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A MAGYAR MANIERISTA IRODALOM 

Az irodalmi folyamatnak stíluskorszakok, vagy nagyobb általánosítással, művelődés
történeti korszakok szerint végzett vizsgálata viszonylag újkeletű, s mint közismert, a mű
vészettörténeti korszakolás átvételéből született. Azt, hogy a magy irodalomnak reneszánsz 
korszaka van, csak Riedl Frigyes mondta ki először 1896-ban,1 noha akkor már Európa-szerte 
dívott a reneszánsz kultusza, Kari Borinski pl. 1884-ben kiadta Die Poetik der Renaissance c. 
művét, s benne Opitzot német reneszánsz költőként méltatta. A manierizmus pedig művészet
történeti kategóriaként is lassan nyert polgárjogot, noha J. Burckhardt már a Cicerone első, 
1855-ös kiadásában beszélt manieristákról. A képzőművészeti szakkifejezés, jórészt csak szá
zadunk húszas éveire állandósult, Weisbach egy 1919-es, Dvorak egy Grecoval kapcsolatos 
1921-es tanulmányában alkalmazza a szót stíluselnevezésként.2 Julius Schlpsser Die Kunst
literatur c. mindmáig alapvető könyve és Panofsky Idea c. híres műve szentesítik használatát, 
mindkettő 1924-ben látott napvilágot. Jellemző azonban, hogy a Wildpark-Potsdamban ki
adott Handbuch der Kunstwissenschaft megfelelő kötete 1928-ból az olasz manierizmust magától 
értetődő módon a Barockmalerei in den romanischen Ländern c. kötetben tárgyalja.3 Nem kí
vánok terminológia-történeti vizsgálódásokba bocsátkozni,4 nem kutatom a manierizmus
fogalomnak az irodalomtudományban való térhódítását, magyar vonatkozásban is keveset 
óhajtok megjegyezni, Tudomásom szerint a közelmúlt legnagyobb magyar irodalomtudósa, 
Horváth János sohasem használta, noha a magyar barokkról kedvtelve írt, s éppen.Werner 
Weisbach alapján tájékozódott,5 aki — mint láttuk — már szükségesnek tartotta a manieriz
mus terminusának művészettörténeti bevezetését. Marxista irodalomtudományunkban leg
először Klaniczay Tibor élt vele Garas Klára egyik könyvéről írt bírálatában,6 magam kissé 
részletesebben Rimay János műveinek kritikai kiadásáról készült ismertetésemben szóltam 
é nagy Balassi-tanítvány stílusának manierizmusáról,7 s ezt az álláspontot képviseltem éppen 
14 évvel lefolyt sárospataki barokk-vitánkon is.s Egy 1958-ban Prágay Andrásról írt tanul
mányomban a magyar manierista próza jellegzetességeit kívántam körülírni.9 A manierizmus
nak késői reneszánsz irodalmi és stílusirányzatként való szabatos meghatározása Klaniczay 
Tibornak egy 1960-ban kiadott tanulmányban történt meg.10 Bevonult a fogalom az Akadémiai 

1 A magyar irodalom főirányai 
2W. WEISBACH: Der Manierismus. Zeitschrift für bildende Kunst, Bd. 54 (1919); M. 

DVORAK: Über Greco und den Manierismus. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 1921. 
3 0 . Grautoff tollából 
4 Utalásként említem a Manierismo, Barocco, Rococo. Convegno internazionale, Roma 

21 -24 aprile 1960, Roma 1962 c. kitűnő kötetet. 
5 Barokk ízlés irodalmunkban, Napkelet 1924; újra Tanulmányok. Bp. 1956. 72—89. 
• ItK 1955. 384. 
7 It 1956. 239. 
8 It 1957. 53. 
»It 1958. 360-373. 

10 A magyar későreneszánsz problémái (Stoicizmus és manierizmus). It 1960. 41— 61; 
újra Reneszánsz és barokk. Bp. 1961. 303—339. 
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Irodalomtörténet első kötetébe is (1964), amely időhatárait a XVI. század legvégén, a XVII. 
század három-négy kezdő évtizedében jelölte ki. Ma már hazai kutatásunknak az európaival 
teljesen egybehangzó nézete az, hogy a manierizmus a reneszánsz stílus egyik változata, 
helyes megközelítése csak ebből az irányból történhet, s hazai irodalmi életünkben egy ideig 
a kibontakozó s mind lendületesebben érvényesülő barokk stílussal él együtt. A manierizmust 
a késői reneszánsz változataként határozta meg az a budapesti kollokvium is, amelyet a moszk
vai Gorkij Világirodalmi Intézet és Akadémiánk Irodalomtudományi Intézete 1969 júliusában 
rendezett.11 

Az irodalomnak mint a művészi tükröztetés sajátos módjának különleges természetéből 
következik azonban, hogy a korszakos stílusok (stílusváltozatok) vagy tágabban véve az irodal
mi irányzatok sajátos jegyei sokkal nehezebben ragadhatok meg, mint a vizuálisan adott, tehát 
látványt nyújtó képzőművészeteken. Nem okoz különösebb gondot Bronzino, Parmigianino, 
Pontormo, Vasari, Tintoretto, a flamand romanisták (pl. Jan Gossaert), El Greco vagy a prágai 
rudolfinus festők (Bartholomäus Spranger, Hans von Aachen, Joseph Heinz), a plasztikában 
Giovanni da Bologna, Ammanati vagy akár Benvenuto Cellini manierista stílusjegyeinek 
leolvasása, de pl. Tasso, Montaigne vagy éppen Shakespeare ily fajta minősítése jó érvekkel 
utasítható el, Rabelais (vagy festő rokona az idősebb Pieter Brueghel) manierizmusa — lega
lább is számomra — valószínűtlen.12 Vannak nemzeti irodalmak, amelyekből jóformán hiányzik 
a manierista szakasz (igaz, hogy ezekben a saját reneszánsz poézis is gyenge), ilyen pl. a német, 
itt a reneszánszot betetőző Opitz barokk jelenségként is felfogható, a sziléziai iskola pedig 
teljességgel az. Góngora érett reneszánsza szinte egyik napról a másikra vált át a barokkba. 

Nyilvánvaló, hogy az irodalmi vizsgálódás számára egyáltalán nem közömbös a stílusjegyek 
több-kevesebb szabatosságú körülírása, hiszen a manierizmus korszakához kötött világnéze
ti tartalmak, a reneszánsz válságának jelenségei, nem nyilatkoznak szükségképpen azonos 
formai megoldásokban. Ha más forrásokból nem tudnánk Tasso világnézeti-lelki válságáról, a 
Gerusalemme Liberata ugyan édes-keveset árulna el belőle: szerkezetében, alakrajzában már a 
barokk eposzt előlegezi, stílusának formai szépségei az érett reneszánszéval azonosak. 

Arnold Häuser nagy sikerű könyvének13 alapvetése nyomán az alábbiakban szokás körül
írni a manierizmus stílusjegyeit: a raffinált, különleges, a túlfeszített, a merész, a kihívó kul
tusza, a keresettség, sőt olykor a torzító szándék („affektirt Tänzerisches, Grimassenhaftes"); 
a virtuozitás, a látványos erőfeszítés, a magamutogatás; intellektualizmus, az értelmesen 
egyszerű vagy a naiv elutasítás; a kétértelműség, a problematikus keresése; a részletek túl
hangsúlyozása, összefoglalva — idézem —: „túlfeszítése a szépnek, amely így nagyon szép 
és épp ezért valószerűtlen, az erőnek, amely így erőlködés, akrobatizmus, a tartalomnak, amely 
túltelített és így semmitmondó, a formának, amely önálló és éppen ezért kiüresedő lesz'*. 
Egészen természetes, hogy a világirodalom számos alkotása nem vagy csak részben igazolja 
a manierizmus stílusjegyeinek ily fajta rendszerét, de ez a körülírás lényegében használható 
az európai irodalom 1530 és 1630 közé eső szakasza számos jelenségének minősítéséhez. 
Minthogy a bevezető előadás a manierizmus európai távlatait, társadalmi alapjait részletesen 
tisztázta* magunk a manierizmus magyar irodalmának felvázolását, figyelve természetesen 
a világnézeti tényezőkre is, a tartalmi és stílusjegyek felől kívánjuk megkísérelni. Benne van e 
szándékban az a meggyőződésünk, hogy európai szintű manierizmusról nálunk is csak határo
zott művészi törekvés és színvonal esetében lehet vagy érdemes beszélni. Aligha kell hangsú
lyoznunk, hogy nem minden retorikus szerkesztmény manierista stílusú, a századforduló 
válsághangulatát képviselő sztoicizmus nem jelentkezik szükségképpen manierista formanyel-

11 Vö. ItK 1969. 640. — KLANICZAY TIBOB: A reneszánsz határai és ellentmondásai, Kritika 
1970/1. 8 - 1 5 . 

12 L. A. HÄUSER alábbi művének 242. lapján 
13 Der Manierismus. Die Krise der Renaissance und der Ursprung der modernen Kunst. 

