
Talán ő sugallta arcképeivel a Prága kincseit tanuló-tanulmányozó fiatal humanistának 
Lackner Kristófnak azt az ötletet, hogy arcképét festesse meg. Ez a kép Lackner prágai isme
retszerzésének, művészettel való barátkozásának egyik fő bizonyítéka. A harmincegy éves 
humanista kis méretű 76xll0-es nagyságú térdképe, alján a festető' életrajzi adataival, 
sikerült alkotás, aligha kis mester munkája. Lackner köpenyes alakja finoman összeolvad a 
háttérrel, a képen külön életet élnek a jogtudós finom kezei, baljában szalagos könyvet tart, 
ennek élén az ábrázolt életkora. A kép legélőbb része Lackner arca. Telt, összefogott ajkak, nyu
godtan felmérő szempár, finom rajzú orr, sápadt, áttetsző arcbőr. Talán már 1602-ben magával 
vihette Lackner arcképét, talán az 1603-as út végén hozta haza manierista ízlése bizonyítékát. 
A kép ma a soproni Liszt Ferenc Múzeumban látható, a szerző- alkotó valószínűsítése vagy 
meghatározása szép művészettörténeti feladat lenne. Ez az arckép 1602 és 1603 Prágába 
vezető útjainak legkézzelfoghatóbb eredménye. 

A Prágában szerzett élmények azonban mélyen meggyökereztek az író Lacknerben is. 
Különböző művei példáiban ismételten előbukkan Prága, feltűnik az egyetem, az egyetem
alapító Károly alakja, aki részt vett az egyetemi vitákon, egy udvari ebédért sem hagyta ott 
őket, az egyetem professzorait mindig kitüntette figyelmével. És maradtak Lacknernek barátai 
is Prágában. Jonas Rosa frankfurti nyomdász számlájából kiderül, hogy a Quesiiones Justini-
anae megjelent 150 példányából 20 selyembe köttetett példányt, a négyszáz példányban 
megjelent Electio Trigonianaból pedig huszonöt példányt küldetett Prágába hordóba cso
magolva.4 Ha a szlavisztika felfigyelne erre a különben nyomtatásban is olvasható számlára, 
néhány possessor-bejegyzése nyomán talán többet tudnánk Lackner cseh humanista baráti 
köréről. 

Kovács József László 

József László Kovács 

KRISTÓF LACKNER A PRAGUE 

L'étude analyse les voyages et les impressions sur Prague d'un des écrivains caractéristiques 
du maniérisme hongrois, Kristóf Lackner, originaire de Sopron. En tant que membre du 
conseil de la ville de Sopron, Lackner a pris part, a partir de 1600, ä plusieurs voyages ä Prague. 
L'étude décrit cetté l'ambiance architecturale et artistique dans laquelle Kristóf Lackner dévait 
vivre aux cours de ses voyages a Prague: la Mala Strána, le pont de Charles, les rues avec des 
maisons ornées d'emblémes maniéristes. C'est probablement sous l'impression des maisons de 
Prague que plus tárd, en tant que bourgmestre de Sopron, Lackner fait bätir dans sa ville des 
maisons á facades de goűt maniériste, ornées de motifs emblématiques. L'étude expose en detail 
l'historique des ses voyages á Prague et décrit la vie artistique contemporaine de Prague. 
Les impressions de voyager á Prague se retrouvent dans les écrits de Lackner aussi. Dans ses 
ouvrages il cite souvent Prague, le nom du roi Charles, fondateur de l'Université. 

A manierista Nyéki Vörös Mátyás 

Sokan emlékeznek még arra a barokk-vitára, amelyet néhány évvel ezelőtt az Irodalom
tudományi Intézet Budapesten, Ménesi úti helyiségében rendezett, és ahol megjelent és fel
szólalt Victor-LucienTapié, a kitűnő francia barokk-kutató is. Felszólalásában Tapié professzor 
érdekes párhuzamot vont két európai barokk város, Győr és Lecce közt. Mindkét város 
— mondotta — az „agrárius környezetben megjelenő barokk urbanizmus" példáját mutatja. 

Sajátos módon 1969 őszén a Centro di Studi Salentini éppen Leccében, ebben a valóban 
nagyon szép dél-itáliai városban rendezett nemzetközi barokk-kongresszust. Tapié is a meg
hívottak közt szerepelt, akadályoztatása miatt azonban nem jöhetett el. E sorok írója viszont 
részt vehetett a kongresszuson, és alkalma nyílott Lecce városa és a környék emlékeinek meg
tekintésére. 

