
• ADATOK A MAGYAR IRODALMI BAROKK 
KELETKEZÉSÉHEZ.

I.

A  b aro kk  m agyarsága.

Ha valaki a történés szakadatlan áramát századokra osztja, gépie- 
sebben jár el, mintha korstílusokra igyekszik elkülöníteni, mert az év
számoknak, ha csupán számszerű egységeket mutatnak, kevés hatásuk 
van eszmékre, eseményekre, emberekre. A korstílus viszont mindig ad 
valami értelmeset, fölfedi a történelemben megnyilvánuló föltételezett 
akaratot. Jóllehet vannak gyöngéi, mint minden olyan racionális erő
feszítésnek, amellyel az ember az időben egybefolyó, gazdagságban és 
színekben végtelen életet rendezni akarja. Az új korstílus rendszerint 
az életnek mintegy a csúcsán álló néhány ember irodalmi és művészeti 
alkotásaiból elemezhető ki először s szűk körben nyilatkozik meg, ott, 
ahol a megelőző stílus a legnagyobb öntudatra ért el. Ugyanekkor a több
ség élete a régebbi akaratra tanít s a mélyben a nép alsóbb rétegeiben 
egy még régebbi stílus érvényesülhet. A szellemi áramlatok, stílusok bizo
nyos pontokon keveredhetnek. Az új szálak pedig egészen észrevétlenül 
szövődnek bele a jelenségek szövetébe. Ezért olyan eltérőek a vélemények 
a renaissance keletkezésének időpontját illetően s ezért annyi a zavar az 
azt követő kornak, a barokknak megítélésében. A nem gépies, hanem ható 
eseményeket megjelölő dátumoknak is csak tüneti jelentőségük van. 
Michelangelo észrevétlenül halad a felé az ábrázolásmód felé, amelyből 
a barokk szobrászat és festészet bátorítást nyert. A jezsuita rend meg
alapítása (1534— 1540), az új építészet kialakulása (a XVI. század negy
venes éveitől kezdve), vagy a tridenti zsinat (1545— 1563) mind csak 
egy-egy mozzanata valami kibontakozni akaró újnak. A mindevvel egy- 
időben feléledő arisztotclizmus ugyancsak folyamat, amelyben időponto
kat alig lehet leszögezni.

A korstílusok tisztasága viszonylagos valami még azokban az orszá
gokban is, amelyek az európai művelődés élén haladva, önmagukban 
öntudatosították a történelem valamilyen szándékát, mint például Itália. 
Mennyivel inkább van ez így olyan országban, mint Magyarország, amely 
a szorosan vett Európához tartozott ugyan hozzá, de a latin és germán 
világgal egyaránt érintkezett, gyakran különböző fokú s erejű indítékok
hoz adta hozzá a magáét, amely országnak történelme nem nyugodt, nem 
egyenletes ritmusú, hanem súlyos katasztrófákkal megszakított, hátrál
tatott, egyes társadalmi rétegekben megbénított. Nálunk nem ritka a 
szellemi áramlatok torlódása. Az Árpádok idején eléggé egyenletes fejlő
dés az első megtorpanást a tatárjárásban szenvedte, de a csapás koránt-
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sem volt akkora, mint gondolják. Mindenesetre a XIV. században, pél
dául annak második felében a királyi udvarban egyszerre a következő 
jelenségek mutatkoznak : az Anjouk pártolják a lovagságot, gótikus 
templomokat építenek, lelkesednek a szcnt-ferenci vallásosságért és a 
misztikus kontemplációért, szeretik az élet szépségét, az asztrológiát, 
a XIII. századi arab racionalizmusra valló alkotásokat olvassák. A kan
celláriában viszont olyan leveleket írnak, amelyek túlérettségükben, 
izgatottságukban csupán a gótikus építészet style flamboyantjához 
hasonlíthatók, egyesek már antik szerzőket is olvasnak, modern huma
nista eszméket követnek. S a megjelenő lovagköltők keseregnek a lovag- 
ság hanyatlásán.1

Nagy Lajos kora nem az egyetlen torlódó időszak. Még gazdagabb 
a színképe a Mátyás halálától Buda visszafoglalásáig tartó időszaknak 
(1490— 1686). Több jclzőpontot lehet benne alkalmazni, lényegében olya
nokat, amelyek nem annyira elválasztanak, mint a helyzet alakulását 
mutatják. Mátyás király halálát (1490). az egykorú humanista történet- 
írás úgyszólván egyértelműlcg a magyar történelem határvonalának 
tekintette, amely elindította a Mohácshoz vezető hanyatlást, amelyen 
innen ragyogás volt, túlnan pusztulás.2 Mohácsot (1526) a modern szem
lélők látják igazán pusztító hatásában Buda török kézre jutásával (1541) 
együtt. Hiszen ekkor következett be a kettős királyválasztás, majd az 
ország három részre bomlása. Az utána következő kisebb szakasz hang
súlyát Szigetvár hősi védelme adja meg (1566), mely a kortársakra rend
kívüli hatással volt. A kiformálódó új, hősi eszményt az ellenreformáció 
szellemével egyesítve Istvánffy Miklós közölte a nemzettel nagy művé- 

I ben (1622). Az ezután következő kor, a nagy egyéniségekre korlátozódó 
és «hősi»-nek nevezhető barokk periódus határvonalául Buda vissza

foglalását lehet tekinteni (1686), illetve az ország felszabadítását. Ennek 
a nagy időegységnek a szellemi tartalmát már régebben és több ízben 
úgy próbáltuk megjelölni, hogy 1490— 1566-ig a humanizmus győzel
mének és a reformáció elterjedésének kora, 1566— 1622-ig az átmenet 
kora, s 1622— 1686-ig a barokk irodalmi ízlés kezdete.3

Mert mi a helyzet? A Mohácsot megelőző évtizedekben a huma
nizmus elér a szerzetesrendekhez, káptalani, sőt egy-két világi iskolához 
is, mindenütt belső hagyományhoz tapadva. A püspöki székhelyek huma
nista középpontokat táplálnak, de az egyháziak ugyanekkor a confrate- 
rek, női szerzetesek számára késő gótikusnak, lángoló stílusúnak nevez
hető vallásos irodalmat teremtenek. A nép pedig a középkorban é l :

» V. ö. Kardos Tibor : Középkori kultúra, középkori költészet. A magyar 
irodalom keletkezése. (Budapest. 1941-) A Magyar Történelmi Társulat Könyvei. 
V ll. 156— 171. 1.

5 V. ö. u. a. : Stílustanulmányok Mátyás király kancelláriájáról. Pécs, 1933. 
Közlemények a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárából, 22. 18— 24. 1-

* Első ízben a «Virtuális Magyarország* (Magyar Reneszánsz írók, Magyar 
Irodalmi Ritkaságok, X IX . sz. Budapest, 1934) c. tanulmányban fejtettem ki. 
Részletesebben a Che cosa fu rumanesimo ungherese? (Biblioteca dell'Accademia 
d'Ungheria di Roma, 7. Roma, 1937) című dolgozatban (4— 6. 1. és passiiu.). 
Annyi változtatás látszik helyesnek, hogy a kezdődő irodalmi barokk korszakot 
ne Zrínyi halálával határoljuk el (1664), hanem az ország helyreállításával, illetve 
Buda visszafoglalásával (1686).
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énekeseinek költészete szóbeli, tárgya középkori.1 Moháccsal és a török 
dúlással nagy változás következik be. Az egyre szűkülő területű, békés 
országrészeken gyorsan terjed a reformáció, melynek iskolái német és 
magyar hagyományok alapján átveszik a humanizmust. Ugyanakkor, 
amikor a királyi udvar helyébe a kancelláriák és főpapi mecénások, itt- 
ott világi urak lépnek, a deákok kezén megszólal a humanista ihletésű 
verses história és «szép» história. De ez a gazdag magyarnyelvű és na
gyobbrészt renaissance-ihletésű nyomtatványirodalom, ha korábban 
is indul meg, a század hetvenes éveitől kezdve virágzik fel. Ekkor azon
ban a kancelláriai mecénásokhoz és humanistákhoz már új áramlatok 
érkeznek a tridenti zsinat és Padova felöl. A deákok s a népnek egy
szerűbb énekesei őrzik még a középkori költészet motívumait is, mint 
a virágének, lovagi hősi énekek, trufák, de a forma lassú változtatásával. 
Az énekeskönyvekben melyek népieset és műveltet egyesítenek, végig 
a XVII. és XVIII. században egymással keveredve szemlélhető közép 
kor és renaissance, nagyszerű, művészi, nemes és alantas. De az iskolák 
hatására, a XVII. század első felétől kezdve a virágénekek is olyan pom
pázatos allegorikus, mitologikus stílust kezdenek felölteni, amely a barokk 
felé vezet. (V. ö. Vásárhelyi Daloskönyv, post quem 1572.)1 2 Hogy a 
középkori és renaissance-elemek a népies szóbeli költészetben oly sokáig 
élnek, annak magyarázatául nemcsak a közösségi hagyomány hallatlan 
konzerváló erejét kell tekinteni, de nem szabad elfelejtenünk, hogy az élet 
a nép felett jogokat tekintve, életmódban és mindenben megállt. Az 
újabb faluásatások arra engednek következtetni, hogy a magyar falu 
Mátyás király kora óta a XVIII. századig semmit nem fejlődött, sőt 
süllyedt.3 S ha nem is állítjuk azt, ami a magyarság keleti szomszédjá
nak, a románoknak életében tény, hogy t. i. az orthodoxia és a török 
befolyás miatt a középkor a XVIII. század végéig tartott, népünk 
élete mégis alig követte a nemesség egy szerencsésebb részének elő- 

. haladását és csupán az ország fölszabadítása után következő idő jelentett 
némi javulást életében.4

Az irodalom átalakuló korában tehát (1566— 1622) a humanizmus 
lefelé túllépett a középrétegen s a nép életében a középkori szellemiséget 
új elemekkel gazdagította. A kancelláriákban és egy-két művelt főrangú-' 
nál viszont a humanizmus kezdett átszíneződni. A változásra kitűnő 
példa Balassi és Rimay viszonya. Balassi Bálint irodalmi mintái, Marul- \

1 V. ö. Horváth János : A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Budapest. 
1931. i i i — 295. 1. U. a. : Az irodalmi műveltség megoszlása, Magyar humanizmus. 
Budapest, 1935- *80— 284. 1. ; Kerecsényi Dezső : Humanizmusunk helyzetképe 
Mátyás halála után és Mohács előtt. Irodalomtörténet, 1934. 59— 75. 1. U. a. : 
Kolostor és humanizmus Mohács után. A Magyarságtudomány Tanulmányai. 
IV. Kardos Tibor : Deákműveltség és magyar renaissance. Századok, 1939. 468—  
476, 482— 491. 1. és passim ; Kelényi B. Ottó : E gy magyar humanista glossái 
Erasmus Adagiajához (Budapest, 1939). Tanulmányok X III. Kiadja a Fővárosi 
Könyvtár ; Kardos Tibor : Középkori kultúra, 184— 259. 1.

* U. o. 240— 242. 1.
3 Ld. Domanovszky György: A  jobbágyság élete. Magyar Művelődéstörténet. 

n - 355— 356. 1.
* A román viszonyokra Gáldi László hívta fel figyelmemet: V. ö. még Ramiro 

örtiz : Medioevo Rumcno, Studi Rumeni. I— II. 1927. 35— 64. 165— 108. 1.

5 MagynfúctiulomiSny.



lus, Angerianus, Regnart a közép és késő renaissance szerzőinek tekint
hetők, a «Credulus és Júlia* mintájának szerzője, CristoforoCastelletti kora 
barokknak.1 Vallásossága zsoltározó énekeivel a reformáció lelki életé
ből tör fel. Mind az ö, mind körének magatartásán még középkori mozza
natok is érezhetők ,mint például a «nótára» költés, azaz jellemzően szóbeli 
költészet, a contrafacták szerzése, amely a középkori élő tárgynak egyik 
megnyilvánulási formája.2 Tanítványának és barátjának, Rimay János
nak költészete és prózája azonban már barokkos ízű és a Balassi nyomán 
haladó líra, amint egyes szerzők, sőt összetett rétegű énckeskönyvcink 
tanúskodnak róla, már pre-barokknak nevezhető. Ha tehát a humanizmus 
átalakulását a legmagasabban állók körében vizsgáljuk, az irodalmi 
barokk korai előföltételeit keressük, még pedig olyan elöföltételeket, 
amelyek a Nyugattal való állandó kapcsolat mellett vitathatatlanul 
magyar hagyományokból, magyarok kezén és magyar földön alakultak 
ki. Az itt közölt dokumentumok talán alkalmasak lesznek annak 
a vádnak részleges eloszlatására, hogy a barokk idegen, a barokkhoz 
a magyarságnak nincs köze. Megtörténik, hogy más korokat is kitagad
nak -imTTeseíIeg~modern szempontokra nem kedvezőek. Egyéni ízlés 
szerint el lehet így utasítani a magyar középkort, vagy rcnaissancc-ot 
is. Mivel azonban a két korszak, különösen az utóbbi, meglehe
tősen fölkutatott, az ilyen vélekedések nem tartós életűek. A barokkra 
vonatkozó kutatások azonban, bár Horváth János és Szekfű Gyula 
alapvetése után az utóbbi másfél évtizedben évről-évre gyarapodtak, 
mégsem értek el oda, hogy a föntebbi aggodalmak fölött napirendre
lehessen térni.3 . . . . . . .  ,,

Ha valaki végiggondolja, hogy ki és mi idegen, azok közül az alko
tók és alkotások közül, amelyek a magyar barokkra jellemzőek, rövi
desen kénytelen megállapítani, hogy irodalmi téren az esetleges és min
den korban szerepet játszó irodalmi mintákon túl nem terjed, a kultúra 
és művészet egyéb területein pedig csak annyi, amennyire egyetemes 
és európai minden művészi stílus. Ki vonhatná kétségbe Zrínyi epikájá
nak és államrezonjának magyarságát? vagy Gyöngyösi pompázó barokk 
lírájának magyar voltát? Ki a Pázmányok, Bethlen Gáborok, II. Rákóczi 
Ferencek egyéniségének barokk magyarságát? Ki tagadhatná ki Mikes

1 v  ö Eckhardt Sándor : Balassa Bálint irodalmi mintái. Irodalomtörténeti 
közlemények/1013. I7I - I 92. 405-450, 1- Waldapfcl József : Balassi, Credulus 
és az olasz irodalom. Irodalomtörténeti Füzetek, 61. sz. Budapest, 1938. 15 34. I.

s V. ö. Középkori kultúra, 243— 244. 1.
* Hóman Bálint-Szekfü Gyula: Magyar Történet Budapest 1935. IV. 

1166— 416 1 • Horváth János : Barokk ízlés irodalmunkban. Napkelet, 1924, 
•;,4_ t 48 1 . A barokkra vonatkozó kutatásokról bibliográfiát ad 1935-ig Szekfu 
í m. IV. 605— 610. 1. Az újabb irodalom lényegesebb eredményei: Malyusz 
Elemér: Magyar renaissance, magyar barokk. Budapesti Szemle, 1936. 241
, cR_170. 293— 318.. 242., 86— 104., 154— 174- !• Szekfu Gyula . Válaszom a
Magyar Történet dolgában. U. o. 242., 372— 384. 1. luróczi-lrostler József. 
Keresztény Sencca. Budapest. i937- (Klny. az Archívum Philologicum 1937. 6vís' 
ból.) Angyal Endre : Theatrum mundi. Budapest. 1938. ^merva-Konyvtár ,̂ 1 18 
Tolnai Gábor: Régi magyar: főurak. Budapest. i?3j- A Magyar lorténünu 
Társulat Könyvei. V. 82— 160. 1. Ezek mellett több kisebb-nagyobb részlet- 
tanulmány is megjelent.



