztatott könyvecske-je 1629-ben 
jelent meg Ferenczffy első kiadványaként.35 Kiadó és író, Ferenczffy és Hajnal egyaránt 
Nyári Krisztinának, Eszterházy Miklós nádor feleségének dedikálják a könyvet, mely a 
mennyországba vezető utat, „az egész megigazulásnak is módját és folyását", mutatja meg, 
az „utolsó ítélef'-freskók mennyei jelenetének ragyogását árasztva. „Zászlós-Urak vígan 
Menyben helyheztetnek" — hirdette Nyéki Vörös,-Hajnal Mátyás most vállalkozott rár 
hogy az ország első asszonyát a mennybe kalauzolja. Míg Nyéki Vörösnél a négy végső dolog 
közül az első háromra, itt a negyedikre esik a hangsúly ; a pokolbeli kínok végtelensége 
helyett pedig a mennyei boldogság örökkévalósága tárul fel már a dedikációban : „bényelet-
tetel az feneketlen dicsőségnek fényességében, nem különben, mint a hal az tengerben ; 
mikor az Isten tebenned és te az Istenben leszesz". 

Hajnal könyve az irodalom egyik hagyományos műfajába sem sorolható : a műfajok 
egymásba olvasztásának barokk eljárására példa. A kis könyv tizennyolc fejezetének élén 
a németalföldi Wierix Cor Jesu amanti sacrum című barokk metszet-sorozatának képei sora
koznak, melyek igen népszerűek voltak Európa-szerte a jezsuiták között, s melyeket kis-
latin magyarázó versekkel is elláttak. Ezekben a vallásos emblémákban gyökerezik Hajnal 
komplex-műfaja, de ő nemcsak a latin versikéket fordítja magyarra, hanem minden egyes 

35 Kiadva: MIR 17. Bp. 1932. — A könyvre vonatkozó irodalom: IPOLYI AENOLD: 
Bedegi Nyáry Krisztina. Bp. 1887. 89—93.; az id. kiad. előszava BKESITS FMGYEstől; GAJIKÓ 
ISTVÁN: A XVII. század katolikus imádságirodalma. Bp. 1936. 26—7.; RÓNAY GYÖHGY: 
Misztika az ellenreformáció irodalmában. KatSze 1937, II. 652—4. 
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képhez még három rövid elmélkedést .és egy könyörgést csatol. E saját toldásaival, mely 
könyve terjedelmének túlnyomó részét képezi, válik el a későreneszánsz emblematika gya
korlatától. Az emblémák ugyanis arra szolgáltak, hogy a néző-olvasó intellektusát foglalkoz
tassák, hogy fejtörésre késztessék, ha pedig egyes humanista szerzők nem bíztak az olvasóban, 
akkor hosszabb logikus-didaktikus fejtegetésben magyarázták a rejtvényszerű kép értelmét, 
miként azt Rimay a virtusok vagy a Religio, Ádám János pedig az Amicitia esetében tette. 
Hajnal eljárása gyökeresen különböző. Ő is kevésnek tartja a képet és az alatta álló versikét, 

jle ezt ő nem magyarázattal egészíti ki, hanem megmaradva a kép szemléletében, misztikus 
látomásba ragadja olvasóját. 

A szerző maga „lelki comediá"-nak, „isteni játék"-nak minősíti művét, s bár nem 
valódi, színre kívánkozó drámáról van szó, megjelölése jogos, mert a mű valóban egy drámai 

