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Az emberi természet alapjában mindig ugyanaz, 
de megnyilvánulásai minden korban más és más 
formát öltenek. A művelődés fejlődése, a történelem 
nagy színjátékában fölmerülő és ismét letűnő esz
mék új színt adnak minden kornak, mely minden 
előzőtől és minden következőtől különbözik, ön
magát soha meg nem ismétli. Az örök eszmények 
és a cselekvő, alkotó szellemű ember találkozása ez.

Azonban ez a kiszámíthatatlan váltakozás a mű
velődés és az emberi élet minden megnyilvánulásá
ban, nem válik értelmetlen chaosszá, mert az emberi 
lélek egysége felbonthatatlan és minden megnyilvá
nulásában harmonikus formát ölt, amely legtisztáb
ban a művészetekben tükröződik. De amint a stílus 
éppen azt jelenti, hogy a részek mind összhangban 
vannak az egésszel, ugyanúgy az ember egész élet
stílusa is valamely kornak megfelelően egységessé, 
harmonikussá, minden vonatkozásában stílusossá 
válik.

Ezért lehet a történelemben egységes szellemi
ségű korszakokat megkülönböztetni és azokat a 
bennük uralkodó stílusokkal jellemezni. Gótika, re
naissance, barokk és a többi hasonló megjelölés is, 
jó kifejezése lehet a változó korszakok, illetőleg 
egyes kultúrtermetek változó felfogásának, életstí- 
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б ELŐSZÓ

lusának is. Természetesen itt nem valami, a dolgok 
felett, az embereken kívül lebegő szellemről van 
szó, amely „objektíválódik”, amely magával kény
szeríti az egyes embert, hanem amint az emberiséget 
az egyes emberek összessége alkotja, úgy adják a 
korszellemet a kor embereinek szelemében élő közös 
vonások. Nem egyszerre tűnnek föl ezek a vonások, 
a művelődés és művészet különböző ágai különböző 
gyorsasággal karolják föl az új gondolatokat, új 
életeszméket, de kiteljesedésük idején egymással 
teljes egyensúlyban, a részletek stílusos megfelelé
sével érik el igazi virágzásukat.

Az új gondolatokat a szellemi élet nagyjai vetik 
fel saját lelkűk bőségéből s az élet ezernyi prob
lémájának reakciójaként, de kialakulásukhoz min
den egyes ember hozzájárul. Valami keveset min
denki ad hozzá, de csak úgy, hogy maga is hatása 
alá kerül. Az egyén és közösség, nagy ember és 
tömeg csodálatos harmóniája ez a történelmi élet
ben. Hiszen vájjon megszületett volna-e a barokk 
művészet lendületes pompája az egész akkori társa
dalom megfelelő beállítottsága nélkül? De viszont 
lett volna-e ilyen életfelfogása a kor emberének, ha 
nagy szellemek, gondolkozók, művészek, a szellemi 
élet vezető férfiai meg nem teremtik az új élet alap- 
gondolatait?
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Az a korszak, melyet barokk névvel jelölünk, 
általában a XVI. század második felétől a XVII. 
század végéig, sok helyen, mint nálunk is, szinte a 
XVIII. század végéig terjed. Hogy lényegében mi 
és hogy milyen összetevők eredménye, arról már 
egész könyvtárravalót írtak össze; íróik legtöbb
ször, szándékosan vagy önkénytelenül, nyíltan vagy 
burkoltan egymást cáfolják. Ahány írás, annyi ol
dalról szemléli a kérdést és annyira különböző 
eredményekre jut. Ez azonban nem is csoda. Vala
mely kor lelkét, szellemi valóját könnyű intuitíve 
felfogni, de nehéz tudományosan definiálni. Hiszen 
minden összefoglaló szempontú korjellemzés bizo
nyos mértékig sematizálás, jellemző vonások kikere
sése, kategóriák felállítása és a lüktető, eleven való
ságnak Prokrusztesz-ágyba s/orítása. Innen van 
az, hogy a határtalanul sokrétű életből a minden
napi vonások egyformaságán kívül mindenki más 
egyedi, az egyszerit jellemző vonást talál és emel 
ki, hogy mellette a többit mint lényegtelent elha
nyagolja.

Ezzel a körülménnyel azonban eleve számolnunk 
kell. Az emberi szellem a valóságot a maga teljessé
gében felfogni nem képes, csak a saját szűrőjén
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keresztül, töredékesen. Kénytelen kereteket fölállí
tani és a megismerésben azokhoz ragaszkodni. így 
tehát a történetírás is mihelyt az adatok mozaik
szerű összerakosgatása után az egyes korokat szin
tetikus látással akarja fölfogni, kénytelen bizonyos 
szelekciót végezni, a jellemző vonásokat kiemelni, 
kevésbbé lényegeseket elmellőzni és így rekon
struálni a multat. így azután könnyen megtörténik, 
hogy a szempontok megválasztása alkalmával a 
megengedettnél nagyobb szerephez jutnak a szub
jektív vonások. Hiszen történelmi rekonstrukció 
szubjektív beleélés nélkül nem is lehetséges. Ez a 
hiba tehát az egész történettudomány eredendő 
fogyatkozása, amellyel számolnunk kell, de amely a 
kutatások elmélyülésével, éppen azáltal, hogy sok 
kutató ellentétes véleménye között hullámzik, mind
jobban kiegyenlítődik és fokozatosan közelebb jut 
minden tudomány végső céljához: az igazsághoz.

A barokk korról alkotott nézetek külön féleség ét 
még fokozza egy körülmény, amely magából a 
tárgyból következik. Ezzel a szóval, hogy barokk, 
az európai művelődés egy egész korszakának szelle
miségét akarják jellemezni, olyan korszakét, amely 
már egyáltalán nem nevezhető egységes művelődé- 
sűnek. A középkori univerzalizmus idejének egyes 
szakaszait lehet egységes kulturképekbe foglalni, 
mert az egész „respublica Christiana” egységes 
szellemi és világnézeti alapokon nyugodott, a közös 
jelleget hangsúlyozó vonások sokkal erősebbek, 
mint az egyedi különbözőségek. Még a renaissance 
humanizmusa is, mely az egyetemes emberit tekin
tette céljául, jellegzetesen nemzetközi kultúra volt.

Ezzel szemben a barokknak nevezett korszak
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már olyan időszakra esik, amikor a reformáció a 
müveit emberiséget két, sőt több, egymással élesen 
elkülönült csoportra szakította. Olyan korban, mikor 
az emberek világnézetét mindenestől a vallás dog
matikus alapja határozza meg — s ilyen volt az 
újkor eleje — természetes, hogy az egymástól éle
sen elkülönülő, sőt szembenálló vallások egymástól 
gyökeresen eltérő világnézetű, életstílusú kultúr
termeteket különítenek el egymástól. Katolikus és 
protestáns s ezen belül evangélikus meg puritán 
vagy más felekezetű emberek és nemzetek nemcsak 
vallási-dogmatikus alapon különböztek egymástól, 
hanem a vallásos világnézetből kialakult állami, 
politikai, társadalmi és művelődési struktúrák alap
vetően ellentétes volta miatt is.

Hozzájárul ehhez, hogy a nemzeti egyediségek 
kialakulásának korában vagyunk ekkor, olasz és 
spanyol, francia, angol, német, holland és a többi 
nemzet különböző fokban, más és más téren, de 
valahogy mindenütt ekkor kezdi tudatosabban látni 
saját nemzeti önállóságát.

Az egységes Európa a középkor univerzaliszti- 
kus világnézetének megszűntével felbomlott és már 
a barokk korszak művelődése, szellemi képe, ha pár
huzamosan is és egymással sokszor összefonódva, 
de mégis önállóan futó szálaknak szövedékévé lett. 
Ezért van az, hogy a barokk-kutatók egymástól 
annyira különböző barokk kultúrákat állítanak 
elénk, aszerint, hogy ki melyik szálat találta meg 
s követte nyomon.

Egységes, az egész európai kultúrára érvényes 
„barokk vonásokat” megállapítani tehát rendkívül 
nehéz, és nem sok sikerrel kecsegtető vállalkozás,
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mely a rendkívül színes és sokrétű életet néhány 
jelentéktelen vonásra akarja leegyszerűsíteni. Ter
minológiai hibáról van tehát szó, amely katolikus 
és protestáns, déli és északi, olasz-spanyol és német- 
alföldi vagy német, meg más kultúrkörök számára 
versengve akarja lefoglalni ezt a kifejezést és be 
akarja bizonyítani, hogy ezek közül melyik volt az 
igazi barokk, mintha ezzel valami értékelés járna 
együtt és ha valamelyik kultúráról az derülne ki, 
hogy az nem igazán barokk, akkor talán értékében 
érné csorbulás, mert nem az fejezi ki a „barokk 
kor” szellemét a legtisztábban. Sokkal világosabban 
fogunk látni, ha ezt az értékelő szempontot elvetjük 
és elismerjük egymás mellett több értékes szellemi
ségnek párhuzamos életét és azokat inkább egymás
tól elkülönítve vizsgáljuk.

A magyar barokk gyökérszálai, amint látni fog
juk, a katolikus megújhodás Rómájához futnak. 
Ezért, mikor általában ismertetjük a barokk művelt
séget, leginkább csak a spanyol-olasz kultúrából ki
induló és a katolikus restaurációhoz kapcsolódó 
szellemiséggel foglalkozunk és ha barokkról beszé
lünk, ezt a kultúráramlatot értjük rajta.

A barokk kor éppen úgy, mint bármely más tör
ténelmi korszak két alkotóból nő ki: egyrészt szer
ves folytatása az előzőnek, jelen esetben a renais- 
sancenak, másrészt ellenhatás vele szemben, vissza
térés a középkor eszmevilágához. A humanizmus 
világias derűje, a renaissance-ember föltétien maga
bízása, Itália virágzó pompája a XVI. század első 
évtizedeiben hirtelen megtorpan. Itália nagy részén 
idegen uralkodók versengenek, majd 1527-ben 
V. Károly zsoldosai magát az örök várost is feldúl
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jak. A ,,Sacco di Roma" után már vége a fejedelmi 
udvarokban lézengő széplelkek, a humanista tudó
sok munkátlan, esztéta életének. A földön magát 
oly biztosnak érző ember riadtan veszi észre, hogy 
a talaj megingott alatta, tudatára jut saját jelenték
telen kicsinységének és ismét fölfedezi, hogy nincs 
neki itt maradandó városa, itt csak útban van az 
örök haza felé.

De megrendül az egyház maga is. A humaniz
mus csak tekintélyét kezdte ki, a világra kiterjedő 
egység tudatát azonban nem csökkentette. Most a 
protestantizmus egész országokat szakít le róla; a 
művelt emberiséget több mint egy évezred óta magá
ban foglaló lelki hatalmat támadások érik, amelyek 
azt vitatják, hogy az egyházzal szemben ők képvise
lik az igazi, régi, meg nem hamisított kereszténysé
get. Hozzájárul ehhez Itáliában a nép nagyfokú 
vallási tudatansága és az egész társadalom határ
talan erkölcsi süllyedése, a papságnak, sőt magának 
a pápaságnak is saját eszményiségéről való meg- 
feledkezése.

Minden valami egészen zűrzavaros, erjedő álla
potban van és ebből a chaoszból elemi erővel tör 
föl a megtisztulás és megújulás vágya.

A szellemi élet legérzékenyebb reagense, a mű
vészet érzi meg először az új törekvések jelentkezé
sét. A renaissance harmonikus nyugalma, kiegyen
súlyozottsága lassanként mindinkább eltűnik, helyét 
.mozgalmasság, dinamikus feszültség foglalja el. A 
nyugodt, kimért vonalak föllazulnak, az objektív, 
esztétikai szépségideáit szubjektív átélések és meg- 
éreztetések váltják fel. Nem tudatos új stílus alakí
tásáról van szó, racionális tevékenységről, nem egy
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szerűen az ú. n. ellenreformáció, helyesebben kato
likus restauráció propagatív-eszközéről — h.a föl is 
használták ilyenként, — hanem a renaissance to
vábbfejlődéséről egy bizonyos irányban és átalaku
lásáról egy bizonyos kulturterület szellemiségének 
megfelelően.

Az első indulásokat megérző művészet a továb
biakban is hű kifejezője marad a kor lelkiségének. 
Talán ennek is legjellemzőbb vonása a transzcen
dens elem új érvényesülése. Anyag és szellem küz
delme érzik benne, vonalai dualizmusban feszülnek 
meg. Barokk templomoknak súlyos faltömegei vég
telenbe táruló boltozatokban, kupolákban nyugsza
nak meg, melyek festményeikkel a megnyílt menny
országot hozzák le a szemlélő elé. Képek, szobrok 
ábrázolásai átszellemült, szinte lebegő szenteket je
lenítenek meg. Mindenkor azonban nem a részletek 
a fontosak, hanem az összhatás, minden művészeti 
ágnak együttes benyomása; nem a nyugalmas szem
lélet élvezete, hanem a magával ragadás lendülete.

A művészet csak megérezte és kifejezte az új 
szellemiséget, maga azonban nem alkotta meg. En
nek létrejövetele a bekövetkezett katolikus restau
ráció műve. A már több mint egy évszázada kívánt 
reform, a katolikus egyház megújulása végre bekö
vetkezett. Itáliában és Spanyolországban egy egész 
nagy generáció támadt szentéletű egyházi férfiak
ból, akik önmagukon kezdve a reformot, rövid idő 
alatt nemcsak a hanyatlást állították meg, hanem 
egy új vallási renaissancet hívtak életre. Hogy csak 
néhányat említsünk a legnevezetesebbek közül: 
Gasparo Contarini, Gian Matteo Giberti, Gian 
Pietro Carafa (a későbbi IV. Pál pápa), Borromei
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Szent Károly, Néri Szent Fülöp, Calasanzi Szent 
József és a mindegyiküknél nagyobb hatású Loyola 
Szent Ignác. A több mint egy évtizedig elhúzódó 
trienti zsinat pedig valóságos magna chartáját állí
totta össze a katolikus dogmatikus és erkölcsi kér
déseknek és az egyház életét illető minden más 
ügynek.

A Tridentinum határozatai, a megújuló és újon
nan alapított szerzetesrendek, főként a szervezeté
ben is bámulatosan egységes jezsuita rend azután 
az összes katolikusnak megmaradt, illetőleg vissza
nyert országokban meghonosították a megerősödött 
katolicizmus dinamikus lelkiségét és ezzel kapcso
latban a kor, általunk barokknak nevezett szellemi
ségét.

Ez a barokk lelkiség elsősorban mélyen vallásos. . 
A renaissance kissé szinte már monisztikus, egészen 
evilágra felépített világnézetét ismét visszaviszi test 
és lélek, ideigvalóság és örökkévalóság dualizmu
sába. Helyreáll az egyház tekintélye, a hívek fölött 
való föltétien uralma és a szkepszissel szemben a hit. 
A lelki élet legmagasabb formája, a középkor óta 
lehanyatlott misztika újra utat tör, de a kor vallá
sosságát ennél mégis jobban jellemzi a harcos, hó
dító szellem. Szent Ignác spanyol katonai szelleme 
nemcsak rendjét hatja át maradéktalanul, hanem a 
kor egész lelkét befolyásolja. Talán az ő egyénisé
gének volt legnagyobb része abban, hogy a renais- ' 
sáncé pogány héroszának helyét az athleta Christi 
eszménye foglalta el.

A barokk azonban — mint mondottuk — nem
csak ellenhatás a renaissancera, a középkori vallá
sosság feléledése, hanem a renaissance továbbélése
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is. A felszabadított individualizmus túlzásai, sok
szor az udvari élet erkölcsi lazasága, a humanista 
tudományok, a világias vonások a felszín alatt itt is 
tovább élnek, egyéb kulturterületeken pedig még 
nagyobb mértékben. Az egyházzal kapcsolatos filo
zófia visszatér a skolasztikához, de mellette meg
marad a renaissance filozófiája, mely vallásról tudo
mást nem véve éppen ekkor indul el az empirizmus 
és racionalizmus útjai felé és éppen úgy egy követ
kező kort készít elő, mint a valláserkölcsi élet alatt 
szinte láthatatlanul továbbélő világias vonások is, 
melyek egyelőre csak a világias művészi és irodalmi 
alkotásokban mutatkoznak.

A világnézetében mélyen vallásos, állameszmé
jében abszolutista, társadalom fel fogásában hierar
chikus-arisztokratikus berendezés alapján álló, 
egyéni lelki alkatában szenvedélyes, színpadias, 
külsőségekre igen hajlamos barokk ember, a vallási 
hős és pompakedvelő udvari ember kettősségében 
éli életét s mint minden más kor fia, saját korszaká
nak szellemiségét szinte váltczhatatlannak, örök
érvényűnek tartja s közben nem vesz tudomást 
arról, hogy a felszín alatt mind jobban jelentkezik 
a renaissance hagyatéka, mely másfél századi lap
pangás után a felvilágosodásban és racionalizmus
ban úiabb kísérletet tesz, hogy államot, társadalmat, 
embert és tudományt átalakítson, de egyben arra is, 
hogy az embert elfordítsa örök céljától és szemét 
az athleta Christi heroikus ideálja helyett a földi 
élet szűk szemhatára felé vonja le. Így a XVIII. 
század felvilágosodása ismét egységesebb, de már 
egészen világi színezetű európai kultúra keletkezését 
jelenti.