1 Mátyás főherceg panasza az alkimistákról stb. HURTER: Philipp Lang 24., Rudolf építkezéseiről A prágai 
vár, Praha, 1952. 15. és 69. Aegydius Sadeler metszete az Ulászló teremről ZDENÉK WIRTH könyvében. Rudolf 
gyűjteméayét JÁROMIÉ NEUMANN: Die Gsmäldegelerie der Prager Burg című könyvében jellemzi. Rudolf 
hajdani képgyűjteményének Prágában összegyűjtött és restaurált töredékéről JAROMIR NEUMANN ír, jelentős 
hányadáról, Rudolf művészeiről a Bécsi Képtár I. kötetében olvashatunk. Jonas Rosa nyomdász számláját 
a Soproni Szemle 1958. évfolyamában adtam ki. 
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A leccei barokk sajátos szépségét már Ferdinand Oregorovius, az érdemes német historikus 
fölfedezte, mégpedig olyan korban — 1875-ben —, amikor a barokkot általában még negatív 
módon ítélték meg az európai tudományban. Gregorovius mégis sok lelkesedéssel szól Lecce 
barokk emlékeiről,1 viszont a „Manier und Überfülle" kifejezéseket is használja. Valóban, ha 
a látogató a város harminc templomából legalább nyolcat—tizet megismert, felfigyelt a dúsan 
dekorált, reliefekkel, faragványokkal szinte túltömött oltárokra, akkor hajlandó annak elis
merésére, hogy a „leccei barokk" sok szempontból a manierizmus továbbélésének nevezhető. 
Ha pedig Lecce után viszontlátja a római barokkot, akkor még Bernini, sőt Borromini művé
szetében is elsősorban a klasszicisztikus elemeket fogja észrevenni. 

Ismert manierizmus-könyvében Gustav René Hocke az 1520--1650 közti éveket nevezi a 
„nagy manierizmus korának", de szerepel az 1550 — 1660 korhatár is. A „Hochbarock" Hocke 
szerint az 1660 — 1750 közti évek európai művészetét jellemzi, de maga a barokk sem más, 
mint „manierista" és „klasszicista" elemek keveredése, miközben a keveredés foka és mértéke 
esetenkint változik.2 Hans Sedlmayr szerint viszont reneszánsz és barokk két egymással össze
függő nagy stílus, míg a klasszicizmus egyfelől, a manierizmus másfelől csak mint „mellék- és 
ellenáramlat" szerepel.3 

Térjünk azonban e bevezető után tárgyunkra, Nyéki Vörös Mátyás költészetére. Már Klani-
czay Tibor megállapította róla: „Egy késő reneszánsz és egy barokk periódust nqmcsak életé-
bemjianem költői műveiben is világosan mpgfrfnnnhrw+pfhfítnpfr^ TU ipgfnijphh a viiágnsan" 
szót kérdőjeleznök még. Abban persze igazat adunk Klaniczaynak, hogy Nyéki Vörös versei a 
„négy utolsó dologról" már a barokk költészet felé utalnak és sok szempontból Zrínyi útját 
egyengetik.5 A környezet viszont, amelyben Nyéki Vörös 1611 óta mint győri kanonok él, 
még erősen manierista jellegű, és kronológiáikig is a Hocke-ajánlotta 1650-es, illetve 1660-as 
korszakhatár elé esik. A művészettörténészek ugyan „győri barokkról" beszélnek a XVII. 
században, ámde ez a „győri barokk" a maga első fázisában még manierista alapvetésű és 
színezetű. Lecce és Győr „barokkja" közt valóban van hasonlatosság: csak amit a délolasz 
városban kőbe faragtak, az itt fából vagy stukkóból készült. Vethetnénk egy pillantást a XVII. 
századi Lublinra is: ebben az érdekes lengyel városban is — akárcsak Leccében és Győrött — 
igen szorosan összefonódott a manierizmus a barokkal. 