- folyamat bemutatása, melynek koncepcióját, „a játék summáját" — a korabeli gyakorlathoz 
híven — már az ajánlólevélben előadja. A bűnös lélek szívébe fogadja Krisztust : ez a tárgya 
ennek a misztikus sacra rappresentazione-nak, ezt a témát variálja a tizennyolc jelenet. 
Joggal nevezhetjük az egyes részeket jelenetnek, mert az elmélkedések és könyörgések között 
rejtett belső dialógus lappang : a könyv hőse — maga a címzett, Nyári Krisztina — az „én 
lelkem"-hez intézett elmélkedésekben rádöbbenti lelkét a színszerűség illúzióját keltő kép 
értelmére, amire válaszul lelke a könyörgésben megadással esedezik Urához, azaz Jézushoz. 
Különösen az első tíz jelenet mondható mozgalmasnak : a bűnnel megrakott szívet, a lélek 
otthonát az ő ellenségei, vagyis a „világ" (fényes öltözetű hölgy), a test (buja tekintetű, 
meztelen alak) és az ördög, hatalmas hálóval igyekeznek tőrbe ejteni, de velük szemben Jézus 
indul megmentésére ; kopogtat a szív ajtaján, de nem bocsátják be ; addig lövöldöz a 
szívre nyilaival, míg mégis beengedik ; lámpát gyújtva megmutatja, minő undok férgekkel 
(bűnök) van az tele, ezeket kisöpri, majd szent izsópjának élő vizével megszenteli a szív 
belsejét ; virágokkal (erények) ékesíti, belé helyezi kínszenvedései eszközeit, s ő maga is 
beleköltözik. Ezután már kissé statikusan- folytatódik a „szent játék": a szívben immár 
uralkodó Jézus meggyújtja ott az elmélkedés és az ima tüzét, tanít, énekel, hárfázik, míg 
végül a mennyei örökkévalóságra érdemessé tett szívet megkoszorúzza. 

Ez a reneszánsz után oly kiáltóan anakronisztikus mű azáltal válik sajátosan mű
vészivé, hogy a bűnös lélek megtérítésének, Jézussal való egyesülésének misztikus comédiáját 
végigkíséri egy erotikus allegória : a menyasszony és mennyei jegyesének, misztikus násza. 
A szív ajtaján kopogtató Jézus, a menyasszony házának ajtaján zörgető és egyelőre bebocsát
tatást nem nyerő vőlegénnyel azonos, a Jézust szívébe záró lélek pedig a vőlegényét ágyába 
ölelő menyasszony tükörképe. A misztikus történet állandóan a profán költészet inventio 
poeticáival halad előre, a szívre nyilazó gyermek Jézus is a nyilaival szerelemre gyullasztó 
gyermek Amor „szent" travesztálása, s a bűnös, majd megtérő lélek szavai minduntalan az 
Énekek éneké-nek forró erotikájú soraiba csapnak át. A vallásos és világi elemek összeötvöző-
désének ugyanazt a folyamatát figyelhetjük itt meg, amely a korabeli festmények erotikus 

K
lobogású Magdolnáit, vagy Murillo Immaculatá-inak kihívó érzékiségét megteremtette. 
, A vallásos és erotikus szimbolika egymásbafonódó kettős vonala eleve megszabja . 

a stílus jellegét, s különleges stílusfinomságokat egy sokhúrú hangszeren való játszani tudást 
igényel. Hajnal Mátyás — ha nem is egyenletesen, de — könyvének több helyén meg tudott 
birkózni a feladattál. A „cselekmény" szálai néhol tiszta harmóniájú polifóniába egyesülnek, 
akárcsak a fuga szólamai, mint például a kopogtatási jelenet Könyörgése-ben : 

Magasztald az Urat, én lelkem, mert könyörületesen bánt teveled, az ő ingyen adott 
és minden érdemedet megelőző malasztját közölvén teveled, azaz sok szép belső sugallásokkal 
és kegyes serkengetésekkel, nem különben, mint valami zörgetésekkel ébresztvén a te bűnben 
heverő és elaludt szívedet. . . Tudni illik, nem különb szózatokkal híván téged, amint amaz 
lelki menyasszonyt Salamon énekében: Nyisd meg nékem, én húgom, én szeretőm, én galam-

' bom, én szeplőtelenem, mert rakva a fejem harmattal és az én fodorétott hajam éjjeli csepek-
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kel. Oh minden méznek édességét meggyőző édes szó!.S kinek nem lágyéthatnák meg kemény 
szivét ezek az kegyes igék? Kinek? Tudni illik neked, én szivem, ki az megnevezett rest és 
puha menyasszonnyal tunyaságodnak belső ágyas házábul hasonlóképpen feleltél a te mennyei 
Jegyesednek, mondván: Levetettem köntösömet; mint öltözzem abba? megmostam a lábai
mat; mint mocskoljam meg azokat? Ah kegyetlen felelet! Én voltam, Uram Jézus, én, ez a 
puha és háláadatlan menyasszony," ki nem egyszer, hanem sokszor kirekesztettem felségedet 
lelki házamnak szobájából. Én, aki annyiszor megvetettem a te drágalátos sugallásidat, 
siketségre vettem szép intésidet. De miért? Ah, mindenkor marcona és semmirekellő dol
gokért . . .36 

