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A Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalom-
történeti Intézete a budapesti, debreceni és a szegedi tudományegyetemek közös rendezésében 
1956. május 24-én Sárospatakon vita zajlott le a magyar irodalmi barokk kérdéseiről. A vita 
alapja a Bán Imre, Klaniczay Tibor és Komlovszki Tibor által összeállított tézisek voltak, 
melyekben hét kérdésre adták meg feleletüket a vitaindítók. A kérdések s az egyes tézisek 
a következők voltak : 

1. A ,,barokk" egy korszak meghatározója-e — mint a renaissance —, vagy pedig csak 
egy adott kor stílusirányzata? 

Bán Imre a barokkot nem ta r t ja egy kor meghatározó stílusának, hanem csak a 
XVII—XVIII . század egyik stílusirányzatának. A barokk mellett ugyanis, tőle elválaszt-
hatólag, ott él a magyar irodalomban a késői humanizmus manierista stílusa (Rimay) és a 
polgári realizmus néhány stílusváltozata (Szenczi Molnár, Apáczai). I t t főleg a prózára gondol. 
Azonban él a barokk a XVIII . században is! 

Klaniczay Tibor szerint téves az az álláspont, mely a barokk-ban az emberi művelődésnek 
egy, a renaissancehoz hasonló nagy korszakát lát ja . A barokk csak művészeti stíluskategória, 
s nem terjesztendő ki a kultúra és a társadalom egyéb jelenségeire, ellentétben a renaissänce-
szal. Sőt a barokk korának nem egyedüli, a renaissance-ot felváltó stílusa, tehát nem korstílus, 
hanem kora (a XVI. század végétől a XVIII . század közepéig) egyik — több országban 
uralkodó —• stílusa. Vele csaknem egyidőben — a renaissance vívmányait más irányban 
továbbfejlesztve •— kibontakozik már a klasszicizmus (pl. Franciaországban) vagy a korai 
polgári realizmus (pl. Hollandiában). 

Komlovszki Tibor azt vallja, hogy a barokk elsősorban képzőművészeti stíluskategória 
s csak másodsorban irodalmi. Az irodalomban másodlagos jelentőségű is. A barokk semmi-
képpen nem lehet egy korszak általános meghatározója, hiszen nálunk pl. a XVII. századi 
irodalmunkban éppen a legjelentősebb alkotások (a Szigeti Veszedelem, a kéziratos költészet 
és az erdélyi próza) lényegében mentesek a barokkos ízléstől. Ugyanakkor a renaissance-
korszakkal szemben, sem a tudományok, sem a művészetek, sem az állami élet területén 
nem hozott létre egyetemesebb, tehát egy egész korszakot meghatározni képes művészeti 
stb. elméletet. Ezért a barokkban inkább stílust, vagy Horváth János nyomán ..ízlést" kelt 
lá tnunk, de nem az adott kor legfontosabb, hanem csak az egyik stílusirányzatát. Curtius 
helyettesítő „manierizmus" kategóriáját nem érzi elfogadhatónak, mert a manierizmussal 
a barokknak mint történeti stílusjelenségnek a szerepét homályosítanók el. 

2. A magyar irodalomban mikor, mely íróknál kezdődik az irodalmi barokk? 
Bán Imre a magyar irodalmi barokkot Pázmánnyal kezdené, akinek Kalauz-a (1613) 

már fejlett pompájában muta t j a ezt a stílust. 
Klaniczay Tibor is arra hivatkozik, hogy a barokk elemek legkorábban a XVII. század 

elejének katolikus ellenreformációs íróinál jelennek meg. A világi költészetben a barokk 
stílusjelenségek az 1640-es évektől kezdve tűnnek fel katolikus főúri, nemesi költők műveiben. 

Komlovszki Tibor elismeri, hogy a barokk ízlés nyomait viszonylag elég korán meg-
találhat juk irodalmunkban is, bár igen alapos vizsgálat szükséges éppen a kezdetek meg-
határozásához. A szellemtörténeti módszer egy-két stílussajátosság, egy-két tartalmi motívum 
alapján már a XVI. század végén kereste a magyar irodalmi barokk nyomait (Bornemisza 
és Balassi műveiben). Az irodalmi barokk-ízlés nyomait felismerhetőbben Rimaynál lehet 
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megtalálni, de nála sem egész munkásságára jellemzően, hanem csak bizonyos részletekkel, 
motívumokkal kapcsolatban. Ha a barokk stílusirányzat, akkor Pázmányt sem lehet a magyar 
ellenreformációban betöltött vezető szerepe és politikai nézetei ellenére sem egyértelműen 
a barokk-ízlés követői közé sorolni. A magyar barokk-ízlés hívei elsősorban a főúri költők 
és köztük is Gyöngyösi. Az ízlés kisebb mértékben érezhető csak azonban a kéziratos költészet 
kis rétegén. 

3. Barokk alkotás-e a Szigeti Veszedelem? 
Bán Imre — bár elismeri, hogy a Szigeti Veszedelemnek van egy-két eleme (pl. az 

Athleta Christi s néhány"kisebb formai mozzanat vagy motívum), amely a barokk irodalomból 
ismerős — egészében nem ta r t j a barokk alkotásnak. 

Klaniczay Tibornak az a véleménye, hogy a Szigeti Veszedelem nem barokk műalkotás, 
de vannak barokk elemei. Zrínyi eposzában különböző stílusok egyes jegyeinek együttes 
jelenléte muta tha tó ki. Sok benne a renaissance elem, egyes sajátságai pedig a klasszicizmussal 
is összefüggésbe hozhatók. 

Komlovszki Tibor nem érzi barokk alkotásnak a Szigeti Veszedelmet. Alapkoncep-
ciója, szerkezete, jellemábrázolása éppen ellentéte a barokknak. Az égi és a földi cselekmény 
összefonódása egymagában nem teheti barokk ízlésűvé a Szigeti Veszedelmet. Az Athleta 
Christi fogalmának tisztázását is szükségesnek ta r t ja , mert a fogalom számos összetevő 
tulajdonsága már a XVI. századi magyar (reformációs) irodalomban is megtalálható. 

4. A XVII. században a barokk az irodalom mely rétegeiben jelentkezik? A társadalom 
mely osztályainak, politikai, vallási csoportjainak írói fogadják be a barokkot? 

Bán Imre úgy véli, hogy a barokk első renden a katolikus ellenreformáció irodalmi 
stílusa : Pázmány nagy prózája, Nyéki Vörös Mátyás költészete, a XVII—XVIII . századi 
katolikus prédikációs irodalom (Lépes Bálint, Illyés András, Illyés István, Landovics István, 
Csuzy Zsigmond, Padányi Bíró Márton) képviseli. A fejedelmi abszolutizmussal összekapcsol-
ható világi írótípus, udvari költő a magyar viszonyok között igazán csak Bethlen Gábor 
körül található ; Gyöngyösi is hasonlít némileg hozzá, művészetének magyarázatához azonban 
alig kell a barokk. A Rózsakoszorú azonban valóban barokk. 

Klaniczay Tibor szerint a barokk a XVII. században, annak is elsősorban csak a 
második felében, a katolikus egyházi és főúri, nemesi írókra jellemző. Nagymértékben jelen 
van a főúri osztály környezetében élő Gyöngyösinél. A protestáns nemesek és prédikátorok 
költészetében csak a század vége felé és csak szórványosan, vagy csak bizonyos elemeivel 
jelenik meg. 

Komlovszki Tibor e kérdésre vonatkozó véleménye megegyezik a második kérdésre 
adot t válaszával. 

5. Mivel gazdagította irodalmunk — különösen költészetünk — fejlődését a barokk a XVII. 
században ? 

Bán Imre nézete szerint a XVII. századi barokk kevéssel gazdagította költészetünk 
XVII . századi fejlődését, legfeljebb a katolikus énekköltészetet. Jelentékeny hatása volt 
azonban a magyar próza fejlődésére. 

Klaniczay Tibor rávilágít arra, hogy a barokk a XVII . században a prózastílus és a 
költészet terén is gazdagította értékes elemekkel irodalmunkat. A költészet területén a barokk 
a formák nagyobb változatosságát, a verselés technikájának finomodását, újszerű, merész 
és hatásos képalkotást eredményezett. E pozitív eredmények azonban együtt jártak olyan 
sajátságokkal (pl. a kompozíció területén), melyek a renaissance-irodalomhoz képest vissza-
esésre vezettek. 