Kelement, Koháry Istvánt, Petrőczy Kata Szidóniát? A hatalmas, az 
egész ország területére kiterjedő barokk iskolai színjáték volna idegen? 
Kocsonya Mihály házassága és a hozzá hasonlók aligha. A klasszikus 
tárgyú barokk színművek talán, melyek egész Európában mindenütt 
ugyanazok? A klasszikus műveltség ugyanannyira a mienk, mint az 
európai nagy népeké. De igen sok magyar történeti tárgyú iskoladrámát 
is írtak barokk ízlésben ! Esetleg a szintézist kereső tudósok, Katona, ' 
Práy nem volnának magyarok? a kellőképpen nem méltányolt Bél Má
tyás? aki a bécsi Schwandtner szövegkiadásával egyetemben középkori 
forrásokat publikálva megalapozza a magyar romantikát? Ha valaki föl
veti a kérdést, mit köszönhettek a deákosok, akik a nemzeti nyelvmozgal
mat előkészítették, a barokk humanizmusnak, lehet-e olyan választ adni 
amely ezt kirekeszti a magyar fejlődésből? Mi nem magyar? az Eszter- 
házyak udvara? Hiszen minden udvar többé-kevésbbé nemzetközi és 
éppen az egyesítés, a szellemi irányok összefogása és divattá tétele az 
ami naggyá teszi? A XVIII. századi erdélyi udvarházak életstílusára 
pedig azt sem lehet mondani, hogy nemzetközi lenne. Talán Amadé 
László és Faludi Ferenc, meg mások rokokóba hajló költészete idegen? 
Az opera valóban külföldi. De külföldi Németországban is, olasz kezde
tekből Franciaországban bontakozott ki. A barokk építészeti stílus csak 
változatokban gazdagodott az egyes európai országokban, mert minde
nüvé Itáliából terjedt szét.

Az aggodalmak önmagukban is összeomlanak. De mégis szükség 
van részletes és rendszeres vizsgálatra a jövőben, hogy a barokk egyes 
jelei mennyire módosulnak Magyarországon, illetve a szellemi élet külön
böző ágaiban mennyire önálló változatban keletkeznek. Bennünket 
a kezdeti jelenségek érdekelnek, amelyek a késő-renaissance történet- 
írása terén nyilatkoznak meg. Az irodalom könnyen mozgó stílusán a leg
hamarabb tűnnek föl újszerű jegyek, a gondolatok a legpontosabban 
nyomon követhetők. De meg a magyar renaissance éppen irodalomban, 
történcttudományban^politikában alkotta a legegyetemesebbet, a legna- 
gyobbárrúgy~hógy itt kellett a változásnak leghamarabb jelentkeznie. 
Nem lehet azt mondani, hogy a magyarságnak a korstílus egyéb ágaira, 
mint az építészet, szobrászat, festészet nem volt hajlama. Az ilyen ítéle
tek is a dolgok erős leegyszerűsítéséből származnak. Jónéhány efféle 
fikció terjedt el észrevétlenül, mint például, hogy a magyarság termé
szete annyira józan lenne, hogy magyar misztika nincs és nem is lehe
tett. Vagy hogy a magyar filozófiára nem hajlamos, különösképpen azon
ban kiváló teológusai voltak. Hogy a magyarságnak ne lenne érzéke a 
képzőművészet iránt, csupán középkori művészi emlékei, népművészete 
és modern alkotásai meglepőek. A képzőművészetek haladásában a tár
sadalmi viszonyok számítanak és a közállapotok nyugalma. A művészet 
előfeltétele, hogy van-e, aki művészi alkotást rendel meg, van-e idő az 
elkészítésre, kifejlődhetnek-e zavartalanul az egyes mesterek mellett 
műhelyek s nem kcll-e szétfutniok a művészeknek? Amikor az ország 
l>dálkgotaá megengedik, -az egyes k o r^ b ö é p íté ^ tj^ mfrvé szet4*t-í 1 u sok— 
mindig idejében jelennej^meg .A román stílus a keresztény kultúra első 
jeleivel, a gótika a X lí. század végén. A renaissance a virágzó magyar 
ötvösművészet alapján sok országot megelőzve, csaknem egyidöben
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Itáliával a XIV. század második felében.1 Ha tehát vizsgálataink meg
maradnak egy meghatározott korszakon, az irodalom világán belül s egye
lőre ott is pontosan körülírt alapelvek kialakulása terén, tesszük ezt 
azért, mert Magyarország élet-halálharcának ebben a korszakában az 
irodaimi jelenségek messze megelőzik a művészieket, legalább is egy-egy 
szűk csoport folyamatos életében : a kancelláriak körében.

II.

• F egy elem  és hit».

A magyar irodalmi barokknak magános hőse, mintegy törvényadója 
ifjabb Zrínyi Miklós, azok közé tartozik, akiknek irodalmi munkássága 
és élete annyira sokoldalú, hogy úgyszólván egyetemes embert mutat 
és lényük mégis határozott, egyértelmű. Zrínyi Miklós gyakorlati szem
pontból nézve hadtudományi munkáival használni akart, de tudatában 
lévén kortársai közönyének, inkább önmaga tanulságára írt.I 2 A tMátyas 
király életéről való elmélkedésekében megvédelmezte politikai eszmé
nyét, a ^Szigeti Veszedelemben# példát állított.3 Prózai munkaiban 
egyike a leggyakrabban előforduló fogalmaknak a disciplina, a katonai 
fegyelem. A szándékot és lényeget tekintve, a ^Szigeti Veszedelem# is 
felfogható ebben a kategóriában. Ugyanakkor Zrínyi minden szavát es 
tettét vallásos meggyőződés hatja át, hogy «pennájávaU, de nemkülön
ben «szablyájával» a kereszténység védőbástyáját szolgaija, a magyar 
értelemben vett «religio#-t.

A disciplinát eredetileg úgy gondolja el, mint «közvitéznek szük
séges# virtust, míg véleménye szerint a hadnagyoknak «az okosság, hadi 
értelem# kell, hogy a sajátjuk legyen.4 De a vezérre is vonatkoztatja a 
disciplinát s ekként emlegeti Mátyás király «hadi tudományát és mili- 
taris disciplinájá-t.#5 A fegyelem egészen átfogó gondolattá válik. Sze
rinte a ovitézlő rendének ez a legfontosabb sajátsága : cDisciplma, az 
az ő elementuma.#6 Zrínyi gondolatvilágában azonban az adja a fegyelem 
fogalmának igazi jelentőségét, hogy a magyarság fönnmaradását egyedül 
a fegyverek segítségében látja. Egészen liviusi módon fogalmaz : m in
den dolog ez világon valami módon institualtatik, avval tartatik is és 
conserváltatik, valamely ország fegyverrel nyeretik, avval tartatik is és 
conserváltatik.#7 Már pedig Magyarországot úgy szerezték. Meg is állott

I V. ö. Gerevich Tibor : A. régi magyar m űvészet európai helyzete. Minerva. 
1924. 109— n o . 1.; u. a .: Magyarország románkori emlékei. Budapest. I93°-
Magyarország Művészeti Emlékei, I. 27— 69. 1. , k . .. ,

i Ld gróf Zrínyi Miklós prózai munkái. Sajtó ala rendezte, bevezette és 
magyarázatokkal ellátta Markó Árpád. Budapest. 1939- üedicatio 59— g>- J-

3 V. ö. Kardos Tibor: Zrínyi a költö a XVII. század világában. Budapest. 
1932. Irodalomtörténeti Füzetek. 45. 20— 22. 1.

4 Ld. Vitéz Hadnagy: Discursusok. Prózai munkái, n i — 112. 1.
4 Ld. Vitéz Hadnagy : Centuriák. U . o. 209. 1. ; Mátyás király életéről való 

elmélkedések. U. o. 259. 1.
4 Ld. Vitéz Hadnagy: Aphorismák. U. o. 155. l.
7 Ld. Az török áfium ellen való orvosság. U. o. 298. 1.
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az ország : ómig a mi militaris disciplinánk in ílore volt Corvinusok és 
más vitéz királyok alatt.*1 Azóta az ellenség prédája lett : «Miért? a 
vitézségnek disciplinája meg nem tartásáért.*2 Pedig a fegyelem annál 
szükségesebb lenne, mert a török nemcsak ravasz, de «disciplinátus* is. 
Igaz, hogy «haditudománya nem oly perfectioban vagyon, hogy jobb 
ne lehetne . . .»3 A hosszú béke a bűnös, mert «elszoktatta nemzetünket 
a disciplinától.*4 Hamis beszéd az olyan, amely a disciplinától félti a 
magyar szabadságot. Ellenkezőleg, ha a magyarok «jó militáris discipli- 
nát instruálnak*, éppen ez szerzi meg szabadságukat. Az aggályoskodókra 
ráolvassa: «Aki az ilyen militáris disciplinát szabadsággal ellenkező 
dolognak tartja, vagy^bolond, vagy tunya, rossz és rest.*5 Egyetlen 
reménység van : «Disciplina militáris*. Itt énnékem Istenemet kell kér
nem, engedje meg az ő szent nevéért, nemcsak kimondhatnom az mit 
tudok, kévánok, hanem pcrsvadeálnom is az én magyarimnak, hogy erre 
aplicálják magokat, minden tehetségekkel, kivánságokkal s akarat jók
kal. S ha ezt véghezviszem, bizonyos vagyok benne, el nem nyel a pogány 
eb egyszersmind, hanem még egyszer talpra áll a magyar.*6

A «Szigeti Veszedelem egyenesen példát mutat arra, amit a «Török 
Áfium*-ban is megírt, hogy a ^harcokban nem annyira a tömeg és tudat
lan vitézség, szokta a győzelmet megszerezni, mint inkább az ügyeske
dés és a gyakorlat*.7 Az ellenséget nem számmal, «de virtussal, vitéz
séggel* kell megelőzni.8 Nem a magyar, a pogány török az, kinek :

♦ Minden reménsége az sereg sokaság*.9

Kis lélekszámú, fegyelmezett, élő hittől áthatott csoport eredményesen 
szembeszállhat a törökkel, mert annál a leginkább lényeges hiányzik :

♦ Utoljának tartja az Isten kegyelmét.*10

A religio emeli fenségessé a kisébbség harcát. Isten segít, aki mindig az 
egyenlőtlen küzdelemre mutatott példát:

♦ Góliátot meggyalázá egy gyermekkel.*11

Zrínyi szerint végtére is nem a földi győzelem a fontos. A wnártíromság* 
maga is diadal, a legmagasabb rendű. Mint az angyal mondja szigeti 
Zrínyi Miklósnak :

«Tc voltál Jézusnak megszentelt hadnagya,
Ihon az Istennek az ő koronája!*12

Az e fajta győzelem, a megdicsőülés nem olyan nyomot hagy a föl
dön sem, mint a renaissance magányos emberi hírneve, hanem a nemzet 
időtlennek érzett vallásos hivatásával függ össze :

» U. o. 281. 1. * U. o. 298. 1 .......................
a U. o. 282. 1. * Gróf Zrínyi Miklós . Szigeti Veszedelem.
* U! o. 291! l! Bevezette Négyessy László. H. n. é. n.
» U. o. 293. I. V. ének. 7. 1. sor.
5 u. o. 294. 1. 50 U- o. V. ének 8, 2. sor.
* U. o. 283. I. 11 U. o. V. ének 9. 2. sor.
7 U. o. 287. 1. M U. o. XV. ének 41. 1— 2. sor.
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<«.......................... míg az magyar nemzet
Karddal oltalmazza az keresztény hitet,
Élni fog nevetek . .  .w1

Zrínyinél a disciplina és a rcligio belsőleg már teljesen egyesülve, egysé
ges élet magatartást jelöl, az egyetlen formát, amelyet magyar ember 
és nemzet választhat, ha fenn akar maradni. A fölébredt erkölcsi erők 
adják neki parancsul ezt a fegyelmet, erre törekszik szenvedélyesen. 
Nemcsak gyakorlati követelmény, de transzcendens eszmény, mely 
barokk emberre mutat. De hogyan keletkezett s milyen utat tett meg 
Zrínyiig, akinél uralkodó elvvé vált?

Ha messzebb akarunk visszamenni, elérhetünk Anonymusig, aki 
Álmos vezér ajkával arra biztatja a magyarokat, hogy ne féljenek a 
kunok és rutének töméntelen sokaságától, mert a lélek, a virtus teszi 
a győzelmet, nem pedig a mennyiség. Máshelyütt kimutattuk, hogy ez 
a gondolat a hellénisztikus Nagy Sándor-regényből nyomult bele a magyar 
történetírásba és hogy a románkori renaissance gondolatvilágára jel
lemző. A barbárokkal szembenálló művelt és fegyelmezett kisebbség 
harcát korán átvitték a kereszténységre. Egyik Szent László-himnusz 
úgy ünnepli a magyar lovagság eszményét, mint aki egymagában ezre
ket futamított meg.2 Zrínyi is céloz erre, hogy a régiek ezrével zavarták 
a barbár pogány* : « ... vagy nem azoktul a vitéz magyaroktul szár
maztunk-e mi, kik kevés néppel számtalan sok ezer pogányokat kerget
tek ?»3 A himnuszok fölfogásának élő hatását nem lehet lebecsülni a 
középkoron túl sem. De Mátyás király idejében a barbár tömeg és művelt 
kisebbség ellentétéhez már újabb eszmények járultak, a megelőzővel 
szoros kapcsolatban álló védőbástya-gondolat és egy klasszikus eredetű 
pontosabban liviusi gondolatpár, a disciplina és religio elve. Mátyás 
király történetírója, Bonfini, a katonai fegyelmet és vallásosságot úgy 
tekintette, mint a török elleni háború sikerének kulcsát. Erkölcsi maga
tartás és lelkesítő hit nélkül eredménytelennek érezte a küzdelmet, Bon
fini gondolatvilágában helyet nyer a régi Nagy Sándor nevéhez fűződő 
lovagi eszmény is. Mátyás király ifjúságában lelkesedéssel szívta magába 
Nagy Sándor példáit s így humanista történetírójának oka volt, hogy 
állandóan hangsúlyozza a hasonlóságot közte és a makedón hódító kö
zött.1 Anonymus a Nagy Sándor-regény alapgondolatát magyar kör
nyezetbe ültette át. Bonfini nyílt összehasonlítást tesz : «Mélyen vallá
sos volt és annyira szívén viselte Isten tiszteletét, hogy, mint Nagy Sán
dor, háborúban és békében mintegy jobbjában Isten jelképét, baljában 
a lándzsát vitte.»5 Tudni kell ehhez, hogy Mátyás király egyik pajzsán 
valóban a Krisztus-monogramm volt kivésve. íme Bonfini jellemzése 
szerint Mátyás király vallásos hős. Ugyanaz, akiből Zrínyi később meg-

1 U. o. IX. ének, 78, 1— 3. sor.
1 Középkori kultúra, 94— 95., 274. I.
9 Az török áfium ellen való orvosság, i. h. 280. 1.
‘ Kardos Tibor : Mátyás király és a humanizmus. Mátyás Király Emlék

könyv. Budapest, 1940. II. köt. 14., 15., 18.. 32— 34. 1.
* Antomi Bonfinii Rerum Ungaricarum Decades Quatuor cum Dimidia... 

per Joanncm Sambucum. Francofurti 1581. D. IV. Lib. VIII. 654. 1.
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formálja a barokk héroszt, mondván : . .  .«az Isten magához vette lel
két, holott az ö bajnoka volt a földön, soha nem is vont volna kardot 
keresztyén ellen, ha az okvetlen szükség nem kényszerítette volna.»x

De Bonfini a föntebb említett összehasonlításnál nagyobb hatást 
ért el a bécsújhelyi hadiszemle leírásával. Liviusi emlékek foroghattak 
fejében, amikor pompázatosán megörökítette ezt a hadiszemlét. Vallá
sos és fegyelmezett hadsereget akart bemutatni. Mintegy megadja az 
alaphangulatot, melyet Hunyadi János fiának képviselni kellett (még 
ha nem is a török ellen hadakozott), amidőn leírásában a sereg zászlai 
között minden mást, a Hunyadi-család, a magyar nemzet és tartományok 
lobogóit megelőzve említi a keresztény hit zászlaját. Mi sem természe
tesebb, mint hogy a kereszténység zászlaja alatt felsorakozó hadsereg 
{katonai fegyelemben és szent erkölcsökben# nevelődött (disciplinam mili- 
tarem moresque sanctissimas). Festői mondatokat veszteget annak le
írására, hogy a sereg katonái milyen jámborul viselkednek. Bonfini nem 
látott még harcosokat, akik buzgóbbak lennének a vallás dolgaiban 
(sese religiósius agant).2 Meg kell állapítani, hogy már Bonfini rajzában 
szétválaszt hatatlan fogalompárként jelentkezik a fékező disciplina és 
a lelkesítő religio. A kitétel nagyon megfelelt mind Bonfini egyéniségé
nek, mind pedig a magyar humanizmus lényegének.3 De éppen ez volt 
az oka annak, hogy a magyar humanizmus mintegy belső fejlődésen 
keresztül barokkba fordulhatott.