Egészen más próza ez, mint a Pázmányé. Az értelmi meggyőzésre törekvő logikus 
körmondatok hömpölygését itt csupa sejtetés, a gyakori kérdésekkel, felkiáltásokkal, felele
tekkel előidézett vibrálás váltja fel. Hajnal gondolatmenetét nem lehet a ratio útján követni, 
misztikus irracionalizmust, a középkori amor sanctus lehelletét árasztják képei, hasonlatai. 
Épít a manierizmus stílusvívmányaira, de a meglepő, gondolkodásra serkentő asszociációkat 
az értelem-zsongító szent érzelmesség kifejező eszközeivé teszi : ,, ím, Uram Jézus -— olvassuk 
a hatodik jelenetben —, az te szent prófétád intése szerint kezembe vettem szívemnek cita-
ráját, följártam lelki érzékenségemnek városát és piacit, föltaláltam sok undokságos vétkeim
nek nyomdokit."37 

A barokk stílusnak ezt a fajtáját Hajnal tudatosan választotta. Egyetlen hitvitázó művé-
ben,a Ki-tett cégér-ben (Pozsony 1640)nyoma sincs ennek a bensőségnekésáhítatnak,azalogikus, 
misztikus sejtelmességnek. Mint polemikus, Pázmány és Balásfi már kitaposott ösvényén jár, 
mert nem irodalmi elvek vagy egyéni hajlam, hanem a feladat természete írta elő számára 
az egyik vagy másik modor választását. Ő is azt a jezsuita írótípust képviseli, mint kortársai, 
csak Őt más feladattal bizta meg a rendje. Neki többnyire nem az ellenfelekkel kellett vias
kodnia, hanem mint Esterházy Miklós nádor udvari káplánja és gyóntatója, a katolikus párt 
vezérének udvarában kellett a hitélet elmélyítésén buzgólkodnia. Nem ellenérveket kellett 
leküzdenie, mint a hitvitázóknak, nem a protestánsok szájaíze szerinti, őket a katolikus 
vallásra csalogató imádságokat kellett írnia, hanem a régtől fogva katolikus érzelmű, általa 
már formailag is áttérített, s az ellenreformáció valóságos apostolává formált Nyári Krisztina 
számára kellett vallásos olvasmányt írnia. „Lelki comédiájá"-nak írásakor őt semmiféle 
gyakorlati meggondolás nem gátolhatta a barokk irracionális, misztikus irányának érvényesí
tésében, sőt éppen ilyen írást igényelt a katolikus vallás rajongójává nevelt asszony. Nem 
Hajnal könyvével kezdődik ugyan a misztikus elemek megjelenése a magyar barokkban, ebbe 
az irányba mutattak már Pázmány és Vásárhelyi Kempis-fordításai is, de. Hajnal lénye
gesen továbbment, nem elégedett meg a középkori misztika fordításban való felelevenítésével, 
hanem azt a barokk sajátos világképébe illesztette bele. 

Az ő könyve is szerves része a „négy végső dolog" irodalmának, szinte kiegészíti, 
teljessé teszi azt a képet, amit Nyéki Vörös Mátyás művei nyújtanak. Ő is a kor embereinek 
valóságos lelki szükségleteire reagál és egyben ő is tudatos propagandát folytat. A különbség 
oka a közönség : a népnek a pokoltól való félelem és vallásos aszkézis, a főúrnak a mennyei 
boldogság igézete és vallásos hedonizmus járt. Ezért tud a barokk szépirodalom már kez
detkor két különböző stílusváltozatot felmutatni. 

A korai magyar barokk írók második, a szépirodalmat is művelő csoportja ugyan
azokat a feudális osztályérdekeket szolgálta, mint Pázmány és írótársai. Ugyanúgy az ellen
reformációt propagálják, és az új barokk világképet igyekeznek kialakítani. De míg Pázmány 
és köre elsősorban a reformáció és a humanista tudomány ellen hadakozik, addig Nyéki 
Vörös és Hajnal a reneszánsz életszemlélet, életeszmény helyett akar mást nyújtani. Az ő 
műveik problematikája ezért irodalmi téren gazdagabb, bonyolultabb, a vallásos tematika 

36 Id. kiad. 38—9. 
37 Id. kiad. 51. -
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ellenére is több bennük a világi elem, s az új stílust is fokozottabban képviselik, annak elle
nére, hogy messze elmaradnak Pázmánynak, a maga nemében kivételes nagyságától. 