Komlovszki Tibor úgy véli, hogy a magyar irodalmi barokk stílus-irányzat értékelésénél 
valószínűleg közelednünk kell a X I X . század barokkal kapcsolatos nézeteihez. A barokk 
— mint már jelezte — a magyar irodalomban csak másodlagos jelentőségű stílusirányzat, 
s mint ilyen, nem a magyar irodalom fő fejlődési irányába halad. A renaissance, a reformáció, 
Balassi, Zrínyi stb. alkotásaival szemben a barokk stílusirányzat egy részben határozottan 
antirealista jellegű ; egész valóságábrázolása is egyoldalú. Gyöngyösi műveiben pl. éppen 
azok a részek a legértékese~bbek (a lírája), amelyekhez nemigen lehet köze egyébként tagad-
hatat lan barokk ízlésének. A barokk bizonyos értelemben ellenlábasa a nemzetinek is, hiszen 
a XVII . századi irodalmunk legértékesebb részét a magyar nemzeti abszolutizmus meg-
teremtésének a vágya hozta létre, míg a barokk ízlésnek hódoló alkotások zöme nem képviseli 
ezt az igényt. Ezért a barokk ízlés irodalmunkat a stílus, a nyelv, a verselés területén gazdagí-
to t ta , bizonyos részletjelenségek művészi ábrázolását is plasztikusabbá te t te , de egészében 
nem mélyítette el a XVII. századi irodalmunk általános fejlődési i rányát . 
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6. Mik a magyar barokk-kutatások módszertani tanulságai? Mit lehet felhasználni a 
barokk-kultusz szakirodalmából ? 

Bán Imre arra figyelmeztet, hogy a legfontosabb módszertani tanulság az óvatosság. 
Nem mind barokk az, ami retorika (a cicoma, díszítés, diszparát elemek összeillesztése stb.). 
A fogalmat jól körül kell határolni, s feltétlenül óvakodnunk kell a formai jegyek felületes 
felsorolása alapján történő kitágításától. A magyar barokk-irodalomból érték Horváth János 
alapvető értekezése, Turóczi-Trostler József néhány tanulmánya (pl. Gerő : Keresztény 
Herkules-ének mélyreható elemzése) es Koltay-Kastner Jenő 1944-ben megjelent alapos 
tanulmánya. Jóformán minden más bátran mellőzhető, bár kisebb adalékokban lehet hasznos. 

Klaniczay Tibor szerint a legfőbb módszertani tanulság az, hogy tévútra vezette a 
kuta tás t a barokk-fogalom-szellemtörténeti jellegű indokolatlan kibővítése, a legkülönbözőbb 
jelenségeknek a barokk körébe való bevonása. A magyar barokk szakirodalomból elsősorban 
Horváth János tanulmányára keli támaszkodni, amely megmaradt a barokknak stílus-
(ízlés)jelenségként való felfogásánál. Emellett természetesen fel kell használni a polgári barokk-
irodalom minden olyan alkotását, mely konkrét, pozitív eredményekre vezet, vagy melynek 
részleteiben a XVII—XVIII . századi irodalmunk barokk jelenségeiről konkrét, találó meg-
állapítások vannak. 

Komlovszki Tibor a magyar irodalmi barokk kérdéseivel foglalkozó szakirodalomban 
a szigorú különválasztást a jánl ja a mérlegelőbb, az óvatosabb, az elmélyült kutatásokon 
alapuló tanulmányok és a barokk-láz igézetében fogant közlemények között. Ugyanakkor 
úgy érzi, hogy az egész magyar irodalmi barokk szakirodalma revízióra vagy legalábbis 
bírálatra vár, hiszen még a legértékesebb tanulmányok sem mentesek teljesen a szellem-
történeti módszertől. A szellemtörténet szintézis-igénye azonban, amely az irodalmi-barokk 
fogalmát is létrehozta, nem egyértelműen elvetendő módszertani törekvés. Irodalmi alkotások 
művészi elemzésénél — sőt nemcsak annál — hasznos lehet bizonyos művészettörténeti 
összehasonlítás is, de természetesen "csak olyan mértékben, ami nem sértheti az egyes művé-
szetek belső törvényszerűségeit. Ezt a lehetőséget ha j to t ta a végletekig a barokk-kultusz, 
mert az adott szintézis képzőművészeti alapvetésének a kategóriáival közeledett az irodalmi 
művekhez is. [Lásd ennek cáfolatát : Turóczi-Trostler József : Realizmus és irodalom-
történet . Bp. 1946.] A filozófiailag gyenge alapvetésű magyar irodalomtudomány általános 
helyzete is megkönnyítette, hogy a barokk-kultusz szakirodalmának jelentős része a germán 
szellemtörténet barokk-lázának a nyomába lépjen. Kész kategóriákat alkalmaztak a kor 
íróira és sokszor egy-két motívum meglétével határozták meg az irodalmi művek jellegét, 
így egyrészt a kor klasszikusait barokkizálták, másrészt jelentéktelen művek értékét növelték 
érthetetlenül nagyra. [Ezekre már 1946-ban rámuta to t t Turóczi-Trostler József idézett 
füzetében.] 

7. Melyek az úfonnan megindítandó marxista kutatások legfontosabb teendői a XVII. 
századi magyar irodalmi-barokk vizsgálatában ? 

Bán Imre az új kuta tás feladatául elsősorban a retorika szerepének tisztázását jelölte 
ki a XVII—XVIII . század prózastílusának részletekbe menő vizsgálatával. Szerinte Gyöngyösi 
is megérdemelne egy alapos összefoglaló tanulmányt . 

Klaniczay Tibor a legfontosabb feladatokat a következőkben foglalja össze : 
a) Az utolsó tíz évben külföldön fellendült barokk kutatások áttekintése, bírálata 

és tanulságainak hasznosítása. 
b) A magyar polgári barokk-kutatás módszeres bírálata. 
c) A XVII. századi magyar barokk próza stílussajátságainak elemzése és rendszerezése. 
d) Pázmány, Zrínyi és Gyöngyösi barokk elemeinek tisztázása. 
e j A XVII . századi magyar költészet barokk stílus-sajátosságainak elemzése és 

rendszerezése. 
Komlovszki Tibor első teendőnek a magyar irodalmi barokk szakirodalmának bírálatát 

látja, esetleg vita formájában is. A szakirodalomban való pontos eligazodás nélkül lehetetlen 
a magyar barokk ízlés vizsgálatát helyes alapokra építeni. A francia, az olasz, a német irodalmi 
barokk-kutatások jelenlegi állapotáról is legalább egy részletes, tanulmányszerű ismertetést 
kellene készíteni. Ennek az ismertetésnek elsősorban a külföldi barokk kutatások módszertani 
tanulságait kellene összefoglalnia. Csak ézután lehetne elkezdeni a legfontosabb feladat, 
a XVII. századi irodalmunk beható stílusvizsgálatát. » 

2 
A fenti tézisek alapján meginduló vitát Baráti Dezső nyitot ta meg és sorban á tad ta 

a szót a tézisek készítőinek, hogy egészítsék ki tételeiket. 
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Bán Imre a tézisekből kiindulva te t te meg észrevételeit. 
Elsőnek a barokk értelmezéséről beszélt. Elutasí tot ta a barokknak örök kategóriaként 

való kezelését. Szerinte nem igaz az a nézet, hogy mindig is volt és mindig is van barokk stílus ; 
az olyan kifejezés pedig, mint a „barokk ember" vagy a „barokk tudomány" — voltaképpen 
csak játék a szavakkal. 

A barokk meghatározhatóan egy kor stílusiránya. Eredete az ellenreformációban 
keresendő — s ennyiben Bán Imre véleménye megegyezett a nyugati barokk kutatókéival. 
Szerinte is a barokk valamilyen metafizikai nyugtalanság művészi kifejezése a renaissance 
és a katolikus aszkézis között : a nagy probléma tudomány és a hit viszonya abban a korban, 
amikor a renaissance-szal modern tudományosság betört a hit világába is es ott megütközésre 
kényszerítette a megújuló katolicizmust. A barokk ezzel a feszültséggel volt egyenlő. Éppen 
ezért érezte ellentmondásnak a „protestáns barokk" kifejezést és figyelmeztetett arra is, 
hogy a szavakban megnyilvánuló cicoma még itt nem barokk. 

Ezután Bán Imre óvott a barokk általános kategóriaként való használatától, már 
csak azért is, mert a barokk nem érvényesült a szellemi élet minden területén. A barokknak 
pl. szinte semmi szava sem volt a XVII. század nagy magyar kérdéseihez : a honvédelemhez 
vagy a felszabadító harcokhoz. 

Szembeszállt Bán Imre azzal a nézettel, melyet a tézisekben Komlovszki Tibor kép-
viselt, s mely szerint a manierizmust nem lehet elválasztani a barokktól. Szerinte a manieriz-
must igenis el lehet, sőt el kell választani a barokktól, mert a manierizmus csak átmenet a 
renaissance és a barokk között. Azt viszont helyeselte, hogy Komlovszki nem értet t egyet 
Curtius meghatározásával, mert az valóban nem volt szabatos és helytálló. Ezután Bán 
Imre — állítása igazolására — Rimay példáját említette, aki szerinte feltétlenül leválasztandó 
lenne a magyar barokktól, mert tipikusan manierista művész ; mint ahogy érzése szerint nem 
lehetne igazán barokknak nevezni még Marinot sem, mert hiányoztak belőle a barokk tipikus 
tartalmi jegyei. A formai ügyeskedés még nem barokk, jóllehet a barokk átveszi a manieriz-
mus formai eszközeit. I t t Bán Imre Rimay Balassi-előszavára hivatkozott , mint a legjobb 
hazai manierista alkotásra. 

