
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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sok tekintetben máig is érvényesen meghatározta Balassi költészetének jelentőségét, és aki 
egyben a manierista költészet első hazai, egyben legjelentősebb képviselője is. ő kapcsolatban 
volt a hazai manieristák első főúri nemzedékével, a főúri új sztqicistákkal. Nála még az Ideoló
gia, az antik folozófia hagyományból kinőtt sztoicizmus teljes mértékben találkozik a költőig 
mondanivalóval, és azok kifejezésére már a manierizmus költői eszközeit használja. A Rudol-
finüs-Prágában, a császári udvar szolgálatában, egy évtizedet eltöltő Nyéki Vörös Mátyása 
maga műveinek manierizmusával és az abból kiolvasható költői példatarával nagy hatassál 
volt e költőkre. Műveinek kiadásai költészetét széles körben ismertté tették. Rimayval együtt 
készült BalassiJíLadá&ára, de az csak Rimay halála után valósult mgg*_ Rimay es Nyéki -Vörös 
költeményeível kiegészítve, de Balassi költészetét megcsonkítva. A Balassi-hagyomány, Rimay 
és Nyéki VönisMátyás költői gyakorlata adta a mintát főúri manieristáinknak, az ő példájuk 
nyomán telítődik e költőcsoport költészete manierista elemekkel. Rimay és Nyéki Vörös Mátyá
son kívül még egy író hatását kell említenünk: Zrínyi Miklósét. Gondolatainak, eszméinek poli
tikai tudatformáló hatását már Klaniczay Tibor munkája nyomán megismertük, de költésze
tének hatása e csoportra részleteiben még kutatójára vár. 

Közelebbről vizsgálva a főrangú költők működését és műveiket egységbe foglalva, látjuk 
azt, hogy már a kezdetnél, Betúczkyr^ljnegiélennék azok a műfajok, stíluselemek, amelyek 
a manierizmusra jellemzőek, Csapodi Csaba" s"zivés"közléséből tudom, hogy már 1619-ből 
előkerült egy verstöredéke. Tehát költői indulása még nagyon fiatalon, Rimay életében történt 
és feltehetően Rimay közvetlen hatása alatt. — Beniczkyvel kapcsolatban, de általában e 
csoport íróinál komoly problémát jelent, hogy szinte lehetetlen költeményeiknek kronológiáját 
megállapítani. KohárynáLés Petrőczi Kata Szidóniánál vannak ugyan bizonyos dátumok, 
amelyek a terminus ante, vagy post quem-jét valószínűvé teszik. Hiányzik ez Beniczkynél is, 
akinek verseit a kiadó Bartók István csak részben és keletkezési rendjüket összezavarva adta 
ki. Ezért nem tudjuk időrendbe szedni őket, pedig izgalmas feladat volna a versek kronológi
ájának ismeretében, nála a Rimayt követő nemzedék elsőjében megfigyelni a manierizmus 
hatásának^ejlődését, illetve a^bardkk felé módosulását. 

Bjzojwos^ az, hogy előbb a stílus jegyei változtak. Beniczky még teljes költészetével benne 
élt á~"Balássi-hagyomány sodrában, szinte minden versét Balassi versszakban írta. A Balassi
vers a költőtől nagy fegyelmet, helyes arányérzéket követelt. Beniczky é versformát szinte 
virtuozitással kezeli, de mondanivalója túlömlik a versszakaszokon, a vers zárt szerkezeti 
szála felbomlik és annak egésze bőbeszédűre sikerül. 

. . 
Éktelen életért, 
Sok bosszú üzésért 
Fel talál te haragod, 
Ha asszú koróján 
S el hervadt virágján 
Nem könyörül jó voltod. 

Az ellentéteket is keresi, sőt halmozza: 

Nyomorúságidon nem szokott jajgatni, 
De gyalázatodon igen tud kacagni, 
Üres tarsolyodon nem fog irigykedni 
Csak rakott szekrényed óhajtja prédálni. 

