
A különös szóinverziókat, a mondatelemek átcsoportosítását többnyire a rímek bűvölete 
eredményezi. 

b) Az elízió egyéni stílusára jellemző, de mindenesetre fokozza a vers gördülékenységét, 
akusztikai hatását: 

mit t'adcz (49. zs. 20. sor) 
od'attam (69.. zs. 24. vsz.) 

c) Igen gyakran alkalmaz alliterációkat. Néhány jellemző helyet Varga Imre is felsorol; 
ezeken kívül a sűrű előfordulás, a zenei hatás és az egészen modern hangzás miatt figyelemre 
méltók még az alábbiak: 

Sürü sötétséggel /ekete /elnökkel be voná az Egheket 
(18. zs. 7. vsz.) 

Szereti Siont mert ott Sátort vont 
abban lakik és abban tisztelteik, 

Abban munkája minden ísudája 
Fiurol /ira ööltsen öeszéltetik. (87. zs. 2. vsz.) 

A bemutatott példákkal igyekeztünk bizonyítani, hogy Thordai a reneszánsz poétika vív
mányait színvonalas mesterségbeli tudással alkalmazza, de élményvilága másodkézből való, 
intellektuális jellegű, s ezáltal tipikus későhumanista színezetet kap költészete. Csiszolt tech
nikai készsége korában kimagasló, az új formák iránt fogékony költővé teszik, akinek művei
ben már a barokkra mutató elemek is megjelennek. Az ilyen formai-stiláris vonások ellenére 
azonban költészetének egésze, tartalmi-eszmei világa a reneszánszban gyökerezik, annak 
utolsó, dekadens fázisát képviseli; a magyar költészetben Rimay mellett ő az egyik leginkább 
tipikusnak mondható manierista. 

Bitskey István 

István Bitskey 

LE MANIERISME DE JÁNOS THORDAI 

János Thordai, lecteur au Collége Unitarien de Kolozsvár, est une des figures caractéristi-
ques de la poésie maniériste hongroise. Dans son ouvrage principal, un recueil unitarien, de 
psaumes Ü s'efforce consciemment d'utiliser les moyens stylistiques maniéristes: technique de 
rimes pleine de virtuosité, rimes intérieures fréquentes jeu d'harmonie vocalique et images 
insolites caractérisent sa maniére d'écrire. Les expressions grossiéres et naturalistes ont une 
place considerable dans sa poésie et il emploie trés volontiers les images de cetté sorté de la 
Bible. La présente étude analyse surtout ses tropes provenant de l'accumulation des comple
ments simples et eile constate qu'ils cherchent á avoir de l'effet par leur quantité seulement, et 
Ie facteur temporel n'y joue pas encore de rőle. Le facteur temporel apparaít seulement dans 
quelques unes de ses comparaisons (bulle d'air, ombre), elles s'épanouiront dans la poésie 
baroque de Nyéki Vörös. Quant á son contenu, la poésie de Thordai n'apporte rien de fonda-
mentalement nouveau par rapport ä la Renaissance, mais ä cause de ses solutions nouvelles de 
forme, il devient un poéte maniériste caractéristique. 

Miskolci Csulyak István néhány versének forrás- és stíluskérdésérffl 

A hazai iskolai hagyományhoz híven Miskolci Csulyak már fiatalon gyakorlott latin verselő. 
Első tollpróbáiról legbővebb önéletrajzában1 részletesen megemlékezik.2 Dolgozatom nem 
foglalkozik latin nyelvű verseinek forrás-, ill. stílusvizsgálatával, mégsem fölösleges ehelyütt 
egy részletkérdés megvilágítása. Korai latin költészetének említésekor a Régi Magyar Költők 
Tára II. kötetének egy megállapítását kell megkérdőjeleznünk. 

Miskolci Csulyak, önéletrajzában debreceni tanulmányi éveiről szólva, megemlékezik arról 
is, hogy ezidőben, 1593—94-ben, ismerkedik meg — magánszorgalomból — a versszerzés 

t e l j e s címe: „Curriculus vitae Stephani Pastoris Chuliak Miskolcini, Ecclesiae Liscensis Antecessoris, 
Ecclesiarumque dioeceos Zemplén Senioris, ejusdem manu descriptus." A „Diarium Apodemicurn" 297a — 
3I6a lapjairól. 1 RMKT XVII. sz. II. köt. 285-286. 