A fentiekhez kapcsolódva visszautasította Bán Imre Komlovszki azon tételét, hogy 
Balassiban és Bornemiszában már feltalálhatók a barokk stílus elemei. Szerinte ezekben a 
művekben, a XVH. század negyvenes évei főúri lírájának majd minden darabjában jelentkező 
ú j stílusirány nem a barokk, hanem a manierizmus. 

Szembeszállt azokkal a polgári véleményekkel, melyek szerint a Szigeti Veszedelem 
egészében barokk alkotás. Ezt csak abban az esetben lehetne elfogadni, ha a nyugati kuta tók 
álláspontjára helyezkedve azt vallanók, hogy a barokk voltaképpen egyenlő az ún. klasszi-
cizmussal. Ha a barokk jellemző sajá t ja éppen a klasszikus kiegyenlítődés lenne, mint Corneille, 
Racine, Lope de Vega, Calderon vagy Tasso műveiben, akkor a Szigeti Veszedelem is barokk 
alkotás lenne. Bán Imre i t t nem kezdett vitát a nyugati megállapításokkal, de nyomatékosan 
kijelentette, hogy a Szigeti Veszedelem a benne fellelhető kétségtelen barokk vonások ellenére 
sem barokk alkotás. 

Ezek után Bán Imre arról beszélt, hogy a magyar barokk történetében igen jelentős 
szerepe volt a katolikus vallásos prózának". Ennek lényege minden művelőjénél a képek 
zuhataga, a retorikus stílus volt, melyben igen nagy szerepet kapot t a hatásvadászat . Mindez 
egyben jezsuita vonás is volt. 

A magyar barokk egyik kiemelkedő alakja az eddig eléggé nem méltányolt Lépes 
Bálint. Műveiben mindaz benne van, amit a barokk próza stíljegyének ismerünk : a vizio-
nárius képek tobzódása és a gondolatok világosan átgondolt pontos szerkesztése. A magyar 
barokk „fejedelmének" Bán Imre Pázmányt ta r t ja , de igen jellegzetes Nyéki Vörös Mátyás 
költészete is, melyben ugyan középkori témák elevenednek fel, de barokk stílusban. 

Viszont feltétlenül vi ta thatónak ta r to t ta Bán Imre a magyar udvari költészet barokk 
voltát, már azért is, mert udvari költészetünk voltaképpen nem is volt. Madách Gáspár, 
Koháry, Petrőczi Ka ta Szidónia nem „udvar i" költők! Magyar fejedelmi udvar csak Erdély-
ben volt, de a Bethlen Gábor körül virágzó irodalom nem barokk, hanem inkább manierista 
volt. Figyelmet érdemelnek még a Bojthi Veres és Keserüi-Dajka-féle latin versek, melyek 
ugyan nem barokk alkotások, de már erősen érvényesül bennük a manierista retorika. 

Kijelentette ezután Bán Imre, hogy Gyöngyösit udvari költőnek t a r t j a ugyan, de nem 
feltétlenül barokk költőnek. Gyöngyösi művei közül csak a Rózsakoszorú viseli magán az 
igazi barokk stílusjegyeit, a többiben inkább ellaposodott retorika található. Ovidius utánzása, 
temat ikájának közhelyes szegénysége, kompozíciójának zilált volta nem igazi barokk jelenség, 
hiszen a barokk kiválóan komponált — példa erre Pázmány. 

A barokk eredményeinek vizsgálatakor Bán Imre úgy találta, hogy azok legjobban 
a prózában mérhetők le. Itt sem elsősorban a külsődleges hatásvadászó cicomázó stílusjegyek -
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ben, hanem a tartalmi gazdagodásban. Éppen ezért nagyon fontosnak ta r to t ta azt, hogy 
irodalomtörténészeink végre eldöntsék : hol is végződik tulajdonképpen a magyar barokk. 
Csúzy Zsigmond, Padányi-Biró Márton s ezenkívül még jónéhányan a XVIII . században is 
képviselik a barokkot. Bán Im.e véleménye az volt, hogy a magyar barokk felső határá t 
a XVIII . század hatvanas éveiben kell megállapítani. 

A magyar barokk múltbeli kutatóinak eredményeire kitérve Bán Imre egyetértett 
tézis-szerkesztő társaival abban, hogy csak a legnagyobb óvatossággal lehet kezelni azokat, 
s hangsúlyozta : a szellemtörténeti általánosításokat határozottan ki kell utasítani irodalom-
történetírásunkból. 

Az újonnan megindítandó marxista barokk-kutatások legfontosabb feladatait elemezve, 
Bán Imre hangsúlyozta a próza-kutatások fontosságát és a múltbeli magyar és egyidejű 
külföldi kutatások felhasználása során óvott attól, hog); a külföldi barokk és a magyar barokk 
közé egyenlőségjelet tegyenek kutatóink : nagy eltérés tapasztalható ugyanis a nytfgati és 
a magyar fejlődés között . 

Klaniczay Tibor nem kívánt a tézisek egészéhez hozzászólni, csupán néhány szempontot 
emelt ki. Azzal kezdte, hogy a barokk-megfogalmazásokban észlelhető zűrzavarra hívta fel 
a figyelmet. A nyugati barokk-kutatások jól lemérhetők két kiadványon : az egyik : Reiiroca 
e Barocco. (Atti del III. Congresso Internazionale de Studi Umanistici. Venezia 15—18 giugno 
1954 a cura di Enrico Castelli. Roma 1955.) és Die Kunstformen des Barockzeilalters. (Vierzehn 
Vorträge. Herausgegeben von Rudolf Stamm. Bern 1956.) E kötetek tanulsága szerint a kuta-
tók nyugaton sem értik meg egymást e kérdésben s ez feltétlenül nehezíti az előrehaladást. 

A vélemények néhány típusát ismertetve először azokról beszélt, akik szerint a barokk 
örök kategória. Ezt a szellemtörténeti nézetét elsősorban Eugenio D'Ors képviselte nyugaton, 
aki szerint a barokk olyan állandó kategória, amelyet bármelyik korban és bárhol fel lehet 
fedezni : a keleti művészetekben és Európában, a X I X . százád romantikájában éppen úgy 
mint a Fin du Siècle periódusában. Ez az „örök barokk" — elmélet azonban ködösítés, 
történelmietlen szemlélet. 

A másik nézet ugyan a barokkot a maga korára korlátozza, de ott egy nagy korszak 
meghatározójaként emlegeti. Eszerint a barokk egynemű lenne a renaissance-szal, s minthogy 
a renaissance-ot a kor minden területén megtalálhatjuk, a XVII—XVIII . században is beszél-
hetünk ehhez hasonlóan barokk filozófiáról, barokk tudományról, barokk művészetről stb. 
Klaniczay Tibor szerint ez képtelenség, mert a barokkot nem lehet kiterjeszteni a művészeti 
kérdésekről a szellemi élet egyéb területeire. A barokk ugyanis művészeti stílus kategóriaként 
jöt t létre, "zemben a renaissánce-szal, mely a kultúra minden területét átfogó jelenség s így 
is tudatosult . De elfogadhatatlan ez a nézet azért is, mert a XVII. századnak korántsem csak 
egyfajta stílusa van. Európai és magyar viszonylatban a társadalmi fejlődés nagyon is diffe-
renciált. A XVII. századig ugyan megfigyelhető — természetesen bizonyos eltolódásokkal, 
eltérésekkel — a társadalmi fejlődés párhuzamossága, de a XVII. században már komoly eltéré-
sek állnak elő. Az európaszerte eltérő társadalmi s t ruktúrák különböző művészeteket hoznak 
létre, s míg Hollandiában a polgári fejlődés indul meg, a Habsburgoknál tobzódika jezsuitizmus, 
a reakció. Ezért nem beszélhetünk egységes, egész Európára jellemző es egész Európában 
uralkodó harokkról. A barokk csak ott jön létre igazában, ahol a iderikalizmus jezsuita formája 
uralkodik ь ezért a franciaországi stílusirány nem a barokk, hanem a klasszicizmus, a hollandiai 
pedig a polgári realizmus. Tehát Klaniczay Tibor lényegében elfogadja a szovjet enciklopédia 
értelmezését, amely szerint a feudális reakció megerősödésével magyarázhatóa barokk létrejötte. 

Ezután Klaniczay elmondta, hogy helyesnek t a r t j a azt a gyakorlatot, amely a barokk 
fogalmát a képzőművészetről átviszi a művészet egy másik ágára, az irodalomra is. Ez indo-
kolt, hiszen ha beszélhetünk barokk festészetről, építészetről, akkor kell beszélnünk barokk 
irodalomról is. Ebben az esetben a képzőművészet hat az irodalomra, szemben a X I X : századi 
gyakorlattal, ahol az irodalom lesz a képzőművészet ösztönzőjévé. De ez a példa is muta t j a , 
hogy a képzőművészetek egyidejű vizsgálata a barokk esetében is igen fontos. 