Л MAGYAR BAROKK KIALAKULÁSA

A magyar barokk kutatása éppen úgy ellentétek 
közt hullámzott és hullámzik ma is, mint a külföldi. 
A múlt században még a barokk művészet értékét 
is kétségbe vonták, azt a művészi szellem különös 
eltévelyedésének, sajnálatos dekadenciájának tekin
tették, úgy néztek rá, mint mi ma a szecesszióra, 
vagy ahogy tekintett egykor a renaissance a góti
kára. A jelenkor idegenkedése és meg nem értése 
volt ez a közvetlen megelőző kor szellemiségével 
szemben. Művészeti és régészeti folyóirataink buz
gón gyűjtögettek minden adatot a korábbi stílusok
ról, de barokk alkotásokon „értéktelen újabbkori”, 
„elkorcsosult renaissance”, „az elcopfosodás átka” 
és hasonló kifejezésekkel siklottak át és levonták a 
következtetést, hogy „mennyire süllyedt a múlt (t. i. 
XVIII.) században a művészet általában véve s 
mennyire ment volt különösen az egyházi művészet 
minden vallási szellemtől s magasztos kifejezéstől.” 
így azután nem csoda, ha „korhű helyreállítás” né
ven lelkiismeretfurdalás nélkül semmisítették meg a 
barokk művészet alkotásait, hogy helyükbe gyári 
úton készített berendezési tárgyakat állítsanak.

A múlt század vége óta műtörténetírásunkban 
utat tört a barokk elismerése. Tovább élt azonban 
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a történetírásban és irodalomtörténetben a XVIII. 
század elítélése, értéktelennek, „nemzetietlennek” 
bélyegzése, ami a kutatókat egyben mentesítette at
tól a fáradságos munkától, hogy ennek a kornak 
műveltségét, szellemiségét kutassák. A XVIII. szá
zadnak új értékelését és a nemzet történeti fejlődé
sébe való beállítását a magyar történet új szintézise 
hozta meg s ugyanitt találkozunk először a magyar 
történetírásban a XVIII. és részben a XVII. század 
barokk jellegének fölismerésével, míg az irodalom- 
történetben már néhány évvel korábban Horváth 
János bizonyította be XVII. századi irodalmunk 
barokk jellegét.

Az irodalmi barokk fölvetése nem váltott ki kü
lönösebb ellenhatást, annál inkább a történelmi. He
ves viták indultak meg arról, volt-e egyáltalán ma
gyar barokk és ha igen, a XVII. vagy a XVIII. szá
zad nevezhető-e annak, katolikus volt-e a magyar 
barokk vagy protestáns stb. Mindez a magyar múlt 
megismeréséhez közelebb vezetett volna, a történelmi 
igazság tisztázásához, ha a vita komoly részletkuta
tások során folyt volna le. Sajnos nem ez történt. 
A szintetikus összefoglalás megvolt, a problémák 
kijelölése megtörtént, de igen kevés analitikus tanul
mány következett. Akik elfogadták a magyar törté
net barokk koncepcióját, csak hivatkoztak arra, de 
maguk ritkán járultak hozzá kutatásaikkal annak 
megerősítéséhez, ellenzői pedig inkább csak saját 
szubjektív ellenérzésüket juttatták megnyilvánulás
hoz, mint adatokat, melyek cáfolására alkalmasak. 
Történetírásunk nagy kárára katolikus és protes
táns, kuruc és labanc s egyéb szubjektív szempon
tok még mindig igen nagy szerepet játszanak tör
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ténelmi kérdések érzelmi színezésében s főleg újab
ban jó tollú dilettánsok átköltésében nagy nép
szerűségre tesznek szert.

Így tehát ma is, ha a magyar barokkról össze
foglaló ismertetést próbálunk adni, néhány kiváló 
és néhány kevésbbé kiváló, de mindenképen túlsá
gosan részletkérdést tárgyaló tanulmányon kívül ma 
is kénytelenek vagyunk elsősorban az egykorú 
nyomtatványok, naplók, levelezések, vallásos köny
vek anyagához fordulni és azokról olvasni le a ma
gyar barokk szellemiség jellemző vonásait.

★

Magyarországon a XVI. században még barokk 
műveltségről nem lehet beszélni. Ezt a korszakot 
nálunk egyrészt a humanizmusnak szélesebb körök
ben való elterjedése és a magasabb társadalmi réte
gekről mélyebbre hatolása, másrészt a protestantiz
mus elterjedése jellemzi. A XVI. század második 
fele a protestáns Magyarország kora, a katoliciz
mus teljesen elvesztette vezető szerepét és néhány 
helyi kivételtől eltekintve nem is tudott sikeresen 
megpróbálkozni elvesztett híveinek és lehanyatlott 
tekintélyének visszaszerzésével. A Tridentinumból 
nálunk ekkor még alig valósult meg valami, a Rómá
ból nagy lendülettel meginduló katolikus restaurá
ciónak hullámai alig voltak még érezhetők magyar 
vizeken.

A protestantizmus viszont minél inkább elterjedt 
és minél jobban meggyökeresedett, annál inkább 
átalakította a magyar szellemiséget. A vallási és 
kulturterületek szoros összefüggésénél fogva a ma
gyar műveltség is a protestáns, északi és nyugati
Csapodi: A magyar barokk (16) 2
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országokhoz igazodott és fokozatosan mind távo
labb került a középkori katolikus kultúrától.

Csak a XVII. század elején, a jezsuiták állan
dóbb megtelepedésével, a királyi hatalom komo
lyabb támogatásával és főként Pázmány Péter kor
szakalkotó működésével kezdődik meg nagyobb 
mértékben a katolikus restauráció. A megerősödő 
és újra terjeszkedő katolicizmus hozza magával a 
barokk kultúrát, a déli katolikus országok szellemé
nek termékét. A katolicizmus univerzalizmusa és a 
jezsuita rend páratlan egysége kapcsolják be hazán
kat az európai szellemnek ebbe az új áramlatába.

A barokk mint új, idegen szellemi áramlat ér
kezik a nyugati határokhoz, ugyanúgy, mint a kö
zépkor valamennyi szellemi mozgalma, vagy akár 
a humanizmus, meg a reformáció. A magyar műve
lődés fejlődésének állandó törvénye ez, hogy már 
kész, kialakult kulturtényeket fogad be, de azok 
magyar földön mind a magyar szellem átalakító 
befolyása alá kerülnek, sajátos, eredeti színt nyer
nek.

A XVII. század elején páratlan lendülettel meg
induló katolikus restauráció a barokk kultúra terü
letét is mind jobban kiterjeszti Magyarországon, 
mégsem nevezhetjük ezt a kort a magyar barokk 
korának. A magyar művelődés még nem egységes, 
sem a katolikus, sem a protestáns területek nem 
jutottak még túlsúlyra, egyik sem nevezhető e kor
ban jellegzetes magyar kultúrának, egyik sem fog
lalja magában a magyarságot és a magyar szellemi 
életet túlnyomóan, hogy a maga fénysugaraival hát
térbe szorítsa és elhomályosítsa a másikat. A XVII 
század a magyar barokkra nézve még csak a levés
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korszaka, a fokozatos erősödésé, hogy teljes virág
jába a XVIII. században boruljon. Most még a 
barokk inkább egyes nagy szellemek produktuma, 
egy kialakuló vezető rétegnek műveltsége. Azt 
mondhatnánk, ugyanazt a szerepet tölti be a ba
rokkra nézve, mint a humanizmusra nézve a XV. 
század. Mikor gyümölcsei megérnek, és képére for- i 
mái ja a magyar nemzet nagy többségének gondolat- 
világát, akkor már a XVIII. század évei peregnek le. [

Hogy a barokk mint olasz, vagy mint délnémet 
barokk érkezett-e hozzánk, arról meddő dolog vitat
kozni. Mint a katolicizmushoz kapcsolódó szellemi 
áramlatnak, a katolicizmus lényegéből folyó egység 
következtében, alapszövete egységes. Terjesztésé
ben a jezsuita rend iskoláinak, pasztorációs munká
jának van a legnagyobb szerepe, ez tehát újabb oka 
az egyöntetűségnek. Ezért van az, hogy bár a leg
kiválóbb szellemi vezetők Rómában nyerik el kép
zettségüket (a XVII. és XVIII. században Lósy, 
Lippay, Szelepcsényi, Esterházy Imre, Csáky Mik
lós és Barkóczy esztergomi érsekek, három kalocsai 
érsek és 26 megyés püspök mind a Collégium Ger- 
manico-Hungaricum növendékei voltak), a nagy 
többség pedig Bécsből és Grácból hozza magával új 
műveltségét, egyháziak és világiak egyaránt, még 
sincs köztük ellentét, hiszen mind közös szellemiség
nek neveltjei.

A barokk műveltséget elsősorban ezek a főpa- ' 
pok, meg a jezsuita iskolákban nevelkedett főúri 
sarjak terjesztik el minálunk. Belföldi királyi udvar 
nincs, tehát főurak és főpapok udvarai játsszák azt 
a szerepet, amit külföldön az uralkodókéi. Addig 
azonban, míg a török az országnak jó harmadrészét

2*
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birtokában tartotta, az egyházi és világi arisztokrá
cia egyaránt korlátozva volt szabad mozgásában. 
A püspökök legnagyobb része nem élhetett egyház
megyéje területén, vagy legalább is nem tartózkod
hatott régi székhelyén, a főurakat pedig a belső és 
külső háborúk akadályozták a nyugodt alkotás 
munkájában. A nemzet nagy tömegei meg azalatt 
napról-napra jobban pusztultak és fogytak. Nem 
csoda tehát, hogy ők maguk érezték a legélénkeb
ben ennek az állapotnak átmeneti voltát és ha már 
a gyakorlati életben nem is tudtak semmi remény
sugarat fölfedezni, bizalmukat transzcendens térre 
vitték át és Isten könyörültébe helyezték.

Hiszen a magyar barokk emberei nemcsak a 
vallási egység hiányát érezték fájdalmasan, nem
csak vallási téren szerették volna újra egységesnek, 
katolikusnak látni a nemzetet, hanem éppen annyira 
leküzdhetetlen vágyként élt bennük az erős, hatal
mas, felszabadult és újra eggyé vált Magyarország 
képe is. A magyar nemzetért való féltő aggodalom
ban katolikus és protestáns magyar közt nincs kü
lönbség. Földi segítségben már egyik sem lát kiutat 
és mégis valami transzcendens bizalom elűzi a vég
leges kétségbeesést. A magyarság bűneivel megér
demelte a büntetést, megérdemelte, hogy eltűnjön 
a föld színéről, minden csapás jogosan éri, de még
sem pusztulhat el egészen. Ebben a kérdésben meg
egyeznek, a megokolás azonban megint rendkívül 
mélyen rávilágít a katolikus és a protestáns világ
felfogás közti ellentétre. A katolikus magyar Szűz 
Máriához, Magyarország pátrónájához fordul:
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„Tekints a Te oltalmadra 
Bízott Magyarországodra,
Kinek nyargalja mezejét 
Mohamed s fogyatja népét!”

Szűz Mária oltalmában, közbenjárásában bízik, aki 
az Isten megérdemelten sújtó kezét visszatartja a 
védelmére bízott nép fölött. A protestánsoknak vi
szont a választott nép gondolata adja a reménysé
get: ,,mert hiszen Uram, ha bűnösök vagyunk is, 
ugyan csak a Te választott néped vagyunk.”

А XVII. század magyarja csak bízott tehát, sőt 
bízni is alig mert már a jobb jövőben.

Ezt a remélni is alig mert örömet a századvég 
felszabadító háborúi váratlanul meghozták, megvolt 
a lehetőség arra, hogy a romokon ismét fölépítsék 
az új Magyarországot. A magyarság regeneráló 
erejének páratlan tanujelét adta а XVIII. század
ban. Szinte határtalan lehetőségek nyílnak meg ek
kor a gazdasági megerősödés, az új magyar anyagi 
élet megalapozása számára, de egyben a magyar 
barokk művelődés is most tudja igazán kibontani 
virágait. Határtalan pusztaságokat kell betelepíteni, 
de a falvakban templomokat is kell emelni, egyházi 
szervezetet létesíteni, nyomorúságos falvakból fé
nyes püspöki székhelyeket alakítani.

Építés, alkotás, szervezés, munka folyik minden
hol, ahol százötven évig csak pusztulás honolt. Ba
rokk templomok lepik el az Alföld és Dunántúl 
puszta vidékeit, főúri kastélyok emelkednek minden
felé és régi fényüket elvesztett, lehanyatlott városok 
nyernek új, barokk külsőt. A művészetek minden 
ága számára soha nem látott tömeges érvényesü
lésre nyílik tér. Az új városok pedig — Eger, Vác,
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Pécs, Székesfehérvár, Veszprém stb. — mind új 
művelődési központokká alakulnak, szerzetes ren
dek telepednek le, iskolák nyílnak és néhány évtized 
alatt új Magyarország keletkezik a réginek romjain, 
a magyar barokk országa.

Nem messze látszott már az aranyidő, melyről 
Csete István, a kiváló jezsuita hitszónok ábrándo
zott a XVII—XVIII. század fordulóján, ,,mely az 
országot ismét egy hitben, lélekben fundálja, visz- 
szatérvén kiki az ő lakó földébe és birodalmába. 
Akkor a letöretett aranyágak és csillagok Mária 
koronáján új világossággal tündökölni kezdenek, 
kinek kerületében lehetnek gyöngyökkel kirakva 
ezen betűk: Anno Jubilati redient omnes; a jubileum 
esztendejében mindnyájan megtérnek.”

Nem csoda így, hogy a XVIII. századi magyar 
barokk alaphangulata az optimizmus és a békevágy. 
„Csendes békesség”, „nyugodalom” és hasonló ki
fejezések térnek vissza a kor írásaiban minduntalan. 
A béke, mely behegeszti az elmúlt idő sebeit és 
lehetővé teszi az alkotó munkát. „A régi, eleink 
alatt folyó mostoha időkre csak könnyhullatással 
emlékszünk — olvassuk — akkor csak pusztítottak, 
fenevadak éltek; ma: köllemetes időket élünk. Az 
elpusztult szőlő helyett új szőlőt ültetünk. Az el
pusztult föld megújul és gyarapodik.”

A katolikus vezető szellemiségű, rendi, barokk 
magyarság úgy érzi, hogy az aranykor valósult meg 
ismét századában: „Óh boldog üdő, áldott óra.” 
„Óh boldog, nemes Magyarország! Te vagy egye
dül és más^ J nincsen . . .  hajdani eleidtül, őseidtül 
örökösült aranyszabadságodnak fényességében ál- 
landósodol.”



Művészet.

Az új szellemi áramlat meghonosodásának leg
kézzelfoghatóbb jele hazánkban is a barokk művé
szet rohamos elterjedése volt, aminthogy ma is ezek 
a műalkotások figyelmeztetnek arra, hogy milyen 
nagy jelentősége volt a magyarság életében a ko
rábbi pusztulás romjain új világot építő barokk 
kornak.

A barokk művészet, mint a korábbiak is, nem 
magyar földön keletkezett. Ez is az általános euró
pai művészeti áramlatok egyike, miként a román, 
gótika vagy a renaissance, tehát semmivel sem ide
genebb azoknál. Ha örülünk az esztergomi Bakócz- 
kápolna nemes olasz renaissancejának, vagy a csü
törtökhelyi kápolna tiszta francia gótikájának, 
semmi okunk nincs, hogy ne tekintsünk kegyelettel 
nagy idegen művészek barokk alkotásaira, melyek 
a magyar szellemi tulajdon részeivé lettek.

Annál is inkább, mert a barokk művészet is meg
kapja nálunk sajátos, helyi színeit. Hiszen e kor 
művészei még nem megközelíthetetlen, befolyásol
hatatlan művészi egyéniségek, kik minden körülmé
nyek közt keresztülviszik elgondolásaikat, hanem 
bizonyos mértékig mesteremberszámba mennek, 
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akik alkalmazkodnak a megrendelő kívánságaihoz. 
Ezek a megrendelők, főpapok és főurak pedig rend
kívül fejlett művészi ízléssel, irányító akarattal ren
delkeztek. Nem véletlen, hogy a legnagyobb osztrák 
barokk szobrász, Donner Rafael, ki legjobb alkotá
sait magyar földön készítette, .Szent Mártont ma
gyar ruhában ábrázolta, Sigrist az egri líceum 
mennyezetképén magyarruhás alakokkal személye
síti meg a bölcsészeti tudományokat. Maulbertsch 
és társai kupolafestményein pedig ,,ég és föld meg
telnek magyarruhás szentekkel” (Hekler). A meg
rendelő főpapok, főurak megkívánják a művésztől 
a vázlatok bemutatását s az egyszerűségre hajló 
magyar szemléletnek meg nem felelő túlzásokat le
nyesegetik, mint ez világosan ki is tűnik éppen a 
kiváló Maulbertsch festményein.