530 



örömével. Ebben tanítója Szegedi Lőrinc volt. Az RMKT II. kötetében e momentumról a 
következő megállapítás olvasható: „1593-ban pedig — önéletrajza szerint - már a versszer
zést is megtanulta Szegedi Lőrinctől, a Theophania szerzőjétől, Debrecenben."3 

A Theophania-szerző Szegedi Lőrinc 1562-ben iratkozik be a wittenbergi egyetemre, onnan 
hazatérve Békésen pap (1567), majd Szatmáron rektor (1575-től), s végül haláláig ugyanitt 
lelkész és esperes (1584 — 1594). Ismerünk azonban egy másik Szegedi Lőrincet is, aki nem 
azonos az előzővel. Erről a debreceni iskola legrégibb anyakönyvében4 a következő áll: „Sze
gedi Lőrinc 1588 Collaborator. Obiit in bello Körösztösiensi A. D. 1596." E bejegyzés nyilván
valóan nem a Theophania-szerző Szegedi Lőrincre vonatkozik.5 S véleményem szerint Miskolci 
Csulyak önéletrajzának tanúsága éppen az, hogy 1593 táján, Debrecenben ez utóbbi tanította 
őt a versszerzésre, hisz, mint ahogy olvashatjuk, a debreceni kollégiumban ennek, „tanuló
szobája" is volt. 

Első magyar nyelvű versét, melyet peregrinatiojának ideje alatt nem is követ másik, közel 
harmincéves korában, 1603-ban, Heidelbergben írja Miskolci Csulyak. Ez első vers, mint 
ahogyan azt a cím is jelzi,6 egy német nyelvű mű átköltése. Alkalmi írás, egyetlen szerelmes 
verse. 

Csulyak magyar verselésére egyébként is nagy hatással volt a külföldön megismert nemzeti 
nyelvű költészet. Legtöbb magyar nyelvű versét idegen mintára vagy dallamra, tehát a hazaitól 
sok tekintetben eltérő rím-, sor- és strófaképlettel alkotja. 

1603-tól 1644 végéig 42 magyar verset ír. Miskolci Csulyak rímtechnikájának vizsgálatakor 
— elemzésem első lépéseként — érdekes és tanulságos megállapítást tehetünk. A 42 verset, 
formájuk, strófaszerkezetük s a rímtechnika szempontjából, öt nagyobb csoportra oszthatjuk. 
E csoportosítás különös érdekessége, hogy a szerkezeti összehasonlítás nyomán egymás mellé 
rendezett azonos formájú, vagy egymástól csak variációkban eltérő versek kronológiai sor
rendjükben is összetartoznak. Mondhatjuk tehát, hogy egyes időszakokban valamely vers-, 
strófa- és sorszerkesztési elv uralkodóvá vált költészetében. A fentebb említett öt csoportból 
négyben vannak egymással szerkezeti, rímtechnikai szempontból rokoníthatók, az ötödikbe 
azok a versek kerültek, melyek formája nem fordul elő többször költészetében. 

Egyes versei teljes formai (felépítésben, rímtechnikai stb.) megegyezést mutatnak. Csulyak 
korai költeményei között négy versét lehet e szempontból rokonítani, valamint egy élete végén 
írott fohász második részét. (24. 25. 26. és 56. sz.)7 Ezek versformája: 8 szótagos sorok, páros 
rímmel (aabbcc). Versszakokra tagolás nincs. Két másik verse (16. 33. sz.) e forma variánsának 
nevezhető. Megírásuk idejében e fentieket követő versek ismét külön csoportba rendeződnek. 
Közülük megint öt mutat teljes formai egyezést. (30. 34. 38. 56 — 1. 57. sz.) E verseknél sincs 
szakaszokra tagolás, de a 16-os sorok két egymás mellé írott sorra törtek, s a 8—8-as félsorok 
végén páros rímek felelnek egymásnak. A versforma: 88 88 88 88, aa bb cc dd E sorozat első 
versét 1612 körül írja. E versszerkezetnek lényegesen több variánsa van, mint az elsőnek. 
A variánsok azonban időben mind megelőzik a formai azonosságot mutató öt verset. Miskolci 
Csulyak korai terméséhez tartoznak ezek: a 19. 21. 22. 23. számú versek. 