Fokról-fokra, lépésröl-lépésre megfigyelhetjük, hogyan nő ki a 
f̂egyelem és hit# gondolata Bonfiniből, amíg Zrínyi barokk gondolkodá

sának alapelvévé nem válik. Már első kiadója, a besztercei Brenner 
Márton kiemelte a disciplina gondolatát. Természetes is, mert a Mátyás 
halálával bekövetkező bomlás ráterelte a figyelmet azokra az eszkö
zökre, amelyekkel a nagy király fenntartotta hatalmát. Az idegen 
zsoldosok fegyelmezetlensége, pusztításai, másrészt a hadtudomány vál
sága, melyet Machiavelli munkássága állított a figyelem középpontjába, 
a «discipliná»-t megkívántatta. így ír Brenner Márton a Bonfini kiadás 
előszavában : ^Amidőn három évvel ezelőtt Brandolinus Lippusnak a 
győzhetetlen Mátyás királyhoz intézett párbeszédét kiadtam ... és 
abban a magyaroknak sok kiváló cselekedete fordult elő, némán kezd
tem szemlélni magamban nemzetünknek kezdeteit, hogy milyen eszkö
zökkel szerezték meg birtokul ezt az oly hatalmas királyságot és tar
tották meg (ugyanis a birodalmak azonos eszközökkel szereztetnek és 
tartatnak meg) és milyen okok voltak azok, amelyek következtében —  
miután Mátyás király halálától kezdve az ősök disciplinája lassanként 
megfogyott —  az ország a törökök kénye kedvének engedett...#1

1 Ld. Mátyás király életéről való elmélkedések. U. o. 263. 1.
1 Antonii Bonfinii i. m. u. o. 643— 644. 1.
* V. ö. Mátyás királv és a humanizmus, 12— 20.. 27— 28.. 43— 49.. 78— 80.,

■ 84 • 1. . . .
* Ld.«Quum anno abhinc tertio Lippi Brandolini ad Mathiam invictissimum 

Ungariae regem Dialogum cdidissem, multaque ibi de rebus Ungarorum praeclarc 
gestis occurrissem, gentis nostrac exordia tacitus mecum coepi perpendere, quibus 
artibus tam opulentissimam regni possessionem acquisivissent, retinuisscntquc 
(artibus enim eisdem acquiruntur reg na et rctinentur), quibusque subsidente
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A disciplina-gondolat mindvégig érvényesül Brenner Márton előszavá
ban Úgv véli, hogy soha nem következhetett volna be a mohácsi 
katasztrófa, ha Mátyást lázadások és külháborúk nem kötik le, s hogy 
ha II. Ulászló a hadügyet nem hanyagolja el, h a : «A Mátyás király 
által szépen megszervezett, katonai disciplinát megőrizte volna.**

Brenner Márton nem véletlenül tapint rá oly helyesen az előidéző 
mozzanatokra. A humanistákra jellemző általános forrásmegjelöléséül 
is kiderül, hogy korának politikai irodalmát élénk figyelemmel kísérte. 
Sőt fölveti Machiavelli egyik híres tételét: «Ezt az ellenséget ugyanis 
inkább merészséggel, mint hosszadalmas tanácskozásokkal kell elriasz
tani, bár bátor és egészséges férfiaknak azokra is elég alkalmuk lesz 
ebben az annyira gyászos háborúban.»2 Machiavelli volt az, aki ellentét
ben a kor másik nagy történetírójával, a fontolva haladó, óvatosságot 
ajánló Guiccardinivel éppen azt hirdette, hogy a cselekvő embernek 
rohammal, merészséggel, a pillanatok vakmerő és elszánt kihasználásá
val kell eljárnia. Machiavelli «virtü»-ja. erénye, amely leigázza a szeren
csét, saját kifejezésével élve, a fiatalemberek hevességét kell hogy például 
vegye.3 Azonban Brenner Márton a következő forrásutalassal szakítja 
félbe meggondolásait és tér vissza Boníinihez: «Dc ezekre a dolgokra 
nincs itt most idő és hely, mert tudós és kiváló férfiak és bátor hadvezérek 
ebben a tárgyban gyakran tettek kijelentéseket, írtak és írnak naprol- 
napra mind többet.*4 Amikor Brenner Márton kiadta Bonfmi három 
első dekasát (Basileae, 1553.), már el volt terjedve és jól ismertek Machia
velli «I1 Principes>-jét. A Bázelben tanuló Brenner Marton megismer
hette az «I1 Principe»-t, annál is inkább, mert ekkor még a dicséret es 
elismerés egyhangú szavába nem vegyült kárhoztatás. Agostino ísito 
Nápolyban a ^Fejedelem* rossz latin fordítását publikálta «De regnandi 
peritia» címen és egy ötödik könyvet fűzött hozzá, az egész inunkat 
V. Károly császárnak ajánlva. A ^Fejedelem* sok tanulsággal szolgál
hatott Brenner Mártonnak, mert tulajdonképpen Livius tételét fejti ki 
hogy milyen módszerekkel lehet megszerezni a hatalmat es milyenekkel 
lehet megtartani. Machiavelli uralkodója is elsősorban a hadügyet szer
vezi meg. Ez legfőbb gondolata és cselekvéseinek rúgója. Brenner Mar
ton politikai elmefuttatása a teljes Bonfini első kiadójánál, Zsámbokinal 
érik meg teljesen. Itt a régi tétel új mozzanatokkal gazdagodott, mert 
közben végbement a várháború, mely a magyar barokk-hősiességnek 
közvetlen példája lett. Kis várőrségek, páratlan kitartással, erkölcsi 
és katonai fegyelemmel óriási erőket állítottak meg, akár elvesztek 
végül, mint Szigetvár és Temesvár hősei, akár pedig visszauztek a

waulatim a Mathiae regis morte maiónim discipüna, Turcarum id libidmi ces- 
sisset...* Antonii Bonfinii: Rerum Ungaricarum Decades Ires. Basileae. i .->43

Kp,St?Í L d T ^ ^ p id ch rein stitu tam  a Mathia militarem disciplinam servasset...»

T °  *a«Audacia enim magis quam lentis consiliis (quibus tamen in bello ita 
fnnesto íortibus sanisquc semper locus érit) hostis iste deterrendus*. ü. o.

’  Ld. Niccoló Machiavelli: II Principe. Cap. 25. Befejezés. ,
* «Verum haec non sunt huius tempons locique, múlta nam a doctis excel- 

lentibusque viris ducibusquc fortissimis in hanc rém saepe dicta senptaque sunt 
seribunturque quotidie complura. Ad Bonfimum redeo*. Bontom u. o.
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támadó ellenséget, mint Eger védői. A gondolkodó ember képzeletét 
megragadta ez az egyenlőtlen, de annál dicsőségesebb arány. Zsámboki 
János Eger védőit a középkori himnuszok szellemében lá tja : «Amaz 
végtelen sokasággal bővelkedett, és mégis evvel az ostrommal nagy 
gyalázatot szerzett magának : elárulta, hogy nem annyira a számon 
múlik a győzelem, mint amennyire a lelkek egyetértésén és a disciplina 
védi meg és terjeszti ki a birodalmakat. De ez nem történik az égiek 
segítsége nélkül.*1 Ilyen előzmény után érthető, ha Zsámboki II. Mik
sához intézett előszavában, mellyel a Bonfini kiadást bevezette, «keresz- 
tény discipliná»-t említ.1 2

Zsámboki János köréhez tartozott Forgách Ferenc, a kor leg- 
elmélyültebb magyar történetírója és Istvánffy Miklós, aki már Forgách 
művén is okult. Az ő műve a magyar humanizmus valamennyi gondo
latát összefogja a tridenti zsinat szellemében és a magyar barokk gon
dolkodásnak, de a vitézi életnek is mintegy példakönyve lesz. Forgách 
Ferenc sokszor szól a disciplináról és Mátyás királyhoz méri a szomorú 
jelent. Ugyan a nemzetet ma is képesnek tartja, hogy nagy vezéreket 
adjon : ^Jóllehet ugyanis Mátyástól fogva a fejedelmeknek tudatlan
sága és gyávasága következtében minden disciplina megromlott s a 
külföldi nemzetek elnézték, hogy a diadalmas név elpusztuljon, azért 
mégsem annyira terméketlen Hungária földje, hogy az erényeknek 
kiváló példáit ne szülné.*3 Ma is vannak «a régi fegyelemre* (antiquae 
disciplinae) emlékeztető férfiak, mint Telekessi Imre. Nagy általános
ságban azonban a katonaság éget, pusztít, rabol büntetlenül, nincs 
rend, nincs vezér, nincs fegyelem, s ha valami győzelmet aratnak vala
hol, az inkább Isten akaratából véletlenül történik, mint disci pl inából, 
vagy a vezérek bölcs előrelátásából.4 A katonai fegyelmet a zsold 
elmaradása bontja föl legjobban.5 A polgároknál a megbízhatatlanság 
és árulás mindennapos. A zsoldosok pedig «katonáskodásnak tartják 
a rablómesterséget* (latrocinium pro militia haberi) a megvédelmezendő 
nép falvait dúlják és «a rablásokat nevetve takarmányozásnak és clcség- 
szerzésnek nevezik*. (Cum praedarentur pabulationes et frumentationes 
per risum vocabant.)6 Teljességgel megmagyarázható, ha Forgách sze
rint végromlásra jutottunk «miután minden fegyelem, minden isteni 
és emberi törvény elpusztult.*7 Forgách Ferenc szemében a legnagyobb

1 «A bundábat ilie multitudine infinita, séd tarnen ex hac oppugnatione 
summum dcdecus suscepit. Prodidit non tam numero victoriaxn constitui. quaxn 
consensu animorum et disciplina defendi ac imperia promoveri. Non id tamen 
sinc numinc divum*. Perum ad Agriam anno MDLII gestarum brevis narratio 
Joannis Sambuci. Epitome Rerum Ungariearum . . .  au tőre Petro Ransano, 
opera Joannis Sambuci . .  Adiecta est rerum ad Agriam etc . . .  Viennae 
Austriae. Anno 1558. a. II. (152) 1.

- «Disciplina Christiana*, Bonfmii i. m. Ed. Francofurti. 1581. 3. 1.
3 Ld. Ghymesi Forgách Ferenc Magyar Históriája. Pest, 1866. Monumenta 

Hungáriáé Historica Scriptores, XVI. Lib. I. 12. 1.
* U. a. Lib. VIII. 167.. 175. I. : Lib. XVI. 346. 1. ; Lib. XII. 509. 1. ; Lib. 

VI. 137. I.
3 U. a. Lib. V. 129. 1.
• U. a. Lib. XIII. 257.. Lib. V ili .  166. 1.
1 ♦ ...omni disciplina, omnibus legibus divinis et humanis sublatis...* 

l\ a. Lib. XVI. 327. 1.
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emberi erény az önuralom. Azt keresné polgárban és katonában. Sze
retné a disciplinát, a szervezett államot, a kötelességteljesítő alatt
valókat : íDisciplina cum politica, tűm militaris.*1 Pedig Isten bünte
tése is azért van az országon, mert a szegény parasztokat a katonaság 
olyan istentelenül gyötri.2 Jól tudhatja mindenki, hogy a török nagy 
tömegeket szeret kevesekkel szemben hadba vetni. Evvel a módszerrel 
szemben csak egyetlenegy dolog hatásos «a disciplina és gyakorlat.*3 

Forgách Ferenc azonban nemcsak spontán megfigyelésekre támasz
kodik, midőn a disciplinát ennyire átgondoltan alkalmazza. A korabeli 
tudomány kifejezéseit használja. Elég nagy francia műveltsége volt, 
melyet Bécsben módjában állott Zsámboki könyvtárából állandóan 
gyarapítani. Kezébe juthatott itt a disciplina-gondolat legfőbb forrásá
nak, Polybiusnak többek között egy franciaországi kiadása, mely Zsám
boki könyvtárkatalógusában ezt a sokatmondó címet viseli: «Polybius 
de domestica militarique disciplina graece, Parisiis, I539.»4 Jól ismerte 
természetesen, mint az eddig említettek valamennyien a régi disciplinát 
visszakívánó Liviust, Polybius latin tanítványát. Kétségkívül a disci- 
plina-gondolatot tudományos rendszerré Jean Bodin emelte, de már előtte 
is találkozunk másoknál vele. Például Pietro Bizari olasz humanistának 
egyik művében («De optimo principe*), amely Erzsébet angol királynő
höz volt intézve «bcllica disciplina»-t majd pedig «priscinae bonitatis 
disciplina»-t említ.6 Bodinnél a híres «Methodus -bán mindez szétter
jeszkedik. Már előszavában is szóba hozza azokat a népeket, amelyek a 
polgári életben és hadtudományban «militari urbanaque disciplina* 
kitűntek. Előfordul műve folyamán, hogy a tudományok össszeségét, 
mintegy élettapasztalatok összességét «omnis disciplina»nak nevezi.6 
Egészben véve a teljes politikai magatartásról, illetve az emberi 
cselekményekről azt mondja, hogy azok : «polgári, házi és erkölcsi 
disciplinára oszlanak : az egyik megtanít önuralomra, a másik a 
család kormányzására, a harmadik az állam vezetésére.* Szándékosan 
terjeszti ki a disciplina fogalmát a szaktudomány köréből. Például: 
«Polgári disciplinának nevezem nem mint legtöbben a jogtudományt, 
jóllehet az egy része, hanem mindazon tudományoknak és emberi cse
lekvéseknek irányító törvényszerűségét, amelyeknek három fejezetük 
van, uralkodás, tanácsadás, végrehajtás.*6 Forgách Ferenc sokat han
goztatott önfegyelme, majd politikai és katonai disciplinája ezekre a 
forrásokra : magyarokra, külföldiekre és klasszikusokra támaszkodik. 
A Forgáchnál rendeződő gondolat egyszerre több helyütt, külön és

» U. a. Lib. VII. 158. I.
* U. a. Lib. VI. 146. 1.
3 «Scd ultima oppugnatione quac íuit N0110 Scptembris, apparuit, quid 

valeat multitudo adversus paucitatem et quid item disciplina ct usus*. U. a. 
Lib. XX. 436. 1.