Hogy a magyarországi barokk művészet alkotá
sai túlnyomó részükben külföldi, vagy hazai, de 
idegen nemzetiségű művészek munkái, annak nem 
valami erőszakos, nemzetietlen törekvés az oka, sem 
pedig az, mintha a barokk idegenebb lett volna más 
művészi áramlatoknál, hanem az akkori hazai viszo
nyok különleges adottságai. A XVII—XVIII. szá
zad nemesi szemlélete előtt nemcsak a kereskedelmi 
pálya nem volt a kiváltságos osztályok számára el
fogadható foglalkozás, hanem az iparosszámba 
menő művészi pálya sem. Ezekből a rétegekből te
hát nem kerülhettek ki művészek, pedig megfelelő 
műveltséggel, iskolázottsággal, külföldi tapasztala
tokkal éppen ezek rendelkeztek elsősorban, ők éltek 
leginkább művészeti alkotások közelében. A közép
korban ezen a téren is oly nagy szerepet játszó szer
zetesrendek szintén kevéssé jönnek szóba. A barokk



MŰVÉSZEK 25
)

kor szerzeteseit térítés és pasztoráció foglalja el, 
nem kontemplativ, világtól elvonult életet élnek, leg
nagyobb részük nem ér rá arra, hogy maguk épít
sék fel és lássák el díszítményekkel templomaikat 
és kolostoraikat. (Ha találkozunk is kivételekkel pl. 
a pálosok közt.) A városi polgárság ugyan nagy 
mértékben résztvesz és jelentős szerepet tölt be a 
barokk művek létrehozatalában, ez a városi polgár
ság azonban nagy tömegében nem magyar nemzeti
ségű és főként az újonnan fölszabadult területek 
városaiba telepszenek külföldi lakosok, németek, 
szerbek stb., pedig éppen itt nyílt volna bőséges tér 
új alkotások létrehozatalára.

A XVII. század háborús világa különben sem 
adta meg azt a nyugodt, békés fejlődést, anyagi 
gyarapodás lehetőségét, ami alkalmas lett volna 
magyar művészi generációk fölnövekedésére. A 
XVIII. században pedig hirtelen olyan sok alko
tásra nyílt alkalom, annyi művészre volt szükség 
egyszerre, hogy azok csak külföldről jöhettek.

A barokk művészet nálunk a Felvidéken és a 
Dunántúlon terjed el először. Az első ilyen stílus
ban tervezett templomot Eszterházy Miklós nádor 
építteti a nagyszombati juzsuiták számára az olasz 
Pietro Spazzoval 1629—37 közt. Jellemzője: ,,erős 
tektonikus érzésben fogant, nyugodt, nagy síkokat 
adó homlokzat, pilaszteres tagolással, a vízszintes
nek súlyos párkányokkal adott erőteljes hangsúlyo
zásával, egy darabból formált nagy belső tér, mély 
és sötét oldalkápolnákkal, óriási pilasztereken 
nyugvó egyenes párkánnyal és szélesen ívelő, egyet
len dongaboltozattal.” (Kapossy).

A XVII. század többi jelentős templomépítkezé-
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sei: a győri Szent Ignác, a boldogasszonyi ferences, 
a lorettói szervitatemplom és a többi hasonló barokk 
templom szintén olasz művészek munkái, kik saját 
művészi ízlésüket honosítják meg. Előfordul azon
ban a korábbi hazai renaissancehoz való kapcsoló
dás is, az ennek megfelelő nagyobb nyugalom. Szép 
példája ennek a kassai jezsuita (ma premontrei) 
templom, meg a zborói Rákóczi-kastély temploma. 
Az egyházi építkezés után a világi építészet is ma
gába fogadja az új stílust. így építette föl 1663— 
1672 közt Carlone a kismartoni kastélyt.

Az új művészet nem áll meg a királyi Magyar- 
ország határainál, hanem Erdélybe is behatol már 
korán. Bethlen Gábor olasz művészekkel építteti 
palotáját és olasz iparművészeti tárgyakkal rendez
ted be, udvarában olasz muzsikusok játszanak. Ez 
az egész művészi és életstílus a renaissanceból ba
rokkba hajló világ képét mutatja. Ugyancsak az 
erdélyi művészetnek egyik tipikus magyar hajtása, 
az ú. n. „virágos renaissance” díszítések gazdag
ságukkal, eleven színeikkel már inkább a naturalista 
barokk hangulatát, mint a renaissance hűvös, klasz- 
szikus nyugalmát éreztetik.

Mindez azonban egyelőre még csak kezdet. A 
barokk művészet igazi elterjedése nálunk a XVIII. 
századra esik. Az újonnan felszabadított területen 
templomok százai keletkeznek és ezek mellett szám
talan főúri kastély, városháza és egyéb polgári 
építmény. Ebben a korban már az olasz művészeket 
inkább az osztrákok váltják fel. Ez az osztrák és 
délnémet barokk azonban szintén az olaszra megy 
vissza, olaszországi művészek honosították meg ott 
is. A század közepén azután nagy szerephez jutnak
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a sziléziai, majd később a francia tervezők is. A 
jezsuita templomok terveit azonban továbbra is Ró
mában kellett előzetesen bemutatni, ez a körülmény 
magyarázza meg a Gesü-típus nagy elterjedtségét.

A nagy külföldi művészeknél azonban a ma
gyarországi barokk kialakulásában talán még na
gyobb szerepük van azoknak a kisebb mestereknek, 
akik nálunk letelepedtek és építész generációk ala
pítóivá lettek. Különösen nagy jelentősége van ezen 
a téren a budai és pesti építőmestereknek. Buda 
visszafoglalása után egész sereg olasz építőmester, 
szobrász, festő telepedett le itt, majd később mind 
nagyobb szerephez jutottak mellettük az osztrákok. 
Ezek a hazaivá vált művészek sajátos iskolát alapí
tottak, a magyar polgári barokk művészetét. Önálló 
ízlésüknek tudatában is voltak, ami kitűnik abból, 
hogy egy mesternek külföldön tanult fiától azt kö
vetelték, hogy néhány évig pesti mestereknél is dol
gozzék, „hogy ezáltal a helyben szokásos építkezé
sekben is tökéletesedjék/’

Ennek a pesti és budai építész céhnek kiváltsága 
volt arra, hogy az országban bárhol vállalhattak 
munkát, így tehát megvolt a mód arra, hogy mű
vészi felfogásuk országszerte elterjedjen. Elsősor
ban nekik tulajdonítható a magyar főúri kastély
típus kialakítása. Analógiájuk külföldön nem talál
ható meg. Első és legnevezetesebb példája a gödöl
lői Grassalkovich-kastély, ezt követi a hatvani, pé- 
celi, nagytétényi és a többi. „Viszonylag alacsony, 
de szélesen elnyújtott emeletes épületek, |_J alak
ban hátranyuló oldalszárnyakkal, pavillontetős 
középrizalittal, míg az oldalszárnyakat vagy pavil
ion zárja, vagy sima mezőjü, hajlított és tört vonalú
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volutás oromfal. Már a Mansard pavilion sajátos 
formaadása is helyi jellegű, provinciális ízlésben 
fogant, . . De még jellemzőbb, mint vidéki környe
zethez alkalmazkodó helyi megoldás, amely több
ször visszatér s amelyben a külföldi hasonló kasté
lyok reprezentatív előkelőségével szemben a magyar 
földesúr meghittebb, joviális világa talál megnyilat
kozásra: a homlokzati épületszárny udvari frontján 
végigvonuló árkádos, itt-ott mellvédes tornác. Nem 
lehetetlen, hogy a magyar vidéki és népi építészet 
egy kedvelt alkotóeleme szívódott fel ezzel barokk 
kastélyépítészetünk formakincsébe.” (Kapossy).

Az igazán nagystílű, a külföldiekre minden te
kintetben emlékeztető barokk főúri paloták csak Po
zsonyban, az országgyűlés és kormányhatóságok 
székhelyén találhatók meg (prímási, Grassalkovich, 
Nyáry, Esterházy, Apponyi stb.). A többi magyar 
város építészete inkább a vidéki ,,kuriális barokk” 
épületekkel van rokonságban, főúri palotácskák és 
jobbmódú polgárok házai józanságukkal és meghitt, 
polgári egyszerűségükkel tűnnek ki. Ebben a mo
dorban alakulnak át a nagyobb városok, főként a 
püspöki székhelyek egy-egy nagystílű főpap ren
dező keze nyomán. Rombolnak és építenek, hogy 
egységes városképet kapjanak. Így alakulnak ki 
vidéki városaink: Eger Eszterházy Károly gróf, 
Vác Migazzi Károly gróf, Veszprém Padányi Biró 
Márton és a többi nagy barokk főpap elgondolásai 
szerint és a legtöbb mai napig megőrizte ennek a 
kornak arculatát.

28 MŰVÉSZET



Irodalom.
Az irodalom éppen olyan fontos tényezője vala

mely kor arculatának, mint akár a művészetek bár
melyik ága, ugyanazt a szellemiséget fejezi ki a 
maga sajátos eszközeivel. A barokk irodalomban 
kifejezett életérzés: az ellentét az evilági és túlvilági 
élet között. Ennek az ellentétnek megoldása leg
többször a vallásos érzésen át történik, mégis állan
dóan érezzük a barokk ember lelki harcát. Mintha 
nem lehetne összeegyeztetni a túlvilág erkölcsi kö
vetelményeit az igazi, túláradó életörömmel. Ez a 
feszültség, melyet a barokk eredetének kettőssége 
okozott, mint a kor minden más megnyilvánulásá
ban, az irodalmi alkotásokban is érezhető: vágya
kozás az igazi, mély lelki élmény után, kiemelkedés 
az emberi gyöngeségből, bűnből a bűnbánat útján, 
a két világ kiegyenlítése a megváltás gondolatában.

Az európai irodalom a barokk korban az egyes 
országok szerint különböző fejlődési fokon áll. 
Az olasz, spanyol, angol, portugál és francia iroda
lom már klasszikus költőket mutatnak fel e korban. 
Tasso, Ariosto, Cervantes, Calderon, Shakespeare, 
Camoens, Marót, Rabelais, Ronsard olyan nevek, 
amelyek mindenkor az irodalmi alkotás tetőfokát 
jelentik. Ezzel szemben a német birodalomban az 
egy Grimmelshausentől eltekintve egy „praeklasz- 
szikus” kor indulásának vagyunk tanúi.

A magyar irodalomnak már a XVII. században 
megvoltak a maga világirodalmi nagyságai, akiket 
elsősorban az olasz irodalomhoz és szellemiséghez 
fűztek kapcsolatok. E tekintetben elég, ha utalunk 
Zrínyi és Tasso kapcsolatára, vagy Pázmány írá
saira, melyek minden szálukkal Róma felé mutatnak.
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Az egész korszak vallásos alaphangulata folytán 
XVII—XVIII. századi irodalmunk túlnyomó több
ségében vallásos vonatkozású, még pedig az első 
században inkább polémikus jellegű, az utóbbiban 
a lelki elmélyülést szolgáló. A XVII. század vita
iratai jellemző megnyilatkozásai a barokk szenvedé
lyes vallásosságának, a vallást minden más fölé he
lyező gondolkozásának, teljes önátadásának. Nem 
ismertek ők megalkuvást, kompromisszumot, hanem 
minden erejük latbavetésével törekedtek az igazság 
diadalrajuttatására, az igazságéra, melyet mind
egyik saját vallásában látott. ,,Mivel nékünk — 
mint Pázmány írja — a Christus juhai oltalmára 
rendelt személyeknek nem bőrünkben, hanem lel
kűnkben jár, hogy az igazság mellett kitámadgyunk, 
az isteni tudományért bajt állyunk, a báránybőrrel 
béllelt farkasok ellen mind nyelvünkkel, mind szeges 
írásunkkal vitézkedgyünk: én is, egyházi hivatalom
nak hívségéhez illendő kötelességemet szemem előtt 
viselvén, noha sem elmémben, sem csekély és fo
gyatkozott tudományomban nem bizakodom, de az 
igazságnak győzhetetlen oszlopához és a jó igynek 
mozdíthatatlan erősségéhez támaszkodván az igaz
ság oltalmáért kiszállok.”

Az igazságnak ez a szenvedélyes szolgálata ma
gyarázza meg azokat a kíméletlen hangokat, melyek 
könyvekben és azok címeiben megnyilatkoznak s 
melyek közül még a legszelídebbek egyike Pázmány 
munkája: „Alvinczi Péternek sok tétovázó kerengé- 
sekkel és czégéres gyalázatokkal felhalmozott fele
letinek rövid és keresztyéni szelídséggel való meg
rostálása.”

Katolikus és protestáns vitatkozó egyaránt nem
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kíméli ellenfele személyét, ezek a szenvedélyes 
egyéniségek szikrázva robbannak egymás ellen. 
Pázmány ilyen szavakkal tiltakozik Gyarmathi 
Miklós helmeci prédikátor támadása ellen: „Ezt 
azért a Gyarmathi írását, barátaim intéséből kez- 
dém rostálgatni az elmúlt napokba, és noha csak 
könnyű kézzel s igen ritka rostával pallám ezt az 
ötvennégy árkus papirosra nyomtatott abajdócot; 
de mégis annyi gázzá esék és hulladékja, hogy a 
maradékával száz pinz ára borsot bé nem takarhat
nánk, azaz ha mind kiszaggatnék a Gyarmathy 
könyvéből, ahol hazugságok, mód nélkül való csa
vargások, szitkok káromlások, ahol a mi vallásunk
nak gonosz és a mi értelmünk ellen való magyará
zati vannak: két árkos papiros meg nem maradna 
az egész könyvben.”

Viszont protestáns részről Pázmányt a „Kalauz” 
miatt elnevezik disznónak, gennyetségnek, károm
lással nyelvét fölfegyverző Góliátnak, ki mindennap 
az Izrael Istenének szent serege káromlására és gya- 
lázására, hasa töltéséért torkát tátja, aki „rút nyere
ségnek kévánásátul gerjedezvén támad”. Geleji 
Katona István XVII. századi erdélyi református 
püspök pedig a katolikusokat és unitáriusokat egy
aránt „Isten ellen égbe ordítozóknak”, „bélpoklos, 
sőt merő pokolszáj úaknak” mondja.

A polemikus irodalom Pázmányban éri el tető
fokát, aki egyben a vallásos irodalom egyéb mű
fajaiban is hosszú időre megközelíthetetlen magas
ságú példát mutatott. „Egyénisége: tipikus képvi
selője a hitvitázónak; az ízlésfaj pedig természetes 
formája az ő meggyőződésének, nem divat, nem 
keresett artisztikum, hanem lélek.” (Horváth Já
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nos). Egész munkásságának legmagasabb fokát s 
mintegy összefoglalását az „Isteni igazságra vezérlő 
kalauzában adja, mely méretei nagyságánál, a szer
kezet logikus fölépítésénél fogva méltán hasonlít
ható barokk székesegyházhoz. Építészeti alkotás és 
irodalmi mű közt ,,a legmélyebb rokonság abban a 
lelkiségben van, melyből a két építmény monumen
talitása fakad. Abban a lendületben, abban az ün
nepélyes, áhitatos és harcias odaadásban, az építés
nek abban a legnagyobbra törő nyugtalanságában, 
a szolgált ügynek, az alkotásnak való szenvedélyes 
önátadásban, amely a nagy barokk művészet leg
mélyebb formaelve, a nagy barokk életérzés leg
belsőbb lényege. Ez a nagy lendület, a műben és 
a célban való ez a teljes felolvadás dolgozik a Ka- 
lauz-ban.” (Sík Sándor).

Pázmány hatása ellenállhatatlan, kortársaira ép
pen úgy, mint az utókorra. Nyelve, írói művészete, 
gondolatainak gazdagsága egy nagy egyéniség egy
szeri alkotása, de egyben iskolát is alapít. A ma
gyar katolikus vallásos irodalom hosszú időre az ő 
hatása alá kerül, az ő hagyományait ápolják. Nem
csak hogy művei számtalan kiadásban terjednek el 
a következő századokban, hanem, ha tehetségben 
sokáig nem mérkőzhetik is meg vele senki, de irány
ban az ő nyomdokait követik.

A XVII—XVIII. század vallásos irodalmának 
stílusa, akár a katolikust akár a protestánst tekint
jük, barokk jegyeket mutat. Az átlagstílust az érzel
mek erőssége, a képek és kifejezések túlhalmozása, 
bonyolult mondatfüzések jellemzik. A prédikációkon 
kívül főként a halotti beszédek jellemzőek e tekin
tetben. így például Horvát Imre felső-gagyi plébá-
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nos 1759-ben a következő szavakkal kezdi beszdét 
Dessewffy Ferenc, Abaújmegye alispánjának teme
tése alkalmából: „Nemzetséges nyavalyánk és testa- 
mentomban hagyatott örökségünk az: Méltóságos 
úri főrendek, szomorú gyászba öltözött vérségek, 
megepedett szívek, bánatokkal siránkozó gyüleke
zet, hogy valakik e siralom völgyének számkivetésé
ben lézengünk, az eredendő bűnnek keserves zsold- 
ját, úgymint a halált el nem kerülhetjük, úgy any- 
nyira, hogy azon életünk esküdt ellensége színe előtt 
ellenünk felgerjedett örökös haragjának engesztelő 
áldozatjául, Abrahám engedelmessége, Dávid szent
sége, Salamon bölcsesége, Sámson erőssége, Abso- 
lon szépsége, Judit bátor szíve, Eszter ékessége, 
Dárius gazdagsága, Asvérus méltósága sem találhat 
kedvet és kegyelmet.”