A következő egységet adó költemények első darabját 1616 nyarán szerzi, az utolsót 1641 
legvégén. E csoportban van a legtöbb azonos struktúrájú vers, szám szerint hét- E Miskolci 
Csulyak költészetében mindeddig ismeretlen új formát egy 6—6-os tagolású, belső rímekkel 
ellátott 12-es, és egy azt követő 7-es sor váltakozása adja. Rímelése: aa b cc b dd b (35. 36. 
40. 42. 43.51. sz. versek). A következő csoportot, melybe hat azonos struktúrájú versét rendez
hetjük, élete végén írott költeményei adják. Ez idő uralkodó versformája a felező 12-es, négyes 
rímekkel. (49. 50. 52. 53. 54. 55. sz. versek. A 48. sz. vers e formának variálása.) 

Miskolci Csulyak 42 verse közül 21-ről lehet kimutatni valamely struktúrabeli, verstechni
kai közösséget. 8 költeménye ezek variációiból született, míg 13 esetben egyedi versformákkal 
találkozunk. Ez egyedi versformák túlnyomó része saját leleményének tűnik, illetve egy-egy 
kölcsönzött minta variálása. E versek rímelését változatossá igyekezett tenni, s így a legkülön
bözőbb rímképleteket alkalmazza. Két esetben az is előfordul, hogy változott versformában 
írja, ill. fejezi be versét. (52. 56. sz.)8 

3 RMKT XVII . sz. I I . köt. 302. 
* „Series studiosorum in schola Debrecina Hélv. Conf. addictorum tarn togatorum, quam non togatorum 

ab anno Christi 1588 usque ad annum 1792, sub. spatio 204 annorum." Ebből neveket közöl BOEOVSZKY SAMU.-
Debreceni írók és tanárok 1588-1700. I tK 1898. 

• Más összefüggésben már Horváth János is két Szegedi Lőrincről beszél. HORVÁTH JÁNOS: A reformáció 
jegyében. Bp. 1957. 507. 

• Paraphrasis ex Germanico, in gratiam NTLB 
' A versek sorszámát az RMKT XVII . sz., I I . kötetének számozása szerint adom meg. 
* Latin költészetében többször előfordul, hogy változott versformában írja meg egy-egy versét. L.: 7. sz. 

latin versét, s önéletrajzának egy hasonló költeményéről való megemlékezését (RMKT XVII . sz. I I . köt. 
288.). 



Miskolci Csulyak verseit tematikailag nem lehet a fentebb ismertetett, kronológiailag vál
tozó, egyes években uralkodónak nevezhető struktúrába rendezni. Témái korántsem mozognak 
a verstechnikához hasonló skálán. Legtöbbjük konkrét ihletettségű, alkalmi költemény, 
melyekben szűkebb környezetének, családjának, barátainak, városának változására és esemé
nyeire reagál. 

Feltűnő, milyen mértékben alkalmazkodnak írásai a hallgatóság igényeihez. Magyar nyelvű 
verseiben az Istenen kívül — 17 esetben énekli meg Isten dicsőségét — gyászról, házasságról, 
évfordulókról ír, míg pl. ünnepi prédikációiban jóval szélesebb tömegeket érintő problémákról 
is szól. E motívumok erősen áthatják beszédeit, anélkül, hogy verseit megtermékenyítették 
volna. Bocskai István fejedelem halálára írott prédikációjában keserűen beszél „rongios 
hazanc" szerencsétlen állapotáról. „Az Valonok és Németek — írja — az igaz tudomant ugi-
mint szeplő nélkül való szűz virág szálat" összetapossák, és „hazánkat, mint vigaztalan barant 
fene farkas modiara" rongálják, szaggatják. Másutt egy hosszadalmas és bonyolult, de ékes
szólással előadott példázat keserű tanulságainak „elő számlálásával" megmutatja, miként 
„cselekedtek légyen" a vallonok s németek „szegény nyomorúságban be merült hazanckal". 