München 1964. 13-14. 
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ven, sőt erősen számolnunk kell az iskolai latin irodalomoktatás anyagának nagyfokú azonos-
~ ságával, állandósuló, a XVIII. század végéig, sőt azon túl is ható sztereotipiával. Számos, 

formai mesterkedés, amely a modern olvasót a manierizmus különleges fordulataira emlékez
teti, Ausoniusig, sokszor az alexandriai görög költészetig vezethető vissza.14 Ezekre gondolt 
R. Curtius, amikor a manierizmust világirodalmi állandónak nevezte.15 Mi, a tárgyalt stílus
irányzat történeti voltának védelmében, éppen az ilyen iskolás formai elemektől tagadjuk 
meg a manierista minősítést, noha megengedjük, hogy a reneszánsz késői szakaszában, akár
csak a barokkban is, a szokottnál nagyobb jelentőséghez juthatnak, növelik a stílus bonyolult 
voltának benyomását. 

Marcel Raymond a Pléiade és a manierizmus kapcsolatáról értekezve, a vizsgálódás számára 
hármas szempontot ajánl: tartalmit („au niveau des sujets, des thémes, des symboles — du 
climat moral"), szerkezetit („au niveau des structures, ou des types de structure interessant 
des ensembles formeis") és stilisztikait („au niveau du style, ou précisément des figures, dites 
de style, ou de pensée"). Érdekes, hogy a harmadik vizsgálódási szempont alá határozottan 
a szóképeket és a gondolatalakzatokat sorolja.16 Természetes, hogy e három ismertető jegy 
együttes jelentkezése adhatja meg igazán a manierista stílus jellegét. 

A magyar irodalomtörténeti rendszerezés eddigi eredményeivel nagy mértékben egyet
értve, úgy látjuk, hogy hazai manierista irodalmunk néhány jól elkülöníthető csoportra 
oszlik, noha ezek érintkezése eléggé gyakori. Az első csoportot Rimay körül jelölném ki, már í» 
amennyiben az ide tartozó sztoikus, protestáns literátorok a magyar nyelvű irodalom szempont
jából egyáltalán szóba jönnek, mint a századelő egyik szép manierista versét megíró Illés-
házy István, vagy a prózaírónak jeles Ecsedi Báthory István és kitűnő udvari papja a sztoikus 
Czeglédi János. Ide sorolom Pécseli Király Imrét, s bár Rimayhoz fűződő kapcsolatáról nem 
tudunk, vallásos verseinek némely stílusjegyei vele rokonítják, ide helyezem a prózaírónak 
igen jelentős ifj. Dorholcz Kristófot, az ő atyjához intézte Rimay Balassi-epicediumának 
ajánlását. Ennek a csoportnak erdélyi megfelelője Petki János, Ádám János, az unitárius ^-• 
zsoltárfordító Thordai János, akinek valószínűleg Epiktetos magyarítását is köszönhetjük, 
valamint Péchi Simon. A Rimay-körtől „nyugatra" helyezkedik el a katolikus költők-írók ^ , 
manierista csoportja: Péchi Lukács, Balásfi Tamás, Náprági Demeter, Gyulai Márton, Nyéki 
Vörös Mátyás és — valószínűleg meglepetést keltő besorolással — Pázmány Péter irodalmi 
munkásságának kezdeti szakaszában. Ide lehetne még iktatni több magyar jezsuitát, minden 
bizonnyal Dobokay Sándort is, velük azonban — főként a stílusvizsgálat szintjén — édes
keveset foglalkoztunk ez ideig. Protestáns volta és különállása ellenére is itt lehet a helye a 
latinul és németül dolgozó Lackner Kristófnak, már csak azért is, mert éppen a felsorolt ka
tolikus főpapokkal van kapcsolatban, s közvetlen prágai benyomásokkal rendelkezik. Több
kevesebb köze van a manierizmushoz a heidelbergi-herborni tanultságú, vagy egyéb nyugati 
központokban képzett és Bethlen Gábor vonzáskörében mozgó kálvinista értelmiségnek, akik 
közül első helyre Alvinczi Pétert tenném, noha gazdagon áradó, retorikus stílusa nem mutat 
erősebb manierista színeket. Szenczi Molnár Albert is csak néhány ponton érintkezik e stílus
irányzattal, legnagyobb műve, a zsoltárfordítás nem manierista jellegű, szemben Thordaival, 
aki valósággal törekszik a költői bravúrokra. Szepsi Csombor Márton prózastílusa csak udvari 
változatában nevezhető manieristának, Pataki FÜsüs János műve, a Királyoknak tüköré is 
csak részben. Fel kell azonban hívni a figyelmet Debreczeni Jánosra, aki versei mellett minden 
bizonnyal a Christianus suspirans szerzője is, Háportoni Forró Pálra, aki a retorikus stílusú 

-
14 Számos utalást tesz erre Ludovicus Piscator 1642-ben megjelent gyulafehérvári poéti

kája (RMK II- 591), amely egyébként ennek az iskolás „klasszicizmusnak" szabálygyűjte
ménye. 

15 Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern 19542. 16 La Pléiade et le maniérisme, a Les Lumiéres de la Pléiade c. kötetben. Paris 1966. 392. 



történetírás mestere és Medgyesi Pálra, aki Praxis pieíaíisában a manierista stílusékítés, 
szép példáit mutatja. Prágai András mint prózaíró e stílusirányzat csúcsteljesítményét alkotta 
meg, de mint költő is megnőtt azóta, hogy a Sebes agynak késői sisak c. gyűjtemény emblemati-
kus versei az Övéinek bizonyultak. Laskai János Lipsius fordításai az alapszöveg különleges 
stílusékítményeit már nem nyújtják, a szokványos retorikai rutinon kívül nincs bennük mű
vészi törekvés. E protestáns manierizmus latin—magyar gyűjtőkötete az Exequiarum Coe-
remonialium ... libelli duo, ezekben főleg Keserűi Dajka János és Geleji Katona István telje
sítményére érdemes figyelni. Elfér e csoportban még Miskolci Csulyak István is, noha in
kább csak verstechnikus, mintsem poéta. 

Említettük, hogy e csoportosulásnak alig nevezhető együttesek nem egy ponton érintkez
tek egymással. Rimay járt Erdélyben, közvetített az ecsedi kor felé, Szenczi Molnár megláto
gatta Lacknert és Rimayt. Ez utóbbi levelezett a katolikus főpapokkal, igen jó kapcsolatot 
tartott a Sárospatak — Kassa környékén élő írókkal és Rákóczi Györggyel. Alvinczi pártfogolta 
Szepsi Csombort, Szenczi élete végén Kassára, majd Kolozsvárra költözött, végül ő adta Med
gyesi kezébe a Praxis pietatis angol szövegét.17 

Arnold Hauser a manierizmust „a par excellence udvari stílus"-ként jellemzi.18 Magyaror
szágnak ugyan nem sok haszna volt abból, hogy II. Rudolf Prágájában bontakozott ki Európa 
egyik raffinált manierista központja, de a szűkebben értelmezett udvariság otthont kapott 
nálunk is a Felvidék nagyurai és az erdélyi fejedelmek körül. Figyelmet érdemel, hogy Rimay 
János Rákóczy Györgyhöz intézett híres 1629-es levelének az egyik vezető gondolata a magyar 
udvariság magasabb erkölcsi szintre emelése, s ebben — jellemző módon — irodalmi alkotá
sok mintaadását tarja fontosnak, így a Prágai fordította Guevara-műét. Pompázó manierista 
stílusban írt levelének egyik szakasza pedig így szól: „Most írogatok, raggatok Nagyságos 
Uram egy Satyrás dorgáló feddő írást a nem udvari udvariság ellen, amely nem udvari 
udvariság a Virtusnak háta megé vettetett gyaláztatásából, tövéből, gyökeréből Való kifor
dításából gyarapodik Országunkban, intvén abban az írásomba az elöljáróinkat, hogy a dögö
sült erkölcsű, csapza, gőzön gúz, cselefendi természetű, nadályforma és termető, keskeny hajó
kat orrok tövére nyújtakoztató, deli, hetyke, dicsegető, rusnya beszedő, trágár, szemtelen, 
nyelves embereket gyomlálgassák, irtogassák udvarokból hatok megé, házokat üresítsék 
tülök, a jámborságot, keresztyénséget, Virtusokat, jó erkölcsöket plántálgatván, nevelvén, 
gyarapítván, magok böcsületivel helyettek."19 

Színesen mutatja ez a.részlet a magyar udvarok erkölcsi fogyatékosságait, de egyben azt 
a moralizáló, sőt egyenesen vallásos tendenciájú szemléletet, amelyet a magyar manierizmus 
korszakának írói túlnyomó részben képviselnek. Rimay leírása egyezik azzal, amit Báthory 
Zsigmond udvaráról Szamosközitől, a Báthory Gáboréról egyebünnen (pl. Petki Jánostól 
és Weiss Mihály szatírájából) tudunk,20 de a puritán Bethlen Gáboréra már aligha áll. Innen 
érthető, hogyha magyar manierista irodalom majdnem kizárólag papi tollforgatói éppen e 
stílusirányzat csillogóan világias tematikáját, erotikus fűtöttségét, esztétikai hedonizmusát 
nem képviselik, legfeljebb az emblematikus ábrázolás iránt tanúsítanak némi fogékonyságot. 