Ugyanebben az évben egy protestáns pap így 
siratja Wesselényi István elhunytát: „Gyönyörköd
teti magát az ember az újságokban, én pedig oly hírt 
hallottam ezelőtt egy néhány nappal, melynek most 
hirdetője vagyok, e fatális, mindenféle kedvetlen 
dolgokkal folyó esztendőben, melyben nem kedves, 
nem kívánatos, hanem szomorú gyászra, bánatra és 
siralomra való újság vagyon, olyan, amely eddig 
nem volt és többé nem is leszen, mely az, hogy az 
élők között lenni megszűnt, megholt méltóságos 
liber báró Wesselényi István ú r . . .  Megújult a seb 
tőlem ki nem beszélhető fájdalomra, méltóságos 
Über báró Vargyasi Dániel Polixéna asszony, Istent 
fáradhatatlanul buzgó fohászkodásokkal kereső 
Anna, szegényekkel jót tevő kegyes Thábita, 
gyászba borult, bánatos szívű Mária.”

Pázmány a gyakorlati élet talaján állt, a hit
Csapodi: A  m agyar barokk (16) 3
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vitáknak mindenkit érdeklő világában, gyors és 
maradandó hatás azért kísérte munkáit. A vallásos 
irodalom többi alkotása szintén szorosan kapcsoló
dott a kor mély hitéhez és mindennapi életéhez, te
hát szintén utat talált a közösséghez. Ezzel szemben 
a szorosabb értelemben vett, művészi irodalom 
művelője a XVII. században még úgyszólván isme
retlen marad. Általános jelenség ez ebben a korban, 
de nálunk különösképen: nem volt kialakult irodalmi 
ízlés, mert hiányzottak az ennek kialakításához 
szükséges eszközök és lehetőségek. Nem voltak 
irodalmi központok, társulatok, folyóiratok, melyek 
az új, irodalmi barokknak befogadásra kész közvé
leményt tudtak volna teremteni. A barokk gondol
kozás csak lassan terjed, a barokk hagyomány csak 
a XVIII. században válik közkinccsé, akkor terjed 
el szélesebb körökben. Nem csoda így, hogy Zrínyi
nek nemcsak páratlan nemzetnevelő munkássága 
marad pusztában kiáltó szó, hanem szorosabb érte
lemben vett irodalmi alkotásai, amelyek a még a 
históriás énekek primitív világában élő magyar iro
dalmat egyszerre a legmagasabb világirodalmi fokra 
emelik, sem találtak visszhangra. A Zrinyiász „a 
lángelme egyéni ténye volt: váratlan és elszigetelt 
kiemelkedés a fejlődés átlagából. Következménye: 
elszigetelt magány nemzedékeken át, a közönséggel 
szemben.” (Horváth János).

A Szigeti veszedelemben, ebben a nagy keresz
tény eposzban, a barokk hős, az athleta Christi ele
venedik meg előttünk, aki nemzetének legkiválóbb 
képviselőjeként áldozatával a magyarságon keresz
tül az egyetemes keresztény világ megmentőjévé 
lesz. Az evilág-túlvilág probléma megoldása nála
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nem kétséges: őt nem vonzzák a világi örömök, egy 
pillanatig sem habozik, hogy vállalja a számára 
Istentől kijelölt hivatást.

Zrínyivel szemben a XVII. század végének má
sik jelentős magyar költője, Gyöngyösi sokkal ha
marább jut népszerűségre, ö  nem tör oly magassá
gokra mint Zrínyi, nem távolodik el annyira a szép
históriák szerelmi történeteitől, nem az igazi nagy 
barokk szellemét közli. Átlagember gondolkozását 
közli, melyet az átlagember szívesen be is fogad. Az 
ő hősei már nem állanak az abszolút lelki magasla
ton, ők már esendőbbek, tekintetük már nem csak 
a legnagyobb eszményekre irányzott. Az ő életük
ben már van probléma a jó és rossz, a jobb és ke- 
vésbbé jó közt. Gyöngyösin, bár művei megjelenési 
formájukban talán tetszetősebbek, sokkal inkább ér
zik már, hogy igazi poétái élményanyag hiányában 
mitológiai történetekkel tölti ki számtalan verssza
kái, ami arra is alkalmat ad neki, hogy tudós-klasz- 
szikus ürügyek alatt erotikával szolgálja ki olvasóit. 
Hogy mennyire a divat és nem a valódi, mélyen 
érzett költői tehetség tette Gyöngyösit költővé, ab
ból is látszik, hogy müveiben a legkülönbözőbb er
kölcsi felfogásokat össze tudja egyeztetni, hiszen 
vallásos mázra is szüksége volt, a kor általános gon
dolkozásmódjára, főként pedig pártfogójára, Ko- 
háry Istvánra való tekintettel. Stílusa is a valódi, 
belső tartalom hiánya folytán tele van az értelmet
lenségig fokozott cikornyákkal.

Zrínyi és Gyöngyösi epikája a XVII. század 
végének termékei, ezzel szemben magyar barokk 
lírát inkább a XVIII. század elején találunk. A líra 
annyira egyéni műfaj, hogy itt találhatjuk meg leg

3*
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inkább a barokk problémáknak egyéni megoldását.
Így Koháry István, aki a legszömyűbb sorsban, 

mint Thököly foglya börtönben, olyan helyen, ahol 
még nap sem süt, kenyéren és vízen, hónapokon át 
ugyanazon a helyen, patkányok és férgek közt tu
dott verseket kigondolni, amelyeket később, kisza
badulása után leírt és ezekben csupa Istenben való 
megnyugvás és bűnbánat jelenik meg, a barokk líra 
legkifejezőbb attitűdje. Fogságát bűnei büntetésé
nek tekinti, de műidig bízik az isteni kegyelemben. 
Belátja, hogy bűnös, megalázza magát, mert tudja, 
hogy Isten megbocsát a megtérő bűnösnek. Sokszor 
hasonlattal kezdi verseit, ami szintén tipikusan ba
rokk vonás. Felhőszakadás, tengeráradás sülyeszti a 
hajókat, a szélvész is veszélybe sodorja őket, de a 
révész esze tudja a kormányt irányítani és partra 
viszi a hajót. Ilyen hajó az ő élete is, rabságának 
terhe süllyeszti, keserűség árja háborgatja, de bízik 
Istenben. A keresztviselés javunkra van, gyönyörű
ségben nem juthatunk az örök boldogságra. Hazája 
sorsa is aggasztja, mert úgy látja, soha nem lesz 
többé Magyarországnak régi szabadsága, erre el
vesztette jussát, mert a törökkel szövetkezett, többé 
nem lehet a kereszténység védőpajzsának tekinteni. 
Mégis türelemmel viseli mindezt az ínséget Isten 
szent nevéért, bűnei engeszteléséért. Neki valóban 
csak teste volt rab, lelke szabadon szárnyalt az 
Istenhez.

Ugyanilyen kontemplativ lélek elődje, Beniczky 
Péter, kinek müve 1664-ben jelent meg, de azután 
közel húsz kiadást ért meg. Verseiben Istenhez fo
hászkodik. Nyíltan bevallja vétkeit, vizsgálja lelki
ismeretét és bűnbánatot tart. Egyetlen reménysége.
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hogy Isten senkinek vesztét nem akarja. Közben 
figyel a külső világ jeleire s azokat a maga számára 
értelmezi:

„Ez egynéhány verssel,
Istent könyörgéssel,
Hogy kérném kegyelemre,
Egy kis fülemile 
N agy vígan énekle,
Néznék jó reménységre.”

A hasonlat mint költői eszköz a barokk irodalomban 
rendkívül használatos. Összehasonlítás, ellentét 
mind gyakoriak. Megtaláljuk Faludi ismert versé
nek ősét is Beniczkynél a forgandó szerencséről, 
ezt már akkor is divat volt megénekelni:

„Szerentse kerekin azért okosan ülj,
Tündér változásán hogy meg ne szégyenülj.”

Hogy mennyire csak a XVIII. században száll 
le az előző kori irodalom hagyománya szélesebb 
rétegekbe, azt mutatják egy ismeretlenségbe merült 
költőnek, Várkonyi Amadé Antalnak, a költő 
Amadé László atyjának ránk maradt versei. Költe
ményeinek késői kiadója (Paszlavszky) megérezte 
ezt, mert így ír róla: ,,Azon érzésből, mely pl. a 
tizenhetedik, de kiválóan a tizenhatodik századot 
jellemzi, midőn az erkölcsi és vallásos érzés uralmá
nak kora virágkorában jelentkezett, igen sokat le
lünk.” Hangja elmélkedő, verseinek középpontja a 
megváltás gondolatának barokk-vallásos szempont
ból való megvilágítása: a földi élet csábításaival 
semmit sem nyerünk, kerüljük a világ gyönyörűsé
geit. Evilág és a metafizikai világ közti ellentét meg-
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oldása a megváltás gondolata. Az ember föladata, 
hogy bűnbánatot tartson és ne örüljön a világi hiú
ságoknak.

Nemcsak ez a gondolat jellemző Amadé Antal 
barokk voltára, hanem maga az a tény is, hogy 
mindig ugyanezt a gondolatot variálja. Fönnmaradt 
versei közt van egy nagyobb terjedelmű vallásos 
elmélkedés is, mely Gyöngyösi „Rózsakoszorú”- 
jához hasonló, amennyiben itt is megtaláljuk a bor
zalmaknak azt a szélsőséges rajzát, mely szinte 
gyönyörűségét találja a borzalmas részletek ecsete
lésében. A halált pl. így írja le: „Mezételen csontbul 
áll, Jár nagy kaszával, Folyó orrával .. . Békák 
gyomrában, Kígyók orrában, íme ilyen az halál.” 
Fokról-fokra leírja a pokol kínjait. Ez a szemléltetni 
akarás Loyola Ignác lelkigyakorlataira emlékeztet, 
valószínűleg annak hatása alatt keletkezett. Nála is 
megvan a szemléltetés nevelő célzata. Nem a rém
ségekben akar gyönyörködni, hanem akár a pokol
ról, akár a halálról, akár az utolsó ítéletről ír, végül 
mégis csak saját leikéért, Isten kegyelméért könyö
rög. Végül leírja a mennyország semmihez nem ha
sonlítható, ésszel föl nem fogható gyönyörűségét. 
Miért mondunk hát le róla múlandó javakért? kérdi.

A megemlített néhány költő csak jellemző pél
dája korának, a mély vallásos élményből táplálkozó, 
de a világ problémáival küzködő ember életérzésé
nek. XVII—XVIII. századi irodalmunk még nem 
ismeri a szakadást vallásos és világi irodalom közt, 
az egységes emberi lélek nyilatkozik meg benne, 
amelynek nemcsak evilági problémái vannak, hanem 
az élet legfőbb célja, az örökkévalóság elnyerésének 
gondja áll gondolkozásának középpontjában.



Iskoláztatás.

A magyar barokk kor iskoláztatása nem egysé
ges, hanem a vallási megoszlottságnak következmé
nyeként megoszlott. A középkor egységes pedagó
giai eszménye helyett az oktatásügyben is bekövet
kezik a vallások szerinti széttagolódás. Az iskola 
ekkor még nem az állam ügye, nem egységes nem
zeti műveltséget akar közölni, hanem az egyház 
számára hitében erős művelt osztályt nevelni. Ä val
lási cél okozza, hogy a katolikus és protestáns isko
lák művelődési eszménye is mind távolabb kerül 
egymástól.

A katolikus iskoláztatás a XVII. és XVIII. szá
zadban nálunk is szinte kizárólag a jezsuita rend 
kezében van. A szellemi vezető rétegek nevelésére 
hivatott közép- és felsőiskolákban egy-két pálos és 
ferencrendi, majd a XVIII. század óta a piarista 
gimnáziumok kivételével mind a jezsuiták tanítanak; 
1773-ban már 41 gimnáziumban, 7 nemesi konvik- 
tasban, a nagyszombati egyetemen, valamint a kas
sai akadémián és a kolozsvári főiskolán. Tanításuk
ban szigorúan ragaszkodtak tantervűknek, a Ratio 
studiorumnak előírásaihoz másfél századon keresz
tül, a világnak legkülönfélébb tájain egyaránt. Ez 
a merevség idővel arra vezetett ugyan, hogy a mű
velődés új kívánalmainak nem juttattak szerepet s 
a jezsuita iskolák lassanként elvesztették páratlanul 
jó hímevüket, mégis az emberiség fejlődésében ki
törölhetetlen nyomokat hagytak, amennyiben Eu
rópa katolikus területein egységes művelődési esz
ményeket s ezáltal a vezető rétegekben egységes 
kultúrát honosítottak meg. Ugyanígy Magyarorszá- 
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gon is az ő iskoláik a barokk vallásos-heroikus élet
ideál meghonosítói, ahogy a protestánsoknál is az 
iskoláknak van döntő szerepük az öntudatos vezető 
réteg kialakításában. Náluk azonban iskolánként a 
legteljesebb változatosság uralkodott; tágabb tér 
nyílt az újításra és egyéni kezdeményezésre (pl. 
Comenius szerepe!), Viszont az egyöntetűség hiá
nyát súlyosan érezték. A jezsuita tanításban a főcél 
a latin nyelv minél tökéletesebb elsajátíttatása volt, 
hiszen a tudomány nyelve ekkor még mindenhol a 
latin volt. Nálunk pedig talán még más országoknál 
is nagyobb fontossága volt e nyelvnek, hiszen az 
államélet minden terén, jogban, közigazgatásban 
egyaránt ez érvényesült. A latin nyelvnek azonban 
az egyszerű nyelvismeretnél sokkal nagyobb szerepe 
volt az iskoláztatásban, amennyiben a humanizmus 
hagyatékaként évszázadokon keresztül a vallásoson 
kívül a klasszikus ideál volt a nevelés legfőbb esz
köze és eszménye. Ennek a klasszikus-humanista 
oktatásnak a következménye, hogy a barokk egész 
irodalma, művészete, teljes gondolatvilága annyira 
át meg át volt hatva görög-római reminiszcenciák
kal, mitológiai vonatkozásokkal.

Eszményeik megvalósításának fontos eszköze 
volt az iskoladráma. Ezek az előadások tárgyuknál, 
erkölcsi tartalmuknál és fényes külsőségeiknél fogva 
nagyon alkalmasak voltak az ifjúság nevelésére, de 
egyben arra is, hogy az előadásokon résztvevő 
szülőknek és más vendégeknek gondolkozását is 
alakítsák. Az előadásokat legtöbbnyire szabadban 
rendezték, pazar díszletekkel, énekkel, zenével, és 
a tömeghatás minden eszközével. Az iskoladrámák 
páratlan nevelő értékét más szerzetes rendek, így
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elsősorban a piaristák, sőt a protestáns iskolák is 
felismerték és a jezsuiták példájára, ha kisebb mér
tékben is, de felhasználták pedagógiai eszközül.

A tanulók mint az előadások szereplői, nemcsak 
nyelvi és előadói készséget, biztos föllépést tanul
tak, hanem mint a drámáknak nemcsak passzív 
nézői, hanem aktív alakítói, a személyes részvétel 
által fokozott mértékben kerültek a darabokban ki
fejezett valláserkölcsi eszmények hatása alá. Termé
szetesen az iskoladrámákban nem kell mai értelem
ben vett irodalmi alkotásokat keresnünk, drámai 
egységgel, jellemfejlődéssel, esztétikai követelmé
nyekkel. Az iskoladráma pedagógiai eszköz volt, 
kész, kiforrott, eszményi alakokat mutatni be köve
tendő példaképként, bemutatni az erény győzelmét, 
a bűn bűnhődését.

Ezek az erények elsősorban vallásosság, hazafi- 
ság, barátság. ,,A mártírok és hitvallók egész serege 
vonul el előttünk; látjuk az imádság csodatevő ere
jét és a hittagadásnak büntetését; látunk hőst, aki 
trón helyett a remeteséget választja és királyi jel
vényeit Krisztusnak ajánlja, de látunk fejedelmeket, 
kiket gonosztettük ragad a halálba; látunk térítést, 
mit a hozzátartozók imája idéz elő; állhatatosságot, 
melyen sem a szülők, sem a feleség és gyermekek 
jajongása nem tud erőt venni, vértanúságot, melyet 
az Eg küldöttje magasztal és jutalmaz, angyali se
gítséget, amely int és erősít.” (Alszeghy).