Ismét másutt eképpen fakad ki hatásos és nagyerejű felkiáltásokkal: „Oh Istentől soc 
ohaitas által regen kivant oltalom! Oh szegény Magiar országnak behunt szemel Oh niomorult 
orszagunknac elromlott oszlopa! Vallon-s-mikor épittetel fel Istentől? Vallon-s-mikor tekintesz 
reánk szegény elhagiatot Magaridra?" De elégedjünk is meg a példák idézésével, ennyi is elég, 
hogy nyilvánvalóvá váljon: ünnepi prédikációinak nemcsak stílusában, de súlyosabb mondani
valójában is érződik az alkalom s a más összetételű hallgatóság jelenléte.9 E szélesebb poli
tikai aktualitással bíró gondolatok, melyek a fenti beszédben, de más prédikációkban is vissza
térő motívumként megjelennek, verseiben nem kapnak visszhangot. 1641-ben, újévi jókíván
ságként a bíró házában elmondott versben (50. sz.) három versszakot szentel ugyan az ellen
séges veszélynek (5. 11. 12. vszk.), de hangja nem meggyőző, Istenhez fohászkodva szinte 
mellékesen említi a törököt is: 

• 
„Hegíünket mezőnket Uram Isten aid meg 

varasunkat szeretettel coronazd meg: 
mostani mulatságunkatis szenteld meg: 
az pogan Törököt mindenestől ronts meg. 

Szomszédságunkból bár kergesd messze földre, 
ö szolgáljon nekünc nem mi ö nékie: 
kinec a Jehova nem saját Istene, 
hanem chiak Mahumet bolondoc vezére. (11. 12. vszk.) 

E versszakoknak is Liszka város privilégiumáért folytatott harc adta aktualitását a bírói 
házban, s nem a „niomorusagban bemerült Magyar orszagnac" állapota. 

Miskolci Csulyak István több verse, mint azt maga is jelzi, fordítás. A fordítások indítéka 
is helyi aktualitású; vagy az idegenből átírt szöveget vagy a fordított versek formáját, dalla
mát építi bele alkalmi költeményeibe. 1610-ben lefordítja Johan Kolrose „Ich danck dir, liber 
herre . . ." kezdetű reggeli fohászát. (27. sz.) Az eredeti szöveg tartalmához mindvégig hű 
marad, megőrzi annak 9 szakaszos tagolását, de nem végez „műfordítást". Sorszerkezet és 
rímtechnika vonatkozásában átdolgozza az eredeti verset, Kolrose rövid soraiból szótagszám
ban is eltérő osztású hosszú sorokat ír — természetesen a dallam szabta kereteken belül —, s az 
eredeti szabályos keresztrím helyett saját szerkesztésű variációt, kereszt, ill. páros rímeket hasz
nál. Hasonlóképpen jár el a többi idegenből fordított, vagy idegen dallamra készült átdolgo
zása esetében is. A 27. zsoltár parafrasisát (45. sz.) Lasarus Spengler „Durch Adams fal ist 
ganz verderbt" kezdetű énekének dallamára írja. Átdolgozásának technikája újra egyéni, 
rímelhelyezése sem az átdolgozott zsoltár technikájával, sem Spengler költeményével nem 
egyezik. Ehelyütt csak az idegen dallamot használta fel, de egy másik versének rímelésében, 
sorszerkesztésében (28. sz.) már ráismerhetünk a „Durch Adams f a l . . . " szerkezeti felépíté
sére. (Spengler szabályos időközönként egyetlen sort három rímre tör, melyek belső rímek, s 
melyek közül az első kettő egymásnak felel, míg a harmadik, a következő sor hasonlóképpen 
tördelt sorának utolsó tagjával párosrímet alkot.10 Miskolci Csulyak az idegenből átírt ver-

9 I t t említem meg, hogy Miskolci Csulyak költői nyelvének, stílusának vizsgálatakor feltétlenül foglal
koznunk kell prózájának stiláris jegyeivel is. 