A tartalmi szempontú vizsgálódás irodalmunkban kevés tipikusan manierista tárgyat 
vagy magatartásformát mutathat ki. Ilyen elsősorban a sztoikus életérzés, amely többnyire 
a mélységes, egyénileg átélt bűntudattal, az.önváddal kapcsolatos. 

17 L. Rimay összes műveinek krit. kiadását (Bp. 1955), Szenczi Molnár „Naplóját és leve
lezését" (Bp. 1898), Szepsi Csombor Márton összes műveit (Bp. 1968. 23—24), végül a Praxis 
pietatis előszavát (modern kiadása INCZE GÁBORÍÓI, Bp. 1936) 

18 A művészet és irodalom társadalomtörténete. I. köt. Bp. 1968. 986. 
19 ÖM 439. 
20 Szamosközy: Erdély története (ford. Borzsák István). Bp. 1963. 39-42 . - Weiss 
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Rimay János: 

vagy 

Mit mondjak vétkem sok, mint föveny szapora, 
Égig emelkedik bűzi s poshadt doha, 
De oszlatja, mossa irgalmad záoora 
Mint széltül hogy oszol fűz virágnak moha. 

Az vétkeket valljon kicsoda értheti? 
Nehéz súlyságokot, senki sem mérheti, 
S nem mindeniket is eszében veheti, 
Ki^rt haragodot de érdemelheti. 

Ne tedd nagyobbá bűnünk irgalmadnál 
Gonoszságunkot az te jó voltodnál, 
Melynek szikrája tisztább ez világnál 
S undokságánál.21 

Pécseli Király Imre: 

Testemet rutétó, lelkem undokétó vétkeimnek rútságát 
Méregnél halálosb, fekélynél fájdalmasb, bűneim poklosságát, 
Rólam el-tisztitsad, tengerben taszítsad azoknak undokságát.22 

Ecsedi Báthory István: 

Bocsásd meg bűneinket, téríts meg tehozzád: hadd tudjonk megtérni; éltess: hadd éljönk; 
vedd el az baromi képet róllonk az hét esztendők, azaz sok nyomorúságos esztendeink után.23 

Ez utóbbi szemelvényben az egyetemes protestáns bűntudat a. nemzeti nyomorúság mély 
átérzésével párosul, akárcsalTT^rnajThíres s az egész régi magyar költészetre roppant hatást 
gyakorló versében: „Oh szegény megromlott, elfogyott magyar nép". Felcsendül egyébként 
ez a szólam már az Epicediumban, s letörölhetetlenül viseli Balassi Bálint zsoltáros ihletű, 
de az egyéni keserűség hangjait hallató bűnbánó énekeinek hatását. 

Ily manierista válság-témának látszik a „négy utolsó dologgal" való foglalkozás; stílus
irányzatunk a barokk ízléssel osztozik rajta, helyesebben igazi látomásos, érzelmileg átfűtött 
változatait a barokk irodalom bontja ki. A halál képszerű bemutatása Szepsi Csombor Márton 
Udvari scholájában (1623)24 éppúgy szerepel, mint Darholcz Kristóf Novissima Tubafában, 
(1639)25 de rendkívül érdekes az a hosszú, szinte a barokk naturalizmus kíméletlenségével 
érintkező leírás, melyet Medgyesi Pál ad Praxis pietatisában (1636) a haldokló emberről. íme 
egyetlen kisebb részlete! 

Uram, minemű rettenetes akkor őtet nézni ágyában, ily halálosképen sebhedett állapotjá-
ban! Minemű hideg izzadások folynak le akkor az ő testén, miképen reszketnek tagjai l Feje 
lecsügged, orcája elszárad, orra elkékül, az álkapcsa leszakad, szeme gyökerei ropognak, 
nyelve tántorog, lélekzeti rövidek és föld bűzűek, torka és melle úgy annyira hörög, hogy min
den lélekzetiben láttatnak a szív előtt való részek elszakadozni és azontúl lelkét kibocsátani.26 

21 ÖM 60, 75. 
33RMKT XVII. század 2. köt. 1962, 9. 
23 INCZE GÁBOR: A magyar református imádság a XVI. és XVII. században. Debrecen 1931. 

103. 
24 ÖM (1968) 387-388. 
25 KOVÁCS SÁNDOR: Szepsi Csombor Márton prózastílusáról. Irodalomtört. Dolgozatok 

(Szeged) 8. sz. 1958, 57—60. Ez a dolgozat részletesen tárgyalja témánkat. 
26 INCZE G. id. kiad. 70. 
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Kovács Sándor Ivánnak nyilván igaza van,27 hogy ezek a leírások már aligha kerülték el 
Lépes Bálint secentista barokk stílusú Tükreinek (1616) hatását. Nyéki Vörös Mátyás Dialógu
sában (1623) és Tintinnabulumában (1636) viszont gazdagon fejlett, látomásos barokk stílus
ban kapjuk ugyanezt a témát: a manieristák moralizáló intellektuális tónusát a lenyűgözés 
szándéka váltja fel. 

A halál morbid, egyben naturalista hatású ábrázolása bizonyára összefüggésben van a késői 
reneszánsz emberének folyton gyarapodó anatómiai tudásával is. Emlékeztetek rá, hogy 
Vesalius De humani corporis fabrica c. nagy műve 1543-ban jelent meg Bázelben, s roppant 
befolyást gyakorolt a kor értelmiségére. A halottak képzőművészeti ábrázolása is kordivat, 
amint azt Jean Juste-nek XII. Lajosról és feleségéről készített megrendítően élethű szobor
képmásai (Saint-Denis) vagy Hans Mielich (Muelich) IV. Vilmos bajor herceget halálos ágyán 
ábrázoló képe mutatja.28 Ennek a különleges érdeklődésnek példáját adta Brandenburgi Katalin, 
amikor Kemény János nagy felháborodására megjelent Bethlen Gábor tetemének boncolásá
nál (1629): „De hogy derék dologra térítsem írásomat: láss egy csodás dolgot még asszonyi 
állatban, s még feleségben, s még oly méltóságos férjnek teste felett. Maga hagyásából mely 
nap meghala, ottan testét felbonták, beleit és szívét s egyéb belső részeit kivévén, melyben az 
doctorok forgolódván s az borbély és mi valahányan belső szolgák, Catharina, az fejedelem
asszony, nemcsak nem irtózá nézni, sőt egyiránt fogdosni, tapogatni az felmetélt testnek 
szívét, felhasított hasát s egyéb tagjait: de semmi szomorúságot nem tettete, sőt egy csepp 
könyvet sem ejte az istentelen, gonosz szivü, elvetemedett asszonyi állat."29 A különböző 
ars moriendi-k, pl. a Magyari Istváné (1600) és Illyésházi Gáspáré (1639) ugyanezt az elmú
lás-hangulatot erősítik.30 A sztoicizmushoz mint jellegzetesnek tartott manierista magatartás
hoz visszatérve, azt kell még megállapítanunk, hogy az Epiktetost tartalmilag híven tolmá
csoló Thordai János nem használja az ékes retorika eszközeit. Igaz, hogy erre az alapszöveg 
tömör, gnóma-szerű volta sem ad indítékot. Ismeretes, hogy a humanista világban Epiktetos 
tanai az Encheiridion rövid kivonataiban terjedtek el.31 Egyébként e tanok befogadását hatá
rozott vallásos színezetük könnyítette meg. Justus Lipsius nagyon kétértelmű sztoicizmusa 
is ebbe az irányba hatott, amint az a vele levelező Rimay Jánostól Laskai Jánosig egyaránt 
megállapítható.32 A Lipsius hirdette vallási türelem viszont csak a legmagasabb és épp ezért 
legszűkebb műveltségi körben volt otthonos. Egyfelől Balásfi és Pázmány, másrészt Alvinczi' 
de még a nyugodt kedélyű Szenczi Molnár is hevesen vitáztak „az ellenkező féllel", hogy a 
Bethlen Gábor politikáját támogató széles papi és udvari értelmiséget (benne Csombor Már
tont) ne is említsük. A sztoikus cons/anf/'a-fogalommal járó magatartást, amelyet magam is 
fontos manierista tartalmi elemnek érzek, Kíaniczay Tibor részletesen bemutatta, nem kell rá 
kitérnem.33 Itt kell említenem, hogy az erkölcsbölcselet, udvari, egyben keresztény sztoikus 
szineződéssel korunk jellegzetes műfaja: Szepsi Csombor Udvari scholá\a (1623), Prágai nagy 
Guevara-fordítása (1628), Szenczi Molnár De summo bono\a egyaránt ezt képviselik, de sokban 
érintkeznek vele Pataki Füsüs királytüköre, Lackner alább tárgyalandó művei. Ezeknek, 
sőt a Károlyi Zsuzsanna temetésére kiadott két reprezentatív kötetnek bibliai és történelmi 