Klaniczay feltétlenül szükségesnek és lehetségesnek lát ja a barokk elhatárolását a 
renaissance-tól es a manierizmustól. De figyelmeztet arra, hogy tisztán formai jegyek alapján 
nem lehet eredményre jutni, mert a barokknak és a renaissance-nak igen sok közös stílusjegye 
van. Balassi költészetének vi ta tot t stílussajátosságai pl. sohasem a barokk, hanem még 
a renaissance vonásai. Ezért fontos, hogy elsősorban a renaissance-tól elütő kizárólagosan 
barokk stílusjegyeket vegyük vizsgálat alá. Ebben teljesen egyetért Bán Imrével. Szerinte 
sem barokk költő Rimay, hanem manierista. Ha a magyar művészettörténészek legújabb 
eredményeit vizsgáljuk, pl. Garas Klára könyvét (Magyarországi festészet a XVII. században, 
Bp. 1953.), akkor meg kell erősödnünk abban a nézetünkben, hogy Magyarországon csak 
a XVII. század negyvenes éveiben kezd kialakulni a sajátosan barokk művészeti stílus. 
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Viszont nem tud egyetérteni Bán Imrével annak Koháry és Gyöngyösi értékelését 
illetően. Azt ugyan elismeri, hogy a retorikai elem megléte még nem kizárólagosan barokk 
sajátosság, de hangsúlyozni kívánja, hogy igenis van barokk retorika. A Gyöngyösi-kérdésben 
különben is hajlik Horváth János álláspontjának elismerése felé. Sőt, úgy érzi, hogy Koháryt 
és Beniczkit is barokknak lehet venni. 

Különbséget érez az egyházi és a világi barokk stílusa között Klaniczay. Míg az egyházi 
barokkbar a monumentali tás és a pátosz nagy szerepet kapot t , a világi barokk ellaposodott. 

Ezután Marinoról beszélve Klaniczay kijelentette, hogy ebben a kérdésben Benedetto 
Croce véleményén van, aki Marinot barokknak tar to t ta és vele együtt az egész barokkban 
valami dekadenciát látott . Ez ugyan nem igaz minden nép barokk művészetére, de az olasz 
barokk irodalomra és művész.etre feltétlenül. A korrupt osztályok udvari élete korrupt művésze-
te t hozott létre. A manierizmust viszont úgy határozná meg, hogy az a kései humanizmus stílusa. 

A „barokk ember", „barokk filozófia" stb. fogalmakról beszélve azt az álláspontot 
képviselte, hogy ezeket a fogalmakat tagadnunk kell. Ennek ellenére szükségesnek látszik 
a párhuzamos szellemi jelenségek felkutatása. Meg kell vizsgálnunk, hogy a barokk művészettel 
párhuzamosan milyen filozófiai, áilamelméleti stb. irányok tűntek fel. Ez utóbbi kérdés 
különösen Zrínyi esetében lehet perdöntő : ugyanis az olasz politikai elméletben a barokkal 
egyidőben a tacitizmus kapot t lábra, melytől Zrínyi egyre inkább eltávolodik Machiavellihez 
kanyarodva vissza. 

Zrínyivel kapcsolatosan a Szigeti Veszedelem kérdésére tért rá ezután Klaniczay 
Tibor. Hangsúlyozta, hogy ő határozottan azon az állásponton van, melyet a tézisekben 
's kifejezésre ju t ta to t t , hogy a Szigeti Veszedelemben vannak barokk elemek, de egészében 
nem barokk alkotás. Horváth János annak ta r t j a , de maga is érzi azt az ellentmondást, mely 
a Szigeti Veszedelem állítólagos barokk volta és azon teljes megnemértés között áll fenn, 
mellyel a kortársak fogadták Zrínyi művét . Ezt Horváth úgy próbálta magyarázni, hogy 
Zrínyi minden előzmény nélkül érkezett a magyar irodalomba — innen a megnemértés. 
De lia elfogadjuk azt a véleményt, hog> a barokk a katolikus ellenhatás szülötte, s a Szigeti 
Veszedelem is barokk a lko tás : akkor ezt a művet éppen meg kellett volna érteni! Nem 
lehet véletlen, hogy a Szigeti Veszedelem felfedezése és értékelése éppen akkor következett be, 
amikor a barokkot felszámolták a magyar irodalomban. 

A múltban Zrínyi egyik jelentős méltatója volt Sik Sándor, aki Zrínyi-könyvében 
(Zrínyi Miklós. Magyar írók sorozat, é. n.) úgy írt a Szigeti Veszedelemről, mint egy „nagy 
barokk vizió"-ról. S ebben kétségtelenül van is valami : elég, ha a feszület lehajlására vagy 
a 15. ének mennyei jelenetére gondolunk. Ezekben a jelenetekben feltétlenül van valami 
a barokk templom-képek lendületéből. De nem helyes az az egyoldalúság, amellyel Sík Sándor 
csak ezt látja meg a Sziget Veszedelemben. Sík Sándor érvelése bizonyítékaként a Zrínyiász 
szerkezetét is említi, amely szerinte tipikusan barokk-alkotás. Kétségtelen, hogy vannak 
benne barokkos vonások, de ugyanakkor sok benne az ellentmondás is. Sík a szerkezetben 
helyenként zűrzavart lát, holott abban szigorú tervezettség, szinte pedantéria látható. — 
Viszont az igaz, hogy a Szigeti Veszedelem képalkotásában szintén fellelhetők barokkos 
elemek. De még ezek alapján sem lehet Zrínyi stílusát egyértelműen barokknak minősíteni, 
hiszen a képek naiv jellege vagy a stereotípia egyáltalán nem barokk vonás! 

Azon állítása mellett, hogy a Szigeti Veszedelem nem barokk alkotás, Klaniczay azt 
is megemlítette, hogy még a katolikus egyházi és főúri körök sem ismerték el magukénak 
a művet. A Szigeti Veszedelem nagyon érdekes jelenség a magyar irodalomban, mert több 
stílusirányzat keveréke. 

Ezután Klaniczay Tibor analógiaként a sárvári Nádasdy-kastély freskóját említette, 
melyen Nádasdy Ferenc hősi tetteit orÖKÍtette meg a festő. Ebben a műben a renaissance 
elemek a manierizmus stílusjegyeivel és a barokkéval keverednek és ezekből az elemekből 
csakúgy egy új stílus kezd kialakulni, mint irodalmi síkon a Szigeti Veszedelemben. Klaniczay 
szerint ez a stílus lehetett volna a magyar klasszicizmus. 

Komlovszki Tibor azzal kezdte felszólalását, he^y a barokk fogalmának tisztázása 
során a Szovjet Enciklopédia „barokk" címszava alatti ismertetést bírálta. Sajnálatosnak 
ta r to t ta azt a tényt , hogy ebben nem említik az enciklopédia szerzői az irodalmi barokk 
kérdését, és a barokkról csupán mint képzőművészeti stílusról beszélnek. Nem tekinti az 
enciklopédia a barokkot egy egész korszak uralkodó stílusának s a barokk virágzásának 
alapját kizárólag a nemesi osztály uralmában lát ja . Ezért a nemesség csak azokban az orszá-
gokban lehetett egvúftal a barokk stílus képviselője is — a képzőművészetben —, amely 
országokban uralkodó osztály volt. 

Komlovszki kijelentette, hogy ezt a tételt erősen vi ta thatónak érzi. Kétségtelen, 
hogy a barokknak a nemességhez és az abszolútizmushoz való kapcsolata jelentős tényező, 

55 



de legalább annyira jelentős az ellenreformációhoz való kapcsolódása is. I t t Komlovszki 
szerint inkább Bán Imre nézete látszik helyesnek. 

Komlovszki szerint jelentős az a tény, hogy a polgárságnak kevés köze volt nálunk 
a barokkhoz, különösen nálunk, és különösen a XVII. században, amikor i sazér t sem lehetne 
a barokk egyetemes korszak-meghatározó, mert irodalmunk legfontosabb alkotásai : a XVII . 
századi költészetünk •— kéziratos énekeink — fő fejlődési iránya, Zrínyi munkássága és az 
erdélyi próza jelentős része egyáltalán nem nevezhető barokknak. 

Természetesen azt Komlovszki is elismeri, hogy a XVII—XVIII . századi irodalmunk-
nak nem éppen a klasszikusai közé sorolható műveiben, a költészetben és a prózában egyaránt 
számos, a barokk ízlésnek hódoló művet találhatunk. így elsősorban az ellenreformációs 
szemléletű íróknál és kisebb mértékben főúri lírikusainknál. Komlovszki Tibor még Gyöngyösi 
munkásságának is egy részét ide sorolta. Ügy gondolta, hogy az irodalmi-barokk fogalma 
nem csupán stílus-kérdés, nem egyszerűen bizonyos meghatározott stílus-elemek vagy 
motívumok együttese, nem is manierizmus, mert határozot tabb tartalmi elemek is tartoz-
nak hozzá. 