A tárgy megválasztásában a legnagyobb válto
zatossággal találkozunk, de a cél mindig ugyanaz: 
nem szórakozást adni, hanem erkölcsi fölemelkedést. 
Klasszikus és ószövetségi tárgyak mellett természe
tesen nagy számban találkozunk a jezsuita hősök.
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szentek bemutatásával (Szent Ignác, Kosztka Szent 
Szaniszló, Xavéri Szent Ferenc, japán vértanúk). 
Főként azonban meglepő a magyar történelmi alakok 
nagy szerepe. Már 1587-ben Kolozsvárt, 1616-ban 
Zágrábban Szent Istvánról szóló darabot mutatnak 
be. A későbbi előadásokkal együtt összesen 12 műi 
tatja be a szent király alakját, Szent Imrével 6, 
Szent Lászlóval 4, II. Bélával 7. Salamon magyar 
királlyal 12, Hunyadi Jánossal 10, Mátyás királlyal 
13, szigetvári Zrínyi Miklóssal 7, az Esterházy- 
családdal 9 előadásban találkozunk, hogy csak né
hányat említsünk a legfontosabbak közül.

Ez az erősen magyar történelmi irány okozza, 
hogy az iskoladráma nemcsak az erkölcsi nevelés 
és térítés eszköze lett, hanem a tanulókban a ma
gyar történelmi műveltség megalapozója is. A mű
veltebb rétegek körében így alakul ki bizonyos ér
tékelő fölfogás a magyar történelem nagy alakjai
ról, hiszen a hazai történelem rendszeres tanítása a 
XVIII. század vége előtt még legtöbbnyire isme
retlen volt hazai katolikus és protestáns iskoláink
ban egyaránt. Még a világtörténelemmel kapcsola
tos tanítása is csak lassan honosúlt meg. Egyes pro
testáns iskolák úttörő munkássága után a piaristák 
valósítják meg 1752 óta a hazai történelem kötelező 
oktatását, a jezsuitáknál továbbra is az egyetemes 
és egyháztörténettel marad kapcsolatos.

Mégis a hazai történelem iránti érdeklődés jel
lemző vonása e kor magyar életének. Nemcsak az 
említett iskoladrámák hatottak abbén az irányban, 
hanem a tudományos irodalom is. Már az ifjúság 
történelmi műveltségét fokozta az a rendszer, hogy 
iskolai ünnepélyek, vizsgák alkalmával valamelyik
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tanár nyomtatott munkáját osztották ki köztük, még 
pedig a XVIII. század óta túlnyomóan történelmie
ket, gyakran éppen a hazai történet köréből. A hazai 
jezsuiták nagy történelmi érdeklődését és a magyar 
história iránti különös érzékét mutatja tudományos 
munkásságuk is. Csak Nagyszombatban 1720-ig 35 
történelmi munka jelent meg (összefoglaló magyar 
történet, egyetemes világi s egyháztörténet, magyar 
egyháztörténet, Erdély története, magyar szentek 
stb.), 1776-ig pedig a nagyszombati jezsuita rend
ház tagjai 80-nál több történeti tárgyú munkát írtak. 
Főként Hevenesi Gábornak a ,.magyar történeti for
ráskutatás első szervezőjének” munkássága kor
szakalkotó e téren. Az ő nagy követői: Otrokocsi 
Fóris Ferenc, Szörényi Sándor, Péterffy Károly, 
Szentiványi Márton, Timon Sámuel, Szegedy Já
nos. Kéri Borgia Ferenc és Kaprinai István kritikai 
történetírásunk megalapítóinak, Pray Györgynek és 
Katona Istvánnak előfutárjai.

Egyház és vallásos élet

Iskolai oktatás és nevelés, irodalom, művészet 
és a magyar barokk művelődésnek szinte minden 
vonatkozása végső fokon egyetlen célnak szolgá
latában állt: a lelkeket visszahódítani a katolikus 
egyháznak, hitükben és erkölcsükben elmélyíteni és 
ezáltal közelebb vinni örök céljukhoz, Istenhez. A 
íűvészet legszebb alkotásai az egyházmüvészet kő
ébe tartoznak, az iskola még nem politikum, nem 

az állam szempontjait tartja szeme előtt, az iroda
lomnak talán kilencven százaléka vallásos termé
szetű; a magyarság katolikus részének művelődése
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történelmünknek ebben a korszakában szinte azonos 
a katolikus egyház életével. Nem csoda tehát, hogy 
a magyar barokk vallási téren is kialakítja a maga 
sajátos megnyilvánulásait és a korszak hitéletének 
egészen új színeket ad.

Mélyreható különbség van azonban ezen a téren 
is a XVII. és a XVIII. század között. Az előbbi a 
térítés kora és a vallási vitatkozásé, expanzív ter
jeszkedés a megmaradt királyi Magyarország terü
letén és a vezető osztályok megnyerése a katoliciz
mus számára. Ezzel szemben a korszak második 
fele, a XVIII. század vallási téren is egyrészt az 
elmélyülés ideje az említett országrészben, másrészt 
ekkor folyik az újonnan felszabadított területen és 
Erdélyben a szervezés és megalapozás munkája. A 
magyar barokknak vallási téren is ez a század az 
igazi fénykora, mikor a magyarság nagy többségébe 
szívódik fel ismét a katolikus vallásos kultúra, mely 
a nép nagy tömegeinek szinte egyedüli művelődési 
megnyilatkozása lesz ekkor.

Addig azonban, míg idáig jutott a fejlődés, hosz- 
szú folyamatra volt szükség, elsősorban a jezsuita 
rendnek és új, képzett, minden tekintetben hivatása 
magaslatán álló főpapi nemzedékeknek kitartó mun
kájára. A harminc főúri családot megtérítő Pázmány 
Péter csak legnagyobb, de nem egyedülálló jelen
ség. Még nem ismerjük szám szerint hozzávetőlege
sen sem a térítések arányait, de egyes jellemző 
adatok már így is sokat mondanak. így pl. csak 
maguk a nagyszombati jezsuiták 1615 és 1690 köze 
50 főnemes és nemes családot, 25 községet, 40.000 
hívet nyertek a katolikus egyháznak. Pedig már eb
ben a században 21 házuk volt az országban
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és mellettük hihetetlen gyorsasággal szaporodtak el 
a többi, újjáéledő, vagy újonnan letelepült szerze
tesrendek: a ferencesek különböző csoportjai, össze
sen több mint 60 házzal, a pálosok 18, piaristák 5, 
minoriták 8, domonkosok 5 kolostorral szerepelnek 
nálunk a XVII. században és mellettük még a kapu
cinusok, szerviták, irgalmasok, tnnitáriusok, kamal- 
duliak, ágostonrendiek, kármeliták és az élet első 
nyomai mutatkoznak a korábban olyan nagy múltú, 
de nálunk teljesen megsemmisült bencés és ciszterci 
rendben. Es ha meggondoljuk, hogy ezek az említett 
szerzetesházak majdnem mind ebben a században 
keletkeztek, hiszen a XVI. században egy-két kivé
tellel megsemmisült a középkor virágzó szerzetes
sége, akkor tudjuk értékelni a fejlődés gyorsaságát.

Az egyháziak munkáját buzgó világiak is támo
gatták, főként a főúri osztály köréből. Hiszen a ka
tolikus restauráció céltudatosan törekedett a vezető 
rétegek megnyerésére, mert tisztában volt azzal, 
hogy amint a reformáció kezdeti gyors sikerét a 
földesúri támogatásnak köszönhette, éppen úgy a 
katolikus egyház nagy tömegeket nyerhet vissza a 
maga számára, ha a földesúri osztály még csorbítat
lanul nagy tekintélyével és hatalmával melléje áll. 
Ezek a főurak azután nemcsak hatalmi eszközeiket 
használták fel a protestantizmus háttérbeszorítá- 
sára, amennyiben a földesúri tulajdonnak tekintett 
templomokat visszavették tőlük, nem is csak anyagi 
támogatást nyújtottak, új templomok építésével, 
egyházi intézmények gyarapításával, hanem saját 
bensőséges hitéletüknek eleven példaadását, sőt sze
mélyes térítő tevékenységüket is latbavetették.

így például Esterházy Miklós nádor, a XVII.
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század egyik legnagyobb magyarja, maga is konver- 
tita, levelezésében, sőt még asztalánál is étkezés 
közben állandóan vallási vitákat folytatott ismerő
seivel, vendégeivel, Buzgósága nagy eredménnyel 
is járt, amennyiben Hajnal jezsuita páter segítségé
vel nemcsak saját családjának tagjait, hanem 29 fő
urat is megtérített. Legjelentősebb s talán legszemé
lyesebb tette Nádasdy Ferenc megtérítése volt, akit 
hosszú, fáradságos munkával sikerült a maga fel
fogásának megnyernie.

Mély hitéletet élő világiak közt az „athleta 
Christi” típusának számos képviselőjével találko
zunk. Ilyen volt Esterházy László is, ki a vezekényi 
csata előtt, melyben hősi halált halt, úgy nyilatko
zott: hogy Istenében inkább, mint fegyverében ve
tette reménységét, s ha Istennek úgy tetszik, hogy 
meghaljon, nem másért, hanem Istenért, uráért, ha
zájáért hal meg és így örömmel teszi le életét, 
elhivén, hogy a másvilágon igaz kereszténysége 
megjutalmaztatik. — Milyen más lelkiség nyilatko
zik meg ezekben a szavakban, mint a renaissance 
egyéni dicsőség vágyában! A „speculum fidelitatis' ’- 
nak, hűség tükrének elnevezett Koháry István ne
mes egyénisége is önmagában alakította ki a kor 
eszményét. Fülek várát védte ő Thökölynek és a 
töröknek ostromával szemben s mikor a már erősen 
megtizedelt és helyzetét teljesen reménytelennek 
látó őrség az ő tudta nélkül kiegyezett az ostromlók
kal szabad elvonulás feltétele alatt, Koháry akkor 
sem hajolt meg. Utolsónak hagyta el az őrségét 
vesztett várat, a feladás feltételeit nem írta alá, sőt 
éles szavakkal támadt Thökölyre, hogy egyéni 
nagyravágyásból ütött pártot uralkodója ellen és
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pusztítja hazáját. 38 hónapi embertelen börtön volt 
a jutalom merészségéért. Ezalatt ellenfele a rábeszé
lésnek, csábításnak, megfélemlítésnek minden esz
közét felhasználta arra, hogy a maga pártjára vonja, 
de hasztalan, Koháry mindvégig megőrizte hűségét, 
kitartását és önérzetét s szenvedéseit Isten akaratá
ban való teljes megnyugvással viselte.

Az őszinte és rendíthetetlen vallásos meggyőző
dés e kor protestáns magyarjainak is alapvető jel
lemvonása volt. II. Rákóczy György erdélyi fejede
lem asztalánál éppen olyan vallási viták folytak, 
mint amilyeneket Esterházy Miklósnál láttunk. 
Árva Bethlen Kata pedig, a XVIII. század nagy 
protestáns nőalakja maga írja naplójában, hogy mi
kor első férje, gróf Haller László hiába próbálta 
katolikus hitre téríteni s ,,látá, hogy semmire sem 
mehet, arra kért, hogy avagy csak Ígérjem rá maga
mat, hogy ha a pápista vallást igazabbnak fogom 
ismérni, arra állok, melyre én azt feleltem, hogy eb 
kötelezze kegyelmednek semmire is magát; mert ha 
én igazabbnak ismerném a pápista vallást, úgy nem 
az én férjemért, sem nem a kegyelmed javallásáért, 
hanem az igazságnak ismeretéért lennék én pápis
tává, de azt sem kegyelmed, sem más nem éri, Jiogy 
én vallásomat elhagyjam.” Később is azért imád
kozik, hogy egyetlen fia haljon meg, nehogy katoli
kus vallásban legyen kénytelen nevelni. „Szerettem 
ezt a gyermekemet — írja — felette nagy indulattal, 
úgy hogy anyának gyermekéhez való nagyobb sze- 
? eíetét kigondolni nem lehet; de szeretetem minden
kor Istenhez való fel fohászkodással volt, hogy az 
én Istenem vegye el én előlem, minek előtte a jó és 
gonosz között választást tudna tenni s ne engedje,
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hogy e világgal megmocskolja lelkét.” A gyermek 
halála után pedig ezt olvassuk naplójában. „Nagy 
örömem volt azon, hogy Isten engemet ebben meg
hallgatott, hogy az én kedves gyermekemet magá
hoz vevén, nem engedte, hogy vallásommal ellen
kező vallásban nevelkedjék fel.”

Az a nagy lendület, amellyel a XVII. század 
folyamán a magyar katolicizmus a restauráció mun
káját megkezdi, a protestantizmusnak fokról-fokra 
való visszaszorítását eredményezte. A munka nem 
volt könnyű. A polémiának kölcsönösen éles hangja, 
valamint a vallási mozgalmak politikai támogatása 
(Habsburgok a katolicizmust, erdélyi fejedelmek a 
protestantizmust) sokszor éppen inkább a meggyő
ződéshez való görcsös ragaszkodást segítette elő, 
mint a megértést. Mégis már a század végére gyö
keres változás állott be hazánkban a katolicizmus 
és protestantizmus arányát és súlyviszonyát illetően. 
Míg 1606-ban még a bécsi, majd 1645-ben a linzi 
béke lényeges jogokat tudott biztosítani a protestan
tizmusnak, addig a század végére már az az elv ér
vényesült, hogy csak a katolikus egyháznak lehet 
mindenhol nyilvános gyakorlatra joga, a protestán
sok csak. az ú. n. artikuláris, tehát törvénycikkekben 
kijelölt helyeken gyakorolhatták szabadon vallásu
kat, máshol prédikátort nem tarthattak, templomot 
nem építhettek, közös istentiszteletet nem végez
hettek.

Ezek az elvek azután az életben a XVIII. század 
folyamán kezdtek fokozatosan érvényesülni. A Rá- 
kóczi-felkelés még nagy mértékben akadályozta a 
katolikus előretörést, sok tekintetben lerombolta a 
katolicizmus már elért eredményeit és ismét szaba
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dabb mozgást biztosított a protestánsoknak, de 
III. Károly és Mária Terézia korában lassan az 
életbe mennek át a protestantizmust visszaszorító 
törvények. így például míg a XVIII. század elején 
a győri egyházmegye rábai kerületében 13 helyen 
folyt nyilvános protestáns vallásgyakorlat az arti- 
kuláris helyeken kívül, a szombathelyiben pedig 23- 
ban, a század végére majdnem kizárólag a kijelölt 
helyekre szorult vissza.

A hazai protestánsok a katolicizmus előrehala
dásában természetesen saját háttérbe szorulásukat 
tapasztalták. Elkeseredésüket az erőszakos intézke
dések nagy mértékben növelték, hiszen a helytartó- 
tanács, sőt a felsőbb fórumok is teljes erővel töre
kedtek a protestantizmus fokozatos kiszoritására. 
Általános jelenség ez ebben a korban. A reformáció 
és a katolikus restauráció hitbuzgó nemzedékei még 
távol álltak minden indifferentizmustól, elvi toleran
ciától. Katolikus és protestáns egyképen saját vallá
sában látta az igazság hordozóját és transzcendens 
okokból törekedett az ellenkező „eretnek”, illetőleg 
„bálványimádó” vallás megsemmisítésére. Gyakor
lati okokból való kényszerű megegyezések lehettek 
ugyan bizonyos időkben és bizonyos helyeken, de 
az elvi vallási türelmet csak a felvilágosodással be
következő vallási közömbösség hozta meg. Magyar- 
országon a mély barokk vallásosság sokkal tovább 
uralkodott, mint a nyugatabbra fekvő területeken, 
így a fölvilágosodás hatásai is később válnak érez- 
hetőekké. Hiszen Bécsben már régóta a voltaireia- 
nus szkepszis, egyházellenes gúny, minden földön
túli célt értetlenül kezelő racionalizmus uralkodott, 
az államtanácsban katolikus ellenes tendenciák lap-
Csapodi: A magyar barokk (16) 4
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pangtak, mikor még a magyarországi hatóságok a 
régi eszközökkel törekszenek a vallási egység hely
reállítására.

Mégis a katolicizmus szempontjából végered
ményben nem az állami támogatás volt igazán lénye
ges. A helytartótanács parancsszava eredményez
hette a protestantizmus megtörését, expanziójának 
megszűnését, vallási életének bomlását, de nem 
eredményezhette azt a csodálatos mélységű vallási 
életet, hithűséget, amely a barokk katolicizmusnak 
jellemvonása.