• 27 Id. ért. 56. (Medgyesit nem említi). 28 HÄUSER: Der Manierismus, 238 1. és 205—207. kép, valamint uo. 264. kép és FRANZSEPP 
WÜRTENBERGER: Der Manierismus. Wien—München 1962. 193. 29 Kemény János önéletírása és válogatott levelei. V. WINDISCH ÉVA kiad. Bp. 1959. 
152. 30 RMK I. 315. és I. 689. (Mindkettő Beust-fordítás). 31 The Oxford Classical Dictionary. Oxford 1966. 324. és RGG. Tübingen, 3. kiad. II. köt. 
1958. 528-529. has. Thordai fordítását 1. KESERŰ BÁLINT kiadásában és tanulmányával, 
Irodalomtört. Dolgozatok, 34. sz. Szeged 1963. 3—44. 32 Rimay ÖM: 204. skk. — Laskai János művei sajtó alatt vannak, s a RMPE II. kötetében 
látnak napvilágot. 33 Reneszánsz és barokk, 310 skk., 327-330. 



példaanyaga nagymértékben azonos: a humanista-tudós művek szinte kötelező topos-tára. 
, Az európai manierizmus időszakában bontakozott ki az emblematika. Közismert, hogy az 

embíematikus ábrázolás hajlandósága a quattrocento műveltségében gyökerezik, s lényegében 
a Horapollo 1419-es felfedezése nyitott neki utat. Korai és a fiktív egyiptomi miszticizmus 
jegyében megalkotott változatát a Francesco Colonnának tulajdonított Hypnerotomachia Poly-
phili (1499) mutatta be^Az embléma mint műfaj azonban a késői reneszánsz terméke. Úgy lát
szik, hogy az első érett gyűjtemény megalkotója, Andrea Alciati (Augsburg 1531) még nem volt 
egészen tisztában a műfaj jelentőségével. (Meg kell jegyeznünk, hogy Alciatinak nem volt 
1522-es kiadása, amint Turóczi-Trostler József állította, és a kérdés szakértője Varga László 
is átvette tőle).34 Az embléma elmélete a XVI. század második felében bontakozott ki Paolo 
Giovio és Pierio Valerianio műveiben, ez utóbbi jelentékeny példát adott Horapollo-magyará-
zataival.35 A kérdés modern kutatói (Albrecht Schöne, Eugenio Garin, Paolo Rossi, Eric Iver-
sen)36 kiválóan tisztázták az embléma-kultusz ezoterikus világnézeti alapjait, jelenlegi gondolat
menetünkben azért nem kell róluk szólni, mert a magyar embíematikus irodalom viszonylag 
szegényes, ami van — Zsomboki János művének kivételével — a vallásos moralizálás területére 
esik. Egyébként az sem maradhat említés nélkül, hogy magyar nyelvű embléma-kötet kiadására 
sem a XVI., sem a XVII—XVIII. század folyamán nem került sor, noha francia, flamand, 
angol, spanyol és német nyelvű nemzeti változatok nem kis számban készültek, s a műfaj 
kb. 1770-ig eléggé divatos maradt Európában. Hasznos lehetne némi könyvészeti kutatás 
arra nézve, milyen külföldi származású embléma-kötetek fordulnak elő XVII. századi nemesi, 
polgári, egyházi könyvtáraink fennmaradt jegyzékeiben. Egyelőre még a magyar Sámboky 
1564-ben Antwerpenben megjelent embléma-kötetével sem találkoztam: pl. a két művelt, 
Európát járt humanista pap, Nyéki Vörös és Miskolczi Csulyak, úgy látszik nem ismerte,37 

vagy nem tartotta érdemesnek megszerezni. 
Lackner Kristóf könyvtárának jegyzéke nem maradt ránk, noha ő folytatta a legkiterjed

tebb embléma-író munkásságot. A Florilegus Aegyptiacus (1617) puszta értelmezés-gyűjtemény 
a Horapollo ál-egyiptomi tudományossága alapján Pierio Valeriano könyvéből, akit az „Author 
ad benevolum lectorem" c. előszavában „örökemlékezetű férfiú"-nak és „hasonlíthatatlannak" 
minősít. Kovács József megállapítása szerint Lacknernek csakugyan minden értelmezése 
tőle származik.38 A szerelmet pl. almával vagy hurokkal kell jelképezni, a bánatot letört nád
szállal, a hízelgőt méhecskével (mert szájában mézet hord, de farkában fullánkot); istent az 
önmagába visszatérő kör vagy a szem ábrázolja, a tisztátalan gondolatokat pedig a denevér. 
Látható, hogy itt Lackner csak az emblematika gondolati anyagának betűrendes felsorolásáig 
jut el. Az Emblematischer Tugendspiegel Batthyányné Lobkovitz Poppel Évának ajánlott 
tekintélyes kötete (1618) közelebb jár ugyan a műfajhoz, de lényegében mégsem igazi, rene
szánsz értelmű embíematikus mű. Van benne 8 Lackner metszette kép, megannyi erény kép
szerű ábrázolása, de hiányzik az emblémához szükséges inscripíio (legfeljebb a nehézkes címeket 

34 L. VOLKMANN: Bilderschriften der Renaissance, Leipzig 1923, 4—40; F. Colonnáról igen 
szép elemzés F. FLORA: Storia della letteratura italiana I. Milano 1954. 625—634, KABDOS 

^TIBOR: AZ Árgirus-széphistória. Bp. 1967. 45 —51; TUKÓCZI-TBOSTLEB JÓZSEF: Keresztény 
Seneca. Magyar Irodalom— Világirodalom, Bp. 1961. IL 200; VARGA LÁSZLÓ: Sámboky 
(Sambucus) János emblémái. Könyv és Könyvtár 4. köt. Bp. 1964. 204. 
; 3S Műveiket 1. VARGA LÁSZLÓ id. ért. 204-205. 

38 P. Rossi: Clavis universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria. Milano—Nápoli 
1960; EUGENIO GARIN: La cultura filosofica del rinascimento italiano. Firenze 1961. 143 — 
154 (Nóta sulFermetismo); EEIC IVERSBN: The myth of Egypt and its Hieroglyph. Copen
hagen 1961; A. SCHÖNE: Emblemata. DVjschr. 37 (1963) 197-231; HENKEL - SCHÖNE hatal
mas embléma-lexikona (Stuttgart 1967) minden részletre választ ad. Ennek ismertetése és 
kiegészítése Journal of English and German Philology, 1969. numb. 4. 