Ezután W. Weisbach és Wölfflin barokk-elméletével vitázott Komlovszki Tibor : 
azzal az elmélettel, hogy a renaissance virágzása és e virágzás elmúlása nem egy úgynevezett 
későrenaissance időszakban fejeződött be, hanem a legnagyobb virágzásból közvetlenül vezetett 
á t a barokk művészethez. A magyar irodalomban azonban nein lehet érvényes ez a meg-
állapítás, jóllehet hatot t nálunk is és elősegítette a renaissance-korszakkal szinte egyenértékű-
nek vélt magyar barokk kategóriájanak megszületését. Pedig a magyar irodalmi barokk 
kialakulásának feltétele más volt. Nálunk kevésbé volt olyan fontos szerepe és ösztönző 
ereje a barokk stílus igényének, mint külföldön, nálunk a renaissance-korszak virágzása és a 
barokk jelentkezése között nem lehet olyan közeli összefüggés. És ez befolyásolja a magyar 
irodalmi barokk értékelésének szempontjait is. 

A barokk értékelésében található végletei ellentétekről beszélve Komlovszki Tibor a 
következőkben a barokk-kutatás marxista kísérletére is utalt . E szerint a barokk nemcsak a 
hanyatló feudalizmusnak, hanem a hanyatló feudalizmusnak és a keletkező abszolutizmusnak 
stílusa a képzőművészetekben. S az irodalomban, ha nem is azonos, de hasonló szerepének 
kellett lenni az olaszoknál, spanyoloknál vagy az osztrákoknál. Nálunk azonban a nemzeti 
abszolutizmusnak csak a vágya volt meg ; a nemzeti abszolutizmusért vívott sikertelen 
küzdelem jellemezte az egész XVII. századunkat. Ezért, bár az irodalmi barokkot egyébként 
is csak másodlagosnak érzi a képzőművészeti barokk mögött, nálunk méginkább az lehetet t . 

Elfogadja Bán Imre tézisbeli névsorát az egyértelműen barokk-követőkre vonatkozóan, 
de ő még a főúri lírikusokkal is kiegészíteni a sort. Ehhez kapcsolva hívta fel a figyelmet 
arra a tényre is, hogy nálunk a barokk nagyobb részében nemcsak antirealista, arisztokra-
tikus jellegű, ellenreformációs stílusirányzat volt, hanem egyben a nemzeti törekvések ellen-
lábasa is — bizonyos értelemben — az irodalomban. 

A továbbiakban Komlovszki Tibor Curtius könyvével foglalkozva megállapítotia, 
hogy a manierizmusnak a barokk helyetti használata, melyet a nyugatnémet professzor 
azzal indokolt, hogy ennek kevés történeti íze van, Komlovszki szerint már azért sem lenne 
helyeselhető, mert így a barokk fogalmát egy olyan tág kategóriával pótolnánk, amibe minden 
olyan irodalmi jelenséget bátran belesorolhatnánk, amely valamilyen formában magán hordoz 
bizonyos tú lha j to t t klasszicista stílusjegyeket. Lemondanánk ekkor ugyan a barokk bonyo-
lult és tisztázatlan fogalmáról, de a helyébe állított manierizmus is magába tudná fogadni 
mindezt, amit régebben barokknak ta r to t tak . Összegezve a fentebb mondot takat Komlovszki 
kifejtette, hogy nálunk a XVII. , de főleg a XVIII . században meglevő egyik stílusirányzatnak 
lát ja, de olyannak, amely nem tölthetet t be korszak-szerepet. Míg külföldön — egyes országok-
ban — ahol a nemzeti fejlődés alakulása jobban kedvezett a barokknak, uralkodó stílus is 
lehetett egy ideig a képzőművészetben és az irodalomban egyaránt, addig nálunk a XVII . 
századi történelmünk alakulása és irodalmunk erős reformációs színezete, ill. örökség nem 
tet te lehetővé ezt. 

A XVII. századi és a XVIII . századeleji próza kérdésében Komlovszki Tibor azt a 
nézetet vallotta, hogy Szepsi Csombor Márton, Szenei Molnár Albert, Apáczai Cseri János , 
Zrínyi Miklós és Tótfalusi Kis Miklós, továbbá az emlékírók prózáját nem jellemezhette 
a barokk stílusirányzat. Kétségesnek látja, számos szerkezeti megoldása ellenére is, Bethlen 
Miklós barokkos jellegét, hiszen nála a XVI. századi magyar reformáció hagyománya, ennek 
stílus-hatása nagyon is erős. 

A magyar irodalmi barokk kezdeteinek vizsgálatát nagyon megnehezíti egyébként 
az a körülmény, hogy nincs még megközelítően sem feldolgozva a magyar humanista irodalom 
stílusa. Ez a tisztázatlanság teszi rendkívül nehézzé az olyan határjelenségek elbírálását, 
mint pl. Rimay prózastílusa. Ennek a stílusnak keresett körülményessége, tudatos és hirdetet t 
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arisztokratikus jellege, valamint kétségtelen nemesi szemléletmódja Komlovszki Tibor szerint 
éreztet már barokkos ízeket is, de jelentős része még jól magyarázható a manierizmussal is. 

A felszabadulás utáni magyar barokk-kutatás kri t ikáját adva Komlovszki Tibor Turóczi-
Trosl 1er József Realizmus és Irodalomtörténet című munkájára hivatkozott , amelyet kitűnően 
lehet használni a szellemtörténeti barokk-kutatások bírálatához. 

A feladatok elemzésénél annak a véleményének adott kifejezést Komlovszki, hogy 
a magyar irodalmi barokk stílusirányzat értékeinek a meghatározása mellett a barokk stílus-
elemek újonnan megindítandó vizsgálata lenne a legfontosabb feladat, mellyel párhuzamosan 
haladhatna az 1945 előtti kutatások módszertani kri t ikája is. 

Ezeket azért érezte fontosnak Komlovszki Tibor, mert egyrészt a magyar irodalmi 
barokk szakirodalma hátrahagyott egy jelentős részében áttekinthetetlen stilisztikai vizsgá-
lódási anyagot, de hátra hagyott néhány kitűnő stíluselemzést is (Horváth János Gyöngyösi-
elemzése vagy Turóczi-Trostler József Keresztény Herkulese) — másrészt pedig azért is, 
mert igen fontos kategóriák még megközelítően sincsenek tisztázva. A. stílusirányzat és a 
stílus értelemben is használt ízlés fogalmának legalább érezhetőbb elhatárolására feltétlenül 
szükség lenne éppen az irodalmi barokk vizsgálatánál. 

Ezért Komlovszki az első feladatnak mégis a meglevő szakirodalom mélyreható bírála-
tá t a jánlaná. 

Angyal Endre hozzászólása nyitot ta meg a vi tát . Már bevezetőjéhen hangsúlyozta, 
hogy szinte egyetlen pontban sem ért egyet a tézisek készítőinek véleményével. Elsősorban 
azért nem, mert ő a barokkot a kor meghatározó elemének t a r t j a . Az 1600 és 1750 közötti 
kor képzőművészetében, irodalmában, zenéjében, sőt filozófiájában is van — véleménye 
szerint — párhuzam, s minthogy a látszólag legkülönbözőbb jelenségeket is megpróbálhatjuk 
egységben látni, meg kell kísérelnünk a szintézis megalkotását ebben a kérdsében is. A „kor-
szellem" fogalmát sem kell elvetni, hanem a „fejéről a talpára kell állí tani" : azaz megmutatni 
annak társadalmi és történelmi gyökereit. Angyal Endre itt Hans Tintelnot megállapítását 
érezte igaznak és a marxisták által is elfogadhatónak, aki a Klaniczay által már említett 
tanulmánygyűjteményében azt állítja : „Wir sehen die Probleme des Barockbegreifens sind 
nach 1918 vieldeutig geworden, und die Gewinnung unserer Barockbegriffe ist in den Status 
nicht nur der begrifflichen Differenzierung und der zunehmenden Materialrevision sondern 
auch der Problemausweitung geraten." (Die Kunstformen . . . 69. old.) 

Annak a véleményének adott ezután kifejezést Angyal Endre, hogy a túlságosan 
szűk keretek megszabása veszélyesebb, mint a bő keretek megvonása. Minthogy ő a tézis-
készítőknél „szűkkeblűséget" tapasztalt , ezért maga próbálja képviselni a szélesebb körű 
szemlélet jogosultságát. 

Ezután Wylie Sypher amerikai anglista téziseire hivatkozott , aki Four Stages of Renais-
sance Style (Dout .eday, 1955.) című könyvében a renaissance-szot egyetlen nagy történelmi 
korszaknak veszi, kb. 1400 és 1700 között . Szerinte a „tulajdonképpeni renaissance", a „mani-
erizmus", a „ba rokk" és a „klasszicizmus" (saját kifejezésével : late-baroque) csak variánsai az 
irodalmi, művészeti renaissance-folyamatnak. Angyal Endre ezután hivatkozott — Klaniczay-
val ellentétben — arra, hogy volt holland, orosz és francia barokk is, s hogy ezeknek az orszá-
goknak XVII—XVIII . századi művészeti és irodalmi fejlődését nem lehet csupán „klassziciz-
musnak" minősíteni, hiszen Vondelt, a XVII . századi Hollandia legnagyobb költőjét a krit iku-
sok általában barokk írónak ta r t j ák s a holland tájképfestészetet is a barokkhoz szokták 
sorolni (Ruysdeal). Nagy Péter kora kétségtelenül az „orosz barokk" az irodalomban is 
(Feofán Prokopovics) ; — s ugyancsak vi ta thatat lanul barokknak ítéli Angyal XIV. Lajos 
udvari kul túrá jának jellegét. 