Pázmány, Balásfi, Lépes, Nyéki Vörös, Hajnal és a többiek munkásságával az ellen
reformáció egyre jobban terebélyesedő irodalma határozottan barokk jelleget öltött. A XVII. 
század első harmadában tehát joggal beszélhetünk barokk irodalmi irányzatról, mely időben 
a barokk képzőművészet megjelenését is megelőzte. A barokk azonban még nem uralkodó 
jelenség ekkor, hiszen a kor kultúrája egészében még későreneszánsz jellegű, s az irodalomnak 
is csak a katolikus vallásos ágában, vagyis egy jól körülhatárolható területén vert egyelőre 
gyökeret ; a világi irodalomban pedig még nyoma sincs ; Pázmánynak és társainak a fel
lépése ezért nem jelentheti még a magyar irodalom és művelődés új korszakának kezdetét, 
hanem csak egy új és nagy jövőjű irodalmi irányzat zászlóbontását. 

. . (Folytatjuk) . 

Tibor Klaniczay 
THE DEVELOPMENT OF HUNGARIAN BAROQUE LITERATURE I. 

The Baroque style appears in Hungarian literature first among the men of letters, 
mostly Jesuits professing the Counter Reformation, in the early 17th century. The Catholic 
counterreformation in Hungary was closely connected with the interests of the aristocratic 
class of big landowners which formed the social basis of the Baroque style and education. 
However the Baroque style was generally adopted by the aristocratic society only around 
1640, while prior to this date the Baroque developed within the bounds of the Roman Catholic 
Church, and the scholars of the Baroque literature were almost without exception priests 
or Jesuits. In the first third of the 17th century, — when in Hungary the late Renaissance 
education and literature were still dominating — a Baroque literary tendency of counter-
reformation and of Jesuitic trend appears: the first part of the study here published analyses 
the beginnings and the development of this tendency. The author deals first with the initial 
stage of the literature of Counter Reformation in the 16th century and points out that the 
Catholic writers still insisted on the traditional humanist education and forms. The first signs 
of the Baroque style can be discerned in the works of the Jesuits when they assumed the 
leading, part in the Counter Reformation. The Jesuits appeared first in 1561 in Hungary 
but they permanent by established themselves only half a century later. In 1616 when the 
most prominent Hungarian Jesuit Péter Pázmány became archbishop of Esztergom, the victory 
of the Jesuitic tendency within the Church was confirmed, once for all. At this time the 
colleges of the Society of Jesus were founded one after the other and they turned into the 
first homes of the Baroque education; Péter Pázmány himself has became the first great 
figure of early Baroque literature. Pázmány and his associates (Káldy, Balásfi, Veresmarti, 
etc.) leaved no stone unturned in order to convert and win the Protestant masses and for 
this reason the Baroque style assumed in their hands a rather simple form void of visionary 
and ecstatic elements. Pázmány's logical and monumental prose represented the only sound 
way in the development of the same against the Manneristic style then prevailing in Hungarian 
literature. However, Pázmány and his group of writers cultivated only the strict religions 
genre of literature: sermons, theological works, prayer-books and polemical essays, but not 
all aspects of the belles-letters. The first marks of the Baroque belles-letters appear at the 
same time in the works of another group under the auspices of the Royal Chancellery. The 
writers connected with this group: Bálint Lépes, Mátyás Nyéki Vörös and Mátyás Hajhal — 
all ecclesiastics — contribute to the propaganda of the Counter Reformation rather in ar
tistic forms adopting the Baroque style. Among them Mátyás Nyéki Vörös is the first 
remarkable Hungarian Baroque poet. In his poems conceived in the Baroque subject of 
"the four extreme causes", he contributed to call Baroque naturalism, especially by pain
ting scenes of horror. Mátyás Hajnal on the other hand, compiled a prayer-book in prose, 
dressed in literary form, seasoned with a certain dramatic plot, and characterised by 
recalling also a religious erotism and a mystical trend. 
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