37 Könyvtáruk jegyzéke a RMKT XVII. század 2. kötetében. 
38 A Reneszánsz Munkaközösség 1969. dec. 13-i ülésén Debrecenben elhangzott eddig kia

datlan előadásában. 



tekinthetjük ezeknek), a tömör verset pedig végtelenül hosszadalmas erkölcsi fejtegetések 
pótolják, ezekben az erények történelmi és irodalmi példatára vonul fel. A józanul moralizáló 
vallásosság a mű minden lapjáról árad. Sámboky tág európai szemhatárú humanista bölcses
sége és határozott költői formaérzéke a kisvárosi polgár óvatos okosságának szintjére süllyed 
és a parttalan bőbeszédűség árjában úszik. Nem érdektelen annak a megjegyzése — mint erre 
már Kovács József felhívta a figyelmet —, hogy Lackner a hit-remény-szeretet három teológiai, 
az előrelátás-igazságosság-mérséklet-erő négy morális erénye közé, táblázatában éppen középre 
beiktatja a türelem (patientia) kiválólag polgári-sztoikus erényét. Emblematikus magyaráza
tokat erkölcsi-politikai elvekkel, tanításokkal kapcsol össze Lackner két más idetartozó műve 
is, a Coronae Hungáriáé emblematica descripíio (1615) és a Maiesiatis Hungáriáé Aquila. Angyal 
Endre jó példákat idéz belőlük, de Lackner jelentőségének nála található hangsúlyozását 
túlzásnak érzem.39 Mindent az európai közvagyonból vesz, kisugárzó hatása (pl. Saavedrára) 
aligha lehetett. 

Az emblematikus költészet lényegét jobban megközelítette Rimay János; Eckhardt Sán
dor kritikai kiadásában Emblémák és epigrammák címen egész csoportot tudott elkülöníteni 
verseiből.40 Mindjárt a legelsőnek, az Encomia et effecta virtutumnák argumentuma egy pictu-
rára hivatkozik, „kiben az Virtusok egy asztalnál körül ülve vadnak delineálva". Azután 
megállapítja, hogy a képnek nem lévén inscriptiója, magyar versekkel pótolta, valójában 
persze az emblematikus ábrázolás hosszadalmasan moralizáló subscription alkotta meg. 
Érdekes, hogy az erényeknek a középkorban szokásos hetes számát ő is alaposan megbővítette. 
Az Encomia virtutum c. versében szintúgy szerepelnek a tűrés és szenvedés erényei, mint 
Lacknernál, dé itt valószínűleg sztoikus célzattal. Jól sikerült a szerencse-embléma, amelynek 
picturá\k\ a költő az argumentumban leírja. Legterjedelmesebb emblematikus verse Rimay-
nak Az keresztyén religio ábrázatja, ez mint ismeretes, Beza egy képhez írt epigrammájának 
parafrázisa. Magát a latin verset pontosan Szenczi Molnár fordította le,41 Rimay egyéb 
verseiben is számos emblematikus ihletés található, így pl. az Owen-epigrammák átköltésében, 
de egyebütt is. Komlovszki Tibor szerencsés felismerése szerint a Sebes agynak késői sisak c. 
versgyűjteményt, amelyről régebben is nyilvánvaló volt, hogy képaláírásokat tartalmaz, 
Prágai Andrásnak kell tulajdonítanunk.42 ő sem emblematikus a szó műfaji értelmében, de 
közelít a festői és költői ábrázolás korszerűen divatos összekapcsolása felé. Nem valósítja 
meg persze az embléma magasabb, szimbolikus értelmet sugárzó-sugalló minőségi különbségét, 
amely egyébként Rimay moralizálásában, mindent kimondó bőbeszédűségében is elvész. 
Idézni kell még ebben a vonatkozásban Ádám János Amicitia-vevsét, amely a magyarázott 
képet is közli, saját nevét anagrammatikus inscriptióban jelzi, mottóként Petrarcát citálja, 
mindezek ellenére hosszú költeménye nem embléma-magyarázat, hanem fárasztó allegorizá-
lás.« 

Tartalmi szemlénket szeretnénk a szerelmi témára való utalással befejezni. Itt kell meg
mondanunk, hogy Balassi manierizmusában vagy éppen a barokk művészi vonásait feltételező 
elméletben nem hiszünk.44 Számunkra a Balassi-stilisztika és verstechnika kiteljesedése, 
meggazdagodása nem elég ahhoz, hogy őt 1589-tól manieristának minősítsük. Mindez a magyar 
reneszánsz költészet tetőpontja, és Balassi költészetében nem is előzmény nélküli. A késői 
reneszánsz erotikájának magyar megfelelőit elég ritkán találjuk meg; ami van, az is mindig 
az óvatos moralizálás, a látszólagos vagy valóságos erkölcsi felháborodás menedék-levelével 

39 Lackner Kristóf és a barokk humanizmus kezdetei. Soproni Szemle, 1944. 1. sz. 11—14. 
40 Bp. 1955. 135 skk. 
41 WALBAPFEL JÓZSEF: Szenczi Molnár Albert religio-emblémája. ItK 1932. 431 —432. 
42 KOVLOVSZKI TIBOR: Egy manierista „Theatrum Europaeum" és szerzője. ItK 1966. 

85-105. 
43RMKT XVII. század 1. kötet 111-120. 
44 GEORGE GÖMÖRI: The Slavonic and East European Review, 1968. 383-396. 
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jelentkezik. Nyilván nem gondolunk itt a Bedő Panna-féle trágárságokra,45 mert ezek a mű
vészinél jóval alacsonyabb rétegben helyezkednek el, hanem elsősorban pl. arra a Venus-
Diana certamenre, amelyet Eckhardt Sándor ovidiusi ihletnek tart, megformálásukban azon
ban Rimay legkülönösebb, éles ellentétekben leggazdagabb, éppen ezért leginkább manierista 
verseinek tekinthetjük őket.46 A nevezetes az, hogy Rimay mindkét álláspontot — a bujaságét 
és a szűziességét — egyenlő gondolatgazdagsággal, nyelvi erővel és ötletességgel képviseli; 
az ovidiusi kölcsönzések új formába öntése is mesterkézre vall. Hajlandók lennénk képző
művészeti szemlélet hatását is feltételezni (pl. Bartholomäus Spranger képeinek ismeretét), 
ha erre csak a legcsekélyebb bizonyítékunk volna. A szerelmi vagy általában a hedonista 
téma, életvitel a XVII. század első harmadának igényesebb irodalmában csak az elítélés hang
súlyával jelentkezik, mint Petki János Virtus et Voluptas certamenében,47 Nyéki Vörös Mátyás 
epikus szerzeményeinek (különösen a Dialógusnak) a világi pompát elítélő szép reneszánsz 
részleteiben48 és az első Comica tragoedia Lázár-jelenetében.49 Ez utóbbi művet egészében hajlan
dó volnék manierista alkotásnak minősíteni. Tárgyánál és jellegénél fogva itt kell említenünk 
a Constantinus és Victoriát, a magyar késői reneszánsz e szép és ez ideig kevéssé méltányolt 
termékét. A névteleneknek kéziratos énekeskönyveinkben fennmaradt, s a század első harma
dára datálható szerelmes verseit nem jellemzi magasabb művészi igényű manierista gondolati 
vagy formai alakítás, megmaradnak a Balassi által meghonosított reneszánsz ízlés népszerű, 
olykor a sztereotípiákig egyszerűsödő változatánál.50 A vallásos,fogantatású prózából a rene
szánsz szerelmi költészet nagyon meggyőző párhuzamait emelte ki Kovács S. Iván a Novissima 
Tuba elemzése során,51 ezek azonban csak stilisztikai, nem tematikai rokonságot jelentenek. 

Egy tartalmi-eszmei szempontból sem jelentéktelen kérdésre hívom még fel a figyelmet: 
a mitológia kezelésére és interpretációjára. Érthető, hogy a klasszikusokon, nagy mértékben 
Ovidiuson iskolázott költők bőven hivatkoznak mítoszokra, de olyfajta önálló alakításuk, 
kezelésük, amelyet a kutatás pl. a Pléiade költészetében kimutat,52 nálunk alig fordul elő. 
A reneszánsz korban igen népszerűek a Heraklés-mítosz különböző változatai. Balassi ragyogó 
költészetében mindössze két említése található a görög hérosnak,53 mindkettő a szerelem 
az utóbbi éppen a féltékenység áldozataként tünteti fel. Petki szentel neki néhány szakaszt, 
mint a Voluptas követőjének, Silius Italicust írva át.54 Úgy látom, hogy^Rimay számára Pallas 
alakjának van mintegy személyes mondanivalója, különösen Balassival kapcsolatban hivat-

. kőzik rá többször. Már az Epicedium II. részében Pallas jelentékeny szerepet kap Balassi 
megdicsőítésében (szó volt róla a Darholcz Kristófhoz intézett előszóban is, akárcsak ugyanitt 
Hercuíesrőí), de költőileg igen hatásosan a Tolnai Balog János epigrammájának sikerült 
fordításában, amelyben ugyancsak Balassi érdemeinek különleges rangemeléséről van szó: 

Nem engedem tőlem őt elvonni másnak 
Sem neked Apolló, sem harcoló Marsnak, 
örvendvén maga is az velem lakásnak, 
Tartom őt magamnak válhatatlan társnak.55 

45 Kiadva RADVÁNSZKY BÉLA: Rimay János munkái. Bp. 1904, 129 — 130. Vö. GEB/ÉZDI 
RÁBÁN: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig. Bp. 1968. 441—442. 