4 Ld. Gulyás P á l: Bibliotheca Joannis Sambuci. Sámboky János könyvtára. 
Budapest, 1941. No. 1966. 328. 1.

5 Ld. Petri Bizari Varia Opuscula, Venctiis, 1565. 13a., 40b. 1.
• Ld. Joannis Bodini Methodus ad facilem historiarum cognitioncm, Parisiis, 

1568. (3b.) és 4. 1.
1 U. a. i. m. 24., 23. 1.
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egymásbafonódva alakul és egy, a történelem akkori szakaszában meg
nyilvánuló egyetemes törekvésnek ad tudományos kifejezést.

Forgách Ferenc figyelmét nem kerülte cl a várháború tanulsága és 
annak két nagyszerű, de szomorú kimenetelű mozzanata sem, Gyula és 
Sziget védelme. Szerinte a régi birodalom utolsó két oszlopát semmisí
tette meg a török áradat. Sziget pusztulását így fejezi be : «Ez volt a 
vége a kereszténység két erődítményre és fegyverekre egyenlő kulcsá
nak, mert Magyarországnak, ha a régi birodalmat vesszük számba, 
már bizony csak a csonkja volt meg®1 Szigetvár védelme Forgách Ferenc
nél több a valóságnál, jelkép. Sziget ostroma az egyidejű historiás éne
kekben, melyek a végvárak katonáinak Írattak és az újságlapokban, 
melyek németeknek, olaszoknek, franciáknak szolgáltak hírekkel, már 
meghaladta a helyi fegyvertény jelentőségét. A «História az Szigetvárnak 
vészeséről® című történeti énekünk így az ország «oltalmának» és Becs 
«erős paizsának® tekinti Szigetvárt.2 A hősi énekeken alapulnak a későbbi 
epikus és történeti földolgozások, Forgách Ferenc idevágó része és a 
neki ajánlott «Ruinae Pannonicae® (1571), a szász, Christianus Schesaeus 
humanista eposza. Ha Magyarország Európa védőbástyája, akkor a 
szász humanista költeményében Zrínyi vára és a szigeti hős veszi át ezt 
a szerepet. Kis eposza Vergilius-i mintára a hősköltemények világába 
emeli az eseményeket.3 De ő már Forgách Ferenc művét is használja. 
Schesaeus munkáját tizenhárom évvel követte Karnarutich Bernardin 
horvát költő <*Szigetvár elfoglalása® c. négyénekes eposza. A szerző a 
dalmát írók eleven irodalmi életet élő csoportjába tartozik, ismeri 
Tassót, de Schesaeustól is tanul.4 A  szigeti várvédelem egyetemes rangra 
emelését befejezte az a költeményes kötet, amely 1587-ban Wittem- 
bergben jelent meg, «De Sigetho Hungáriáé propugnaculo a Turca anno 
Christi 1566 obsesso et expugnato.. .»6 Az emlékkönyv keletkezésé
nek családi okai voltak. Forgách Ferenc történetíró bátyjának, Zsig- 
mondnak második felesége a szigeti hős leánya volt, Zrínyi Katalin. 
Az ö költségén és lelkesítésére fiainak tanára, a vvittembergi Petrus Albi- 
nus Nivemontanus állította össze a kötetet. A  mű Szigetvár ostromáról 
két latin történeti munkát (Forgách Ferenc, Budina Sámuel) s mintegy 
öt ven Zrínyit dicsítő költeményt foglal magában. Az emlékkönyv a 
törököket Isten büntetésének tartja a magyarságon, Szigetet az ország 
védőbástyájának tekinti és Zrínyi Miklóst antik példákra végzetes 
hősnek vallja, akinek koszorút az ég ad. Szcmmellátható, hogy a védő
bástya-gondolat új, hatalmas példára talált, és így emelkedett gyorsan 
Sziget védelme eposzi fenségre. Zsámboki János történeti köre, amely 
oly érzékenységgel figyelte a magyarság élet-halál harcát, tovább vitte az 
immár irodalmi témát a későbbi barokk földolgozás, Zrínyi eposza felé.

1 Forgách Ferenc i. in. Lib. X VI. 325— 326. 1.
1 Ld. «História az Szigetvárnak Vcszésséröl*. RMKT. VII. 310. 1.
* V. ö. Hegedűs István : Analecta recentiora. Budapestini, 1906. 299— 320 .1. ; 

Écsy ö . István : Sziget vára és Zrínyi a magyarországi latin költészetben. Kapos
várott. 1935. 37— 58- 1*

* V. ö. Hajnal Márton : Karnarutich és a Zrinyiász. Egyetemes Philologiai 
Közlöny. 1905. 115— 120.

1 Ld. Analecta Recentiora, 301., 321— 365.1. ; Écsy O. István i. m. 11— 35.1.
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Zsámboki János különálló történeti dolgozatot írt «Nicolaus comes 
Zrinius* címen, melynek mindezideig egyetlen ismert kézirata a párizsi 
«Bibliothéque Nationale»-ban található. A mű ismertetője tartalmát úgy 
jellemzi, hogy Zrínyi életét és történeti jelentőségét fejtegeti, mint aki a 
keresztény civilizáció nagy védelmezője volt.1

Zsámboki tanítványa, Istvánffy Miklós azután messzeható módon 
fogalmazta meg és vitte tovább mindazt, amit eddig ^fegyelemről és 
hitről* mondottak, és amit ennek gyakorlati példájáról Szigetvár védel
méről költők és írók az utókorra hagytak. Istvánffy Miklós, miután 
leírta az óriási méretű hadi készülődéseket Sziget körül, világrészek össze
csapásának tünteti fel a harcot, megállapítja, hogy «a bizonytalan 
kimenetelű harcban Európa és Ázsia dühös fegyverekkel és lélekkel 
készült összecsapni)).1 2 * Mindaz, amit az ostromról mond, prózában föl
oldott eposz. Zrínyi Miklóst ábrázolva meg akarja mutatni az igazi hőst. 
Egyszersmind reábízza politikai terveinek és véleményeinek kimondá
sát. Művének elemzése különben is arra a meggyőződésre vezet, hogy 
eszményi példákat akar a küzdő nemzet elé állítani, a török kiűzésére 
akar buzdítani. Ebbéli fölfogását és a megváltó fejedelemről való gon
dolatát nyíltan kifejti. A török kiűzésének módozatát Zrínyi Miklós 
ajkára adja. Zrínyi a töröknek hatvanezer főre becsült törzshadseregé- 
vel szemben hatvanezer főnyi keresztény hadsereget akar állítani, mely 
felerészben gyalogos, felerészben lovasság legyen. Idegeneket is alkal
mazna, de az úgynevezett palotás lovassággal, a török hadsereg színe- 
virágával szemben a magyar lovasságot használná.8 Érdekes, hogy az 
Istvánffy által ajánlott hadsereg azonos avval a hadseregtípussal, amelyet 
Machiavelli «soldati misti*-nek nevezett. Machiavelli ezt a típust többre 
tartotta az egyszerű zsoldos seregnél, vagy az idegenből kért segéd
csapatoknál, de sokkal rosszabbnak a nemzeti hadseregnél.4 Mindenesetre 
könnyen támad az a kérdés, hogy Istvánffy miért nem a tiszta nemzeti 
hadsereget ajánlja, amelyet Machiavelli is a legjobbnak tart? Határo
zott választ nem lehet rá adni, de valószínű, hogy az általános helyzet
nek és az ö egyéni helyzetének így felelt meg. Istvánffy Miklós a királyi 
Magyarország alnádora s császári tanácsos, aki az egész mű menetében 
lojalitással viseltetik az uralkodó család hadi ténykedéseivel és politikai 
elhatározásaival szemben, nem rekeszthette ki a király személyével 
együttjáró birodalmi hadsereget a vállalatból, annál inkább, mert talán 
nem bízhatott a tisztára magyar hadsereg megszervezésében és begya
korlásában. Hiszen az ifjabb Zrínyi Miklós is érezte, hogy vakmerő 
dolgot mond ki, amikor a török kiűzését csupán magyar hadsereggel 
akarja véghezvinni, olyan hadsereggel, amelyet előbb megszerveznek 
és begyakorolnak.5 Sőt Istvánffy Miklós magát a fölszabadítást is az

1 E- Bach : üm  humaniste hongrois en Francé. Jean Sambucus ct ses rela- 
tions littéraircs (1551— 1584). Etudes Fran9aises publ. pár l’Institut Fran$ais de 
l ’Université de Szeged, V. Szeged. 1932. 64. 1.

5 Nicolai Isthvanfi Pannoni Historiarum de Rcbus Ungaricis, Libri X X X IV . 
Coloniae Agrippinae, 1622. Lib. X X III. 478. I.

8 U. a. Lib. X X II. 439— 441- 1-
* Niccolo Machiavelli i. m. cap. VIII.
4 «Az Török Áüum ellen való orvosság*. Prózai munkái, 280— 28$. 1.
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uralkodócsaládtól várta. Egész művének fölépítése erre enged követ
keztetni. És nyílt kijelentést tesz róla, midőn így ír, «Hihető, hogy ezek 
az iszonyú gazságok haragították meg a nagy Istent, ki megtagadta, 
hogy hadaink győzzenek és azt meg is fogja tagadni ezután is, hacsak 
végtelen jósága meg nem ajándékoz bennünket egy dicső és buzgó 
császárral, ki megújítva a régi megromlott hadi fegyelmet s a katonák 
iszonyú gonoszságait meggátolva és büntetve a végzetet kiengeszteli, 
a szegény, ártatlan népet megvédi, kapzsiság és nagyra vágyás nélkül 
minden erejét csak a barbár ellenség legyőzésére fordítja*.1 Ezt a kijelen
tést közvetve és közvetlenül nyilvánvalóan Machiavelli sugalmazta.

Az «I1 Principe* ódái szárnyalású buzdító befejezését már Istvánffy 
előtt alkalmazták a magyar viszonyokra olyképpen, hogy ez a királyi 
kancelláriában nagyon is ismert volt. Berzeviczy Márton Padovából 
hazajövet 1572-ben a királyi kancelláriában megjelenik Liszti János 
veszprémi püspök előtt és annak asztalán megtalálja Kovacsóczy Farkas 
imént kinyomtatott beszédét. Fitymálva szól hűséges barátjáról és 
padovai iskolatársáról, amely fitymálás egyáltalán nem válik javára.2 
Ebben a beszédben Kovacsóczy Farkas búcsúztatja a hazatérő Berze
viczy Mártont. Eleven képet ad a tanulmányokat befejező szokásos itá
liai utazásról. A megszemélyesített Itália buzdítja, hogy térjen vissza 
«dulcissima patria»-jába. Láthatja, hogy a török milyen veszedelmeket 
zúdít Magyarországra, működjön tehát közre a törökellenes szövetség
ben. A haza hálás lesz érdemeiért egy esetben : «ha egész lényeddel 
rajta leszel, hogy mindazt, amit szavakkal, figyelmeztetéssel,s a rábeszé
lés minden eszközével nyújtani tudsz, arra fordítsad, hogy férfiaink 
megemlékezve régi, ősi erényükről, most, most sebes lélekkel fegyvert 
ragadjanak s az olaszoknak bölcs tanácsait és kéréseit ne vessék meg. 
Ismered már Itáliát, lelkében és kívülről. Látod kincseit, látod hőseit, 
látod lelkesedését, elgondolhatod, hogy elérkezett az az idő, amelyről 
az olasz vates énekli :

«Virtú contra furore,
Prenderá Farmé : e fia'l combatter corto :
Che Fantico valore
Negli italici cor non é ancor morto.*

Ha ilyen erősségekre támaszkodtok, ilyen nagyreményű és virtus
sal bíró férfiak vagytok, ki nem követ benneteket szívesen. Térj hát 
hazánkba szerencsésen és tudd meg, hogy minden becsületed és dicső
séged az ő üdvében és sérthetetlenségébe van vetve.*3 Kovacsóczy Farkas 
tehát már magyar viszonyokra, a magyar tárgyaló politikusokra alkal
mazta Machiavelli kitételét a megváltó fejedelemről. Istvánffy még 
közelebb van az eredeti formához. Mert Machiavelli sem politikai 
tanácsosokra, de fejedelemre áhítozik, aki az olasz nemzet felszabadítására

> Istvánffy i. m. Lib. X X V III. 648. 1.
* V. ö. Veress Endre : Berzeviczy Márton. Budapest, 1911. Magyar Történeti 

Életrajzok, 27. évf. 67. 1.
* Ld. Oratio in disccssum Martini Berzevicei Pannonii ex Stúdió Patavino 

in pátriám. A Volgango Kovaciocio Pannonio Conscripta. (Velence, 1572.) Bzb - 
B2C. 1.
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^Istentől rendeltetik?, hogy azután megváltsa mezektől a babár kegyet
lenségektől és szemtelenkcdésektöl.?1 Ez a valaki föl fogja ébreszteni a 
«virtú militare?-t, új szervezetet fog adni, új hadsereget fog teremteni, 
«teljesen olasz hadsereget? és a saját hadsereggel ki fogja hajtani a bar
bárokat. Machiavelli fejedelmének egyetlen és legfőbb ténykedése a 
hadsereg szervezése és fegyelme: «Tehát a fejedelemnek nem szabad, 
hogy más gondja legyen, hogy mást tekintsen mesterségének, mint a 
hadi mesterséget, annak rendjét és fegyelmét.?1 2

Istvánffyból a megváltás jóslatát es az új hadsereg gondolatát, a 
disciplina teljes romlása váltotta ki. Művének bevezető szavaiban össze
gezi és alaptétellé emeli mindazt, amire a humanista történetírás Mátyás 
halála óta mint eredményre juthatott: és pedig, hogy Mátyás király- 
halála a magyar történelemnek választóvonala, amely előtt megfelelt 
hivatásának a kereszténység védelmének, utána pedig «a fegyelem és 
hit? lehanyatlása következtében mindent elveszített. Istvánffy szövege 
világosan beszél: ^Pannónia királysága mióta fölvette a kereszténye 
hitet, mindig nemes és hatalmas volt. Hosszú időn át védelmezte fegy
verrel a keresztény közösséget a barbárok betörései ellen, míg nem min
den dolognak szertelen elhanyagolása, véres belső pártviszályok és a 
különféle pártok törekvése miatt abba a végveszélybe jutott, hogy' 
elveszíti szabadságát, megmaradását. Mert amikor a kiváló s vitéz 
Mátyás király ki ellenségeit és ellenfeleit fegyveres erővel megfékezte, a 
lengyeleket és cseheket eltávolította a határok közeléből, Bajazidot, a 
törökök fejedelmét békeföltétclei elfogadására kényszerítette, a végzet 
akaratából viruló élete derekán itthagyta megszilárdított országát : 
Pannónia előkelői és nemesei nem törődtek semmi mással, csak saját 
hasznukkal és kapzsiságukkal, minthogy a nyugalomban és békében 
annyira elrenyhült testük, lelkűk, hogy megfogyott bennük lassan a 
katonai fegyelem és a hit. Noha ellenség fenyegetett szárazon és vízen, 
senki sem foglalkozott a közügyekkel, de hagytak mindent gyáván és 
tétlenül; a királyi tekintélyt és a hivatali tisztségeket nem a köz javára, 
hanem saját hasznokra fordították, és így a hatalmas államot elsilányí- 
tották. Hogy pedig minél jobban megereszthessék önkényüket és pazar
lásukat, mikor Mátyást a halál váratlanul meglepte, a többi trónkövete
lőket, sőt köztük magát Corvin Jánost, Mátyásnak házassága előtt szü
letett fiát mellőzték és a trónt a nyugalomra és tétlenségre vágyódó 
Ulászlónak, Kázmér lengyel király fiának ajánlották föl, ki akkor a 
cseheket kormányozta.?3