Vagy az ellentétek halmozására egy példa Beniczky példabeszédeiből: 

Egy szálfa nem erdő; bár légyen az fenyő, 
Nem mondatik ligetnek. 
Taliga nem szekér, elvonja egy összvér, 
Kicsiny terh hat ökörnek 
Egy ember csak egy szám, nem férhet rá több hám, 
Még nem fele kettőnek 

S most nézzük tCoháry István verssorait: 

Az hárfás nótáját pengeti 
És azzal sokaknak szívét édesíti 
De az rab lábára, vert vasát csörgeti 
S annak csörgéseivel magát keseríti. 
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Zengése az hárfás pengő hárfájának 
Nevető örömet szerez if iáknak, 
Csörgése pediglen lábokra vert vasnak 
Siralmas bánatot nevel az raboknak. 

Idézzük Listi Lászlótól A nemes Magyarország címeréhez című verséből: 

Néppel bővelkedő s Marssal dühösködő, 
Ó te dücsőséges jel, 
Mi régi eleink, sok nemes feleink, 

« Dicsekedhetett kivel 
Mert sebbel virágzott s ereje ágazott, 
Diadalmadért mivel. 

Vagy vegyünk Petrőczi Kata Szidóniától egy példát: 

Nem bízom ő benne mert minden jókedve 
Teljes keserűséggel, 
Egy maroknyi mézzel ha kinál, epével 
Tetézi, sok Ínséggel. 
Kinek kezét nyújtja, veszélybe taszítja, 
Jádzik kegyetlenséggel. 

Vagy vegyünk egy másik példát, ismét a költőnőtől: 

Vérembül származott, jaj halálos mérgem, 
Vérem miatt újul óránkint Ínségem, 
Vérem oka, hogy fogy az én egészségem, 
Mert miatta megunt, ki volt reminségem. 

A példák gazdag sorát idézhetnők e költők verseiből, de azokkal költészetüket döntően meg 
nem határozhatnék, mert ezekkel és más manierista stíluselemekkel is, — élt a barokk is. 
Fel kell tennünk a kérdést, mi az ami költőinket a barokktól elválasztja? Elsősorban a vers' 
forrna. A Balassi-vers zeneiségével, rímjátékával jobban megfelelt a manieristáknak, ők őriz 
ték a Balassi-vers hagyományt, a barokk megvált tőle, mondanivalója nem tűrte a Balassi 
vers korlátait, a versformája a felező tizenkettes lett. Természetesen ez a változás nem általa' 
nosan következett be és nem minden költőnél egyforma mértékben, de vannak költőink, kik' 
nél a forma változása minőségi változást is jelent, gondolok itt főleg Petrőczi Kata Szidó' 
niára. 

Voltak műfajok, amelyek különösképpen jellemzőek a manierizmusra. Ilyenek a Fortuna-
nyersek. A XVI—XVII. század a maga folytonosan kavargó, változó világával állandó próbára 
tette az emberi sorsokat is. A szerencse forgandóságának tudata elevenen élt az emberben, és 
kifejezést keresett költőinkben is: a világirodalmi téma költészetünkben is hangot talált. 
Rimayadta meg manieristáinknak az alapformát, a golyóbison járó Fortunáét, aki az ingatag 
alapon az emberi szerencsével is „csúsz, fogy, inog, száll". Beniezky, Listi, Kohári, Petrőczi 
Kata Szidónia átélte, egyéni sorsa fordulóinak megfelelően, e nemű verseiben a szerencse 
változandoságának nagy és sok esetben megrázó emberi élményét: Rimaynak egy Fortunát 
ábrázoló képen elmélkedő filozofálása váltakozik Kohári István vagy Petrőczi Kata Szidónia, 
a szerencse forgandóságának átszenvedett élményének kifejezésével, ahogy Koháry mondotta: 

Szólhatnék én erről, s változó kedvérül, 
Vagy sokat mondhatnék 

Tündérszép mivoltárul, s forgandóságárul 
Példát is adhatnék. 