46 ÖM 57-58 . 
47 RMKT XVII. század 1. köt. 1959. 310. skk. 
48 RMKT XVII. század 2. köt. 1962. 138-140. 
49RMDE. II. 1960. 43-88 . 
50 A magyar irodalom története. II. Bp. 1964. 100 — 105. 
51 L. a 25. jegyzetben idézett értekezését 
52 R. E. HALLOWELL és R. E. HALLMARK tanulmányai a Lumiéres de la Pléiade c. kötetben, 

Paris, 1966. 241-270. 
53Krit. kiad., 1951. 19. és 85. sz. 
51 RMKT XVII. század 1. köt. 319-320. 
55 ÖM 46. 
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.Rimay szániáxa^alassi-doctus poéta volta (Pallas) nagyobb jelentőségű, mint poéta volta 
(Apollo) jvagy szerelmes szenvedélye (Venus). Mindezzel a magasabb irodalmiság tekintélyét 
akarja biztosítani, saját költői önérzetét emeli. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a reneszánsz 
ember számára a görög mítosznak sokkal több realitása volt, mint napjainkban s ha pogány 
istenekben nem hittek is, egy-egy név gazdag asszociációs kapcsolatokat idézett fel, szinte 
babonás-misztikus légkör vette körül, a hősök-félistenek világát meg egyenesen történeti 
valóságnak tartották, mint erről Apáczai Encyclopaediá-\a segítségével bárki meggyőződhet.56 

! Van példa Rimayban egy-egy mítosz eltorzítására, keverésére is, mint pl. a kritikai kiadás 
35. darabjában: az argumentumban pontosan megkülönbözteti Circét és a Sirént, a vers; 
moralizáló lendületében viszont egybemossa őket.57 A mitológia zsúfolt, de szokványosán 

11 felületes kezelésére jó példa Gyulai Márton Epiniciája.58 Említi Heraklest, de a manierista 
jelképnek tekintett krétai Labyrinthust is. A mitológiai példatárba sűrűn vegyülnek aaz ótes
tamentum hőseinek jeles tettei. 
^zjemlénk második ízületében a szerkezeti kérdések vizsgálatának kellene következniök, 

ily fajta megfigyelésekben azonban éppen nem vagyunk gazdagok, legfeljebb általánosságban 
szoktunk beszélni a manierista művek kompozíciójának laza vagy éppen esetleges voltáról.59 

Azt hiszem azonban, hogy a kiegyensúlyozott reneszánsz szerkezetnek a manierizmus korában 
végbement széttöredezéséről már csak azért is nehéz beszélni, mert a magyar reneszánsz 
alkotásai közül is kevés vált ki harmonikusan kiegyensúlyozott szerkezetével. Egyébként 
is a geometriai alapú szimmetria nem az egyedüli reneszánsz szerkezeti elv. Ariosto Orlando 
furioso\a minden vitán felül az olasz irodalom legszebb reneszánsz alkotása, noha tudatosan 
választja, Boiardóhoz kapcsolódva, a francia lovagi epika laza technikáját. Inkább azt kell 
csodálni, hogy egy-egy kaland önmagán belül mily remekül kerekíti ki az esedékes költői 
mondanivalót. A kompozíció problémája egyébként Itáliában is csak az arisztotelészi irodalom
magyarázat során válik elméleti kérdéssé, ennek ismeretét azonban nem nyomozhatjuk a 
magyar manierista irodalom képviselőinél.60 Balassi legtöbb verse (nem valamennyi 1) csaku
gyan harmonikus szerkezetű remeklés, de hozzá hasonlót csak Bornemissza E/eWrájában 
vagy Heltai legjobb novelláiban kapunk. Rimay közvetlenül kapcsolódik ugyan Balassi 

^
példaadásához, ennek ellenére nála csakugyan megfigyelhető a szerkezeti lazulás, helyesebben 
szólva a moralizáló-vallásos tartalomnak a formaadás fejére lázadása, ezzel azonban csak a 

v> i XVI. század prédikátori verseinek gyakorlatához tér vissza, nem mondhatjuk tehát eljárását 
^ különösebben manieristának. Sőt azt tapasztalom, hogy számos tartalmilag és stilisztikailag 

í 
d igazán manierista verse (pl. a Venüs-Diana certamen, a Fortuna-embléma, maga a sokat 

idézett „Ez világ mint egy kert" vagy a Laus mediocritatis) szorosabb kötésű, mint a többi. 
Pécseli Király ihletett költő, és többnyire szépen alkalmazkodik a harmonikus forma kö

vetelményéhez, ott lép túl rajta, ahol oktatni-magyarázni akar.61 A zsoltárfordító Thordaitól 
nehéz önálló szerkezeti megfontolásokat számonkérni, elvégre egyházi használat számára 
készült verseiben a bibliai szöveg terjedelme és gondolatainak rendje előre megszabta a költe-

;npányj?első formájátjBeza és Buchanan nagyszabású humanista zsoltárátköltéseinek követé
sére viszont csak a velük egyenrangú Balassi Bálint mert vállalkozni, teljes sikerrel. 

A prózai szerkesztmények lazasága eléggé törvényszerű volt: Rimay még kisebb írásai 
gondolati rendjének kialakításában is nehezen fegyelmezte magát, a „Fejedelmeknek serkentő 
óráfa"-ié\e óriási gondolati konglomerátumok pedig általában az ún. „á propos" eszmemenetet 

• 56 Bp. 1959. (Magyar Klasszikusok) 310-313. 
"ÖM 77-79. 68RMKTXVII. század 1. köt. 104-108. 
59 KI-ANICZAY TIBOB: Reneszánsz és barokk, 335. 60 L. Az olasz reneszánsz irodalomelmélete c. kötethez készült bevezető tanulmányomat. 61 RMKT XVII. század 2. köt. 5. vagy 7. sz. 



tették divatossá: mindig elmondani azt, ami éppen az író eszébe jut. Jellemző példája ennek a 
szerkesztő elvnek a Guevara-fordítás Prágaitól származó hosszú bevezetése. A korabeli prédi
kációk, de a későbbiek is, terjedelmes voltukkal és sokfelé kalandozó gondolatmenetükkel 
tűnnek ki, ez a prózai műfaj alkalmas minden tudnivaló felvételére. Leginkább még az érzel
mekre számító halotti prédikációk tartanak meg bizonyos hangulati egységet. Pázmány prédi
kációinak kiváló szerkezete a nagy szónok fölényes intellektusának eredménye, mert általában 
a barokk szónoklat sem szorosabb kötésű, mint manierista elődje volt. 

A szorosabb értelemben vett stilisztikai vizsgálódás vonatkozásában rendelkezünk a legtöbb 
modern megfigyeléssel. A sajátos manierista stílusalakitás ismertető jegyének — teljes joggal 
— a különleges szóképet szoktuk tartani! A csodálkozás kiváltásának, a meglepetésnek szán-
dékaTíilrofjyolult érzékletek ébresztésére irányuló törekvés manierista vonás,' a képzőművé
szet hasonló stílusjegyeivel rokon. Minthogy tudományos ülésszakunk: korreferátumainak 
túlnyomó része stilisztikai jeílegű, ebben a vonatkozásban előadásom korlátozását kötelessé
gemnek érzem, példáim pusztán illusztratív szándékúak. 