Amit Bonfmi írt Mátyás király seregéről, amit Brenner Márton 
mondott a disciplináról és annak hanyatlásáról, amit Forgách Ferenc 
vallott az állami élet disciplinájáról és Mátyás királyról, aki szerinte a 
keresztény Európát védte a barbárság ellen,4 s végül ami úgyszólván 
közmeggyőzödéssé lett, hogy Magyarország a kereszténység védőbás
tyája, Istvánffynál mind egyesül és világos foglalatot nyer. Magyar-

1 Niccolö Machiavelli i. ni. cap. XXVI. '»
1 «Deve adunque un principe ne altro pensiero, ne premiere cosa alcuna 

per sua arte fuora della guerra e ordini e disciplina di essa*. U. a. i. ni. cap. XV.
3 Istvánfíy i. m. Lib. 1. i. 1.
3 Ld. Forgách Ferenc i. ni. Lib. XIX. 423— 425. 1.
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ország virágzását a kereszténység fölvételétől számítja s a hit következ
ményének tünteti föl. A magyarság hitének bizonyítékául fogja föl, 
hogy védte a keresztény közösséget a barbárok betörései ellen. A magyar
ság teljesítménye fegyelmen és hiten alapszik, mint ahogy hanyatlása 
is ugyanezen okok hiányának tulajdonítható. Istvánffyt ezen felül meg
ihlette Livius művének nevelő célzata, fölragyogtatni a régi korok 
erényeit a jelen sivárságában, bár a római író reménycvcsztcttcbb : 
«Labente deinde paulatim disciplina, velut dcsidentis primo mores 
sequatur animo, deinde ut magis magisque lapsi sint, tűm irc coeperint 
praecipites, donec ad haec tempóra, quibus nec vitia nostra, nec remcdia 
páti possumus, perventum e s t ...» Valamivel később pedig : . .nuper
divitiae avaritiam et abundantes voluptates, desiderium per luxum 
atque libidinem pereundi perdendique omnia invexere.*1 Istvánffynak 
azt a következtetését, hogy a romlást a béke okozta, Liviusból is le lehet 
vonni. De a magyar történetíró első mondatainak szerkezete, mely a 
lejtőn való süllyedés gyors és lüktető menetét adja, jobban hasonlít 
Tacitus «Annales*-ének kezdetéhez, aki a békében crnyesztő, jellemből 
kiforgató tényezőt fedez föl, és Augustus könnyű sikerét avval magya
rázza, hogy a polgárháborútól fáradt emberek vágytak «a nyugalom 
édességére*, és inkább akarták «a biztos jelent, mint a veszélyes múltat.*2 
Egyébként Martin Fumée 1594-ban megjelent «Histoire des troubles de 
Hongrie* c. munkája is a nyugalmat és a békét tartja Mohács okának.2

Amidőn Istvánffy a «fegyelem és hit* fogalmát mint kiegészítő 
tényezőket egymáshoz kapcsolja, olyasvalamit fejleszt a humanista 
hagyományból, mely immár a barokk magatartással azonosul. Nála 
tűnik föl először a világos, pontos megfogalmazás. A hitet nem is valami 
elvont fogalomként értelmezi. Az ellenreformáció híve, «a régi hitet* 
kívánja vissza. A reformációban fegyelembontó tényezőt lát, a régi 
vallásos és katonai disciplinát együtt siratja: «...pollutis antiquac ct 
sincerae religionis placitis, corrupta militari disciplina, vitiatis moribus 
nemo iám hominum, nemo dei immortalis verecundiam habeat...*4 
Istvánffy vágya és ítélete nyilvánvalóan összefügg a tridenti zsinat erő
feszítésével : a katolikus vallás fegyelmét és hatóerejét visszaállítani. 
Azonban jó ideje már a köztudatban kellett élnie Európaszerte az 
ilyen természetű vádaknak. A hugenotta jogász, Fran£ois Hotman, 
akinek egyik műve, a «Francogallia» nem kis szerepet játszott Forgách 
Ferenc olvasmányai között, egy 1558. január 11-én írt levelében nagyon 
aggódik egyesek miatt, akik a «religio et disciplina»-t megzavarva 
esetleg a «papistica conturbatio et confusio*-t akarják visszaállítani*.5 
Számára tehát Calvin hite jelenti a fegyelmet és a régi hit a ^zűrzavart*.

1 Ld. Titi Livii ab űrije condita libri. Lipsiac, 1874. BTG 2. I.
1 P. Cornelii Taciti. Ab excessu Divi Augusti Libri I— VI. c. 2. Ed. G. Né- 

methy Budapcstini. 1894. 5. 1.
3 V. ö. Győry János: A kereszténység védőbástyája. Minerva, 1933. i n .  1.
* Ld. Istvánffy i. m. Lib. 33., 818. 1.
1 IA. Francisci et Joannis Hotomanorum patris ac filii et clarorum virorum 

ad eos epistolae. Amstelaedami, 1700. 11. 1. ; ebbe a gondolatkörbe vág Magyari 
István és Pázmány Péter vitája. V. ö. Turóczi— Trostler József : Az országokban 
való sok romlásoknak okairól. Minerva, 1930. 233— 251. 1.
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Ügy látszik, külföldön a XVI. század negyvenes-ötvenes és hatvanas 
éveiben a káoszból való kijutás, a hit és rend vágya általános a szemben
álló küzdő feleknél.

A barokk kort előkészítő, rendező zsinatnak, a tridenti zsinatnak 
szelleme nem elhanyagolható momentum Istvánffy lelki fejlődésében. 
Sőt mintegy ez adja meg a gondolati alapot, amelyre történeti művelt
sége épül. Közvetlen környezete, mestereinek és barátainak köre 
tevékenyen résztvett a zsinatban. Az új szellemnek Magyarországon 
éppen a pozsonyi magyar kancellária kis köre a letéteményese, amelyből 
az ellenreformáció kiindult. Istvánffy Miklós pártfogójának, Oláh Mik
lósnak szerepe az ellenreformáció megindításában eléggé közismert. 
Draskovich György, Istvánffy másik pártfogója, továbbá egykori iskola
társa, Dudith András mind kiveszik részüket a zsinatból, nemkülönben 
a vele ugyancsak baráti viszonyban álló Gregoriáné Pál.1 Istvánffy egyik 
költeményében, melyet Telegdi Miklósról és Radéczi Istvánról írt (Nagy
szombat, 1566. január 25.) nemcsak elegáns verseikért dicsőíti őket, 
hanem egyházjogi és teológiai tanulmányaikért is.1 2 ők is a humanista 
cgyházatyákat olvasták, mint a renaissance kezdetének egyházi huma
nistái. Ügy látszik, ezek a források jellemzően az átmeneti idők hidjai. 
Érdekes, hogy Istvánffynak éppen nagyszombati tartózkodásával függ 
össze első zsoltárparafrázisa (1567. okt. 1.). Tulajdonképpen két huma
nista stílusban átdolgozott zsoltár maradt ránk tőle, a 29. és a 113.3 
Lengyelországi követsége alkalmával 1588-ban fölhasználta az alkal
mat, hogy elzarándokoljon a régi magyar kegyhelyre Czenstochowába 
és himnuszt írjon Szűz Máriához. (Hymnus in Deiparam Virginem.)4 
Krakkói tartózkodására Szent Szaniszlóhoz intézett ódájában emlékezik.5 * 
Mint vallásos költő azt a irányt követte, melyet a zsoltárok parafrázisá
val Itáliában ez időtájt Marc Antonio Flaminio és mások képviseltek, a 
vallásos ódaköltészet terén pedig Jacopo Sanazzaro kezdeményezett. 
Marcantonio Flaminio zsoltárparafrázisainak kiadása, továbbá rövid, 
prózai fejtegetései a zsoltárokról, éppen abban az időben voltak újdon
ságok, mikor Istvánffy Padovában tanult. A zsoltármagyarázatok 1554- 
ben a közeli Velencében jelentek meg, szerzőjüknek pedig egyéb, magyar 
vonatkozásai is voltak, még fiatal korában megírta Boldog Mór életét.® 
A magyaroknak és különösen Istvánffynak kedves padovai tanára 
Marco Mantua Bcnavides későn bár, de maga is hódolt a kor divatjá
nak, amennyiben zsoltárparafrázisokat írt7 Hogy pedig Istvánffy ekkor

1 V. ö. l-'raknói Vilmos : Magyarország összeköttetései a római Szentszékkel 
Budapest, 1903. III. köt. 98— 140. 1.;  Szemes József : Oláh Miklós. Esztergom, 
1936, 45— 55 1.;  Zipser Sándor: Dudith András a trienti zsinaton. Budapest 
1938 ; Fényi András : Telegdi Miklós. Budapest, 1939.

2 Nicolai Istvánffy Carmina edidit Josephus Holub-I-adisIaus Juhász 
Lipsiae, 1935. BGT. BibliothecaScriptorum Medii Recentisquc Acvorum, No X X X  
pp. 25— 26; Draskovich Gvörgy tridenti szerepléséről u. o. No X X X V III, p. 30.

3 Ld. U. o. No. X L . 35— 37. 1.. No X L V II, 38— 39. 1.
4 U. o. No LVIII. 43— 44. 1.
4 U. o. No LIX . 45.
• V. ö. Girolamo Tiraboschi: Storia della letteratura italiana. N. Ed. Firenze, 

1812. Tora. VII. Parte IV. 1410— 1422. 1.
7 V. ö. Antonio Valsecchi: Elogio di Marco Mantua Benavidcs. Discorso
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ismerte meg Jacopo Sanazzarót is, arra nyilvánvaló bizonyítékot ad 
avval, hogy padovai tartózkodása alatt annak egyik pásztorversét 
görögre fordítja (1555). Későbbi költészetében is gyakoriak a Sanazzaro 
módjára írt pásztorköltemények.1

Ez volt az a szigorúan vett környezet, amelyben Istvánffy honfi
társai buzdítására megalkotta reprezentatív történeti művét. S egyál
talában nem lehet véletlennek tekinteni, hogy a munkát Pázmány Péter 
adta ki. Az 1622-i kölni kiadásban a nyomdász előszava található. E sze- 
szerint Pázmány őrizte a kéziratot, de ő akarta elsősorban közzétételét 
is.2 Nem annyira mint főkancellár kezelte ezt az örökséget, hanem 
mint jóbarát. Istvánffy végrendeletben bízta reá munkáját : «mint aki 
jóindulata és bizalma, valamint tanulmányaiknak és egyéniségüknek 
kölcsönös harmóniája és teljes hasonlósága következtében legbensősége
sebb barátja volt.*8 Pázmány személye volt a kapocs a magyar múlt és 
ifjabb Zrínyi Miklós között. A nyomdász előszava Istvánffy rövid élet
rajzát is adja s méltán hangsúlyozza, hogy a szerző fegyverforgatásban 
töltötte ifjúságát, Sziget várában Zrínyi Miklós keze alatt : . .a hérosz
nál, aki sok más dolognál fogva, de főként azért lett nagyhírű, mert 
szilárd tűréssel állotta Sziget ostromát*.4 Pázmány az ország fölszabadí
tására nevelte gyámfiát, és így adta kezébe néhai jóbarátjának munká
ját, amely a fiatal Zrínyi ősének dicsőségét is hirdette. Jó tanítvány 
volt, belemerült Istvánffy, Bonfini és mások olvasásába. Istvánffynál 
és a Szigetvári emlékalbumban nyíltan kifejtve állott a ^Szigeti Vesze
delem* külső cselekménye,6 e végvár nagy szimbolikus jelentősége, a 
nemzeti hadsereg eszméje, a hit és disciplina fogalma, Mátyás király 
és Szigeti Zrínyi Miklós ragyogó példája, Isten kiengesztelésének gon
dolata. Zrínyi volt az a nagy lángelme, aki minden^összegezett, az erőt
lennek erőt adott és maradandóan kifejezte, elsőnek, a magyar renais- 
sance örökségéből az új barokk életformát. Hogy gazdag örökséget 
vett birtokába, az nem kisebbíti nagyságát és személyiségének mindent 
felolvasztó és újraformáló erejét, de megmagyarázza föllépésének tör
téneti lehetőségét és szükségszerűségét.

inauguralc. Padova, 1839. A munka végén fölsorolja Marco Mantua Benavides 
műveit, köztük No LX VII. Psalmorum cxquisita paraphrasis, qua studiosi 
sacrarum literarum diligenter in fidc cxercentur. Patavii, 1577. (Nem tudtam 
ráakadni.}

1 Nicolai Istvánffy Carmina, No 57a. és 57., 43. 1. ; Pásztorköltemények, 
No 16— 17., 22.1. No 19— 24. 22— 24.1. No 28— 29. 24— 2 5 .1. No 45— 46. 37— 38.1.

: Nicolai Isthvanfi Pannoni Historiarum de rebus Ungaricis libri X X X IV .
2 a. 1.

*«...am ico summa benevolentia, necessitatc mutuaque studiorum et 
ingeniorum harmónia similiquc conformi taté sibi coniunctissimo testamento 
legavit*. U. a. i. m. 3a. 1.

4 IJ. a. i. m. 2b. 1.
* A Szigeti Veszedelem cselekménye és Istvánffy viszonya v. ö. Tliuxy, 

József : A Zrinyiász. Irodalomtörténeti Közlemények, 1894. 129 136.. 261 -298.
passim. 385— 397. passim. I.

rf MagyarhAgtudomúiiy. * S Í



«A világi scénas

A törökellenes küzdelmek és várháborúk a XVI. században az 
állandó heroikus magatartás magaslatán tartották a nemzetet. A his- 
tóriás énekek, eseményeket megéneklö krónikák  ̂szerte az országban 
lelkesítették a küzdőket és mintegy emelték a hősi küzdelem tudatát. 
Ugyanakkor azonban a védőbástya-fogalom elterjedése mellett egy 
másik közhiedelem is támad, amely már a nagy tömegek korokon felül 
álló történetszemléletét hirdeti. A nép mindenütt és mindig a nagy 
csapásokat isteni büntetésnek tulajdonította valami bűnért. A XVI. 
században valóságos közös bűntudat keletkezik, melyet a históriás 
énekek biblikus párhuzamai is tápláltak.1 A katolikusok és protestánsok 
egymást vádolása mellett hatalmas korjelenség az önvád. Mutatja az 
erős erkölcsi öntudat feltörését. A korhangulat két alapvonása a hősies 
elszántság, amely az élet és vagyon bizonytalanságát és az állandó 
fenyegetettséget követte, s a mély bűntudat, amellyel az állapotokat 
tekintették, együttesen feszült és komor hangulatot teremtettek mind
azoknál, akik képesek voltak az eseményekbe belelátni és gondolkodni. 
A komor szerepek vállalásának kora volt.