Okot beszidemre, tekintvén ügyemre 
Nagy könnyest vehetnék. 

Hirtelen s véletlen, mely nagy reménytelen 
Kereke forduljon, 

A szép szabadságrul öröm-, vigasságrul 
Mely hamar elszáljon. 

Sokféle kárvallást, bánatot, búsulást 
Mely könnyen csináljon. 

537 



Az emberi élet forgandóságának egyik manierista költői kifejezője: a labirintus, az útvesztő. 
A legrégibb őskor világában vezet a krétai labirintus mondája és azóta foglalkoztatta az emberi 
képzeletet, művészetet és költészetet egyaránt. Különösen nagy az érdeklődés iránta a mani
erista századokban. 1631-ben jelent meg a Comenius műve Labirint sveta, a Világ útvesztője 
és tudva azt, hogy Comenius hatása a Felvídelcen nagy volt, a labirintus-gondolat Hatását 
költőinkre sem vonhatjuk kétségbe. Koháry István nagy költeménye, amely rabságban síny
lődő gondolatban való utazását mondja el a Vasban vert rabnak, bús elmével fáradva versekben 
vett sétálása a maga rabságának útvesztőjét lírai fogantatású versekben mondja el. 

Hosszas rabságomnak midőn unalmában 
futtatnám elmémet mostoha sorsomban, 
keserült szívemnek nagy- sok bánatjában 
jutottam egy kertben gondolkodásimban. 

És a sétálás nem hozza meg szabadulását, gondolatai ismételten útvesztőbe tévednek: 

Nem használ mindennek, mint hogy sétálása, 
s nyereséget sem hoz, járása futása 
jobbis volna sokszor, soknak aluvása 
mintsem nyargalása, s- fő vesztő botlása. 

Legyen tehát eddig, elég a sétálás 
ne érje valahogy, lábamot az botlás 
érjen de engemet, óhajtott vidulás 
Isten jóvoltábul, kívánt szabadulás. 

Koháry István a maga életének útvesztőjét egy lelki utazás reális ábrázolásával írta le. 
Petrőczi Kata Szidónia keserű életének szenvedéseivel a bánat labirintusában levőnek vallja 
magát, a bánat, a keserűség az, melynek útvesztőjéből nein Tud szabädüTmT 

Sok felé fordítom szomorú elmémet, 
Hogy vigasztalhatnám elbágyadt szívemet, 
Találnék oly irat, mellyel sebeimet, 
Kötözném, enyhítvén az én gyötrelmimet. 
Vetem szemeimet kerti virágokra, 
Tavasszal zöldellő árnyékos ágakra, 
Szép folyó vizekre, csorgó patakokra, 
De az is nem használ, minden fordul búra. 

Ha kezembe veszem szokott muzsikámot, 
Reménlem, enyhítem azzal az én búmat 
És vigasztalásomra kezdvén nótámat, 
Indítja ahellyett könnyhullatásomat. 

Az miből másoknak lehet vigassága, 
Abbul nő szívemnek nagy szomorúsága, 
Sehonnan nem lehet annak orvossága 
Mert elbusított az bánat sokasága. 

Petrőczi Kata Szidónia az álnok szerencse csalárd hálójában vergődik és élete szerencsétlen
ségéből a labirintus útvesztőiben keresi a kivezető utat: 

Az álnok szerencse kegyetlen bilincse 
Rajtam vagyon, jól látom, 

Mert mikor nyugovást, várnék megújulást 
Haragját tapasztalom. 