Város-monográfiájukban Jenéi Ferenc és Koppány Tibor arról is írnak, hogy a XVII. század 
legreprezentatívabb győri épületének, a Szent Ignác templomnak oldalkápolnáiban az oltáro
kat az 1640-es években állították fel, a stukkó-dekoráció pedig 1660 körül készült. Míg a 
főhajót a XVIII. században teljesen átalakították, a kápolnák még ma is a XVII. századi álla
potot mutatják. Megmaradtak az egykori jezsuita — ma bencés — rendház stukkói is. Jenéi és 
Koppány azt állapítják meg: „A jezsuita templom és rendház stukkóinak mestere olasz —oszt
rák stukkátoroknak egy, a nyugati Felvidéken dolgozó csoportjával hozható kapcsolatba."6 

Amikor néhány évvel ezelőtt Győrött jártunk és megnéztük mind a Szent Ignác templomot, 
mind a bencés rendházat, az volt a benyomásunk: a templom mellékkápolnáiban még igen erős a 
manierizmus jelenléte. Ezt érezhettük a fafaragásokban, stukkókban, de a kis medaillon-
képekben is, amelyek még a cinquecento formavilágából fakadtak. A rendházi lépcsőfeljárat
ban pedig valóságos manierista „emblémák" vannak lefestve, a stukkó-nyújtotta keretekben. 

A képzőművészet iránt Nyéki Vörös Mátyás is érdeklődött, sőt kis gyűjteménye is volt. 
Végrendeletében ezeket írja: „Uagion négy kepém, melliekett osszanak az Paly es Kony 
Szenttegihazakban. Rézennis vagion irott képem, az eöregbikett adgiak az Baráthoknak, az 
másik kyt Romabul hoztam, légien hughom Aszonye, beöchülletben tartuan."7 

Mi lett ezeknek a képeknek sorsa? Csatkai Endre és Dercsényi Dezső műemlék-topográfiája 
a csornai járásban fekvő Kóny leírásánál közli az 1698. évi egyházlátogatás jegyzőkönyvét, 
amely szerint a község Szent Mihály templomában „A főoltáron Szent Mihály képe és mellette 
Szent Istváné és Imréé, felette Máriáé, azonfelül több festmény, papír- és viaszkép van az 
oltár körül."8 Ezek közt a képek közt lehetett az a festmény is, amelyet Nyéki Vörös testált 
a templomra. Sajnos, nem tudjuk, mikor és hová tűnt el. Páli templomáról tudjuk, hogy Nyéki 

1 GREGOROVITJS, FERDINAND: Wanderjahre in Italien. Neudruck der Urausgabe. Wien —Leipzig 1939. 
7 5 3 - 7 6 6 . 

2 HOCKE, GUSTAV R E N E : Die Welt als Labyrinth. Manier und Manie in der europäischen Kunst. (Rowohlts 
deutsche Enzyklopädie, 50—52., 6. Auflage.) Hamburg 1968. passim. 

3 SEDLMAYR, H A N S : Epochen und Werke. Gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte. Wien—München 
1959. I. 2 0 2 - 2 3 4 . 

* KLANI:ZAY TIBOR: Reneszánsz és barokk. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Bp. 1981. 384. 
5 1 . m. 395. 
• J E N É I FERENC — K O P P Í N Y TIBOR: Győr. Bp. 1954. 33. 
1 Régi Magyar Költők Tára, XVII. század, 2. Pécseli Király Imre, Miskolczi Csulyak István és Nyéki 

Vörös Mátyás versei. Sajtó alá rend. J E N É I FERENC, KLANICZAY TIBOR, KOVÁCS JÓZSEF és STOLL B É L A . 
Bp. 1962. 425. 

"CSATKAI E N D R E —DERCSÉNYI DEZSŐ: Sopron és környéke műemlékei. (Magyarország műemléki, topog
ráfiája, II . köt.: Győr-Sopron megye műemlékei, I. rész.) (2. kiadás). Bp. 1956. 543. 
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Vörös 1642-ben szentelte föl. Van a templomban egy Alamizsnás Szent János-kép is, amelyet 
a műemlék-topográfia az 1770 körüli évekre datál, és Tróger iskolájának nyomait látja benne.9 

Ugyanezt a képet Oenthon István viszont spanyol vagy nápolyi alkotásnak véli, a XVII. 
századból.10 

Nem feladatunk, hogy ezekre a kérdésekre választ adjunk. Annyi azonban nagyon valószínű, 
hogy Nyéki Vörös Rómában, Prágában és Bécsben megismerkedhetett a kései olasz, spanyol, 
német, flamand manierizmus festészetével, s a hagyatékában szereplő négy festmény is való
színűleg manierista jellegű alkotás volt. 