Ez az elmélyülő vallásosság a teljesen hivatásá
nak élő magyar papságnak az érdeme. A főpapok 
jövedelmeiket nem saját egyéni céljaikra használják 
fel, hanem az egyház érdekében. így tudnak azután 
olyan csodálatosan gazdag alapításokat tenni, ame
lyek lehetővé teszik a papképzésnek nagyarányú 
megindítását és ezzel orvosolják a legnagyobb fo
gyatkozást, a súlyos paphiányt, de amellett nem fe
ledkeznek meg templomok építéséről és az egyházi 
életet szolgáló más intézkedésekről sem. így például 
Pázmány Péter érseksége idejében kb. egy millió 
forint értéket fordított különféle alapítványokra. 
Ezek közt szerepelnek: Nagyszombatban két ház 
vásárlása fiúnevelő intézet számára, kolostorépítés 
Körmöcbányán, két ház Bécsben alapítandó pap
növelde (Pazmaneum) számára, ugyanennek több 
mint százezer forintos alapítvány, a nagyszombati 
nemesi konviktus berendezése és fönntartásáról való 
gondoskodás, alapítvány az Oltáriszentség tisztele
tének emelésére, valamint a római kollégium növen
dékeinek útiköltségére, a pozsonyi kollégium beren
dezése 50.000 frt.-on, ferencrendi zárda-alapítás
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Érsekújváron, apácakolostoré Pozsonyban, a nagy- 
szombati székesegyház restaurációja, a nagyszom
bati papnevelő intézet berendezése és fenntartása, 
valamint sok más egyéb s hogy utolsóként említsük 
életének talán legnagyobb jelentőségű művét, a 
nagyszombati egyetemnek megalapítását.

Pázmány nem áll egyedül ezen a téren, XVII. és 
XVIII. századi püspöktársai méltán sorakoznak 
melléje; Padányi Biró Márton veszprémi püspök 
(1744—62) működése alatt 93 templom épül egy
házmegyéjében, 112 régit pedig helyreállítanak s 
maga a püspök 240.000 forintot költött ezekre kész
pénzben, nem is számítva azt a rengeteg nyersanya
got, épületfát stb., amit egyházi birtokaiból adomá
nyozott erre a célra. Ugyancsak ő 87 plébániát ala
pított, 27 helynek adott iskolamestert és 129 papot 
nevelt egyházmegyéje számára. Zichy Ferenc gróf 
győri püspök (1743—83) szintén százezreket köl
tött templomokra és plébániákra, részben saját csa
ládi vagyonát is erre fordította, de a szegények tá
mogatására is több mint 200.000 forintot juttatott. 
Pedig ezek az említett nevek csak önkényesen ki
ragadott példák, hozzájuk számtalan más főpap al
kotásait csatolhatnánk.

Ezekben a barokk főpapokban azonban nem lát
hatunk egyszerűen csak nagy alapítókat, szervező
ket, hiszen az még egymagában nem vezetett volna 
eredményre, hanem életüknek személyes példaadá
sával és a hatóságuk alá tartozó egyháziaknak ellen
őrzésével gondoskodtak arról, hogy nyájuk jó pász
torokra legyen bízva. így az említett Zichy Ferenc 
maga évente kétszer végzett tíz napos lelkigyakor
latot és papjától is megkívánta az évente egyszer
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végzett nyolcnapos exercitiumot, hogy hitben és er
kölcsben mindjobban elmélyüljenek. Általában ca
nonica visitatiók, esperesi jelentések korszakunkban 
mindenhol arról számolnak be, hogy az egyházi 
férfiak hivatásuknak megfelelő életet élnek, „aláza
tos”, „tisztaéletű”, „békés természetű”, „tudomány
szerető” és hasonló jelzőkkel emlékeznek meg a 
plébánosokról.

Ez a képzett és hivatásának élő világi papság 
a XVIII. században számában meggyarapodva 
mind nagyobb részt vesz a katolikus hitélet kialakí
tásában, de mellettük a szerzetesek, elsősorban a 
jezsuiták és ferencesek pasztorációs munkája marad 
a legjelentősebb. Nagy tömegek megdolgozására 
eszközül a jezsuiták főként a missziókat, a ference
sek a búcsújárásokat használták fel, a barokk hit
élet két legjellemzőbb megnyilvánulását.

A missziós páterek állandóan járták az országot 
és az egyes állomásokon több napon keresztül tar
tottak beszédeket. Ilyen helyeken természetesen 
nemcsak az illető község népe gyűlt össze, hogy 
résztvegyen a lelkigyakorláton, hanem az egész kör
nyék katolikus lakossága felvonult, zászló alatt, plé
bánosa vezetésével. 10, 15, sőt 30.000 főnyi tömeg 
hallgatta sokszor a misszionáriust. Ilyen nagy kö
zönség persze templomba nem fért be, azért a be
szédek legtöbbnyire a szabadban folytak, a falu fő
terén, vagy máshol, s úgy hallgatják az egy-két- 
három órahosszat tartó szónoklatokat.

Ezeknek a misszióknak nem térítés volt a fölada
tuk, bár időnként mindig előfordult, hogy beszédek 
alkalmával a hallgatóság közt résztvevő protestán
sok katalizáltak, hanem a hívőket mélyítették el er-
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kölcsi és vallási életükben. Nem polemizálnak tehát 
a páterek, nem hitigazságokat fejtegetnek, hanem 
megrögzött hibákat irtogatnak. Az egyéni szuggesz- 
tív ráhatás és mély pszichológiai ismeretek minden 
eszközét fölhasználják a lelkek megmozgatására. 
Nem szépen hangzó, de üres szavakat akartak kö
zölni, de nem is pusztán racionális megfontolást, 
hanem a vallásos érzést szenvedéllyé fokozták föl. 
Ez a minden más érzést elsöprő vallásos élmény, az 
egyénnek minden lelki képességével való belekap- 
csolódása a tömeg együttes áhítatába a barokk val
lásos élet föltűnő jellemvonása.

Meghonosul nálunk is az olasz Segnieri Pál kez
deményezése: lelkigyakorlatok alkalmával tövis
koronás, kereszthordozó, önostorozó bűnbánók föl
vonulásai, amelyekben a misszionáriusok járnak elől 
jó példával, kíméletlenül sanyargatva önmagukat. 
Ezek a talán ma külsőségesnek látszó, de valójában 
mely lelki átélésből fakadó jelenetek és a beszédek
nek kitűnő pszichológiai felépítése, a fantáziára 
élénken ható képei páratlan hatást gyakoroltak a 
hallgatóságra. Megrögzött bűnösök térnek meg hir
telen, nyilvános bünvallomások történnek. Mikor a 
páter a szülők és gyermekek kötelességeiről beszél 
egy helyen, felnőtt fiúk borulnak szüleik lábához s 
úgy kérnek bocsánatot tőlük. Máshol a földesúr 
könnyezve kér bocsánatot jobbágyaitól ellenük el
követett vétkeiért. Ellopott pénzek kerülnek vissza 
missziók után, erkölcstelen képeket, könyveket, ba
bonás eszközöket égetnek el tömegesen, káromko
dásról, iszákosságról mondanak le. Veszprémben 
például egy előkelő férfi nyilvánosság előtt meg
ígérte, hogy többé nem káromkodik és mindenkit
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fölhatalmazott, hogy ha ezt a bűnét ismét elköveti, 
pofonüthetik. Máshol egy gazdag és előkelő, de 
iszákos férfi üres hordót vitt a sokaság előtt és úgy 
ígérte meg, hogy többé egyáltalán nem iszik. Mikor 
Eperjesen Szabó István Krisztus szenvedéseiről be
szél, a férfiak sírnak és sóhajtoznak, úgy bánják 
bűnieket. Sokan mindjárt életgyónást végeznek. 
Lajtapordányon a horvát lakosság valósággal betör 
éjjel a misszionárius lakására, mert most mindjárt 
gyónni akarnak. Erdélyben a székelyek nagy buz- 
gósága (,,fervor Hungarorum” ) a misszionáriust is 
mélyen megindítja. Ügy tekintenek rá ezek, mintha 
egyenesen az égből jött volna hozzájuk, összegyűj
tik és emlék gyanánt őrzik az ostorozáskor kihullott 
vércseppjeit, ruhája szegélyét csókolgatják, távo
záskor pedig könnyes szemmel követik távozó alak
ját, míg csak el nem tűnik tekintetük elől.

A missziókat befejező engesztelő körmeneteken 
mély megindultságra valló külsőségek közt vesz 
részt az egész hallgatóság. Töviskoronával fejükön, 
óriási kereszteket, láncokat, köteleket, köveket hor
doznak, vezeklő ruhát öltenek, közben mozsárdur
rogás, dobpergés, sírás, jajgatás hallatszik minden
felé, az érzelmi momentumoknak olyan fölfokozott 
mértéke, melyet ma már elképzelni is alig tudunk. 
A vallásos élmény erre az időre minden válaszfalat 
lerombol földesúr és nép között, mindnyájan tuda
tában vannak annak, hogy ők egyformán csak bű
nös emberek, akik Isten irgalmáért esedeznek. így 
az egervári misszión gróf Széchenyi Ignác szőr
zsákba öltözve, fején töviskoszorúval, vállán súlyos 
kereszttel vesz részt az engesztelő körmenetben. 
Rohoncon Batthyány Lipót kancellár megy a menet.



élén, kezében feszület s közben az olvasót imád- 
kozza.

A missziókéhoz hasonló eredményes hatást gya
koroltak a kor hitéletére nézve a búcsújárások. 
Nagy népszerűségüket mutatja, hogy mai búcsú
járó helyeink legnagyobb része a barokk korból 
ered (Mária-Besnyő, Mária-Gyűd, Mária-Pócs, 
Mária-Radna). Ezek is nagy tömegeket mozgattak 
meg és elsősorban a Mária-kultusz segítségével ha
tottak a vallásos élet elmélyítésére. Fényes külső
ségeikkel az engesztelő körmeneteket is felülmúlták, 
annál is inkább, mert ezekben nem a bánat alap
hangulata uralkodott, hanem az örömé.

A missziókon és búcsújárásokon kívül a barokk 
vallásos életnek lényeges alkotórészei voltak a né
pies vallási társulatok. Ezeknek a föladata volt az 
előbbiek egyszeri fölrázó hatását állandósítani és 
biztosítani a folytonos, tudatos hitéletet az egyesek
ben, de egyben a kollektív vallásos szellemet is éb
ren tartani. E kor emberének ugyanis a vallás éppen 
nem csak magánügy, hanem az élet minden vonat
kozását átható szellemi megnyilvánulás. A vallás a 
világi életnek is központjában áll, nyilvános tény
kedései tehát a világi közületeket is együttes rész
vételre bírják. Ugyanezt kívánta meg a kölcsönös 
felelősség érzése, közös vallási gyakorlatokkal buz
dítani, együtt tartani, elmélyülésre bírni a gyöngéb
beket vagy lanyhábbakat is.

A laikus vallásos társulatoknak egész tömegével 
találkozunk ebben az időben. Legnevezetesebb köz
tük a jezsuiták Mária-kongregációja, az aktív vallási 
élet legmagasabb iskolája, mely tagjaitól nemcsak 
önmegszentelést, hanem apostolkodást is kíván. A
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Mária-kongregációk a Mária-erények: alázatosság, 
tisztaság, felebaráti szeretet, lelki erősség, fegyel
mezettség kialakításával katolikus elitnevelésre tö
rekedtek a társadalom minden osztályában. Főleg 
az ifjúság körében értek el páratlan eredményeket. 
Nem csoda, hogy e korszak nagy magyar katoliku
sai elsősorban tagjaik közül kerültek ki; hogy csak 
néhányat említsünk: Eszterházy Miklós és Pál ná
dorok, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc stb.

A kongregációk a vallásos pedagógiának leg
kiválóbb eszközeivel dolgoztak. Tisztségeik válasz
tásában önkormányzatot engedtek a tagoknak, je
lentős mértékben bekapcsolták őket a karitatív 
munkásságba. Kórházakat és betegeket látogattak, 
a böjtölés alatt maguktól megvont ételt a szegények 
közt osztották ki, de a szegényeknek nemcsak testi, 
hanem lelki javáról sem feledkeztek meg. Az ifjú 
lelkek fogékonyan reagáltak a kongregációban ka
pott indításokra és egyesek az aszkézist egészen 
hősi fokban gyakorolták. Hallunk ciliciumviselésről, 
tövises korbáccsal való önostorozásokról, önkéntes 
önmegalázásokról.

A Mária-kongregációkon kívül a hasonló jellegű 
vallásos társulatoknak egész tömegével találkozunk, 
melyek mindegyike valamely külön célt tűzött ki 
tagjai elé. Ilyen volt a Congregatio S. Michaelis a 
jó halálra való előkészületre, a Congregatio cate- 
chetica, melyben világiak oktatták a gyermekeket a 
hit elemeire. Az Oltáriszentség tiszteletét a Congre
gatio Sanctissimi Corporis Christi terjesztette. Vol
tak confraternitasok Szent József, Szent Sebestyén, 
Nepomuki Szent János tiszteletére. Egyike a legel
terjedtebbeknek volt a Szentháromság társulat, me-
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lyet P. Biró Márton honosított meg egyházmegyéje 
minden plébániája mellett; szegények és gazdagok, 
egyszerűek és előkelők együtt voltak benne, közö
sen végezték előírt testületi ájtatosságaikat és közö
sen fejtettek ki szociális működést. Adományaikból 
szegény gyermekeket neveltetnek és gondoskodnak 
a betegek ingyenes gyógyításáról.

Búcsújárások, körmenetek, vallásos társulatok 
közös istentiszteletei mind a barokkra annyira jel
lemző szubjektív, népies ájtatosságok elterjedését 
vonták maguk után. Ezek az erősen érzelmi beállí
tottságú emberek inkább a népies vallási gya
korlatokban érzik legjobban egyéniségük meg
nyilvánulását. A szentmisén való részvétel magától 
értetődő kötelesség nekik, mégis érzelmeiket inkább 
a körmenetek, szentek tiszteletére végzett ájtatossá
gok, szentségimádás, litániák, rózsafűzér imádko
zása ragadják meg. Az olvasó-imádság annyira el
terjedt, hogy például a székelyekről azt olvassuk, 
hogy állandóan magukkal hordják a rózsafüzért, ezt 
mondják a mezőre menet, este pedig a családok 
együtt imádkozzák.

E kor kételyektől meg nem támadott, töretlen 
hitű emberei az élet minden vonatkozására Isten 
segítségét kérik és minden eseményben a Teremtő 
akaratának, könyörületének megnyilvánulását, a 
szentek közbenjárásának eredményét látják. Ezért 
buzgón használják a szentelményeket, Mária-vizét, 
Szent Ignác-vizét stb., hogy azokkal a szentek köz
benjárását, Isten kegyelmét kieszközöljék. Ez a 
nagy túlvilági bizalom, a tömeges szentségekhez 
járulás — húsvétkor és karácsonykor mondhatni 
mindenki, azonkívül sokan Mária-ünnepekkor és
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máskor, — a mély bűntudat és a megjavulás szen
vedélyes vágya, mind annak a jele, hogy a XVIII. 
század a polémia helyett már mennyire a belső el
mélyülés kora a magyar katolicizmusban.

Ez a nem kifelé, hanem befelé fordult hit 
nyilatkozik meg a szentek nagyfokú tiszteletében 
is, akiket példaképnek választanak és közbenjárá
sukban bíznak. Meghonosodik természetesen a je
zsuita szentek kultusza, főleg Szent Ignácé, Xavéri 
Szent Ferencé és Szent Alajosé. Ezeknél azonban 
sokkal jellemzőbb nálunk a magyar szentek tiszte
lete. Művészi ábrázolásokban éppen úgy elsősorban 
a szent királyok, István és László alakjaival találko
zunk leggyakrabban, mint szentbeszédekben vagy 
iskoladrámákban. Hogy mennyire a magyar szentek 
kultuszát tekintették már akkor is fő megkülönböz
tető vonásnak a külföldtől, Ausztriától is, mutatja 
az az eset is, mikor a XVIII. század elején egy az 
osztrák határ közelében fekvő, vitás hovatartozan- 
dóságú községet azért ítélnek meg végeredményben 
Magyarországnak, mert Szent István szobra van 
benne, tehát kétségtelennek tartják, hogy az Ma
gyarországhoz tartozott.

A szentek kultuszára a Mária-tisztelet teszi fel 
a koronát. A Patrona Hungariae-t korábbi száza
dokban is királynőjének tekintette a magyar katoli
cizmus, de az a mély, bensőséges hódolat, amellyel 
ekkor találkozunk, a magyar barokk vallási élet 
egyik legszebb megnyilatkozása. Egyéni életükben 
éppen úgy az ő vezetésére bízzák magukat, mint az 
ország javát is tőle várják, ez a legnemesebb női 
ideál a magyar barokk hősi eszménye is. Tiszteleté
nek megnyilvánulásai lépten-nyomon szemünkbe
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ötlenek. Mária képét vésetik kardok pengéjére. 
Sopron megyében a XVII. század második felében 
66 oltárkép közül 20 Máriát ábrázolja (a többi 
szenteket együttvéve 18). Esterházy Pál nádor 
minden vára és kastélya kapuja fölé Mária-szobrot 
állíttatott és úgy rendelkezett, hogy előttük minden 
szombaton mécsest gyújtsanak. Végrendeletében 
pedig úgy intézkedett, hogy koporsója födelének 
belső lapjára, a feje fölé Mária képét tegyék. 
Hasonló adatokat ezer és ezerszámra sorolhatnánk 
föl. Hogy Szűz Mária tisztelete milyen mélyen élt 
e kor katolikus magyarjainak lelkében, hogy gondo
latvilágukat mennyire átjárta, mutatja a Regnum 
Marianum eszméje, mely régi hagyományhoz csat
lakozik ugyan, de egészen sajátos magyar állam- 
felfogást alakít ki ebben az időben.