. . 
Kinek jovát osztja, szabadságtul fosztja 

Rekeszti hálójába, 
Onnan szabadulni, csendességet érni 

Nem lehet, mert markába 
Az üstökét tartja és holtig járatja 

ö Labirintusába 
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A manierizmus egyik különleges költői műfaja az ernblematikus ábrázolásokat magyarázó 
versek. Hazai humanista irodalmunkban Zsáfliboki és Lackner Kristóf kötetei képviselik e 
műfajt. A manieristák ilyen versei közé kell sorolnunk Rimay János több versét Zrínyi Miklós 
és tanítványa, Listi László e^igrammáit történelmünk nagyjaíróITTis e műfajba tartoznak 
Prágai .András ésTíajnal Mátyás e rTernüTcölteményei is. És úgy tetszik Beniczky^ példabeszé
deinek is van köze az ernblematikus ábrázolásokhoz. Petrőczi Kata Szidónia" egy sor versét 
e műfaj sajátos példáinak kell tartanunk. E kis versek a többi költő verseitől abban különböz
nek, hogy a költőnő egy-egy hangulatát „magyarázzák", fájdalmát örökítik meg. Ilyen például: 

Sok ezer gondolat, jaj, óránkint fáraszt, 
Keserves könyveket szemeimbül áraszt, 
Szívemet emészti, erőtlenit s bágyaszt, 
Időmnek jobb korán kimiletlen aggaszt, 

Vagy: 
Allhatatlansagba állandó szerencse, 
Keseredett szívek rettentő bilincse 
Kinek elmúlandó jova, s minden kincse 

A XVII. századi jezsuiták poétika-tankönyveinek nagyon népszerű műfaja volt a cento. 
Olyan költemények műfaja volt ez, amelynek „költői" vagy inkább versfaragói Homérosz, 
Vergilius verssoraiból, vers részleteiből állították össze a maguk műveit. Például keresztény 
teológiai gondolatokat fejtegető verseket, Homérosz verssoraiból. A XVII. század jezsuita 
írói kedvelték és tanították a verselést. Itt, a jezsuiták nagyszombati, gráci és bécsi iskoláiban 
tanulta meg a cento-verselést Eszterházi Pál, aki a magyar manierista irodalom egyetlen 
cento-verselője. Zrínyi Miklós, Listi László, Nyéki Vörös Mátyás versszakaszait válogatta, és 
„alkotott" belőlük egy-két bevezető és bezáró versszak hozzáadásával új költeményt. 

Csak egy szerény vázlattal hívtam fel a figyelmet annak lehetőségére, hogy a költőcsoport 
működésében a manierizmus stílusjegyei és műformái megtalálhatók. A további kutatásnak 
kell eldöntenie azt, hogy költészetüket mennyiben határozza meg a manierizmus és mennyiben 
mondható barokknak. Az kétségtelen, hogy átmenetet képeznek, a manierizmus utolsó hullá
mai bennük válnak barokká. A stílusváltás náluk következik be.* 

Jenéi Ferenc 

Ferenc Jenéi 

ELEMENTS MANIÉRISTES DANS NOTRE POESIE PROFANE DE PÉTER BENICZKY 
ALKATA SZIDÓNIA PETRŐCZI 

Dans la deuxiéme moitié du XVIIe siécle, en Haute-Hongrie s'étendant de Kassa ä Nagy
szombat, il vivait un groupe poétes hongrois qui étaient lies ensemble par leurs conditions 
sociales, étant donné <7«'ils étaient tous originaires de haute noblesse ou de nobles au service 
de celles-lá. Pál Esterházi, István Kohári, Kata Szidónia Petrőczi et Péter Beniczky en étaient 
les plus représentatifs. Ce groupe d'écrivain montre les caractéristiques de style du manierisme 
hongrois dans sa poésie. Ils travaillaient dans la ligne de la tradition de Balassi, sous Pinfluence 
de la poésie de János Rimay. C'est dans leur poésie que le manierisme s'éteint et s'imprégne 
d'éléments baroques. 

• 

* Részlet egy nagyobb tanulmányból. 
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