Angyal Endre a továbbiakban rámuta to t t arra a nehézségre, amely a XVII. századi 
realista törekvések keresésében rejlik. Figyelmeztetett arra a veszélyre, hogy az „örök barokk", 
„örök romant ika" stb. helytelen fogalmak helyében így megszülethetik az „örök realizmus" 
ugyancsak helytelen fogalma. Ez annál kevésbé helyes, mivel a barokkon belül is megtalálható 
az elég nagyfokú realista törekvés (pl. Caravaggio vagy Jordaens műveiben), a manierizmust 
pedig egyáltalán nem ta r t j a — éppen Hatzfeld kutatásaira hivatkozva (The Baroque from 
the Viewpoint of the Literary Historian. — The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
1955. évf., 156—164. о.) — teljesen önálló stílusnak, hanem részben átmenetnek a renais-
sance és a barokk között, részben pedig olyan stílusnak, mely a barokk-kor esztétikailag 
kevésbé értékes alkotásait jellemzi. A XVIII. századi „rokokó" is valamiféle visszakanyarodás 
lehetett a manierizmushoz. 

Angyal Endre szerint Rimay a barokkhoz tartozik és Rimay verseiből vett idézetekkel 
bizonygatta, hogy a barokk stílus azon vonásai, melyeket a tézis-készítők jellemzőeknek 
talál tak e kor alkotásaira, sorra fellelhetők Rimaynál. Nem csupán Rimay verseiben vélte 
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felfedezni Angyal a barokk stílusjegyeket, hanem prózájában is, ahol már egyenesen „páz-
mány i " hangvételt figyelt meg. 

A manierizmus kérdésének tárgyalásakor Angyal k imuta t ta , hogy annak jelei már 
a Stauromachiábm jelentkeznek, s különösen erősen Tinódi csata-leírásaiban, melyeket 
hasznos lenne összevetni a manierista csatakép-festészet alkotásaival. 

Nem értet t egyet Angyal Endre azokkal a nézetekkel sem, amelyek szerint a Szigeti 
Veszedelem nem barokk alkotás. Szerinte feltétlenül az. Néhány — a 6. és 15. énekből vett —• 
idézettel bizonyította, hogy Zrínyi szemlélete itt teljesen azonos a XVII . századi barokk 
festményekével : Zrínyi ezekben a sorokban mindenütt a barokk angyal-ábrázolások at t r i -
bútumaival élt. De Angyal szerint számos más példát is lehetne felsorolni a Szigeti Veszedelem-
ből annak barokk „natural izmusa", illetve „festőisége" bizonyítására. Komlovszki Tiborral 
ellentétben Angyal Endre az eposz szerkezetében is lát barokk vonásokat, mer t szerinte 
a „fúziónak" .és a „perspektivikus ábrázolásnak" azokat a jegyeit, amelyeket Hatzfeld a 
barokk epikára — így Tassora és Cervantesre is — annyira jellemzőnek ta r t (A Clarification 
of the Baroque Problem in the Romance Literatures. — Comparative Literature', 1949. évf. 
123—132. о.), a Szigeti Veszedelemben is ki lehetne mutatni . Ha pedig a barokkot mint 
a nagy ellentéteket egységbe foglaló stílust jellemezzük, akkor egyéniségével, művével Zrínyi 
is barokk ember. 

Angyal Endre Klaniczaynak a sárvári Nádasdy-vár XVII. századi csataképeivel 
kapcsolatos megállapításában csak saját állításainak megerősítését látva kifejtette, hogy 
Zrínyi, Nádasdy és Frangepán Ferenc egy sajátos dunavölgyi-délkelet-európai fejlődés kép-
viselői voltak, a nemzeti abszolutizmus képviselői, de éppen ezért jellegzetesen barokk egyéni-
ségek. Ez a barokk szerinte is gazdagodik bizonyos délszláv—magyar színekkel, bizonyos 
„végvári" atmoszférával : ez adja szerinte az olasz vagy á német barokktól elütő jellegét. 

A következőkben Angyal Endre kifejtet te azon nézetét, hogy a barokk és az ellen-
reformáció közé nem lehet egyenlőségjelet tenni, mert az ellenreformáció a barokknak csak 
mintegy a „ jobbszárnya" volt. Volt azonban a barokknak „közepe" is : az udvari-nemesi 
kultúra ; „balszárnya" pedig az 1600 körüli igen erős panteizmus. A magyar barokkot csak 
annyiban lehet összekapcsolni a katolicizmussal, hogy a katolikus magyarság közelebbről, 
mintegy „első kézből" kapha t ta a román formavilágot, a barokkot kialakító olasz—spanyol 
kul túrát . De a protestánsok is egy-kettőre átvet ték (pl. Rimay, a mecénás Thököly Ist-
ván stb.). 

A tézisek ötödik pont jában sem tud egyetérteni a szerzőkkel Angyal Endre. Szerinte 
ugyanis, amennyiben Zrínyit és Gyöngyösit is barokk költőnek vesszük — s ő ezt az állás-
pontot képviseli —, a barokk egyik nagy korszaka volt a magyar irodalomnak. Sőt : a szerb 
vagy a lengyel és a cseh irodalmi barokk alkotásait tekintve (Twardowski, Lubomirski, 
Komensky) ezt a megállapítását kelet-európai távlatokra is kiterjesztette. Külön kívánt 
foglalkozni Komlovszki Tibornak azon megállapításával, hogy a barokk állítólag „nemzetiet-
len" volt. I t t Garas Klára könyvére hivatkozva bizonyította, hogy Rákóczi .és Bercsényi 
már a XVII. század végén milyen buzgó mecénásai voltak a barokk művészetnek, s meg-
kockáztat ta azt a feltevést is, hogy ha Rákóczinak sikerült volna a magyar nemzeti abszo-
lutizmus kialakítása, ennek stílusa is a barokk lett volna. 

Bán Imre óvatosságát túlzottnak t a r t j a a barokk és a retorika kérdésében, mert sze^ 
rinte a két fogalom nem választható el : a nyelv a barokk dekorativitást csak a retorikával 
t u d j a ugyanis kifejezni. 

Hozzászólása befejezéseként Angyal Endre helyeselte a nemzetközi barokk-kutatások 
számbavételét, de ebben a kérdésben.a teljesség igényére utalt . Ezért felhívta a figyelmet 
a korán megindult lengyel barokk-kutatás eredményeire (Edward Porembowicz Morsztyn 
monográfiájára), továbbá a horvát Dragutin Prohaska és az amerikai — Hitler elől Amerikába 
emigrált német — barokk kutatók eredményeire. 

Karácsonyi Béla bevezetőül leszögezte, hogy a magyar barokkot csak úgy nem szereti, 
mint a külföldit, mert a barokkot nem ta r t j a eredeti művészeti i ránynak, hanem csak eklek-
tikus irányzatnak. Azonban ezen ellenszenve sem gátolhatta meg abban, hogy most a barokk 
védelmére keljen. Úgy érzi ugyanis, hogy az értekezlet hozzászólói és a tézisek maguk is 
egyaránt a vulgarizálás hibájába esvén, nagyon leegyszerűsítették a magyar barokk kérdését. 
Így sietve kijelenti, hogy véleménye szerint igenis volt irodalmunknak egy egész korszaka, 
amelyet ma — jobb kifejezés híján — barokknak nevezünk és melynek tágabb lehetőséget kell 
a fentebbieknél biztosítani. Nem helyes ugyanis szerinte az az álláspont, hogy ha a barokk 
szoros kapcsolatban állt az ellenreformációval, akkor minden valamirevaló írót „ki kell 
mosdatni" a barokkság vádjából. Nem lehet Karácsonyi szerint Zrínyit és Gyöngyösit kiemelni 
a magyar barokkból. 
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A magyarországi ellenreformáció eddigi értékelése senkit se tévesszen meg : ugyanis a 
magyar protestantizmus a XVII. században már nem töltött be korántsem olyan egyértelmű 
haladó szerepet, mint a XVI. században. A protestantizmus ekkor már ugyanúgy elfogadta 
a „cuius regio, eius religio" elvét, mint a katolikus egyház. 

Karácsonyi Béla ezután arra figyelmeztetett, hogy a magyar rendek nemzeti voltának 
problémája sem egyértelmű. Igaz, hogy a rendek nagy része ellene volt a bécsi abszolutizmus-
nak, de ez még nem jelentette a magyar nemzeti abszolútizmus igenlését! Mátyás halála óta 
a köznemesség is elfordult a centralizációtól. Ezért — szerinte — Zrínyi elképzelése a nemzeti 
királyságról feltétlenül utópia volt! 