Rimayból válogatva: „Szerelem micsoda, tövisből szőtt csoda"; „egy dög férj" (szinte 
visszataszító metaforái); „a bujaság fát körül nőtt örmények" (értsd: örvények; a képet alig 
lehet végiggondolnál); „Ifjúságom vére gonoszságom teje". Egy egész versszak érzékeltetheti 
az ilyen képek együttes hatását: 

i 
„Rútságtól melegszik, bűnöktől hivtözik ifjúság forró heve, 
Ezer ékes alak, mint vizekben halak, úsz ő gyönyörűsége, 
Kedve mulandókra, szemei játékra vadnak néki függesztve, 
Puha lágy ruhákra, (fertelmes ágyékráyiagy gyakran vonsza szive". ^ 

Egy vallásos versből „Esésem nem Iött csonkult sértésemre," „híg nád" (egészen különleges 
jelzői). Máshonnan: „Bűnöm bűziben, pokol tüziben" (a stilisztikai keresettség verstechnikai 
bravúrral is jár!). Különösen szép, s egészen modern hatású: „ne legyen rémült hólt szívemben 
lengő hitem". Az „Ez világ"-ból: „senyvedt zsindel kit ó házról széllel tétova hány nagy szél
vész", „Sőt az halálos Sóid, mint rosszul szántott hóid, ha sok is keveset ér" (két önálló metafora 
hasonlattá egyesítése s intellektuális, értékelő lezárása). Egy más vallásos versből: „Sátora 
árnyékát ott kézivel mindjárt rám téríti s eltitkol" (a bibliai kép mozgóvá tétele: „az Űr 
sátorának árnyékában tartózkodni jó" — ennyi volt az eredeti kép). Különleges képek soroza
ta a híres „Oh szegény megromlott, elfogyott Magyar nép", kiemelkedően fordulatos az „ínsé
ged nő s árad, veled egy ágyban hál". A következő gondolatot és képet egyenesen a rím hívja 
elő: „Bő étkeid helyett rakodik apró tál."62 

Pécseli Király Imre szerényebben él a manierista stilisztika eszközeivel, jobban kapcsolódik 
Balassi tiszta reneszánsz képrendszeréhez („Tsillagok szépségét vallyon 's ki láthatná, A' 
sűrű sötétség ha nem ostromlaná"), de nála is akadnak a korstílust idéző képek: „Rút bűneim
nek meg-siratására, Adgy vizet szememnek ásztatására". Valóságos stilisztikai telitatálat ez 
a sor:" Iram ezt nagy búmban, mint egy kék mirigyben". A hasonlat az Európát szerteszéjjel 
pusztító pestis metaforikus rávetítése a hazafias bánatra, egyben kitűnően tolmácsolja a lét
bizonytalanság hangulatát.63 

Prágai András — mint Komlovszki Tibor mondja — szintúgy „szelídebben manierista", 
de ő is követi a korstílus sodrát, a láttató képek kedvelésében: az ilyen fodulatok „szívben 
főtt álnokság", „ajtó sarka közé szorittám körmömet" (politikai értelmezésben 1) világosan 
erre mutatnak.64 Thordai János manierista stílusáról szépen értekezett Varga Imre. Megálla
pította, hogy zsoltárfordítónk kiszűri a héber gondolatvilág tárgyi és stílusbeli elemeit, szinte 
korszerűsíti az ótestamentumi líra eszköztárát. Rimay is írhatta volna a következő strófát az 
ellenségről: Mi «2 Rimay ÓM 50, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 69, 70, 76_, 83. ... 
" ™ RMKT XVII. század 2. köt. 20, 25, 18. ,© . * 

64 KOMLOVSZKI TIBOR, ItK 1966. 94-95 . 
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Mint az éh oroszlyán el szaggat, tép és nyő, 
Szive nem hús,hanem kemény acél és kő, 
Ártatlan vérben forr, buzog, rottyog és fő, 
Tűzzel, vassal kerget, mint fene vad úgy jő 

Itt, mint Varga Imre helyesen jegyzi meg, nem a párhuzamos gondolatsorok halmozó ismét
lése a manierista stílus-sajátosság, hanem a különleges képrendszer és a keresetten mesteri 
rímtechnika. Legyen elég utalni rá Varga Imre gyűjtéséből, hogy Thordai számára a hajnal 
„szép tejként fehérlik". A bűn miatt elhomályosuló szeme, mint a „megsetétült erkély". A 
bűntelen ember Isten kedvében rak fészket és ott jót költ, nem vétket. Nyilván igaza van 
Thordai méltatojának abban is, hogy a zsoltárfordító stilisztikai manierizmusa nem egy ponton 
már a barokk felé mutat.65 

A vulgáris szintre csúszott manierista versfaragást szemléltesse Miskolci Csulyak István 
szakasza,.amely a liszkai tanács ebédjén elhangzott köszöntőjéből való: 

Tudgja az meg tőlem pénzel jar az boltsu, 
' disznót meg hizlalja amaz hitvan otsu 

ékes ember kinek az dereka kartsu 
Pengő az ezüstből forrasztott sarkantiu.66 

Ez természetesen távol áll minden művészettől, pusztán azért idéztük, mert a félnépi-népi 
kádenciák korai elődje. 

Nem fejezhetjük be a lírai stílus szemléjét anélkül, hogy a XVII. század elejének egyik 
kiemelkedő szép versére, a Debreczeni Szappanos János alkotta Militaris congratulutióra ne 
utalnánk. Latin címével és disztichonos latin dedikációjával bizonyítja, hogy a retorika sza
bályai irányítják a költő tollát; a magyar vers érvelő-bizonyító, támadó-védekező gondolat
menete is a gyakorlott szónokot idézi, a stílus azonban a reneszánsz vitézi költészeté, amanierista 
fordulatosság inkább csak a császár, a németek és a jezsuiták ellen irányuló támadó vágásaiban 
nyilvánul meg: 

Az sok szent szerzettel, Húst vesztő péntekkel, Siet vala mi reánk: 
Mise faragokat, Nyirt jesuitakat, Hoz vala hogi tartanak: 
Noha viasz nekül, Délben giertia nekül, Jol látott Eccle- siank.67 

A manierista prózastílus vizsgálatára is történtek kezdeményezések, rá kell azonban mutat
nunk, hogy a XVII. század első harmadának jelentékeny prózai termését nem sorolhatjuk 
egészében e késői reneszánsz stílusirányzat hatókörébe. Nagyon jelentékeny művekben, pl. 
Kecskeméti Alexis Jánosnak a század első évtizedében keletkezett beszédeiben, nyoma sincs.68 

Utaltunk már régebben arra,69 hogy Rimaynak három prózai stílusváltozata van, s ezek közül 
a „fentebb stü"-t, a manieristát csak meghatározott célokra és arisztokratikus környezet 
számára használja. Prágai-dolgozatunkban70 e próza stílusjegyeit az intellektuálisan kiszámí
tott retorikus figurák (az ellentétezés, a halmozás, a felfüggesztés) ügyes alkalmazásában 
és természetesen a képszerűségnek a líraihoz hasonló eluralkodásában láttuk. Nagyon jelleg
zetes ebben a vonatkozásban a jelzőbokrok ügyes alkalmazása. Csak erre idézünk példát. 

Prágai: „Az bekoban pányvázot hatlábu lovakon ékes beszéddel tánezoló bölcsec" 
„ . . . csac álomtól fayzot és setét éyczakától születet tudatlan embe r . . . " 

«VARGA IMRE: ItK 1968. 541-554. 
66 RMKT XVII. század 2. köt. 84. 
67 RMKT XVII. század I. köt. 259. 
68 RMK I. 510. sz. 
69 L. a 7. sz. jegyzetben idézett dolgozatunkat 
70 L. a 9. jegyzetet 
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Rimay: „szép pirossággal gyönyörködtető, tudomány ékességivei elvegyített, teljes magyar
ságú megért édes cseresznye"71 

Medgyesi: „ez árnyékként múló életnek veszélyes és idvesség akadályoztató gondjainak 
tövises bokrai között való magafeledése embernek . . ,"72 

A jellemző helyeket tucatjával sorolhatnánk tovább. Ez a stílusfogás átmegy a barokkba 
is, világosan nyomon követhető Faludi prózájáig. A metaforák kedvelése, sőt concetto-szerű 
használata már a manierista prózában igen kedvelt. Elég ha itt megint Rimayra, e modor nagy 
mesterére hivatkozunk: „a tudomány szép kamokáinak felemelt virági veressen látathatnak 
a tudós szemektül".73 

Ügy vettem észre, hogy e virágos manierista stílus körébe kell utalnunk Pázmány Péter 
korai vitairatainak sok szellemes és nyelvi erőben páratlanul gazdag részletét. Legyen elég az 
öt szép levélre hivatkoznom. Maga az alapötlet is telivér reneszánsz paródia és az Epistolae 
obscurorum virorummai tart rokonságot, amelyben — mint ismeretes — a humanisták áltaí 
sarokba szorított bárgyú skolasztikusok folyamodnak védelemért és érvekért a nagyhírű 
Ortuinus Gratius magisterhez, akár a Pázmány kigúnyolta együgyű prédikátor Alvinczyhoz. 
Nagy stilisztánk egyenesen játszik ezzel a tekervényesen kanyargó írásmóddal, magának 
is tetszik, protestáns ellenfeleinek irályát is kigúnyolja vele: 

„Szerető Uram, sok dolgokat kerengetél össze a te szemfényvesztő és teczés-szerént-vaíó-
bizonyságidba és nyelvednek vitorláját megeresztvén, igen nyakunkba akarnád rándítani az 
hálót, ha szerét tehetned." 