Ha költészete alípján prctálnck rekonstruálni Nyéki Vörös Mátyás képzőművészeti érdek
lődését, azt mondhatnók: fantáziája, látásmódja inkább a manierizmus, mintsem a „nagy" 
barokk művészeivel rokon ítja. Abban a szférában mozog ő, amelyet Beccafumi vagy Brueghel, 
Rosso és Tintoretto, sőt Greco világával azonosíthatunk. Ne felejtsük el azt sem: írónk Prágá
ban kezdi el pályáját, mint a királyi kancellária munkatársa, a XVI. század végén vagy a 
XVII. század elején.11 Ez az a „rudolfinus Prága", amelyben Hocke joggal látja az európai 
manierizmus egyik középpontját.12 Giuseppe Arcimboldi, Bartholomaeus Spranger, Hans von 
Aachen és a többi, Rudolf számára alkotó festő műveit a fiatal kancellista is láthatta. Lehet, 
hogy a hagyatékában szereplő festmények is Prágában dolgozó manieristák művei voltak. 

Idézzük mindjárt a Dialógus három versszakát a1 pokolról: 

Oh büdös tartomány, s'félelmes rút országh, 
Hol kegyétlenségvel készül nyomoruságh, 
Oh rút darabos hely, s' gyűlölt iszonyúságh, 
Faydalommal tellyes fizetetlen birságh. 

Oh idegenségvei béllett szemtelen ház 
Kiben gyötrelemmel fénlik siralmas máz. 
Az hazugságh attya ebben az feo halász 
Ki sok bünböl chinált etetővel horgász. 

Oh szégyen vallásnak homályos barlangja, 
Gonosz káromlásnak hol chengh az harangja, 
S' megh emésztő tűznek nem fogy el az lángja, 
S' kinek amaz kevély Luciper hadnadgya.13 

Kétségtelen, hogy Nyéki Vöröst nemcsak olvasmányélmények, hanem képzőművészeti 
benyomások is inspirálták. Ilyen részleteknél Brueghel híres képére (A halál diadala) vagy 
Beccafumi „alvilági jeleneteire" kell gondolnunk. Szóképei, metaforái is manierista ízűek, és 
nagyon érdekes, hogy az „idegenség" fogalma is felmerül. A Dialógus 173. stófájában egyene
sen ezt olvassuk: „S'tölem az Vr isten el idegenedett."14 Az elidegenedés fogalma egy XVII. 

| századi magyar költőnél! Arra kell gondolnunk, hogy Arnold Häuser, a manierizmus kitűnő 
i ismerője, éppen az „Entfremdung"-ban látja a kor centrális problémáját.15 

Bosch, Brueghel és Beccafumi sok festményének atmoszféráját érezzük — megint csak mani
erista nyelvi eszközökkel kifejezve — a Dialógus másik pokol-részletében is: 

Ott van kárhozatra készíttetet nagy ttíz, 
Siralom, jaygatás, el múlhatatlan büz, 
Fog chikorgatással bün káromlásra üz, 
S' testedre az ördög chipdesö férget füz. 

Pokolnak gyöttrelme nem áll chyak az tüzböl, 
Annak meg sebhetö lángja emésztésből, 
Hidegis nagy fagyval vagyon nagy szél vészből, 
Kenküves kö eső havas fergetegböl. 

Vagyon nagy sebes tüz, s' homályos setétség, 
Tűrhetetlen meleg, kemény dér hidegség, 

• I. m. 577. 10 GENTHON ISTVÍN: Magyarország művészeti emlékei. I.: Dunántúl. Bp. 1959. 237. 
"RMKT XVII. sz., 2. köt. 401. 12HOOKE i. m. 144-149. 
»RMKT XVII. sz., 2. köt. 152. 
" I . m. 153. 
" HATJSER, ARNOID: Der Manierismus. Die Krise der Renaissance und der Ursprung der modernen Kunst. 

München 1964. 93-113. 
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Vagyon nagy kívánság, s' gyűlölt kedvetlenség, 
Futás és szaladás, s' meg rekesztett ínség.-

Vagyon nagy fáradtság, munka, és dolgozás, 
Szükség, bévelkedés, vagyon hevolkodás, 
Szárazság, nedvesség, tüzes víz áradás, 
Halál, sanyarúság, ninch semmi rend tartás. 