Államfelfogás
Mátyás király rövidéletű kísérlete, hogy a kö

zépkori hűbéri-rendi állam helyére a renaissance 
központosított, lényegében abszolutista hatalmát 
állítsa, halálával megsemmisült s ismét a rendek 
vállalkoztak arra, hogy az ország sorsának felelős
ségét vállukra vegyék. Magyar abszolutizmus és 
magyar rendiség váltották fel egymást.

Mohács után azonban gyökerestől megváltozik 
a helyzet. Az egyelőre még gyenge, de hatalmában 
egyre erősödő királyi hatalom külföldön székel, 
egyre távolabb kerül a magyar érdekek közvetlen 
átérzésétől s mikor a XVII. század folyamán a kor 
eszményének meg felelőleg addig soha nem látott 
abszolutizmusra jut, a magyar nemzet önállóságát
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sokszor már létében fenyegeti. Ezért van az, hogy 
bár a barokk kor embere talán minden más kor 
gyermekénél inkább tudatában volt az uralkodói 
hatalom isteni eredetének, a nyugati magyarság is 
egész múltjának hagyományos királyhűsége ellenére 
ösztönös életerővel a rendiségben látja meg fenn
maradásának egyedüli eszközét és a rendi-nemzeti 
szabadságokat éppen úgy természetfölötti érdek
körbe emeli, isteni rendelés alapján állónak hirdeti, 
mint a királyi méltóságot, s joggal, mert Magyar- 
országon a XVII—XVIII. században is a rendi sza
badságok, a rendek előjogai, függetlensége voltak 
egyedüli kifejezői, a rendek egyedüli hordozói a 
nemzeti önállóságnak s a nemzeti tudatnak.

A XVII. század harcai, majd a Rákóczi-felkelés 
után, a XVIII. század elejére végre bizonyos egyen
súlyi állapot jön létre király és nemzet, abszolutiz
mus és rendiség közt és ez az egyensúlyi helyzet 
alakítja ki gyakorlatilag is a magyar barokk állam- 
felfogásnak már korábban is megvolt, legjellem
zőbb és legeredetibb sajátosságát: feltétlen hódolat 
az Istentől rendelt s szinte félisteni magasságba 
helyezett királyi méltóság előtt és ugyanakkor a ne
mesi szabadságok örök érvényüségének érzete. A 
magyar barokk állameszmény tehát nem a korlátlan 
abszolutizmus, hanem a rendek és uralkodó hatal
mának egyensúlya.

A renaissance hagyománya, az államnak min
dennek, tehát az egyháznak is fölébe helyezése itt 
is érvényesült. Csakhogy az egyház és állam érdeke 
sokáig megegyezett és így az alapjában véve vesze
delmes ellentét nem robbant ki, sőt egyáltalán érez
hetővé sem vált.
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Az Istentől rendelt uralkodó, kinek személye a 
köztudatban nálunk is bizonyos mértékben fölszívta 
az állam fogalmát, egészen II. Józsefig lelkiismereti 
kötelességének érezte az egyház támogatását, a ka
tolikus vallás terjesztését, a protestantizmus meg
szüntetését s az államhatalom minden erejét erre 
használta fel. A személyes hitbeli meggyőződés 
tehát ugyanarra a működésre indítja, mint az állami 
mindenhatóságról vallott nézetek. Mikor azután a 
XVIII. századtól kezdve a laicizált állam már min
dig jobban csak saját önző érdekeiből támogatja az 
egyházat, az egy állam- egy vallás koncepció gya
korlati célszerűsége érdekében s a közigazgatási gé
pezet minden apró szekatúráját is felhasználja a 
protestantizmus elnyomására, akkor is még évtize
dekig alig tűnik ki, hogy a katolicizmusnak ez az 
állam-érdekű támogatása éppen az egyházra nézve 
rejt magában halálos veszedelmet.

Ez a veszedelem azonban csak II. József idejé
ben robbant ki, addig csak a felszín alatt lappangott. 
Az egyházat támogató állam tehát teljesen bele
illeszkedhetett a magyar barokk államfelfogásába, 
mert hiszen ez az állameszme, mint e kor minden 
más megnyilvánulása, szintén vallási alapon nyug
szik. Isten akaratából áll az uralkodó az ország élén, 
hatalma, méltósága megtámadhatatlan, annál in
kább, mert nem öncélú önkényuralom, hanem a val
lás és erkölcs korlátái között áll, a Teremtő előtt 
neki is meg kell alázkodnia.

Padányi Biró Márton veszprémi püspök, a ma
gyar barokk egyik legtisztább képviselője a követ
kezőképen fejezi ki ezt az álláspontot Mária Teréziá
hoz intézett szavaiban: ,,Jöjj el Mária Terézia föl-
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séges császárné és királyi királyné asszonyunk ma
gyar és csehországi örökös koronáiddal, hozz dicső
séget és tiszteletet az Qmak, hozz dicsőséget az Or 
nevének, imádjad az Urat az Ö szent udvarában 
és ezen királyi székben ülő, örökkön-örökké 
élő isteni Fölség előtt koronáidat letévén, mélységes 
alázatossággal és hálaadással leborulván, mondjad: 
Te Deum laudamus, Téged Isten dicsérünk, Téged 
Urunknak vallunk, Te vagy egyedül az Or és más 
nincsen kívüled.”

A királyt erényei képesítik méltóságának betöl
tésére: ,,Különb-különb-féle ékességek, mint annyi 
drága gyöngyök ékesítik, de leginkább a királyi 
széknek négy fő gyámoli, őrzői követik, kísérik ő 
fölségét, úgymint az irgalmasság, igazmondóság, 
igazság és békesség. Az irgalmasság jobb részrül 
megyen olajfa ággal, bal részrül az igazmondóság 
fején liliommal, elől az igazság mérő serpenyüvel, 
utol a békesség jó illatú szép virágokkal és termő 
gazdag buzakalászokkal teljes rakott kosárral.”

Legfőbb kötelessége természetesen a vallás, a 
katolikus egyház támogatása, védelme. De ezt kí
vánja saját érdeke is, mert aki nem erre a kősziklára 
épít, annak hatalma nem lesz tartós: „Az igaz eleven 
kősziklán, az erős szegletköven építtetett s az egész 
világra kiterjedett vitézkedő anyaszentegyház, a 
közönséges catholica római hit, annak meg feddhe
tetlen üdvösséges szent tudománya és ebben erősít- 
tetett isteni tisztelet, áj tatosság, a lelki jóknak gya
korlása és minden tökéletesség, ezek készítik, erősí
tik, támogatják, gyámolítják, ezek nélkül romlandók, 
veszendők, majd elenyészendők, semmivé leendők 
minden országok, erőtlenek minden hatalmasságok.
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Valaki ezen kősziklas fundamentomra nem épétett, 
azaz az igaz élő Istent az ö rendelése szerént nem 
tisztelte, soha senkinek nem volt, nem is lehet ál
landó birodalma.”

Ha tehát az uralkodó hatalma Istentől van, és 
azt az egyedül fontos célra, a vallás, az egyház cél
jaira használja fel, akkor nem lehet más állásfogla
lás vele szemben, mint a föltétien hódolat és hűség.

,,Te vagy most magyar nemzet — olvassuk 
ugyancsak Biró Mártonnak lelkes szavait — az a 
te királyi királynéd (t. i. Mária Terézia) körül való 
sok ékesség. Te vagy az a nagy és más nemzeteknek 
hívségét királyi királynédhoz való hívségeddel sok
kal fölül haladó, égig nevelkedő és az egész világra 
meglátható magas kősziklás, erős hegy.”

Ez a hűség-fogalom a törvényes király iránt, 
nyilvánul meg a XVII—XVIII. század magyarjai
nak írásaiban mindenfelé. Esterházy Miklós nádor 
azért fordul szembe Bethlen Gáborral, mert nem 
akar ,,törvénytelen fejedelmet édes eleink bő vérrel 
szerzett szabadságok ellen” uralni. De ugyanezt ol
vassuk majdnem egy századdal később az öreg 
Széchenyi György gróf levelében, ki a Rákóczi- 
felkelés elől menekülvén így ír: ,,Mi édes fiam uram 
Istenben bízván, ha szintén mindenünktől meg fosz
tatunk is, csak hűségben megmaradjunk, hazánkban 
is senki meg nem ítélhet.”

Ezért ítélik el olyan szenvedélyesen labanc
magyarok a Rákóczi-felkelést éppen úgy, mint a 
korábbiakat s csak a nemzetre vészthozó, egyéni 
nagyravágyást látnak benne, hiszen a törvényes, 
Istentől rendelt király ellen támadtak: ,,Isten szegé
nyese meg kegyelmes urunk ellenségeit — olvassuk
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egy 1703-i levélben — nyughatatlan elmék s monar
chiákra vágyódó, fölfuvalkodott, rossz vérek, az 
ártatlanoknak is veszedelmet hoznak nyakukra. Ott 
verje meg az Or Isten s szakassza nyakukat, ahol 
koholták intenciójukat, sok ártatlan fog ezért szen
vedni, remélem Isten ő szent fölsége kegyelmes 
urunkat nem hadja, dissipáltatnak azok az átkozott, 
hazánk pusztító, nem szabadító, fölfuvalkodott s 
monarchiákra vágyódó ellenségek.”

A hűséget erősítette az érdek is, a török vesze
delem okozta kényszerűség. Már a XVI. században 
ez juttatta a Habsburgokat Magyarország trónjára 
és ez a felfogás csendül ki a XVII. század felfogá
sából is.

Pázmány így fejezi ki szokásos tömörségével a 
nyugati magyarságnak ezt a politikai dogmáját: 
nekünk olyan uralkodóra van szükségünk, ,,az ki 
szomszédságunkban hozzánk közel lakik és oly ér
téke legyen, hogy Magyarországot oltalmazhassa az 
török ellen és körösztény fejedelmek atyafiságával 
oly erős legyen, hogy segítséget reményhessen, ha 
az török reánk rohanna. Annak okáért valaki Cseh
országot Morvával és Sziléziával, és mellette Ausz
triát Stiriával és Karinthiával bírni fogja, úgy tet
szik, hogy minékünk kíntelen ahoz fejünket hajta
nunk. Magyarország egyfelől német provinciákkal 
határos, másfelől az törökkel: lehetetlen, hogy Ma
gyarország erejével az két hatalmas fejedelemség 
között megmaradhasson, hanem avagy az pogány 
torkában köll esni, avagy az szomszéd keresztyén 
fejedelem szárnya alatt kell megnyugodni.”

Mikor azután a török iga alól csakugyan meg
történt végre a felszabadulás a Habsburgok segít
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ségével, akkor e felfogás hívei igazolva látták állás- 
pontjukat s a kényszerűséghez és a hűséghez ez
után új motívumként a hála járult.

A magyar barokk állameszmény, uralkodó és 
nemzet harmonikus összeforrása a Regnum Maria
num ideájában teljesedik ki. Magyarország Mária 
országa azóta, hogy Szent István az ő oltalmába 
ajánlotta. Ez talán a leggyakrabban visszatérő mo
tívum ennek a kornak gondolatvilágában. Prédiká
ciókban lépten-nyomon felbukkan ez a jelenet, az 
ország felajánlása; iskoladrámák szólnak róla, Má- 
ria-oltárok, képek, szobrok mellékalakjaiként szinte 
mindig találkozunk az országalapító király ábrázo
lásával. Mária tehát az ország védője, aki oltal
mazza minden szorongattatásban. „Nem erős várak
ban — olvassuk — nem a nemesi szabadságban és 
törvényekben fundáltatott ennek a hazának meg
maradása, hanem a Patrona Hungariae-n.”

„A Boldogságos Szűz — találjuk máshol — 
mintegy erős kőfal és erős bástya ezt az ő királyné 
asszonysága és oltalma alatt lévő magyar hazánkat 
pártfogó és védelmező hatalmas erejével kömyül 
vévén, mintegy erős bástyával békerítette, hogy 
minden veszedelmek, háborúságok, ínségek és nyo
morúságok ebbül az ő oltalmazása és védelmező 
pártfogása alatt lévő hazánkból kirekesztetvén, mi 
csendességben és békességben megmaradhassunk.” 

Igaz ugyan, hogy a magyarok nem követték 
mindig Szent István hagyományát, hanem bűneikkel, 
főként a protestantizmusra való áttéréssel, Mária 
tiszteletének elhanyagolásával magukra vonták 
Isten haragját, (ez a nemzeti bűntudat és kölcsönös 
vallási vádaskodás az ország bukásáért tovább él a
Csapódj: A magyar barokk (16) 5
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XVIII. század végéig) mégsem veszhet el Magyar- 
ország, mert ,,az irgalmasság anyjának oltalma alá 
futván, maradunk bátorságossan a bosszúálló Isten 
haragjának mennykövei között.” „Bukrosan árad
tak reánk a képtelen nyomorúságoknak habjai”. . . 
mégis ,,áll még most is Mária a mi földünkön, jár 
szüntelen a mi nyomorult ügyünk tengerének habjai 
között. Védelmezi még országunkban az igaz hitet, 
oltalmazza kegyesen igaz tisztelőit.” Ebből a fel
fogásból önként következik a végső tanulság e kor 
katolikus magyarjai számára: ,,Öh nem haza fia, 
valaki nem Boldog Asszony szolgája.”

De nemcsak a magyar nemzet minden tagja 
Mária alattvalója a Regnum Marianum eszméje 
szerint, hanem az uralkodó is. ,,A Szent korona — 
olvassuk Csete István jezsuita egyik munkájában — 
nem test és vér szerint való örökség, hanem a Bol
dog Asszony kezéből adatik, kinek tetszik . . .  Az 
okáért vagy apostoli legyen, vagy apostoli férfiú, 
ki a katolikus hitet oltalmazza és előmozdítja, az 
istentiszteletet, Szűz Mária tiszteletét gyarapítja, 
különben a korona kövei nem ékesítenék homlokát, 
hanem terhelnék lelkiismeretét.”

A Regnum Marianum eszméje és az egész 
transzcendens államfelfogás azonban nemcsak a 
nemzetet és uralkodót foglalta egységbe, hanem al
kalmas volt arra is, hogy a vallásos szférába emelt 
állameszményben egyesítse a magyarsággal a nem 
magyar nyelvű országlakókat is. Patrona Hungáriáé 
Magyarország minden fiának védője, az iránta való 
tiszteletre s az ő védelmére bízott ország iránti hű
ségre tehát mindenki kötelezve van. Ez a vallásos
hazafias államelmélet tehát a Szent Korona tanához
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hasonló egységesítő hatást gyakorolt és a magyar 
múlt hagyományainak hangoztatásával és egyúttal 
transzcendens fénnyel való körülvételével hozzájá
rult a magyarság vezetőszerepének biztosításához 
abban az időben, mikor a török hódoltság emberirtó 
hatásaként a magyar faj már közel volt ahhoz, hogy 
kisebbséggé váljék saját országában.

Az államfelfogáshoz hasonlóan a kor társada
lomszemlélete is sajátos, magyar, barokk jelleget 
öltött.

T ársadalom

Valamely kor szellemisége mélyen benne gyöke
rezik annak társadalmi struktúrájában. Ahhoz, hogy 
valamely nagy történelmi eszmeáramlat és életstílus 
meghonosulhasson, a társadalmi berendezkedés és 
ezzel kapcsolatban a társadalomszemléletnek is 
megfelelő adottságai szükségesek. Ha ezek hiány
zanak, az egész új áramlat nem érvényesül, külön
ben pedig a megfelelő adottságok szerint átalakul. 
A barokk műveltség csak rétegzett, arisztokratikus 
szervezetű társadalomban talál megfelelő alapot 
magának. Ahol anyagilag és erkölcsileg független 
vezető rétegek vannak, melyek hatalmuknál, gaz
dagságuknál, műveltségűnél fogva fölötte tudnak 
állni a társadalom nagy tömegeinek, annak veze
tőivé tudtak lenni, anyagi erejüknél fogva képesek 
a művelődés- és művészetpártolásra és önmagukban 
képesek megvalósítani a barokk-megkövetelte fényt 
és pompát.

Szürke, polgári, demokratikus társadalmak ide
genül állnak a barokkal szemben, bármilyen gazda

5*
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gok is. Egyszerű, takarékos lényük nem kívánja, sőt 
elítéli a barokk tobzódást a pompában, a hősi ideál 
idegen a polgár békés nyugalmának, számító gyűj
tögetésének; egyik ember a másik fölött nem rendel
kezik különösebb tekintéllyel s az egy kézben egye
sülő nagy vagyoni erő hiányában a művészetek oly 
fokozott pártolásáról sem lehet szó, mint nagybirto
kos arisztikrácia szinte korlátlan lehetőségei eseté
ben. Jellemző példája ennek a polgári kultúrának a 
puritán-protestáns Hollandia.