" Lasarus Spengler „Durch Adams f a l . . . " kezdetű („Ein geistlich lied, Vom fall und erlösung des mensch
lichen geschlechtes" című) költeményének formája: 

8 a 4 4 c c 
7 b 7 d 
8 a 4 4 e e 
7 b 7 d 
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seknek nem őrizte meg pontos struktúráját, de egyes strófaképletek, bár néhol saját leleménye 
szerint erősen átalakított, de még felismerhető formában, megtermékenyítették költészetét. 
Egy-egy idegen mintából vett formai variáns természetesen egymáshoz időben közel álló köl
temények esetében figyelhető meg. fgy látható a közvetlen a „Durch Adams fal" dallamára 
írott zsoltár után született Csulyak-versben (47. sz.) Lasarus Spenglernek ismét erősen átdol
gozott, de ez esetben is jól felismerhető rímtechnikája, strófaképlete. Valószínűleg hasonló 
módon járt el az eddig még ismeretlen szövegű ill. dallamú idegen nyelvű forrásai esetében is. 
E versek nyilván sem szövegben, sem strófaképletben nem egyeznek pontosan az idegen min
tákkal, de az eredeti rímelés feltétlenül megtermékenyítette Miskolci Csulyak technikáját, s 
kimutathatóan tovább él, mint a fentebb említett Spengler vers esetében. 

Több idegen mintából készült verse tartalmi vonatkozásban is erősen magán viseli írójuk 
kézjegyét. Az elsőként átdolgozott zsoltár (18. sz. verse) alkalmi, köznapi ihletettségű, s 
Csulyak két saját szakasszal is megtoldja, melyek a konkrét eseményre utalnak. Kedvelt fogása 
ez a költőnek, nyilván a versek alkalmi jellegéből is fakad, hogy gyakori kitérőkkel, magya
rázattal gazdagítja a kifejezni óhajtott mondanivalót. E törekvése olyannyira áthatja költe
ményeit, legfőképpen azokat, melyeket nagyobb társaság előtti előadásra szán, hogy a példá-
lózással elmélyített magyarázat, a nehézkesen kifejtett inteni s tanítani kívánó célzat kizáró
lagosan meghatározza a versek jellegét. Miskolci Csulyak István költői kifejező eszközeinek 
tára, stílusa nem gazdag, nem változatos. Éppúgy, mint ahogy a megismert versformákat és 
dallamokat több esetben, variációval, de visszatérően alkalmazza, egy-egy verssorát, jólsike-
rültnek vélt képét ismételten viszontláthatjuk. Csak néhány példát említek: két, közvetlen 
egymás után írott versében (19. 20. sz.) eképpen szól az egybegyűlt vendégekhez: „Ne bánkód
jatok vigan lakjatok" ill. „Mi se bankodjunc de vigan lakjunc". Vagy egy visszatérő kép 
(21. 35. 42. 43. sz. versekben): „. .fejem hogj üté giasz, jártam chiak mint egy váz"; „hogy 
üté giasz fejem meg hasada szivem"; „hogy fejem üté giasz oljan lévék mint váz"; „Reanc 
hága rut giasz vagiunk miként egy vasz", majd az intései közben visszatérő hasonló gondo
latra csak két példát (35. sz. 38. sz.): „meleg után hideg szokot lenni hid meg ez égh alatt 
valóknak." „Tanulhatok ti emberek, Mennyországot keressétek Mert ez világi minden jó 
chak el vész mint az téli hoo." Fohászai között is találunk ismétlődő sorokat, s gyászbeszédei
ben is vannak sztereotip fordulatok, pl.:„Miképpen Christusnak élt volt Ismét Christusnakis 
meg holt" (38. sz.) 

„Az mint életebe az Christust követte 
ugy beteg agiabannis, 

Christust vig Örömmel várta ollian szívvel 
jöjön el hozzájais. . ." (40. sz.) 

Sorolhatnánk a példákat, álljon azonban ehelyütt csak ennyi most. 
Verseiben igen gyakori a képes beszédre való törekvés. A kép jó segítője a magát nehézkesen 

kifejező, s felhalmozott mondandójába, utalásaiba méginkább belebonyolódó költőnek. így 
aztán egy-egy bizarr képpel, merész képzettársítással „vágja ki magát", s keres rímeire meg
felelő szót. Már korai verseiben is szívesen alkalmazza a képeket, s ezek skálája a konvencio
nális közhelyektől — „Istenem én Uram vagy erős kö váram Szükségeim korán vagy kincses 
kamorám" (17. sz.) a köznapi beszéd „Most vagyon ennek napja, boldog az ki kaphattia, nem 
mindenkor pap saytia" (20. sz.) s a költői beszéd egyszerű képein át „szivem sohait kesereg 
mint veretet sereg" (23. sz.) a bizarr képzettársításokig terjed. Űj feleségéről11 örvendezve 
így ír: 

„Nem leszen mostoha anya, Hog' magzatimnac mint kánya 
Szemét agiabol ki vaja. 