Nem ért egyet Karácsonyi Béla abban sem Klaniczayval, hogy a magyar barokkot 
nálunk a renaissance után következő reakciónak t a r t j a . A renaissance után mindenütt 
— nyugaton is — a barokk következett, tehát ez jelenti a fejlődés következő szakaszát. 
Karácsonyi Béla szerint e kérdés megvilágításához szükséges volna az idegen és a nemzeti 
abszolútizmus viszonyának teljes feltárása. Kétségtelen, hogy az elnyomó abszolútizmussal 
szemben egy idegenellenes nemzeti törekvés indult meg, de míg az idegen abszolútizmus 
egy kidolgozott nemzetellenes programra támaszkodott , addig a magyar nemzeti törekvések 
programja — a megoldandó nagy feladatok ellenére — kiforratlan és gyakorlatilag erőtlen 
volt. Ez magyarázza a barokk hőskultuszát és az igen gazdag érzelmi motiválást, vagy a 
teológiai moralizálását. Karácsonyi szerint kétségtelen, hogy a barokk legkiemelkedőbb alakja 
a fentiek szerint és szellemében Zrínyi Miklós ; sajnos történetileg ő is visszanéz; Mátyás 
felé, és nem előre. 

Karácsonyi Béla végezetül összegezte kételyeit. Szerinte kérdéses az, hogy a barokk 
és az ellenreformáció közé lehet-e egyenlőségi jelet "tenni ; nem ért egyet azzal, hogy a XVII. 
század magyar protestantizmusát egyértelműleg haladónak lehet felfogni ; és helyteleníti 
azt a tendenciát, mely a nagy alakokat (Zrínyi és Gyöngyösi) ki akar ja iktatni a barokkból. 

Jenéi Ferenc kifejtette, hogy a barokk jezsuita környezetben indult meg. Prága, 
Znióváralja és Nagyszombat voltak fontosabb állomásai. A kancellária volt elindítóhelye: 
itt dolgozott ekkoriban Istvánffy, Nyéki Vörös Mátyás és Pázmány Péter is. A két utóbbi 
már korábban, Znióváralján kapcsolatban állt Szántai Istvánnal és azzal a Dobokai István-
nal, aki — a Balassi-fordítás előszavában — először lesz megfogalmazójává az Athleta Christi 
eszményének. Amikor a továbbiakban Nagyszombat lesz a magyar barokk következő állo-
mása, Pázmány Péter és Esterházy Miklós együtt , egy időben élnek ot t . Éppen Esterházy 
Miklós az, aki az első magyarországi barokk templomot — a nagyszombatit — felépítteti. 

Jenei Ferenc szerint nem beszélhetünk a barokkról úgy, mintha az egy kor kimerítő 
stíluskategóriája volna. Erre például a győri Szent Ignác-templom belső kiképzését hozza 
fe l : az oldalkápolnákban a XVII . századi barokk mintegy lépésben fejlődött ki, formálta 
az életet. Ennek az életnek a hordozói a XVII. század polgárai voltak, nem főurai. A barokkot 
Jenei Ferenc nem a főúri ízlés kifejezőjének ta r t j a , mert pl. a XVII. század barokk írói a 
maguk tevékenységét a polgárság életében élték le. A főúri mecénások ugyan segítették őket, 
de a templomok, kolostorok építésekor a polgárok közé helyezték tevékenységüket. A köny-
vek olvasói is a polgárságból kerültek ki. — Ezzel kapcsolatosan említette meg Jenei Ferenc, 
hogy sajnálatosan hiányoznak eddigi kutatásainkból a polgári hagyatékok — sok esetben 
fennmaradt — könyvlajstromainak vizsgálatai. 

A továbbiakban Nyéki Vörös Mátyás művészetét elemezte Jenei s figyelmeztetett 
arra, hogy Nyéki Vörösben fel kell végre fedeznünk a barokk írót. A lélek és a test beszélgetésé-
ben monumentális barokk művet alkotott : nem csupán egy alakját adta a gazdagnak, hanem 
megteremtette benne az ördögi hőst, Rudolf császár gyűlölt a lakjá t , akit Bocskai környezeté-
ben, Prágában jár tában, bizonyára ismert. 

A győri barokkról szólva megjegyezte, hogy itt a barokkal együtt születik újjá a misz-
ticizmus is. Felújí tot ták a ferences zárdát, s ennek priorja az a Kopcsányi Márton lett, aki 
szoros kapcsolatban állt Nyéki Vörössel. 

Nem értett azonban egyet Jenei Ferenc azokkal, akik nem méltányolják érdemeinek 
megfelelően a barokk magyarságát. Bár Pázmány királyválasztási beszéde, melyben szembe-
fordult a Mátyás-eszménnyel, történelmi tény, nem lehet ezzel kimeríteni a barokk hazafias-
ságának fogalmát. Ez egyoldalú és igazságtalan lenne már csak azért is, mert pl. Nyéki Vörös 
Mátyás mindenkor előtérbe helyezte Mátyás király a lakjá t . 

Figyelemre méltó az a határozatsor is, melyet a győri .székeskáptalan ebben az időben 
hozott : a kanonokok közé csak magyar származású vehető fel, és a bírói tisztet is csak 
magyar polgárra lehet ruházni. De bizonyítóerejű az a császári leirat is, mely arról intézkedik, 
hogy a győri céheket vizsgálat alá kell venni, mert a Wesselényi-féle összeesküvés során 
diszkreditálódtak. 
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A továbbiakban feltétlenül szükségesnek véli Jenei Ferenc azt is, hogy a vizsgálódások 
során foglalkozzunk a XVII. századi barokk utóéletével is. Pázmány még a XVIII . századi 
prózára is rányomta bélyegét. Ekkor jelentek meg gyors egymásutánban új kiadásban Páz-
mány művei. De ponyvái kiadás sorsára jut Nyéki Vörös Mátyás is, éppúgy, mint Balassi : 
a nép olvasni kezdi őket. Persze a nép itt és ekkor még a városi polgársággal egyenlő. 

Oltványi Ambrus hiányolta, hogy a tézisek a barokk fogalmát, e fogalom tar ta lmát 
nem világították meg kellőképpen. A barokk, mint irodalmi áramlat még nincs kellőképpen 
definiálva pusztán azáltal, hogy elhelyezzük a történelmi fejlődés menetében és elutasít juk 
jogosulatlan kitágítását. Mindezen túl szükséges lenne a barokkot, mint esztétikai kategóriát, 
mint művészi ábrázoló-módszert is szemügyre venni s megvizsgálni viszonyát ahhoz a való-
sághoz, melyből kinőtt . Komlovszki Tibor szerint a barokk antirealista irányzat. Am az 
antirealizmusnak, akárcsak a realizmusnak, igen sokféle megjelenési formája vàn. A kérdés 
éppen az, hogy a barokk az antirealizmusnak miféle változatát képviseli, s ha eltorzítja a 
valóságot, milyen módon, milyen irányban torzít ja el. Csak ha ezekei a kérdéseket t isztáztuk, 
akkor lehet majd a barokkot egyértelműen elhatárolni pl. a manierizmustól, és csak akkor 
jelölhetjük ki a barokk valódi helyét irodalmunkban. 

Oltványi Ambrus határozott állásfoglalást sürget a magyar barokk időbeli határai t 
illetően. Ismeretes — mondta —-, hogy Szekfű Gyula a XVIII. , Mályusz Elemér pedig a 
XVII . századot tekintette kultúránk sajátosan barokk korszakának. A tézisek ezzel szemben 
azt a helyes felfogást képviselik, hogy irodalmunk egyetlen korszakát sem minősíthetjük 
egészében barokk jellegűnek. Mégis el kellene dönteni, hogy a barokk mint stílusirány nálunk 
a XVII . vagy a XVIII . századra jellemzőbb-e. Az a tény, hogy a barokk, amely Európa leg-
több országában a XVII. századhoz rögzíthető, nálunk a XVIII . század folyamán is tovább 
élt és az irodalom mennyiségileg jelentős rétegét hatot ta á t , valószínűleg a magyar társadalmi 
fejlődés megrekedésével, a haladó törekvések 1711 utáni időleges elakadásával függ össze. 