Vagyon nagy setétség, hogy az nap nem fenlik, 
Halhatatlan bánat, kinn az lélek sénlik, 
S' meg olthatatlan láng, ki meg nem aluszik, 
Zűrzavar, irigység, harag ki nem nyugszik. 

Ugyanis az pokol chyak bánatnak fészke, 
Siralom, ohaytas, fogyhatatlan mérge, 
Rémülés, reszketés, sok kínoknak férge, 
Szegénység, betegség, keserűség kérge. 

Ninch ott semmi öröm, kegyesség, kegyelem, 
Mert el burúlt mindent ínség es félelem, 
Átok átkozodás vagyon nagy gyötrelem, 
Az ördög ott hoher, társ, és fejedelem.16 

„Irreális, mitikus, fantasztikus" — ezek a jelzők, amelyekkel Häuser Tintorettót jellemzi,17 

Nyéki Vörösről is elmondhatók, és a magyar írónál is megfigyelhető „die Flucht ins Chaotische 
bei allem Bedürfnis nach Schutz vor dem Chaos"18 (menekülés a kaotikusságba, a káosz elleni 
védekezés minden igénye mellett). 

„Szaturnusz! melankólia" — a kifejezést Hocke alkalmazza a manieristákra.19 Ezt a lelki
állapotot fejezi ki Nyéki Vörös sok költeménye, így a Hogy Isten szegemégemben ne feledgyen 
című vers alábbi részlete: 

• 

Szemeim rád néznek segétséget kérnek 
Mert nyavalyában vadnak, 

El fogyott kenyerem, ninchen jövedelmem, 
Szükségim szorongatnak, 

Búsult gondolatim, s' mordállo bánátim, 
Ide s tova ragadnak.20 

Ha beszélhetünk a „manierista ember" lélektanáról, akkor ezek a sorok ezt illusztrálják és 
példázzák. Idetartozik Nyéki Vörös állandó bűntudata is. Igaz, a bűntudat egyik kedvelt 
toposza mind a reformáció, mind az ellenreformáció irodalmának, Nyéki Vörösnél azonban 
annyiszor visszatér, annyi formában ismétlődik, hogy okvetlenül szubjektív vallomást kell 
keresnünk benne. Az Istenhez való esedezéssel kegyelem kérés második versszaka így hangzik: 

Bízzék reménségem, ne rettegjen szivem 
Vakmerő dolgaiért, 

Te kívüled messze, hogy idegen földre 
Ment testi szabadságért, 

Szépsége hol veszett, s' romlása érkezett 
Sok veszedelmekre ért.21 

Aligha tévedünk, amikor ezt — és a hozzá hasonló részleteket — így értelmezzük: Nyéki 
Vörös fiatalkora eléggé viharos lehetett, s Rómában vagy Prágában a kései manierista „arany
ifjúság" kicsapongó életét élte („idegen földre ment testi szabadságért"). A biográfiai adatok 
meglehetősen hézagosak, nem tarthatjuk azonban lehetetlennek, hogy az író eredetileg világi 
pályafutásra gondolhatott, kancelláriai tisztviselőként. Talán csak akkor szentelték pappá, 
amikor a győri kanonoki stallumot megkapta? A kérdést csupán exponáljuk: megoldására 
csak a további kutatás vállalkozhatik. 

" R M K T XVII . BZ., 2. köt. 156 -157 . 
" HAUSER i. m. 217. 
" I . m. 276. 
" H O C K E i. m. 1 9 - 2 1 . 
" R M K T XVII . sz. 2. köt. 123. 
" I. m. 111. 
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„A manierizmus legnagyobb 'bűnösei', mint Gongora, Marino es Donne, vallásos költemé
nyeket írtak és concettókban gazdag prédikációkat. (Hocke)."22 Nos, ezek közé a „manierista 
bűnösök" közé tartozhatott a fiatal Nyéki Vörös is, de amint Donneból anglikán lelkész, úgy 
belőle katolikus kanonok lett végül. A rossz lelkiismeret azonban élete végéig gyötörhette. 
Ezt igazolja egy négysoros — talán töredékes — Mária-verse is: 