A szerepvállalás, mozgalmas feszültség, erkölcsi és metafizikai 
érdeklődés készítette elő az európai barokk egyik leghatalmasabb gon
dolatát, mely mintegy életfölfogását is élesen megjelöli, a «világszín- 
padota. Calderon «Nagy Világszínjátéka# után a XVII. században 
terjed el az életnek olyatén fölfogása, hogy az hatalmas színjáték és 
színpad. Ezt kiegészíti a művészi gondolkozás színpadszerűsége és re
prezentatív volta, a templomnak, mintegy fenséges színpadnak a föl
fogása.2 Egyszersmind azonban jellemző, hogy a barokk teremti meg 
központosító törekvései következtében az énekből és prózából, zenéből 
és szövegből álló egyetemes drámát, az operát. Jóllehet a barokk szín
házból egyáltalán nem hiányzik a tragikus tisztulás, mint végbefejezés, 
talán még jellemzőbb optimisztikus világszemléletére a hős apotheózisa, 
égbeemelkcdése. A barokk világszemlélet és színház egy nagyarányú, 
pompázatos, de epikus színpad. Olyasvalami, amely a sors kényszere 
következtében alapos előfeltételekre tekinthetett Magyarországon. Bár 
ezek az előfeltételek még egy barokk előtti korszakra jellemzőek. Egé
szen konkrét bizonyítékaink vannak arra, hogy öntudatos színpadszerű, 
de tragikus fölfogása keletkezett a történelemnek, amely ifjabb Zrínyi 
Miklós optimisztikus fölfogásában jutott el a barokk szellemű feloldás
hoz. Egyszersmind talán lehetséges lesz a világszínpad gondolatának 
európai kialakulásához némi adalékokkal hozzájárulni, amennyiben —  
ha nem is tagadjuk benne a spanyol szellem döntő részvételét3 —  vég
eredményben Padovára visszük vissza a gondolat első megnyilatkozásait.

1 A bűntudatra ld. Benda Kálmán : A magyar nemzeti hivatástudat törté
nete a XV— XVII. században. Budapest, 1937- 39-  64. 1- .
' a A világszfnpad fogalmát Dagobert Frey. H. Schaller és mások szőkébb 
alkalmazása után elméletté fejlesztette s a korra találó módon jellemzőül alkal
mazta Angyal Endre : Theatrum mundi. Budapest, 1938- Minerva-Könyvtár, no.

* V. Ö. Angyal Endre i. m. 50. 1.
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Forgách Ferenc a XVI. századnak legnagyobb magyar történet
írója Tacitus példájára bocsánatot kér olvasóitól, hogy a történelem, 
melyet előad, nem lesz mulatságos. Forgách azonban még Tacitust is 
túlszárnyalja : «Félek, hogy a legkisebb mértékben sem tudom elérni 
azt, amit minden korok és minden nép történetírói elértek, akik egyéb 
kiváló erényeiken túl még abban a szerencsében is részesültek, hogy nem 
volt annyira szomorú és siratnivaló tárgyuk, hogy azt néha vidám és 
kellemes mozzanatokkal ne tudták volna váltogatni s evvel a változatos
sággal az olvasókat lekötni. De nekünk úgyszólván minden ellenkezően 
történik. Hiszen mi nem is annyira történetet írunk, mint a csapásokat 
siratjuk, mit egyetlen és állandó végzetünk ránkbocsájt.*1 Forgách Ferenc 
történetírása a szó legszorosabb értelmében tragikus. Híven tükrözi a 
XVI. század művelt embereinek közhangulatát. De annál komolyabb 
meggondolásokon alapszik, az ok és okozat összefüggésein. Forgách 
Ferenc eszményi államnak Mátyás király művelt és békésnek tartott 
hatalmas birodalmát vallja. Ez az ország a belső és külső fegyelem s a 
műveltség országa volt. S akik ezt megbontották, azokra Isten haragja 
sújtott. Mindenki a maga hatalmát akarta növelni s ezáltal megrendí
tette az állam alapjait, a legyöngült állam nem tudott ellentállni az 
ostromnak, és így a bűnösök «rövid időn belül övéiket és hazájukat 
átadták az ellenségnek szolgaságra.»1 2 Idegen kézre jutattták a trónt, 
kifosztották az ország kincstárát, elidegenítettek egész országrészeket. 
Akik az országot romlásba taszították, föurak voltak, mint ö maga. 
Isten büntetése úgy érte őket, hogy az a legfájdalmasabb volt szá
mukra, dicstelenül haltak meg, nem csatában, és kipusztult velük csa
ládjuk is : «Mindazoknak, akik Mátyás király tanácsaival és intézmé
nyeivel nem törődve, pártoskodva, külföldi fejedelmek uralmát hozták 
be, hatalmuk, vagyonuk, szerencséjük és családjuk rövid időn belül 
tökéletesen kipusztult nem az ellenség által, nem fegyverekkel, hanem 
a nagy és hatalmas Isten csodálatos ítéletéből, olyannyira, hogy ezek
ből a családokból ma már nem él senki.»3 Mátyás király egykori nádo
rának, Báthori Istvánnak ága is kipusztult, mivel Forgách szerint, 
♦ bizonyos módon végzet szerű eszköz volt a haza elárulására. Mert a 
kettős királyválasztásnak és a belőle származott örök háborúnak, 
melyben Magyarország úgyszólván teljesen tönkrement, ő volt a kitalá
lója*.4

Ugyanígy pusztult cl Perényi Gáborral, Országh Kristóffal, Bebek 
Györggyel egy-egy hatalmas nemzetsége az országnak.5 Nem derül ki 
azonban, hogy Forgách a büntetést nemzetségük régi tagjainak vagy 
tulajdon sötét életüknek tulajdonítja-e. Körülbelül egyre megy, mert 
fölfogása szerint az optimaták mindegyike életével felelős hazájáért. 
Bebek Ferencről írja : «Egy a különösen bűnösök közül, akik a szeren
csétlen Magyarországot könnyelműségükkel —  mert soha semilyen 
párthoz nem volt hűséges szétszakították, elgyengítették, elpusztí-

1 Ld. Forgách Ferenc i. m. lib. II. 32. 1.
1 U. a. i. na. lib. I. 10— 11. 1.
3 U. a. i. m. lib. X IX , 424— 425. I.
* U. a. i. m. lib. IX. 228. 1.
* U. a. i. m. lib. XVII. 374— 384. 1.
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tották.1 Ismét fölveti a kérdést periódusa végén, «vajjon milyen bün
tetésre méltó*. Azonban magát a romlottságot is gyakran végzetszerű 
átöröklésnek tartja, mert például Balassi Menyhért egyéniségében csa
ládi vonásokat lát : «Ez a Balassi az egyetlen ember, aki soha semilyen 
parancsnak, semilyen fejedelemnek, semilyen hitnek nem engedelmes
kedett családjának valami végzete következtében.*1 2 Azonban Balassi 
Menyhértet annyira kiemeli a többi hozzá hasonlók közül, hogy az 
olvasónak az a benyomása, mintha ismerte volna a «Balassi Menyhárt 
áruitatásáról* szóló komédiát. Hasonló szemszögből tekinti Fráter György 
jellemét és tragikumát. Vétkéül a nagyravágyást tudja be: «...hűt- 
telenségével, mely kielégíthetetlen nagyravágyásából keletkezett, mind 
magát, mind a királyságot elpusztította*.3 A sorstragédiáknak az a 
hosszú sora, amelyet Forgách az ország pusztulásában bűnös személyek 
sorsában lát, betetőzödik a Zápolyákéban. Megragadja őt a Zápolya- 
család sorsának vigasztalan képe és keresi a tragikus bűnt, amely 
elindította a végzetet. Forgách az embereket, családokat és országokat 
sújtó csapásoktól rendszerint visszafordul a valóságban megtörtént vagy 
általa föltételezett tragikus bűnökhöz. Sokkal nagyobb mértékben 
tudatos ez nála, mint Tacitusnál, ahol szintén láncszemsorban követik 
egymást a bűnök és büntetéseik. A Zápolyák büntetésének a kipusztu
lást látja, de azonfelül egyéni tragédiájuknak, hogy János királynak, 
Izabellának és János Zsigmondnak egyformán a béke küszöbén kellett 
meghalniok : Csodálatos és megjegyzésre méltó, hogy három fejedelem, 
ugyanolyan végzetes körülmények között halt meg: apa, feleség és 
gyermek. Valamennyien haláluk előtt forrón vágytak a békére és majd
nem elérve azt, valamennyien elpusztultak.*4 A Zápolyák bűne nem 
sokban különbözött a többi főnemesi családokétól, de tovább vezet vala 
mivel a késő renaissance tyrannusgyűlölete felé : «Bizonyára, ha igaz 
az, amit mondanak, hogy a tyrannusok pusztulása tragikus, mindjárt 
Mátyás halálától kezdve mindazoknak, akik részesek voltak a király 
halálában, s akik pártokra szaggatták a birodalmat, tragédiájuk ugyanaz 
és állandó volt. Hogy egész nemük, egész családi nevezetük a mi idő
pontunkig Isten haragjából és bosszújából tökéletesen kihalt s elpusz
tult.*5 Mátyás király egykori kincstárosa, Zápolya István nemcsak a 
rábízott kincsekkel gazdálkodott hűtlenül, de Forgách igaznak véli a 
hiedelmet, hogy Mátyás király halálában is bűnös volt. Egyébként a 
család férfi- és nőtagjai a bűnök elkövetésében nem különböznek. Sze
rinte Izabella hasonló örökséget hozott magával. Zsigmond és Bona 
Sforza leánya szerinte az lett Magyarországra, ami anyja Lengyel- 
országra, romlás okozója : ^Bizonyos, hogy az átkozott bajokat a két

1 U. a. i. m. lib. VIII. 171. i.
* U. a. i. m. lib. I. 24. I.
3 U. a. i. m. lib. I. 3. 1.
4 U. a. i. m. lib. X X I. 464. 1.
* «Certe, si vera sunt, quac dicuntur tyrannorum tragicos esse cxitus, ab 

exccssu statim Mathiae eorum omnium, qui mortis regiae conscii fuerunt et qui 
in íactiones regnum diduxerunt, una ct continua fűit tragoedia, ut etiam genus 
nomenque universum illorum ad nostram hanc tempestatem divina ira, divina 
vindicta penitus cxstinctum deletumque sit*. U. a. i. m. lib. X X I. 472— 473. I.
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országba, Lengyelországba és Magyarországba akkor hozta magával, 
amikor Lengyelországba jött.*1 Sforza Bona és Izabella alakja mögött 
Lívia árnyékát látjuk magasulni, aki «az állam terhes anyja, a Caesárok 
házának súlyos mostohája volt* (Lívia gravis in rém publicam mater, 
gravis domui Caesarum noverca). De alakjukhoz Lívia és a Claudius- 
család nőtagjai csak részben adták az indítást. Nagyobb hatást kell tulaj
donítani a görög királytragédiáknak és a természetjog föléledő zsarnok- 
ellenes tanításának. Forgách Ferenc történeti koncepciójának kialakulá
sára Padova minden más városnál alkalmasabb volt. Színházi élete 
ebben az időben meghaladta minden más olasz vagy külföldi irodalmi 
központét. Éppen az az egyetemi város, amely Európa minden részé
ből százával gyűjtötte össze a hallgatóságot, részeltette őket a legeleve
nebb szellemi életben. A tanulók részvétele a színházi életben igen korai. 
A nemet tanulók már 1465-ben írtak és előadtak egy komédiát. Való
ságos verseny alakult ki az egyes natiók között s 1530 körül a diák- 
színielöadások bevett szokásként élnek. Hiába adtak ki tiltó rendelkezé
seket, a diákság szórakozásvágya hatálytalanította azokat. Az úgy
nevezett «hóhullás» jövedelméből tartották évente az előadást. 1549-ben 
határozták el a legisták, hogy a hólabdával való megdobálás alóli vált- 
ságot komédiák előadására fordítják. A német legisták aktáiból kiderül, 
hogy 1566 után bevett dolog volt, nemcsak vígjátékot, de tragédiát is 
előadni. Az előadás helyéül a legkülönfélébb hivatalos helyiségeket kap
ták meg. Egészen a század végéig tartott a diákszínjátszásnak ez a 
hatalmas virágzása. Szomorújáték előadásáról az utolsó hír 1597-böl 
való, amikor Cesarc Cremonininek, a kiváló filozófusnak egyik tragédiá
ját jelenítették meg.2

De a diákszínjáték csak egyik része a padovai színpadi életnek. 
Működtek a mellett e célból alakult színtársulatok és irodalmi akadé
miák. Az 1540-ben alakult «Accademia degli Infiammati*, amely 14 
évig állott fenn különös előszeretettel adott elő színdarabokat. A tagok 
közé számított a XVI. századi drámaírás híres alakja, a szörnyű tárgyú 
drámák szerzője, Speronc de Speroni. Az akadémikusok színre akarták 
vinni «Chanace e Machareo* c. tragédiáját. Az 1557-ben alakult újabb 
akadémia, az «Accademia degli Elevati* is kedveskedni akart e gyászos 
színjáték színrehozatalával. De fölbomlott, mielőtt még előadhatta 
volna.3 Közben a padovai színháznak kiváló írója támadt : Angelo 
Beolco, közismert nevén Ruzzante. Színész és szerző egy személyben. 
Hozzá méltó mecénást is ta lált: Alvise Cornarót. Az ő színpadán lépett 
föl a maga írta komédiák főszerepében. Alvise Cornaro egy villájában, 
illetve vadászpaviIlonja mellett építtetett kőszínházat antik módra, 
melyben a vadászatok után játszottak. Cornarónak a színpad iránti 
lelkesedése egész fiatal korától datálódik, amikor ö maga is vígjáték
társulatot alakított és először adott elő vígjátékot Velencében. Sokszor 
ö maga írta és zenésítette meg a darabokat. A házában zajló élet divat-

1 U. a. i. m. lib. V ili .  179— 180. 1.
5 V. ö. B. Brunclli: I tcatri di Padova dalié origini fino al secolo XIX. 

Padova. 1921. 25— 30., 42— 58. 1.
s U. a. i. m. 38— 39. 1., u. a. Due accademie padovane nel cinquecento. 

Padova 1920. 44— 49. 1.
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szerű jelentőségét még fokozta az, hogy mindenkit szívesen látott ven
dégül nagy bőkezűséggel.

Ruzzantenak 1542-ben bekövetkezett halála sem tudott a színházi 
életre hatással lenni. Komikus színtársulat alakult 1546-ban, újjáalakult 
1549-ben. Miután 1553-ban új vezető lép a megelőző helyébe (Maffeo 
Francesco Moschini), az további tíz évig fenntartja a társulatot. A pa- 
dovai színházi élethez hozzátartozik a heves vita is, amely Sperone de 
Speroni színdarabjai körül támadt. Amint láttuk, a színi életnek minden 
formája virágzott Padovában a XVI. században. A mi szempontunkból 
talán a legjellemzőbb és legfontosabb, hogy a Forgách Ferenc első haza
tértét követő évben (1556. február) adták elő Andrea dell'Anguillara 
fordításában a Cornaro-színházban Sophokles «Ocdipus»-át1 s éppen ez 
a görög királytragédia lett az Elektra-ciklus mellett az új történetszemlé
let alapja.