„Az Úr mezejének és Christus csürinek vigyázó kerülőjének Alvinczi Péter uramnak." 
„És noha elsőben mohón nyula dolgához, azt alítván, hogy lágy körtvélyben harap: de 

foga törésével érezvén, hogy baraszk-magra talált, békét hagya az töb leveleknek; az az meg-
esmerteté, hogy rósz pora volt, és nem mindgyárt buggyan, mihent párállik az Praedikátor 
Uraimék pattantyúja."74 

Hangsúlyoznunk kell, hogy itt nem annyira a láttató képszerűségről vagy a retorikai 
figurák széles körű használatáról van szó, hanem a magyar köznyelv szóláskincsének, szemléletei
nek sikerült mozgósításáról. Tud hasonlót Szenczi Molnár Albert is a De summo bono szatirikus 
részleteiben.75 Pázmánynak maga által is komolyan vett stílusa, a Kalauzé vagy a prédikációké 
— minden mértéktartása ellenére — már az orgonazengésű barokké! 

Ennek a manierista magyar prózának még több, ha nem is mindig Rimay modorú, válto
zatát sorolhatnánk elő: a XVII. század első negyven évének prózai alkotásai még sok érdekes
séget rejtegetnek. Alvinczy Péter stílusa alapos vizsgálódást érdemelne. Nem mozog a Rimay— 
Prágai-féle „fentebb stíl" régiójában, de mestere a retorikának, sokszor a szellemességnek, ha 
nem mérkőzhet is váradi iskolatársával, Pázmány Péterrel. Igen ötletesen és a kor allegori
záló ízlése szerint aktualizált pl. egy középkori példázatot postilláinak II. könyvében (1633) 
az ördög tíz lányáról, akiket különböző társadalmi rendeknek házasított el. Csak utolsó mon
datát idézem: „Tizedik leánya volt Fornificaíio, azaz Paráznaság. Ezt, mint mondám, egy 
bizonyos rendnek nem házasította, hanem közönségesen kereskedik ezzel, melyhez mind ud
variak, papok, szerzetes emberek, tolvajok, kalmárok, mesteremberek etc. hozzá férnek és 
általa az ördögnek vejeivé lesznek."70 

Az intellektuális magatartást e kor embere jellegzetes tulajdonságának szoktuk tartani, 
noha tele volt érzelmi fogékonysággal és ennek, a retorikus stílus formái között, számos jelét 

71 It 1958. 368., ill. Rimay ÖM 42. 
7* INCZE G. id. kiad. (1936) 15. 
73 Rimay ÖM 40. 
74 Pázmány Péter összes művei (Egyet, kiad.) II. köt. Bp. 1895. 517, 558. és IV. köt. Bp. 

1898. 798. 
75 Idéztem pl. Fii. Közi. 1956. 507. 
76 Alvinczy Péter (Szemelvénygyűjtemény INCZE GÁBORÍÓI) Bp. 1935. 133 — 134. 
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adta. A Négy szép halottas prédikációk ilyen vonatkozásait legutóbb Kovács S. Iván elemezte." 
Hinnők-e viszont, hogy a racionalista, erősen dogmatikus Geleji Katona István ily szép érzelmi 
lendületű, művészi sorokat írt le? 

„Soha semminemű halálnak kínjaiban fetrengő, semmi csigára vonatott ember felől nem 
olvastuk, hogy vérrel verítékezett volna, de imé a kínok miatt Krisztus Urunk testében a 
vérerek megszakadoztanak, a pórusok megnyilatkoztanak és szent testén a vércseppek le-
görgöttenek... Az emberek úgy isszák a vétket, mint a vizet, azért annak a Krisztus véres 
verítékével kell vala kicsapoltatnia, ő vala az Isten haragjának sajtójába tétetett szőlőgerezd, 
kinek mind vére facsarodtáig oda kell vala szoríttatnia."78 Éppen csak utalok Debreczeni 
János Christianus suspiransára (1615), amely ennek a protestáns jellegű, manierista stílusú 
kegyességi irodalomnak szép terméke.79 

Befejezésül az volna kötelességünk, hogy egyetlen alkotás elemzésével mutassuk be a tar
talmi, szerkezeti és stilisztikai tényezők együttes jelenlétét, stílusalakító hatását. Erre a leg
alkalmasabb Rimay János Balassi-epicediuma lenne, s e feladatot meg is kíséreltük már egy 
1964-ben írt francia nyelvű dolgozatunkban.80 E vázlatunk kiegészítésére azonban a jelenlegi 
összefoglaló szemle sem nyújt alkalmat. Mióta a trebosztói töredékeket megismertük, az epi-
cedium tudatos szerkesztése, sztoikus és egyben irodalmi irányulású ideológiája még világosab
bá vált. Maga a verses mű a keresztény és antik mitológiai elemek, a különböző retorikus 
műfajú költeménytípusok oly üg_y^s_váltogatása ill. contaminatiója, a manierista stilisztika 
oly színvonalas alkalmazása, hogy a magyar késői reneszánsz legjelentősebb alkotásának kell 
tekintenünk. Vele kezdődik egyébként az a minőségileg más, amelyet művészi szempontból 
Balassi után újnak nevezhetünk. A magyar manierizmust elkésettnek szoktuk tekinteni az 
olasz és francia jelenségek ismeretében. Nem ártana azonban alaposabb vizsgálat arról, külö
nösen a lengyel irodalom vonatkozásában, nincsen-e dolgunk itt is rokon közép-európai sajá
tosságokkal. A manierizmus kérdései egyébként csak összehasonlító irodalomtörténeti alapon 
tisztázhatók megnyugtatólag. Ehhez persze számos nemzeti irodalom rész jelenségeinek be
ható vizsgálata szükséges.81 Jelen összefoglalásunk, legalább egy-két ponton, ilyenekre is 
ösztönzést kívánt nyújtani. 

1 

; 

Imre Bán 
• 

LA LITTÉRATURE MANIERISTE HONGROISE 

L'étude commence par une analyse historique et terminologique du maniérisme en tant que 
catégorie de style, puis eile traite son implantation dans la science littéraire hongroise. En 
acceptant la définitoin des caractéristiques de style du maniérisme européen, donnée par A. 
Hauser, l'auteur renvoie au fait que la rhétorique (surtout sous sa forme classicisante-scolaire) 
n'est pas un caractéristique absolu du style maniériste. Dans ses investigations, il tient compte 
des composants de contenu, de structure et de style. II ébauche les principaux groupes de la 
littérature maniériste de Hongrie et de Transylvanie (le cercle de Rimay, les poétes catholiques, 
les écrivains — pasteurs protestants de la cour de Gábor Bethlen). Chez nous aussi, le mani
érisme est le style d'une littérature «courtoise» moderne. Au cours de la presentation des 
caractéristiques de contenu et des attitudes poétiques, l'auteur renvoie á la conception de vie 
stoíque, au sentiment de culpabilité, ä la representation de la mórt, ä l'emblématique, au 

"Szepsi Csombor Márton Összes Művei. Bp. 1968. 93 -95 . 
78 A' Valtsag-Titkainak Második Volumenje. Várad 1947. XXXIX. Prédikáció 
79 RMK I. 454. A költő és prózaíró Debreczenit azonos személynek tartom. Vö. ItK 1960. 

252. 
80 Problémes de styles du baroque littéraire hongrois (a Littérature Hongroise —Littérature 

Européenne c. Ttötetben) Bp. 1964. 157, 159. 
~BrV6'.'az előbbi jegyzetben említett értekezésünk 155. lapjával. 
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théme de l'amour et á l'emploi de la mythologie. L'amour comme théme n'apparaít chez nous 
que dans le costume d'une reprobation moralisante. La structure maniériste est certes décousue 
et diffuse, mais la grandé renaissance ne suivait pas toujours, eile non plus, les principes de 
la composition géométrique (symétrique). Le décousu de la structure des oeuvres en prose est 
presque réqulier. L'auteur analyse en detail la stylistique maniériste (Rimay, Pécseli Király, 
Prágai, J. Thordai, Miskolci Csulyak, Sz. J. Debreczeni, Pál Medgyesi etc). On trouve des 
elements maniéristes mérne dans les premiers ouvrages de controverse religieuse de Péter 
Pázmány (Cinq belles lettres). Pour terminer, l'étude renvoie ä I'épicéde en l'honneur de 
Balassi écrit par Jean Rimay (avant 15981) qui est le morceau le plus parfait de la poésie mani
ériste hongroise. 

. 
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