Nemis leszen üres hordó, Ki mindenkor inkab kongó, 
Noha nints benne semmi jo." 

.Vagy ugyanitt később: 
„Hogy ha Patakon egy Dorkot Találtam oly ivo korsót, 

Kiből ihatok minden jot." (39. sz.) 
Leggyakoribb ríme, mint az az idézett példákból is kiderül, az asszonánc, de gyakran él a 
rag- és képzőrímekkel is, pl. szerelmével — beszédével — eszével; bötsülhessük — szerethes-
süc — követhessüc stb. ritkábban önrímeket is használ: legien-legien-; fiainac-fiainac; sőt: 
vala-vala (40. sz.). Gyakran alkalmaz egyszavas rímeket is, ezek között a leggyakrabban vissza-

11 Ez új asszony Csulyak harmadik felesége, Seres Dorottya (Dorko) volt, kit 1622-ben vett el. L.: önélet
rajzában. RMKT XVII. sz. II. köt. 294. 



térő a gyász-váz típus. Eképpen fordul elő e rímpár a 21. 42. 43. számú versekben, az 53. sz. 
költeményben jár-vár-bár-akar rímeléssel találkozunk, s a 30. zsoltár parafrasisában pedig 
ilyen rímeket használ (44. sz.): jár-jár-vár-vár-nyár-kár. 

Az egyszavas rímek technikája korábbi irodalmunkban igen ritka, ezért érdemelnek külö
nösebb figyelmet. Nyilvánvaló azonban, hogy Csulyak egyszavas rímei kifejező, erejüket, 
keresettségüket tekintve, messze elmaradnak Rimay, de főképp Thordai János rímvariánsai 
mögött. 

Versei, tartalmilag, azonos struktúrára épülnek. A bevezetőben, a költemény élén, minden 
esetben a helyzet, az esemény felvázolása, ismertetése áll, mintegy megmagyarázza verse 
megírásának okát. A következő részekben ennek aláfestése, az esemény értékelése következik 
— mely természetesen bőven ad lehetőséget a már korábban is említett kitérésre, magyará
zatra, példálózásra, moralizálásra. Ilyenkor a költő néha nem tud megbirkózni a kifejezés 
nehézségeivel, s maga is belebonyolódik képeibe. Lássunk egy példát erre: 

„Vagyon varasunkba Püspöc Uram monda 
ollian Judas arulo, 

privilegiomunc nemes szabadságunc 
akarja legyen romló: 

az mit mond mind patvar vizet azért zavar 
hogy hala legyen Pontyo. 

De Pontyo pondrosul 

öis meg avasul 

ha Istenhez nem tér 

Az eddig elmondottak alátámasztására nézzük meg egyetlen versének vonalvezetését. 
53. sz. költeményét az 1643-as újév, s a város bírójánál egybegyűlt társaság tiszteletére, a 
tanács szórakoztatására mondatta el Gáspár fiával. Mondandóját a helyzet, a konkrét esemény 
felvázolásával kezdi, magyarázza verse szükségességét, indíttatását; „szokássá vált immár" 
ui., hogy az újévet verssel köszöntsék. De nemcsak verssel, hanem „uysággal" is, s ez a mozza
nat hosszadalmas kitérőre indítja tollát. Először azt bizonygatja, milyen nehéz „uysagot 
akar holis" szerezni, s akik ezt eddig nem tudták, azoknak hosszan megmagyarázza. Ezen a 
szálon meglehetősen messzire kanyarodik a 2—5 versszakban. 