E korban úgy fogták föl Agamemnon és Oedipus családjának viharzó 
pusztulását, mint erkölcstelenségnek és zsarnokságnak büntetését. Az 
ő szemükben Kreon a «zsarnok» lesz. Hogy mennyire erre voltak érzéke
nyek, mutatja egy Senccának tulajdonított zsarnokellenes drámának, 
az «Octavia»-nak rendkívüli sikere.2 Ez természetesen már Tacitusra 
támaszkodik és a Claudiusokban hasonló témát fedez föl. A kor fölfogása 
a tyrannusról mindezt megerősítette. A várában komoran ülő, vad, 
kegyetlen, állandó nyugtalanságtól reszkető tyrannus, aki nem érhet 
jó véget, már a görögök óta mondái alak, amely néphitben és irodalom
ban éppen úgy megtalálható, mint a keresztény természetjogi bölcselet
ben, mely az alattvalókat fölmenti az engedelmességtől, amire különben 
az Istentől rendelt királlyal szemben kötelezve lennének.3 A zsarnokhit
nek különben is klasszikus földje Padova. A közhiedelem szerint a híres 
padovai zsarnokot, Ezzelino da Romanót, végül is elvitte az ördög, aki
hez tartozott. S hogy milyen mélyen beleszövődött Padova életébe Ezze
lino alakja és legendája, misem mutatja jobban, mint hogy a Scuola dél 
Santóban egyik kép azt mutatja be, amint a padovaiak éppen Szent 
Antalhoz könyörögnek, hogy égi befolyásával vigye el nyakukról a zsar
nokot. Az olasz humanizmus egyik nagy előfutár ja, Albertino Mussato 
tragédia formájába öntötte a mondát, bár nem adták elő soha.4 A mo-

» U. a. i. m. 31— 38.1. ; továbbá A. Mortier : Ruzzante (1502— 1542) Törne I. 
Paris, 1925. 33— 42. 1.;  u. a. Études Italicnncs. Paris, 1930. Un mccénc de la 
renaissance. Alvise Cornaro 5— 19 ; G. Toffanin : U Cinquecento. Storia letteraria 
d'Italia, Milano. 1935- 332— 339. 463—475. 5*5- 1-1 Az Edipo kiadva ld. Edippo, 
tragédia di Giovanni Andrea deH’Anguillara. Teatro Itahano Antico. Milano, 
1809. Vol. V ili .  . , „

* V. ö. E. Walser : Die Gcstalt des tragischen und des komischen fyrannen 
im Mittclaltcr und Renaissance. Gesammelte Studien zűr Geistesgeschichte dér 
Renaissance. Basel, 1932. 197. 1.

3 V. ö. O. Schilling : Naturrecht und Staat nach dér Lehrc dér altén Kirche. 
Padcrborn, 1914. 208— 209., 2x7. 1. U. a. Die Staats- und Soziallchrc des heilg. 
Thomas von Aquino, II. Aufl. München, 1930. 73.. 92— 93- 1- í R- Trcumann : 
Die Monarchomachen. Leipzig, 1895 ; Fr. von Bezold : Zűr Geschichte des poli- 
tischen Meuchelmords. Aus Mittelalter und Renaissance. München u. Berlin,
1918. 271_293. 1. ; Friedrich Mcinecke : Die Idce dér Staatsráson. München—
Berlin. 1924. 61— 80. 1. ;  E. Walser i. m. 19X— 2x0. 1.

‘ B. Brunelli I teatri di Padova 25. 1. ; E. Walser 1. m. 2x0. 1.
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dern uralkodócsaládok sorsát és az egész történelmet kezdik mint drámát 
fölfogni. Az erre mutató sok adat közül egyik leginkább jellemző Forgách 
Ferenc kis megjegyzése abból az alkalomból, hogy az Itáliába hazatérő 
Bona Sforza előtt Padovában színielőadást mutatnak be : «Midön Pado
d b a  érkezett, jelenlétében komédiát mutattak be, melyet oly nagy 
művészettel írtak erre az alkalomra, hogy az ő egész életétől csak éppen 
a főszereplő személyében különbözött.* Bona Sforza tényleg 1555 decem
berében indult Lengyelországból. Velencében ünnepélyesen fogadták 
és rendkívüli fényű ünnepségeket rendeztek tiszteletére. A velencei 
ünnepségek Padovában folytatódtak, ahol állítólag Alvise Cornaro látta 
vendégül. Ezek után Forgách Ferenc híradását a királyné előtt játszott 
színdarabról természetesnek kell elfogadnunk. És tekintve azt a sok és 
rosszindulatú mendemondát, amely nem egészen alaptalanul kerin
gett Bona Sforzáról, az is természetes, hogy Forgách Ferenc gonosznak 
tartotta.1 Forgách Ferenc ezt a Lívia és Klytaimnestra-típust nemcsak 
Magyarországon pillantja meg. Az asszony-uralmat és a családi erkölcs
telenséget a királyi családokban végzetesnek tartja végig Európa törté
netében : «Tehát, ha a keresztény országokat ezek és ezekhez hasonlók 
kormányozták, és most is kormányozzák (ugyanis mi jobbat mondhat
nánk a franciákról, spanyolokról, németekről és angolokról?), csodál
kozunk, ha a nagy és jóságos Isten a világ uralmát az ellenségnek adja? 
Mert amint istentelen dolog azt hinni, hogy a véletlen és a fortuna intézi 
a földi dolgokat, éppen úgy igaz és jámbor dolog azt tartani, hogy az 
istenség, az isteni harag és bosszú lesújt ezekre a gyalázatos vétkekre.*1 2 
Forgách Ferenc sorra foglakozik a Don Carlos-drámával és Stuart Mária 
sorsával. Spanyolországban az ö idejében* játszódott le az a király-tra
gédia, amely éppen úgy világirodalmi téma lett, mint Agamemnon halála. 
Forgách mélyen felháborodik az apa erkölcstelenségén, —  már ahogy 
a szó-beszéd hírül hozta —  aki fiát annyira aljas indokokból pusztította 
el s csodálatos dolognak tartja, ohogy atya a fiát megöli, s még inkább, 
hogy egyszülött fiát. Merthogy ez a törököknél így van, senki nem csodál
kozik, mert azok az erényekről semmit, vagy nagyon keveset tudnak. 
De mi, a hősi erények művelői, s ami még nagyobb dolog, az isteni törvé
nyek művelői akarunk lenni. Ezt nem azért mondom, hogy ítélkezési 
jogot tulajdonítsak magamnak ilyen súlyos dolgokról és különösképpen 
a íejdclmek titkairól. . . ,  hanem hogy az emlékezet számára megjegyez
zem ezt a szokatlan és a keresztények között talán első példát.*3 * 5 Stuart 
Mária sorsára is felfigyel: «Skócia királya két évvel ezelőtt fclc-

1 Ld. Forgách i. in. lib. VIII. 178. I. Bona Sforza vendégsége Alvise Cornaro-
nál (dokumentálás nélkül) v. ö. A. Favaro : Atti della nazionc germanica artista 
nello stúdió di Padova, vol. I. Vcnezia, 1911. 12. 1. A Velence— padovai útra és 
vendégeskedésre ld. Le Orationi Volgari di Luigi Groto, Cieco d'Hadria in Venetia,
1604. ia— 7Ó1 ; Dichiaratione dcl'arco fatto in Padova nella venuta della Ser.
Regina Bona di Polonia. In Padova, 1556 ; A. Pépe : Storia della successionc degli 
Sforzcschi negli stati di Puglia e Calabria, Bari, 1900, 223— 233. 1.

5 Ld. Forgách i. m. lib. VIII. 179— 180. 1.
_3 Ld. u. a. i. m. Lib. X VIII. 406.1. Forgách «hcroicac virtutes*-éhcz ld. való

színű forrását, a platonista állambölcseló G. Battista Pigna m űvét: «I1 Principe. 
Nel qual si deserive come debba essere il Principe H eroico...* In Venetia. 
1561. 16 | — 2a, 15a., 55a— 57b. 1.
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ségétöl megöletett, az pedig alattvalóitól foglyul ejtctett és végtére meg
szökve, most Angliában számkivetve él s a királynő foglya*. Ekkor 
még nem teljesedett be az a másik dráma, amely ugyancsak világirodalmi 
téma lett. De nem feledkezik meg Forgách Ferenc az angol királynőről 
sem, Erzsébetről, aki szerinte egészen apjának, VIII. Henriknek erköl
cseit örökölte.1 E koronás asszonyok s a hozzájuk hasonló királyi csalá
dok történetei közszájon forogtak Lengyelországtól Spanyolországig. 
Forgách királynő-gyűlöletét a francia Szent Bertalan-éjjel kapcsolatos 
röpirat-irodalom formálta ki. Franciaországban is egy idegen asszony 
uralkodott, a gyűlölt Medici Katalin.8 Forgách Ferenc még megérte 
azt a politikai küzdelmet, amely a nagy összecsapásra, a Szent Bertalan- 
éjre vezetett. Medici Katalin személye körül ádáz röpirat-vita keletke
zett, melyet Francogallia-vitának lehet nevezni. Az asszony-uralom kér
déséről szól. A hugenotta Francois Hotman, a Medici-ház ellen «Franco- 
gallia* címen írt röpiratot a francia nép ősi szabadságáról s a királyi hata
lom korlátozásáról. Hotman egyik vezetőműtívuma az, hogy a női ura
lom Franciaországban mindig tragikus eredménnyel járt : «És valóban 
így van. Valahányszor őseinknél a királyság gondját asszonyok nyerték 
el, ez a dolog államunkban mindig csodálatos tragédiákat és végtére 
a nyomorúságok szörnyű tűzvészét lobbantotta föl*.3 Forgách Ferenc 
szemében a francia jogász erősbítette csak a meggyőződést, melyet Pado- 
vában szerzett. A Padovában végzett magyar történetírók professzora, 
Francesco Robortello már vallotta, hogy a történelem sokszor olyan 
komor, mint egy tragédia. Francesco Robortello tanítványa, az ifjabb 
Francesco Patrizzi a «Della História dieci dialoghi»-ban szövi még tovább 
a gondolatot s az egész történelmet egy hatalmas nagy világszínpadnak 
látja, melyen igazi királyok és királynék játsszák a világ tragédiáját az 
égiek szemeláttára : «Az emberek nyomorúságaikkal tragédiát játsza
nak számukra.*4 Az egyetemessé vált világszínpad-fogalom alapját 
kellene látnunk a padovaiak meggyőződésében.

Nem Forgách Ferenc az egyetlen és nem is az első, aki magyar szem
pontból levonja a tragikus történetszemlélet következtetéseit. Daniele 
Barbaro velencei diplomata és padovai egyetemi tanár például már 1541 
táján «Isabella, reina d’Ungheria* címen tragédiát ír Buda átadásáról. 
A dráma tele van politikai reflexiókkal és abból a szempontból is neve
zetes, hogy egy magyar főnemest beszéltetve, először mondja ki «a két

» Ld. Forgách i. m. lib. XVI. 306— 307. 1.
* U. a. i. m. lib. XVIII. 394— 395. 1., lib. XII. 506. 1.
3 Ld. F. Hotomani... FrancogalliaEditio sccunda. Coloniae, 1574. cap. X IX ,

133. 1. ; A. Elkan : Dic Publizistik der Bartholomáusnacht und Mornays Vindiciac 
cöntra tyrannos. Hcidclberg, 1904. . . .  .

4 Francisci Robortelli: De seribendis historus. Artis Historicae Penus,
Basilcae 1579. 859., 898. 1. Robortello magyar tanítványa, Dudith András is 
♦ drámai*, illetve tragikus* történelmet emleget, ld. Dionysii Halicarnassaci de 
Thucydidis História Iudicium Andrea Duditio Pannonio interprete. Bibhoteca 
Marciana, Cod. 5. chart. saec. XVI. a. 300. I. 210. N ia— ib, Qu 4b. 1. A legmaga
sabbra a szemléletet Patrizzi emeli, v. ö. F. Patritio : Della história dieci dialoghi. 
In Venetia, 1560. A történelem mint *theatro» 1 a. 1. ; az élet és történelem mint 
•tragédia* az égiek szórakoztatása 49b— 50&. 1. .

* Ld. Biblioteca Marciana cod. It. I. 33. föl. 36.; C. Frati— A. Scgarizzi :
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pogány közt egy hazáért* pusztuló magyarság sorsát.1 Barbaro nyilván 
magyar barátaitól hallott erről. Mindenesetre az a lényeges, hogy Iza
bella és a magyarság egy dráma főhősévé lettek. A magyar főrangú csa
ládok tragikus büntetését pedig már Forgách előtt megtaláljuk a magyar 
történetírók c nemzedékének fejénél, Zsámboki Jánosnál. Amikor neveltje 
és pártfogolt ja, a nagyreményű fiatal Bona György meghal Padovában, 
a róla tartott erősen sophoklesi ihletű emlékbeszédbcn a Bona-család ki
pusztulását azzal magyarázza, hogy Isten a régi magyar családokat ke
gyetlenségük és családjukkal szembeni hallatlan zsarnokságuk miatt ki
irtja. Zsámboki János ezidőben egyáltalában nem nevezhető derűlátóbb
nak Forgáchnál. Az emlékbeszédben úgy látja, hogy minden «a végpusztu
lás felé hajlik*. Nem hiszi, h'ogy többé Mátyás királyokat teremjen a ma
gyarság, inkább elfogadja «az egyetemes romlás* gondolatát.2 A bűnnek 
és büntetésnek ilyen fátumszerű vállalása feltétlenül tragikus történet
szemléletre vezetett. Forgách Ferenc fölfogásához legközelebb Bor
nemisza Péter jutott, a magyar «Elektra» szerzője. Közvetlen bizonyíté
kunk kettejük kapcsolatára nincsen. Az azonban tény, hogy Forgách 
császári tanácsos volt Bécsben, amikor ugyanott Bornemisza Péter ki
adta Elektra-fordítását, amelyben meglepően hasonló alapelvek talál
hatók, mint Forgách történeti fölfogásában. Az egyezés mindjárt ért
hetőbbé válik számunkra, ha tekintetbe vesszük, hogy hosszabb időt 
töltött Padovában Tanncr György, a bécsi egyetem tanára (1552— 1554), 
akinek tanítványa volt Bornemisza Péter. Sőt éppen az ő buzdítására 
fordította le az «Elektrá»-t, —  ösztökélve «más barátaitól is*, —  mivel gö
rögül nem tudó honfitársait tanulságos dolgok felől való gondolkodásra.» 
akarta kényszeríteni. A cél a nemzeti nyelv és irodalom fölemelése, de 
vele együtt egy állambölcseleti probléma eldöntése : «A kérdés ez : 
vájjon erőszakosan kell-e szembeszállni a tyrannussal, ha az a hazát durva 
szolgaságban tartja, vagy a szerencsétlenség azon orvosságát és enyhü
lését kell kivárni nagyobb biztonságban, melyet az idő hoz.* A tyrannus 
kérdését pedig azért látja olyan súlyosnak, mert szerinte a bűnös ural
kodó akárhányszor romlásba dönti magát, családját és birodalmát.2 Már 
pedig az isteni igazságszolgáltatás nem marad el. Bornemisza Péter sem 
ment a Forgách Ferencre annyira jellemző morálizálástól, amidőn mind
ezen meggondolásokból keresztényi tisztaságra buzdít.

Amint látjuk, a padovai egyetemen végzett magyar történetírók 
vagy azok kezén, akikre közvetve kiterjedt Padova hatása, sajátságos, 
tragikus történetszemlélet keletkezett, amely hajlandó volt a világi tör
ténéseket színszerűen fölfogni. Utánuk már csak temperamentum kérdése

Catalogo dei codici marciani ital ián i. Modena, 1909. Vol. I. 133— 135. 1.;  Pietro 
Arctino : Lettere. In Parigi, 1609. 192— 193, 267— 268.. 308., 306— 37. 1. ;  G. M. 
Mazzuchelli: Gli serittori d’Italia. In Brescia. 1758. vol. II. parte I. 247— 253. 1.