Mi drága váltságunk titkos zekrennie 
tiztasagos kegielemnek edenie 
tekinch ream hog bun inseges zennie 
megh ne emezzen dögös keleuennie.23 

Nyéki Vörös Mátyás úgy jelenik meg előttünk, mint afféle „magyar Donne", aki az ifjúkor 
bűnei és kicsapongásai után a „metafizikai költészet" felé fordul, s az „örökkévaló dolgok" 
felé irányítja tekintetét, elsősorban azzal a szándékkal, hogy saját lelkiismeretét megnyug
tassa, saját vétkeiért vezekeljen. Valószínűleg ez a legfőbb magyarázata, miért uralkodik köl
tészetében annyira a „túlvilági tematika". 

Van azonban Nyéki Vörös halál—túlvilág—költészetében egy másik motívum is. Ezt leg
tömörebben így nevezhetnők: .plebejus düh. Klaniczay ugyan túlságosan is kihangsúlyoz egy 
ilyen verssort, mint „Zászlós-Uralc vTglm~Mennyben helyheztetnek",24 az egész költői életmű 
láttán azonban azt kell éreznünk: ezt a versort csak alibinek szánta az író. 

Számtalan részlettel igazolhatnók: Nyéki Vörös az általa elképzelt poklot elsősorban a 
gazdagokkal és az urakkal népesíti be. Elégedjünk meg azzal, hogy a Tintinnabulum 82 -84 . 
versszakát idézzük: 

• 

Kik dob-szó, trombita ,'s hadi-szerszámokban, 
Aranyas fegyverben, 's erős Kastélyokban, 
Vagy Fejedelmeknek hatalmasságában 
Bíznak, 's Jobbágyoknak nagy sokaságában, 

Istent hátra hagyván: esnek haragjába; 
Szálnak bé nagy sűrűn Pokolnak torkába. 
Te azért, szivednek szép tisztaságában 
Bízzál, 's Istenednek irgalmasságában. 

Gondold-meg, a' bársony melly hamar rothadgyon; 
Dichőség, szép termet miként alább szállyon; 
Még a' Chászárság-is gyakran tántorogjon, 
Semmi e' Világon sokáig ne állyon.26 

Kiegészítésül pedig a Dialógus 206. strófájának második fele: 

Az hatalmasokra sok kínok érkeznek 
Az kegyetlenekis kegyetlenöl vesznek.26 

Talán nem esünk az erőltetett belemagyarázás hibájába, amikor azt gondoljuk: Nyéki Vörös 
tollát nemcsak az egyéni lelkiismeretfurdalás és nemcsak az ellenreformációs eszmények propa
gálása vezette, hanem bizonyos antifeudális indulat is. Művei kritikai kiadásának jegyzete 
ugyan kétségbevonja a régebbi kutatásnak azt a nézetét, hogy a győri kanonok-költő nem
nemes származású volt.27 Hogy azonban Nyéki Vörös címert használt, nem bizonyítja nemesi 
voltát: a címerhasználat inkább presztízskérdés lehetett nála, magas egyházi méltóságának 
kifejezése. Költeményeit olvasva, inkább hajlunk a régebbi nézetre: Nyéki Vörös Mátyás ple
bejus származású volt, feltehetőleg baranyai parasztfiú, akinek aztán az egyházi hierarchia 
ranglétráján sikerült felemelkednie, aki azonban nem tudta — és nem is akarta — feledni 
plebejus gyökereit. 

„A manierizmus mindig erősen polarizált feszültségek eredménye, a numinózus világgal, a 

22 HOOKB i. m., 186: „Die größten 'Sünder' unter den Manieristen, wie Góngora, Marino und Donne, schri-
ben religiöse Gedichte und verfaßten conceiti-reiche Predigten." 

23 RMKT XVII. sz., 2. köt. 105. 
24 KÍANIOZAY i. m. , 390. 
2«RMKT XVII. sz., 185. 
2" I. m. 156. 
" I. m. 400. 
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társadalommal, a saját énnel."28 Hockenek ezt a mondatát nyugodtan leírhatnók Nyéki Vörös
ről is. Ezért nem meglepő, hogy költészetében a manierizmusnak nemcsak tartalmi, hanem for
mai elemeit is megtaláljuk. A metaforizmus, amely mind Hocke,29 mind Häuser30 szerint annyira 
jellemző vonása a manierizmusnak, a győri pap-költőnél sem hiányzik. Idézzük a Boldog aszszon-
ról való ének 3—8. strófáját: 

Az szent írás, téged élő fának 
Méltán nevez Mennyei rosának, 
Elő kenyér hordozó hajónak, 
Vizén járok fényes chillagjának. 