Ezután áll elő az első újsággal. Ez az új esztendő. Ennek apropóján az elmúlt év viszályaira 
emlékszik emlékeztetőként hozott példázatok bizonyságával. (6—10 vszk.) A két következő 
újság tartalmilag lazán ugyan, de kapcsolódik az elsőhöz. Mindkettőnek egy-egy vszk.-ot 
szentel. (11 — 12 vszk.) A negyedik újságnak már nemcsak hallgatója, de szereplője is szűkebb 
társasága lesz. A bíró házában bemutatja a bírót. Ám a lakoma s a vendégség ürügyén a követ
kező versszakban máris a borital veszélyeiről beszél, s gondolatmenetét folytatja alább is, 
mikor az ivástól int. Ismét emlékképre támaszkodó példázattal igyekszik mondandója komoly
ságát alátámasztani. (16. vszk.) Ezután mintegy az elkalandozott mondanivaló lezárására, 
megint az újságokról beszél, ez alkalommal viszont már mondókájának berekesztése végett. 
Az utolsó strófa — ugyancsak visszatérő mozzanat költészetében — fohász Istenhez. 

E bemutatásra kiszemelt vers pregnánsan mutatja, miképpen esik szét a vers kompozíciója, 
miképpen bomlik fel logikai menete a gyakori kitérők, példálózások útvesztőjében. Legtöbb 
verse, az egybegyűlt vendégekhez írottak kivétel nélkül, hasonló vonalvezetésű. A kifejezés
kényszer hatására (a kifejezés fordulatait a hallgató társaság még vigyázóbbá teszi, a költő 
epikus kitérőit méginkább indokolja) a vers gondolatvezetése szétesik, kompozíciója felbomlik. 

Izgalmas, de Csulyak költeményeit vizsgálva önként adódó kérdés: a kompozíció ily mér
tékű felbomlása, moralizálása, példálózása manierista jelenség költészetében, vagy pedig 
dilettantizmusának jele? A művelt prédikátor verseiből mélyebb megrendülés nem visszhang
zik. Igen bőbeszédű, s ezt sínyli költeményeinek szerkezeti felépítése, kompozíciója is. Mondani
valójának színesebbé tétele érdekében azonban, mint láttuk, változatos, de tolla alatt sokszor 
nehézkessé váló strófavariánsokat, rímhatásokat igyekszik alkalmazni. Magyar nyelvű köl
tészetét vizsgálva ezt a sajátos ellentmondást figyelhetjük meg. Párnába, kendőkbe hímzett, 
ajtófába vésett, szélesebb rétegeket (de legalábbis nagyobb értelmiségi-polgári kört) érintő s 
érdeklő, nem túlságosan színvonalas alkalmi verseiben ott bujkál a közép-európai műveltségű 
prédikátor újító kedve. A nála jelentékenyebb s termékenyebb költőtársakkal aligha rendel-

ha üres lesz sotul 
azt minniajan tudgiatoc, 
kosul jár vagy bakul 
chiak békével várjatoc 
vétkéből ki nem ter 
vakot vet meg lattiatoc." (52. sz. vers 2. 

3. vszk.) 



kező, „provinciára" szorult versszerző botladozásai szembeszökőek, ugyanakkor, mint azt 
fentebb példák is mutatják, újító törekvésekkel találkozhatunk verselésében, strófavariánsai
ban, rímtechnikájában, képi kifejezéseiben.18 

Ötvös Péter 
• 

Péter ötvös 
CONTRIBUTION AUX PROBLÉMES DE SOURCE ET DE STYLE DE QUELQUES 
POÉMES DE ISTVÁN MISKOLCI CSULYAK 

L'étude traité quelques problémes de source et de style de la versification en langue hong-
roise d'István Miskolci Csulyak (1575 — 1645). Ce prédicateur trés cultivié qui faisait ses etudes 
pendant longtemps ä l'étranger, surtout ä Heidelberg, a écrit plusieurs de ses 42 poémes hong-
rois d'aprés des modéles et des melodies étrangers. II variait les modéles étrangers d'aprés sa 
prope invention. Ses poémes de circonstance, écrits ä un cercle restreint d'intellectuels de petite 
ville de province, ne sönt pas varies quant ä leurs sujets. Dans la labyrinthe de la moralisation 
et des allusions embrouillées la contexture des poémes se perd souvent. Les fuiblesses de style 
du poéte qui écrivait pour ses amis de petite ville, sönt quelquefois trés evidentes, mais en 
mérne temps nous pouvons découvrir chez lui des tentatives d'innovations riches en imagination 
surtout dans les variantes de strophes, dans la technique de rime et dans les expressions imagées. 