1 Ld. Joannis Sambuci Pannonii oratio in obitum .. .  Georgii Bona Trans- 
sylvani. Patavii, 1560. 8b— 9a., n a — 12b. 1.

1 Tanner Padovában, v. ö. Biagio Brugi: L’universitá dei giurisli in Padova 
nel cinquccento. Venezia, 1922, 27., 35. 1. Az Elektra «problémájára* ld. Magyar 
Reneszánsz írók, 154— 159.1,; Turóczi-Trostler József: A magyar nyelv felfede
zése. Két tanulmány az európai s a magvar humanizmus kapcsolatairól. Budapest. 
1933- 80— 84. 1.
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volt, hogy ki mint fogja föl az indítékokat. Szamosközi István, a kővet
kező nemzedék legnagyobb történetírója, aki ha nem is író, de mint his
torikus, még Forgách Ferencet is fölülmúlja, mesterétől átveszi a feje
delmek hasonló súlyos megítélését. A Caligulákhoz, Tiberiusokhoz hason
lítja őket, őrjöngőbbeknek tartja őket «a tragikus Orestesnél és Athamas- 
nál*.1 Istvánffy Miklós Forgáchnak azt az ítéletét, hogy a jelen verese
geket Isten a keresztény seregek pusztításaiért és fegyelmetlenségeert 
méri reánk, mint láttuk, kiengesztelő kérdéssel oldja föl, a megváltó 
fejedelemben reménykedve. Pázmány Péter az ország romlását hitbeli 
süllyedéssel magyarázza, de nem lemondó. Megtaláljuk nála a «vilag- 
színpad* gondolatát is. Azonban föl kell tételeznünk, hogy a gondolat
nak már másodlagos és közvetett kisugárzásáról van szó. Mint Maré 
Antonius Muretus egy leveléből értesülünk, Itáliában már a XVI. sza
zad hetvenes éveiben a bolognai egyetemen a hallgatóság az aristotelesi 
szabályok bemutatására tragédiát írt.1 2 Amint a korábbi humanista 
iskola szónoklatokat íratott, ez a késői drámákat. Padova, Bologna, 
Strassburg, Bécs s a jezsuita iskola terjesztette el a barokk színpadias 
gondolatvilágát. Pázmány Péteragráci iskolai színpadon látta i6oo-b?n 
Saul és Dávid, Theodosius és Ambrosius történetét és mélyedt el a király
drámák írójának, Sophoklcsnek műveibe. Egyik hasonlata teljesen ebből 
a gondolatkörből való: «... e világon úgy vagyunk, mint komédiában : 
melyben nem az viseli jobban magát, aki királyi személyt visel, hanem 
aki díszesbben megfelel hivataljának.*3 Az ifjabb Zrínyi Miklós, Pázmány 
Péter gyámfia, Grácban és a nagyszombati iskolában, tanul, az iskolai 
színjátékok mélyen benyomulnak képzeletvilágába.4 0  Istvánffy szelle
mében optimisztikusan magyarázza a világszínpadot és az első, aki nagy
méretű apotheozissal oldja meg a történeti drámát. Ha azt mondjuk 
stílusáról, hogy az a legnagyobb fokban drámai, hajlamos a dialógusra, 
jelenetezésre, nem mondottunk semmi döntőt felfogásáról, mert hiszen 
mégsem drámai formában írta meg a «Szigeti Veszedelmet*. Igazan csak 
gondolati úton követhető Zrínyi fölfogása a megelőzőkkel szemben. Nem 
jelentéktelen megnyilatkozása könyvtárának egyik kötetébe, Vittorio 
Malvezzi «Discorsi sopra Cornclio Tacito* című művébe írt jegyzete: 
«Az eszes hadnagynak mindenfelé kell lenni történet ellen fölfegyverke- 
zettnek és késznek, néha karddal, néha ésszel, néha ravaszsággal és néha 
bolondsággal kell előállanunk erre a világi scénára*5 Hasonló metaforát 
használ a «Szigeti Veszedelemében is. Dclimán gúnyolódik a szultánon :

1 Ld. Szamosközi István: Történeti maradványai (1566— 1608). III. köt. 
Hchdomadis VII. Lib. VII. 265., 268. 1. Monumcnta Hungáriáé Historica. Scrip- 
torcs. X X IX . köt. Budapest, 1877.

2 Ld. M. Antonii Murcti Orationcs, epostolae ct praefationes Koboreti.
>737. Tóm. II. 275— 276. 1. t ,

3 Ld. Kastncr Jenő : Pázmány Péter graci évei. Budapest. >935- 9- •• 
Kulönlny. a «Katholikus Szemle* 1935- január— februári számából.

* V. ö. Széchy Károly : Gróf Zrínyi Miklós a költő. Budapest, 1896. 58. 1. ; 
Fraknói Vilmos: Zrínyi, a költő tanulóévci. Budapesti Szemle, 1907. 170. köt. 
16 ,-18 3  1 • Kardos Tibor: Zrínyi a költő a XVII. század világában, 3— 4 l.

3 Ld. Drasenovich Mária : Zrínyi Miklós könyv jegyzetei. Pécs, 1934. <̂>98. 
45— 46. 1.
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«Csuda tragédiát készít elméjében.
Császár, kit nevetni fog Zríni Szigetben*.1

A világ, melyben a Vitéz Hadnagy szerepel, ezek szerint «scéna», 
a pusztulás «tragédia*. A színszerűség a magyar hagyomány és a kordivat 
erejével természetesen behatolt Zrínyi gondolatvilágába, de nem vált 
olyan gyakori, súlyos fogalommá, mint az örökbevett «disciplina», vagy 
annyira irányító érzéssé, mint a «religió*. És mégis, a színszerűség fonto
sabb nála, mint amennyire látszik. Hadtudományi műveiben mások és 
önmaga számára végrehajtandó szerepeket dolgoz ki, mint a Vitéz Had
nagy. Nem holt és ridegen alkalmazandó szabályok tömegét adja. Ellen
kezőleg, mindig hangsúlyozza, hogy a kapitánynak állandóan újonnan 
kell rögtönöznie és mindig teljes lélekjelenléttel kell helytállnia. A Vitéz 
Hadnagy «ezen a világi scénán» úgy birkózik a szerencsével, mint az 
antik színjáték hőse a fátummal. Az a végzet hatalmában érezte magát, 
Zrínyi a szerencse, illetve Isten hatalmában. A szerencse gyötri leg
jobban, «mivelhogy a legnehezebb matéria, akin életemnek folyásában 
törődtem és mivelhogy abból csináltam is symbolumot magamnak*- 
A rcnaissancc fortunáját, amely tele van vak ix>gány erővel és amellyel 
a cselekvés irracionális mozzanatait igyekeztek érzékeltetni, ö Isten tit
kos akaratával azonosítja : «De hogy igazat mondjak, ez az hatalom, 
akiről szólunk, semmi nem más, hanem maga az Isten, amennyire közben- 
veti Istenségét, ami mind akaratunkban,mind cselekedetünkben és amaga 
végére viszi a dolgokat mind azokat, akik hasonlók, mind akik hasonlat- 
lanok magok között*.3 Zrínyi ezáltal barokk-fogalommá változtatja 
a rcnaissancc szerencséjét. Az isteni fortunát kiküzdő vitéz virtusa sem 
Machiavelli vakmerő és istentelen hősének ereje, hanem Forgách Ferenc 
«virtutes heroicac*-jére formázik.«.. .így az én jó ősöm, ama vitéz Szigheti 
Zríni Miklós megmutatván, hogy tud meghalni, mikor kevántatik, de 
soha ellenségtől meg nem gyözettetni és megmutatta, hogy excessus 
virtutis, amely philosophusoktul heroibus attribuáltatik, őbenne volt, 
amikor kelletett.*4 Az istenség felé tekintő, küzdő hérosz, mint amilyen 
a Szigeti Zrínyi Miklós, nem bukhatik el «a világi scénán*. Egyetlen méltó 
befejezése drámájának a fölmagasztosulás, a «triumphus». Zrínyi a köz- 
meggyőződést fogadja el alapul: a magyarságot bűneiért Isten haragja 
sújtja. Büntetés rajta a török ostor. De Szigeti Zrínyi Miklós (Jézus meg
szentelt hadnagyba önföláldozásával kiengeszteli Istent és megnyitja 
az utat a nemzetmegváltásra, amelynek most harmad-negyediziglen 
kell bekövetkeznie.6 Zrínyi Miklós azt a választ adja, amely az ö kor
szakának megfelel, a szomorú jelen ellenére reménykedő választ. Meg
maradt az élet és történelemnek részben öntudatos, részben öntudatlan 
színpad- és szerepszerű szemlélete, de elmaradt a tragikus befejezés, 
amely Forgách Ferenc gondolatvilágát annyira clkomorította. Az ifjabb

1 Ld. Gróf Zrínyi Miklós : Szigeti Veszedelem. XI. ének. 2S. 1— 2. sor.
* Ld. Vitéz Hadnagy : Discursusok. Prózai munkái. X2X. 1.
* U. o. 118. I. V. ö. Joó Tibor: Zrínyi történetszemlélete és a barokk. 

Századok. 1932. 285— 294. 1.
* U. o. n o . 1.
1 V. ö. Thury József i. m. 400— 410. 1.; Kardos Tibor: i. m.14— 16. I.
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Zrínyi Miklós, mikor Pázmányon, Istvánffyn, Bonfinin, Forgách Ferencen 
keresztül a magyar hagyományt építette tovább, az öntudatosulás útján 
támogatást nyert az egykorú európai irodalomtól is. Általában véve iga
zán ebben a korban is azok vitték előre a magyar szellem ügyét, akik 
hasonlóan európai műveltségű elődök hagyományát folytatták, de úgy, 
hogy együtt éltek az európai szellemi élettel a tapasztalat és gondolkodás 
számtalan vérerén keresztül. Más alkalommal bizonyítottuk, hogy Zrínyi 
mennyire beleilleszkedik a kor barokk-irodalmába, hogy ismerte az állam- 
rezon minden jelentékenyebb szerzőjét éppenúgy, mint a barokkos eposz
irodalmat. Azt is bizonyítottuk, részletesen, hogy Zrínyi mondanivaló
jának keretéül Giambattista Marino töredékben maradt eposzát, a «Geru- 
salemme Distrutta»-t használta. Eszerint Isten büntetésül küldi a pogány 
rómaiakat a zsidóságra. Dávid király az égben Máriához fordul, az pedig 
a Megváltóhoz, aki kiengesztelődik és visszaparancsolja a Jeruzsálemet 
támadó erőket. Dávid, Szűz Mária és Jézus párbeszédének helyébe Zrínyi
nél a hősi cselekmény lép. Ezért a részleteket tekintve, a legtöbb az át
vétel az első és utolsó énekben.1 A kiengesztelő cselekményül Zrínyinek 
és társainak halála szolgált, akik a odisciplina et religjo* eszményi har
cosai. Megdicsőülésük a barokk triumphusnak jellemző formáiban való
sul meg. Természetes, mert már Marino említett töredékeposzában is 
diadalívek, pálmák, koronák és angyalok társasága fogadja a fölemelkedő 
lelkeket. Zrínyi pedig így dicsöítteti meg«Jézus megszentelt hadnagyiját :

^Angyali légió ott azonnal leszáll,
Dicsérik az Istent hangos muzsikával.
Gábriel bán lelkét hét tized magával 
Földrül fölemeli gyönyörű szárnyával.

És minden angyal visz magával egy lelket 
Isten eleiben igy viszik ezeket,
Egész angyali kar szép muzsikát kezdett,
És nékem meghagyó : szómnak tegyek véget.#2

Ugyancsak kevéssé lényeges, hogy Zrínyi eposzának keretét maga 
találta-e ki, vagy máshonnan vette. Hiszen, amint láttuk, hagyomány 
és irodalmi példa, itthoni emlékek és külföldi olvasmányok teljesen egybe- 
nöttek képzeletében, s ha különválasztjuk, csak azért tesszük, hogy szán
dékait jobban megvilágítsuk. Zrínyi eposzának rendkívüli költői erejét 
az adja, hogy amit ír, mélyen megéli, hogy egyúttal hitvallása és pro- 
grammja, hogy a nemzet sorsát mintegy családjára bízza. Amit déd
apjáról ír, az több, mint eposz: bámulatosan személyes vallásos meg
győződés, mellyel a maga életét irányítja. Az élet és irodalom ilyen töké
letes egybeolvadása nincs szerepvállalás nélkül, a nélkül, hogy c hősi 
világot ne örömben föloldódó, triumfáló színpadnak gondolná el. Ifjabb 
Zrínyi Miklós, akit Pázmány Péter arra nevelt, hogy végrehajtsa, ami 
neki nem sikerült, európai ligával kiűzni a törököt, valóban, mint fő
szereplő akarta végrehajtani a disciplina és hit megújítását, a kiengesz-

1 U. a. i. in. 17— 19. 1.
! Ld. Gróf Zrínyi Miklós : Szigeti Veszedelem, 15. ének, 107—  io«. versszak.
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teles utolsó mozzanatát.1 De még ebben is a magyar múlt legnagyszerűbb 
hagyományát követte. Azt a fenséges, új embereszményt valósította 
általa meg, amit Mátyás király humanizmusa adott a magyarságnak : 
a tett és irodalom együttes vállalóját. A tisztességszerzést, amelynek 
csak egyik útja a fegyver, de másik útja a «szép tudomány*. Zrínyi «Per- 
oratiója» is ilyen felmagasztosulása a szereplőnek :

«De híremet nemcsak keresem pennámmal,
Hanem rettenetes, baj-vívó szablyámmal.
Míg élek harcolok az ottomán hóddal,
Vígan burittatom hazám hamujával.*

Láthattuk, hogy egy egyelőre szűk csoport, amely a nemzet leg
magasabb őrhelyein, a kancelláriákban öntudatosan továbbfejlesztette 
a magyar humanizmus hagyományait, az európai barokk keletkezésével 
csaknem egyidőben műröl-műre hagyományozva, egymással szoros kap
csolatban kialakítja azokat az alapelveket, amelyeket ifjabb Zrínyi Mik
lós ábrázol géniuszához méltóan. A fegyelem és hit kettős, de egy orvos
sága, a történelmi és életszínpad tragikus, majd bízó és triumphus-szerű 
fölfogása a magyar humanizmusban és a késő renaissance-ban gyökerez
nek, de Zrínyi hatalmas, nyugtalan, optimista gondolkodásában a magyar 
barokk alapelveivé válnak s együtt vannak hivatva megvalósítani az 
ország helyreállítását. Igaz, hogy Zrínyi minden cselekvése, írása a nagy 
többségnél egyelőre eredménytelen. De mégis hagyományteremtő. Az 
élet csúcsán megfogalmazza azokat az új eszményeket, melyekre a ma
gyar barokk épül. Természetesen az új történetszemlélet csak egyik ága 
a kialakuló irodalmi barokknak. Ugyanebben a körben vizsgáljuk rövi
desen a barokk államrezont, a «tacitizmus* kifejlődését és nem sokkal 
szélesebb területen a barokk szépirodalom gondolati és stiláris jegyei
nek föltűnését.

Kardos Tibor.

‘ Kardos Tibor i. m. 4. I.
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