Makula nélkül való tükörnek 
Aaron, Moses, és Jesse veszszejének, 
Es be zárlatott múlató kertnek, 
Szörnyűnek, mint rendelt seregeknek. 

Szent szeretet, és élet Annyának, 
Szent Varasnak, s' bölchyeség házának 
Jacob Patriarcha laytrájának, 
Szám kivetettek lakó varasának. 

Lépes méznek, és frigy szekrényének, 
Israelnek tellyes örömének: 
Es Jerusalem düchöysségének: 
Mint az hóid és az Nap olly ékesnek: 

El éghetetlen lángozo chipkének: 
Salamonnak Királyi székének: 
Az Istennek reytek szent helyének: 
Tövis között fel nőtt Liliumnak. 

Az Felséges Isten Sátorának: 
Fel készített fényes arany háznak: 
Az Gedeon Herczegh gyapjújának: 
Es szent Dávid Királyi tornyának.31 

A kritikai kiadás jegyzetének készítői, Klaniczay Tibor és Jenéi Ferenc figyelmeztettek 
ugyan arra, hogy Nyéki Vöröst ennek a versnek sok részletében Vásárhelyi András ismert 
Mária-himnusza inspirálta.32 A szentírási inspirációra maga a szerző utal, de nyilván hatottak 
rá a görög és latin egyházatyák írásai is. Ezek az írók — tudjuk — jórészt a későrómai, helle
nisztikus, bizánci retorikán nevelkedtek. Hocke joggal veti fel a kérdést: meg kellene egyszer 
vizsgálni, milyen toposzokat, szóképeket, fordulatokat, gondolatokat vettek át a manierizmus 
írói és művészei a patrisztikai irodalomból.33 Kései középkor és manierizmus stiláris és eszmei 

/rokonsága pedig eléggé ismert: Nyéki Vörös Mátyás tehát joggal érezte magához közelinek a 
|XVI. század elejének magyar ferences költőjét, Vásárhelyi Andrást. 

"Metaforák és concettók — ha úgy tetszik: emblémák — sorozata Nyéki Vörös ma is énekelt 
szép Mária-himnusza (Oh dicsőült szép kincs).^ Idézésétől most eltekinthetünk, csak utaljunk 
arra, hogy Nyéki Vörös baráti köréhez tartozott a soproni Lackner Kristóf, az „emblematikus 
irodalom" legnagyobb hazai művelője,35 s hogy a győri bencés székház lépcsőfel járatának kis 
festményei ugyancsak az ilyen „emblematikus" ábrázolásra nyújtanak példát. A stílus — úgy 
mondhatjuk — a levegőben volt. 

Ha Nyéki Vörös nagyritkán elhagyja a vallásos témavilágot, akkor is olyan szférában 
mozog, amely a manierizmus esztétikai felfogásával rokon. Egyik rövid versének második 
szakaszában azon elmélkedik, mi az, ami leginkább vigasztalást és vidámságot szerez az ember
nek: 

23 HOCKE, GUSTAV R E N É : Manierismus in der Literatur. Sprach-Alchimie und esoterische Kombinations
kunst. (Rowohlts deutsche Enzyklopädie, 82—83.) Hamburg 1959. 67.: „Manierismus ist stets ein Ergebnis 
starker polarer Spannungen zum Numinosen, zur Gesellschaft, zum eigenen Ich." 2 9 1 . m. 68-75. 

8 0 HÄUSER i. m. 287. 
3 1 R M K T XVII. sz., 2. köt. 129. 
32 I. m. 468. 
** H O C K E : Die Welt als Labyrinth, 193. 
" RMKT XVII . sz. 2. köt. 109-110 . 
" I . m. 406. 
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Az Tükör az eggyik, kiből szépen téczik 
Az rá fordult ábrázat, 

Másik az zöld pasit, ki mulatságot nyit, 
Mint valami ruházat, 

Harmadik szép forrás kút, avagy víz folyás, 
Kedvet ki ád hat százat.36 

A tükör és a forrás kedvelt motívumai a manierizmus művészetének és költészetének, de a 
zöld pázsit sem hiányzik a kor íróinál és festőinél. 