Maníerista elemek világi költészetünkben Beniczky Pétertől Peiró'czi Kata Szidóniáig 

Tizenhetedik századi irodalmunk történetében élesen körülhatárolhatunk költőinknek egy 
csoportját, amelyet már korábbi kutatóink is különválasztottak és külön névvel „főrangú 
lírikusokénak neveztek. A manierista világi líra művelőit keresve, körünkben találjuk meg 
ama költőinket, akiknek költészetében a manierizmus jelentős hatását találhatjuk meg. 
Működésük Beniczky Pétertől Petrőczi Kata Szidóniáig eltelt fél évszázadra terjedt, és e zárt 
időegységen kívül egybefoglalja őket működésük színhelye és társadalmi helyzetük is. 

A Felső-Magyarországnak nyugati felén, Nagyszombat és Kassa közé eső területen éltek, 
és mindnyájan főúri családok sarjai, vagy a főúri családokkal közvetlen kapcsolatban élő 
„főember szolgák" voltak. Főúri családból származott Balassa Bálint, Listn^Ásjüó^Eszterházi 
Pál, Kohari István, Rákóczi Erzsébet, Keglevi.cs Mikh^ P£ti^^JKata._Szidónia ésZ^őember 
szolga" volt Beniczky Péter, Barakonyi Ferenc és Petkó Zsigmond. És ezeknek az íróknak 
életútja is többé kevésbé keresztezi egymást. Tudnak egymásról, érintkeznek egymással, 
ismerik egymás írói működését. 

Ha figyelembe vesszük és hazai viszonyainkra alkalmazva vizsgáljuk Heuser Arnold meg
állapítását, mely szerint: A „XVI. században a manierizmus a par excellence udvari stílus", 
akkor XVII. századi íróink e csoportjában, ennek műveltségében joggal kereshetjük a mani
erizmus magyar megvalósítóit. A jnajj^ar^udvariaság^-a.török hódoltság korában, a XVÍ — 
XVII. században a főúri udvarokban élte, á~ magyarországi királyi udvar útmutató példája 
nélküli életét. Csak a XVI —XVII. századok fordulóján, Rudolf Prágája, a „Rudolfinus Prága" 
manierista műveltsége volt hatással e terület főúti udvaraira, de hatása a század közepén már 
elhalványult. A bécsi udvar pédíg sohasem tudott jelentős vonzást gyakorolni, hogy mint 
mintát követték volna. Ez a főnemesség akkor még jelentős részében protestáns volt, és Béccsel 
szemben politikailag ellenzéki álláspontot foglalt ef.'A bécsi udvartól távol tartotta magát, 
ellentétben a nyugati határvidék vagy a Dunántúl főuraival. 

Amikor e költői csoport műveit vizsgáljuk, első benyomásunk az, hogy valaminő módon 
mindegyikük a Balassi-hagyomány sodrában működött. A Balassi-hagyomány ez időben már 
kilépett a kéziratos másolatok Reves tulajdonosának köréből, az Istenes Énekek egymás után 
következő kiadásai, bár csonkán és eltagadva a szerelem költőjét, mégis képet adtak Balassi 
költészetének egy jelentős oldaláról. A Balassi-hagyomány megteremtője Rimay János, aki 

12 Kivételes eset, hogy Miskolci Csulyak írásbeli hagyatéka igen terjedelmes. A művelt prédikátor iroda" 
lomtörténeti helyétől függetlenül is érdemes további vizsgálódásokat folytatni, hisz gazdag hagyatéka lehe
tővé teszi a forrás- és stíluskérdések alaposabb tanulmányozását. Ránkmaradt részletes könyvtárjegyzéke 
mellett itt elsősorban az eddig még nem publikált írásokra gondolok, mint a „Diarium Apodemicum ab anno 
1601" címmel ellátott utazási naplóra, mely Kovács Sándor Iván és Kulcsár Péter munkája nyomán a közel
jövőben nyomtatásban is megjelenik magyar nyelven; s az igen sok érdekességet rejtő peregrinatios albumra 
(Stammbuch), mely Jakó Zsigmond tulajdonában van. 
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