A magyar társadalom arisztokratikus tagoltsága 
ellenben teljes mértékben kedvező talaja volt a ba
rokk műveltségnek. Sőt magyar udvari élet hiányá
ban ezek a főpapi és főúri rezidenciák lesznek a 
barokk szellem kisugárzó központjai. II. Rákóczi 
Ferenc udvarában ugyan rövid időre megvalósul a 
magyar barokk fejedelmi központ, melynek szer
tartásos, színpompás világában, fényes felvonulásai
ban tiszta magyar barokk élettel találkozunk; mind
ez azonban a felkelés sikertelensége folytán rövid 
epizóddá lett, a további fejlődésre nem hatott. 
Mégis megvan az a jelentősége a nemzeti életben, 
hogy a magyarság megmutatta, hogy magában is 
képes az új európai életstílusnak megfelelő uralko
dói központ megteremtésére.

A magyar társadalom a XVII—XVIII. század
ban továbbra is a rendiség világában él. Főpapság, 
főnemesség, köznemesség alkotják a nemzetet, nem
csak közjogi felfogás szerint, hanem a nemzet tuda
tos életében elfoglalt szerepüknél fogva is. Igaz 
ugyan, hogy a főurak katonai állása, az ország vé- 
demében elfoglalt jelentősége a XVII. században 
erősen megcsappant, a XVIII.-ban pedig teljesen
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megszűnt, mégis a főúri osztály tekintélyét telje
sen fenn tudta tartani, ö k  töltötték be továbbra is 
az országos méltóságokat és minden jelentős hiva
tali állást. Mégsem váltak hivatalnok-nemességgé, 
hanem nagy földbirtokaik biztosította anyagi füg
getlenségük alapján továbbra is képesek voltak arra, 
hogy a nemzeti önállóság, a rendi érdek képviselői, 
az egyház és művelődés támaszai legyenek. Igazi 
nagy urak, akik egész országrészek irányítását tart
ják kezükben. Vagyonuk megadja nekik a lehetősé
get arra, hogy a barokk minden fényűzésével körül
vegyék magukat és fényes udvartartásukkal messze 
elkülönüljenek alsóbb társadalmi osztályoktól. Ez a 
vagyoni erő, műveltség, legtöbbjüknél igazi erkölcsi 
nagyság és mély vallásosság megingathatatlan ve
zető állást és tekintélyt biztosított számukra az 
egész magyar társadalomban, az országnak a török 
alól való fölszabadulásával meginduló munkásságuk 
pedig, mellyel az elpusztult területeket benépesítet
ték, az évszázados ugarokból ismét termőföldet al
kottak, sívár pusztaságokon falvakat, városokat 
emeltek és azokat ismét bekapcsolták a magyar 
életbe, ezzel a munkásságukkal a nemzet megerősö
désében, életében döntő befolyású szerepet ját
szottak.

A tagozott, rendi társadalom a magyar barokk 
embere előtt valami Istentől rendelt, megváltoztat
hatatlan természeti törvénynek tűnt fel, amelyben 
minden osztály a fölötte levőnek alá van rendelve 
és mindegyiknek megvan a maga szerepe a nemzet 
életében. így olvassuk P. Biró Márton Firmamen
tum regnorum c. művében a szentírási aranyfejű, 
cseréplábú szobornak a magyar társadalmat jelké-
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pező változataként: „Ti egyházi és világi hercegek 
és grófok, nagyságos urak és minden méltóságok, ti 
vattok ezen fenn álló képnek és magyar nemzetnek 
arany feje, mert mély tudomány tokkal mint magni 
consilii angeli, a nagy tanácsnak angyali, ti tartjá
tok, vezérlitek, igazgatjátok ezt a hazát és nemzetet. 
Ezen az arany főn értetnek az egyházi és szerzetes 
apostoli férfiak is, mert az Istennek igéjét hirdetve, 
a népet büntül rettentve és a lelki jóknak követésére 
édesgetvén és más közjóknak is előmozdításában 
serénykedvén, ezek is fejekkel és eszekkel fáradoz
nak hazánknak és nemzetünknek bódogulásában. Ti 
Tekéntetes Fő fő rendek, jószágos és armalista, 
nemesi státusok, ti vattok ezen képnek ezüst méllyé, 
ezüst karjai, mert a ti mellyetek, a ti szíveiteknek 
hajléki, sőt a ti szívetek mindenkor a ti királyi ki
rálynétokhoz és nemzetetekhez igaz szívbéli szere
tettel gerjedez és ily buzgó szeretettel gerjedezvén, 
a ti karjaitok, a ti kezeitek karddal és calamussal 
jussát és szabadságát oltalmazzák nemzetünknek”; 
és így tovább következnek a királyi városok és 
„minden magyar vitézlő rendek”.

Mint itt is láthatjuk, ez a társadalmi rend a kor 
szemlélője előtt nemcsak isteni rendelésnek, ha
nem erkölcsi alapon állónak is tűnik fel. Nem 
egyszerűen születés és vagyon, hanem elsősor
ban magasabb erkölcsiség tekintélyüknek az 
alapja. így olvassuk máshol, hogy „érsekek, püspö
kök, ország zászlós urai, grófok és más közönséges 
zászlós urak . . . mint valamely magos, nagy hegyek 
vérséggel, hívséggel, érdemekkel és innen szárma
zott méltósággal egyebeket följebb haladván s föl
jebb emelkedvén, szentséges példaadással és böl
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csességgel a törvénynek mértéke szerént másokat is 
igazgatnak, oktatnak, szoktatnak.”

Természetes, hogy — a rendiség virágkorában 
lévén — a jobbágy nem kap helyet a nemzetben, 
mely csak a kiváltságos rendek foglalata az akkori 
közjogi fölfogás szerint. A „misera plebs contri
buens” alacsony helyzete azonban ezek szerint szin
tén Isten és a természet rendelése, mint olvassuk: 
,,Az Isten, a természet, a király és maga az ország 
kötelez minden parasztokat és nemteleneket az adó
fizetésre.”

Hogy a jobbágynak, ha nem is személyisége, 
mert azt a közös vallás kapcsolata a földesúrhoz 
emelte, hanem társadalmi helyzete és jogi mivolta 
milyen mélyen állt a nemesség öntudatos szemlélete 
előtt, annak igen jellemző példájaként egy pré
dikáció szövegét hozhatjuk fel, amely az ősszülők 
bűnét a nemes-jobbágy viszonnyal teszi érthetővé: 
„Óh boldogtalan óra — olvassuk — eredendő ne
mességérül elfeledkezvén, nagy goromba parasztsá
got követett el (Adám), mert által hágta, megszegte 
az Istennek parancsolatját és ugyanezen nagy go
romba parasztságért azon eredendő nemességéből 
és ily nagy uraságábul kivetkőztetvén, polgárságra, 
parasztságra, szántó, vető, véres verítékes, nyomo- 
rúlt életre kárhoztatott.” Az Qr azt mondta: ekkor: 
„szolgáló, örökös jobbágyok, paraszt emberek lesz
tek és e világi nyomorult, paraszti rövid élet után 
minnyájan meghaltok.” Isten mégis megkönyörült 
az emberen, mert bár Krisztus „úri módon, bátor- 
ságos, nyugodalmas, csendes életben élhetett 
volna”, mégis megszánt minket, „hozzánk hasonló 
szolgai formában . . . paraszt ruhában öltözött. . .  és
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ez által örökös nemesi szabadság adattatott az 
Istentől.”

Azt a nagy szakadékot, ami így a kor társada
lomszemléletében a nemességet a jobbágyságtól el
választotta, a vallásos szellem enyhítette azonban 
és nem engedte azt, hogy a társadalmi erőkülönbö
zetek ridegen érvényesüljenek. A közös vallási él
mény, az együtt végzett ájtatossági gyakorlatok, 
amelyeken vezeklő ruhában vettek részt együtt 
földesurak és parasztok, a lélek egyforma örök 
értékűségének érzete, az Isten előtti egyenlőség és 
gyarlóság átérzése a világi életre sem maradt hatás
talan. Megható esetekről olvasunk ezzel kapcsolat
ban. Pl. Batthyány Imre, a kancellár fia, három agg 
protestáns jobbágyát, akik egy misszió hatása alatt 
katolizáltak, örömében napokon keresztül látja ven
dégül saját asztalánál, majd hatlovas hintón viszi 
haza őket kunyhójukba. Egyik Esterházy Kismar
tonban kórházat alapít 35.000 frt. költséggel első
sorban saját elszegényedett, beteg jobbágyai és 
cselédei számára.

Természetes, hogy a társadalmi állapotok tuda
tos átalakítására való törekvést, modem szociálpoli
tikát anakronizmus volna számonkérni ezen a régi 
korszakon, de ami a karitatív gondoskodást, a sze
gények ellátását illeti, szinte páratlan, amit a barokk 
kor alkotott. Az országban szerteszét mindenfelé 
egyházi alapítású szegényházakat találunk. Gróf 
Zichy Ferenc győri püspök egymaga több mint 
200.000 forintot költött szegények támogatására. 
Esterházy Miklós nádor végrendeletében meg
hagyja, hogy ne emeljenek neki költséges emléket, 
,.hanem osztassék inkább alamizsnában azon sze
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gény koldusok és religiosusok közében.” Egyes pél
dák csak ezek, de tömegesen lehetne folytatni ha
sonló szép megnyilvánulásait a keresztény felebaráti 
szeretetnek, jeléül annak, hogy a főúri élet pompája 
nem tette érzéketlenné a földesurat a szegénység 
szenvedései iránt, a nagy vagyon kísértése nem 
tudta egészen a föld felé vonni a mély vallásos életet 
élő vezető rétegeket. Szép bizonyságai ennek Ester
házy Miklós sorai: „Hallj könyörgést Uram, a te bű
nös szolgádtól és engedj szent nevedért, hogy a Te 
szent Felségedtől elvett világi javaimmal magam is 
úgy éljek mind az én utolsó órámig, hogy ezekben 
való sáfárkodásomnak tiszte előttem forogván, az 
én szemeimet Tőled elszakasztván, magához ne 
vonja, hanem mindezekben mind éltem s mind utolsó 
órám és elmém a Te szent nevednek dicsérete le
gyen.”
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A  barokkra vonatkozó bö külföldi irodalomból és a 
XVII—XVIII. század magyar művelődéstörténetét érintő 
földolgozásokból ezen a helyen csak a legszükségesebbeket 
említjük meg és nem térhetünk ki mindazokra, amelyeknek 
ezen összefoglalás megírásakor hasznát vettük.

A külföldi irodalomból alapvető fontosságú: Werner Weis- 
bach: Der Barokk als Kunst der Gegenreformation. Berlin, 
1921. Első rendszeres összefoglalása a problémáknak, hibája 
azonban, hogy túlságosan csak a művészettörténet szempont
jából indul ki és elsősorban a műalkotásokról akarja leolvasni 
a kor egész szellemiségét, ami sok téves belemagyarázásra ad 
alkalmat. Az 1933-ig megjelent barokk-művekről jó össze
foglalást ad Joó Tibor cikke (Újabb felfogások a barokkról, 
Magyar Szemle, 1933. III. 146— 156. 1.), azokat tehát itt nem 
említjük meg. Az újabb irodalomból elsősorban Gustav Schnü~ 
rer nagyszabású munkáját kell kiemelnünk: Katholische Kirche 
und Kultur in der Barokkzeit, Paderborn, 1937. Jó hasznát 
lehet venni két rövid összefoglalásnak: Heinrich Schalter: Die 
W elt des Barokk, München, 1936 és Josef Weingartner: Der 
Geist des Barokk. Augsburg, 1925. Az általunk bárokként 
tárgyalt műveltségtől eltérő XVII. századi kultúrára nézve ld.: 
Huizinga: Holländische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts. 
Jena, 1933.

A magyar barokk főműve a Hóman-Szekfű: Magyar tör-
74
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ténet eddig megjelent három kiadása VI., ill. IV. kötet (az 
ott közölt bőséges irodalom minden további kutató számára 
nélkülözhetetlen). Az itt kifejtett barokk szempontokkal ellen
tétes álláspontot képvisel Mályusz Elemér: A Rákóczi-kor 
társadalma (Rákóczi-emlékkönyv, Budapest, é. n. II. k.) és 
Magyar renaissance, magyar barokk (Budapesti Szemle, 1936) 
(Id. erre vonatkozólag: Szekfű: Válaszom a Magyar történet 
dolgában, u. о .). A XVII. század magyar főúri kultúrájáról 
plasztikus képet ad Tolnai Gábor: Régi magyar főurak, Buda
pest, 1939, felfogásával azonban, mely a barokkban a nemzeti 
hagyomány hanyatlását látja, nem érthetünk egyet. A XVII. 
és XVIIL század magyar művelődéséről részlettanulmányok 
egész sorában ad összefoglaló képet a Magyar Történelmi 
Társulat kiadásában megjelent Magyar Művelődéstörténet 
III. és IV. kötete.

A művészetre vonatkozólag ld. elsősorban a következőket: 
Gerevich Tibor értekezése a „Mi a magyar?” c. gyűjteményes 
kötetben (A Magyar Szemle Társaság kiadása, 1941). Hekler 
Antal: A magyar művészet története (1934), Kapossy János: 
A magyarországi barokk európai helyzete. (Magyar Művé
szet, 1931), Réh Elemér: A régi Buda és Pest építőmesterei 
Mária Terézia korában, Budapest, 1932.

Az irodalomra nézve alapvető fontosságú Horváth János 
értekezése: Barokk ízlés irodalmunkban (Napkelet, 1924), 
Alszeghy Zsolt: A tizenhetedik század, Bpest, 1935. Az iroda
lom legteljesebb bibliográfiáját ld. Pintér Jenő nagy össze
foglaló rendszerezésében. Az iskoláztatásra ld. Fináczy Ernő: 
Az újkori nevelés története, Budapest, 1927; az iskoladrámák 

ibliográfiai összeállítását adja Takács József: A jezsuita 
iskoladráma 1581— 1773, Budapest, 1937. — Az egyházi és 
vallási életre nézve sajnos, hasznavehető modem összefogla
lásunk nincs, Karácsonyi Jßnos egyháztörténete e tekintetben 
egyáltalán nem kielégítő ma már. A hitéletre vonatkozólag a
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Pannonhalmi főiskolán megjelent értekezések közölnek igen 
hasznavehető anyagot (Csóka Lajos: Sopron vármegye kato
likus egyházi és tanügyi viszonyai, Vanyó Tihamér: A  kato
likus restauráció Nyugatmagyarországon, Piszkét Olivér: Ba
rokk világ Győregyházmegyében, Kelemen Atanáz: Keresztély 
Ágost katolikus restaurációs tevékenysége, Jánosi Gyula: 
Barokk hitélet Magyarországon) Ld. még: Gyenis András, A  
jezsuita rend hazánkban, Bari a István: Ungam und die W ie
ner Universität (Gr. Klebelsberg Magy. Tört. Int. évkönyve, 
1937), Vanyó: A trienti zsinat határozatainak végrehajtása 
Magyarországon, Pannonhalma, 1933, Bálint Sándor: Népünk 
ünnepei, Kisbán Emit: A  pálosrend története, I., II., Sík Sán
dor: Pázmány, Budapest, 1939, Pehm József: Padányi Biró 
Márton, Málnási Ödön: Gr. Csáky Imre. Csapodi: Eszterházy 
Miklós nádor. Budapest, 1942. Jó hasznát lehet venni a 
Magyar Történeti Életrajzok egyes köteteinek és a Reg
num egyháztörténeti évkönyvben megjelent számos érte
kezésnek. —  A barokk állam- és társadalomfelfogásra vonat
kozólag még teljesen hiányzik az egykorú forrásanyag rend
szeres feldolgozása. Az itt közöltek a Katolikus Szemle 1940. 
évi évfolyamában megjelent értekezésemből valók. —  Ugyan
csak a kezdet kezdetén van a barokk és hazai protestantizmus 
kapcsolatának kutatása.
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ÍROD ALOMTÖR TÉNETI 
KIADVÁNYAI:

Horváth János:
A magyar műveltség kezdetei.

Ara egészvászonkötésben 12.80 P.

Horváth János:
Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humaniz

mus. Ara egészvászonkötésben 11.20 P.

Farkas Gyula:
A „fiatal Magyarország” kora.

Ara egészvászonkötésben 11.— P.

Babits Mihály:
„Amor Sanctus" Szent szeretet könyve.

Ara egészvászonkötésben 9.20 P.

Eckhardt Sándor:
A francia szellem. Ara egészvászonkötésben 8.80 P. 

Horváth János:
Magyar versek könyve. II. kiadás.
Ara egészvászonkötésben 16.— P.

Bisztray Gyula—Kerecsényi Dezső:
A  Magyar Próza Könyve. I— III. kötet.

Ara egészvászonkötésben kötetenként 16.— P.

Gróf Zrínyi Miklós prózai munkái. Sajtó alá rendezte 
Markó Árpád.

Ara egészvászonkötésben 9.60 P.

A
MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG
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