Nincs terünk arra, hogy további idézetekkel és azok elemzésével dokumentáljuk: mennyire 
benne él Nyéki Vörös Mátyás a kései manierizmus világában. Ez ugyanakkor nem ellentétes 
költészetének „barokk" elemeivel sem, hiszen a manierizmus — mint utaltunk rá — a barokk
ban is több-kevesebb erővel érvényesül. 

Magyarul nemrég kiadott könyvében Paolo Santarcangeli is „Iabirintikus kornak", a 
„manierizmus korának" nevezi a XVI. és XVII. századot. Az olasz szerző érdekes, bár nem 
könnyen áttekinthető fejtegetéseiben Athanasius Kircher, a Rómában élő német jezsuita 
polihisztor is felbukkanik.37 Nos, ez a német pap-tudós, akinek műveit a korabeli Magyaror
szágon is ismételten kiadták, minden „manierizmusa" és „barokk mivolta" mellett már a 
Frühaufklärung, az Eduard Wintertől olyan szépen elemzett „korai felvilágosodás" képviselői-

»vel is kapcsolatban állott.38 A kor stílusához igazodva, egy concettót készítve, azt mondhatnók: 
I Nyéki Vörös az öt folyó városában, Győrött egy hídon áll, amely alatt a barokk vize áramlik, 
|amely azonban a kései manierizmus és a korai felvilágosodás partjait köti össze. Sajátos módon 
| éppen a Dialógusban kerülnek elénk ilyen sorok: „Értelem világa nem fénylett előttünk, 'S az 
^Tgasság Napja nem támatt-fel nékünk" (278. vsz.)39, vagy: „ítélheti Ember ért okosságából, 

És a* természetnek szokott folyásából" (302. vsz.)40 Ezek természetesen az összefüggésből, 
egy vallásos-aszkétikus poéma összefüggéséből kiragadott töredékek, mégis meglepő az értelem, 
az igazság, a természet, az okosság említése. Nyéki Vörös sokoldalú, sokrétű költészetéből egy 
vékony szál talán már a korai felvilágosodás felé is vezet. 

Angyal Endre 

Endre Angyal 

LE MANIÉRISME DE MÁTYÁS NYÉKI VÖRÖS 

Les recherches les plus récentes ont démontré que Mátyás Nyéki Vörös (1575 — 1654) est 
Tun des poétes les plus importants du XVI Ie siécle hongrois. En general, on ne voit en lui que le 
représentant du baroque littéraire: or, cetté étude démontré que la personnalité et la poésie 
de Nyéki Vörös sönt attaches par beaucoup de liens á la tradition maniériste aussi. II a passé 
ses années de jeunesse dans la «Prague rudolphine», centre important du maniérisme, et Tart de 
Győr du XVII6 siécle oú il était chanoine depuis 1611, est aussi riche en elements maniéristes. 
Nous connaissons son intérét pour les beaux-arts, et si nous lisons ses poémes religieux — dönt le 
sujet préféré est la mórt, l'éternité, l'enfer — nous devons constater que sa maniére de voir et 
de représenter est encore trés apparentée á celle de la peinture du XVle siécle (Bosch, Brueghel, 
Beccafumi, Tintoretto, Greco). La langue et le style de sa poésie sont aussi de goút maniériste, 
bien qu'on ne puisse pas nier qu'il inspirerait d'une maniére considerable la littérature baroque 
des décennies suivantes. Mais un composant «maniériste» peut-étre retrouvé dans pluiseurs 
phénoménes de l'art et de la littérature baroques européens: le cas de Mátyás Nyéki Vörös 
n'est done pas isolée. 

-»• I. m. 132 . 
Cj^SAgjAROAtíGEM, PAOLO: A labirintusok könyve. Egy mítosz és egy szimbólum története. Bp. 1970. 248. 

" H V I N T E R , E D U A R D : Frühaufklärung. Der Kampf gegen den Konfessionalismus in Mittel- und Osteuropa 
und die deutsch-slawische Begegnung. (Beiträge zur Geschichte des religiösen und wissenschaftlichen 
Denkens, Bd. 6.) Berlin 1966. 9 7 - 9 8 . 

a»RMKT XVII. sz. 2. köt. 206. 
" I . m. 209. 
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