A következő hozzászóló Baráti Dezső volt. Szerinte sok szempont szól amellett, hogy 
szkeptikusan nézzük az olyan fogalmak irodalomtörténeti alkalmazásának lehetőségeit, 
mint a renaissance, barokk, rokokó stb., de mellőzésük elszakítana bennünket az európa 
kultúrtörténet kialakult hagyományaitól, épp ezért, bár a fogalmak mögött levő jelenség eset-
leg szabatosabb terminológiával is kifejezhető lenne, a marxista—»leninista irodalomtörténet-
írásnak sem lehet mellőzni pl. a barokk fogalmát. Ha viszont ezt elfogadjuk, teljes mérték-
ben indokolatlan elsőrendű és másodrendű kategóriákról beszélni. Az előttünk levő tézisek 
szerzői a renaissance-ot pl. egy egész korszakot átfogó, általános tendenciának tekintik, a 
barokkot pedig egy korszak többé-kevésbé periferikus stílusirányzatának. Könnyű volna 
megmutatni , hogy az általában renaissance-nak nevezett korszakon belül is sok minden van, 
ami csak a fogalom végtelen kiszélesítésével nevezhető renaissance-nak, viszont a barokk sem 
látszik annyira periferikus jelenségnek, amint ezt a tézisek szerzői hiszik. Felfogásunkban 
mintha még kísértene az a hagyomány, hogy a barokk mindössze valami eltévelyedés, másod-
lagos jelenség s ezt a Szovjet Enciklopédia barokk címszavával is alátámaszt ják. Úgy gondo-
lom, hogy a Szovjet Enciklopédia megfelelő címszava sok vonatkozásban elavult már, minden-
esetre vannak olyan szovjet kuta tók , akik hajlamosak a barokkot az Enciklopédiánál jóval 
pozitívabban értekelni, így pl. Alpatov, a ki tűnő műtörténész, aki a barokkot nem a 'renais-
sance eltorzulásának, hanem természetes továbbfejlődésének és gazdagodásának tekinti. 
— Mindez arra figyelmeztet, hogy a barokkal kapcsolatban a marxista—leninista tudomány-
nak is van további kutatnivalója, s nem elégedhetünk meg a rég elavult barokk definíció 
marxista átfestésével. 

A következőkben a barokk társadalmi gyökereiről szólt Baróti Dezső. A kérdés fontos-
ságát újabban a nyugati polgári kutatók is kezdik érezni, itt Baróti Tapier, Bénichoú, Fran-
castel és mások újabban megjelent tanulmányaira utal t . Már maga az ú jabb nyugati barokk-
kuta tás is figyelmeztet arra, hogy tar thata t lan az a régebbi álláspont, melyet pl. Weisbach 
képvisel s mely a barokkot egyszerűen az ellenreformáció irodalmával, művészetével azono-
sítja s a barokkra jellemző sajátos feszültséget, dinamikát, sajátos „dialekt ikát" az aszketikus 
vallásosság és a renaissance életöröm sajátos harcának tekinti. 

Végső fokon úgy látszik, hogy ezt a sajátos dinamikát a feudális nemesi anarchia 
és a központosító királyi hatalom harcának, természetesen bonyolult áttételeken keresztül 
megjelenő, tükröződésériek foghatjuk fel : a feudális nemesi gőg, a nemesség önmagáról alko-
tott heroikus illúziói, egy sokszor még vad, félig barbár világ harcol itt a központosító abszo-
lút udvar olyan törekvéseivel, mely meg akar ja fegyelmezni a nemesség hagyományos visel-
kedési formáit. A francia irodalomban mindez az ún. preklasszicizmusban, Corneille pályájának 
első szakaszában, a heroikus regényben jelenik meg, a jezsuita iskoladrámák mellett ez látszik 
leginkább barokknak a francia irodalomban. Magát a tulajdonképpeni francia klasszicizmust 
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pl. a Racine-t nem ta r t ja Baróti Dezső barokknak, bár jól ismeri azokat a felfogásokat is, 
melyek a francia klasszicizmus jórészét hajlamosak a barokkal azonosítani. 

Általában, úgy látszik, hogy a barokk nemzeti jellegét mindenütt a feudális nemesség 
és a központosító, abszolutisztikus törekvések harcának állása határozza meg, ezen belül a 
barokk tendenciák ott a legerősebbek, ott válnak leginkább uralkodóvá, ahol a királyi hata-
lom még nem olyan erős, mint Franciaországban, ott ahol a központosító szándékokat még 
nagymértékben akadályozza a feudális arisztokrácia meglevő hatalma. Nem véletlen tehát , 
hogy a barokk sokkal inkább jellemző az egykori Habsburg-birodalom irodalmára és művé-
szetére, mint pl. a francia vagy az angol fejlődésre. E különbségek természetesen tartalmi 
és formai szempontból egyaránt könnyen megmutathatok. 

Hogyan állunk vajon a magyar barokk társadalmi gyökerével? 
E probléma fejtegetésekor Baróti Dezső elsősorban azt világította m e g : a kérdés 

nagyfokú leegyszerűsítésének tar t ja azt, hogy egyesek a magyar barokkot pusztán az ellen-
reformáció irodalmának és művészetének vélik. Maga a barokk kérdés egyébként a magyar-
országi ellenreformáció helyes történeti értékelésével is összefügg. A kor barokk irodalma 
nem látszik olyan magától értetődően a Habsburg-gyarmatosítás ideológiájának, ahogy ezt 
a régi magyar irodalomtörténet újabb kutatóinak többsége hiszi, s talán Pázmány sem közön-
séges , ,Habsburg-ügynök". Ha egyszer valaki újra közelebbről megnézi ezt a gazdag világot, 
bizonyára észre fogja venni, hogy Pázmány életművében ott vannak a kor magyar politikájá-
nak nem egyszer mélyen átérzett tragikus könfliktusai, csak éppen le kell fejteni róla azt a 
vallásos köntöst, ami Pázmány gazdag világának megértését, legalábbis egy sematikus 
szemlélet számára oly nehézzé teszi. A főpapi és jezsuita vonások mellett Pázmányban sok 
sa já tos magyar vonás, sok magyar nemesi vonás is van, bár vallásos köntösbe áttéve. Bonyo-
lult és ellentmondásos módon, az ő sajátos magyar barokkján is átcsillan a bécsi abszolutiszti-
kus törekvések és magyar rendi ellenállás viszonya. 

Ezután Baróti Dezső kijelentette : hajlamos arra is, hogy Zrínyiben szintén barokk 
írót lásson, sőt a magyar barokk legnagyobb alakját . Egy bizonyos : Zrínyi aligha tekinthető 
egy, a francia klasszicizmushoz hasonló, tizenhetedik századi magyar klasszicizmus kép-
viselőjének vagy akárcsak megálmodójának. Egy ilyen klasszicizmus társadalmi előfeltételei 
nálunk ekkor még hiányoztak. Azzal a hovatovább általánossá váló felfogással sem ért egyet 
Baróti, hogy Zrínyi a nemzeti abszolútizmus magyar ideológusa, ő még szükségképp nem 
mehetet t tovább a magyar rendiség valamelyes megfegyelmezésének szándékán, ekkor már 
halódó hősi erényeinek ébresztésén. Ugyanekkor látja a „két pogány közt" vergődő magyar 
nép tragikus történeti helyzetét, sőt valamiképp ennek művészi kivetítése adja meg művei-
nek tragikus pátoszát, melyben ott van a magyar feudális anarchia züllött viszonyai felett 
érzett kétségbeesés is. Mindezzel nem akar ja azt mondani, hogy Zrínyi világából teljesen 
hiányzik az abszolútizmussal kapcsolatos problémák felvetése, megsejtése, ez a probléma 
azonban végtelenül bonyolult és aligha szorítható bele a nyugati fejlődés szkémáiba. Mind-
est persze részletesebben kellene elemeznünk, főképp azt keresve, hogy milyen művészi 
eszközök jellemzik Zrínyi barokkját , ezt a kétségtelenül mértéktartó barokkot, amelynek 
realisztikus vonásait a végvári élet irodalmi hagyományai is befolyásolják. 

Külön kérdés Gyöngyösi és a századvégi főúri költészet barokkjának kérdése. Erről 
egyelőre annyit , hogy mindezt szintén alaposabban kell elemeznünk, mint ahogy eddig te t tük . 
Ú jabb Gyöngyösi képünk egyoldalú. 

Szó esett a polgári realizmusról is a XVII . század irodalmában, pl. Szenczinél és néhány 
erdélyi írónál. A polgári realizmus ebben a korszakban Molière, a kialakulóban levő regény 
néhány megnyilatkozása, általában az egyre növekvő világias tendenciák. Túlzásnak t a r t j a 
Baróti a kor magyar irodalmával kapcsolatban polgári realista törekvésekről beszélni, ilyesmi 
létrehozásához a magyar polgárság még fejletlen, bár a kor irodalmában kétségtelenül talá-
lunk realisztikus jegyeket. 

Bóta László felszólalásában bár teljesen egyetértett a tézisek készítőinek azzal a néze-
tével, hogy a barokk az emberi művelődésnek nem egy olyan nagy, kormeghatározó jelen-
sége, mint pl. a renaissance, de ugyanakkor kételyeit fejezte ki aziránt, hogy a barokk pusztán 
csak művészeti stíluskategória, korának egy ugyanolyan stílusirányzata lenne, mint pl. a 
klasszicizmus, vagy a polgári realizmus. Szerinte a barokk több ennél. A klasszicizmussal, 
polgári realizmussal szemben a barokkban valamiféle, ta r ta lmában is eléggé körvonalazható 
érzés-komplexum, életérzés fejeződik ki, amelynek gyökerei, mint ismeretes, a tr identinum 
ellenreformációs, restaurációs szellemébői táplálkoznak. Úgy lát ja, hogy bár a barokkban 
is, mint minden stílusformának, ízlésjelensegnek megvan a maga társadalmi és osztály-
alapja —• amely jelen esetben a Habsburg-ház és a katolicizmus védelmében előretörő egy-
házi és világi arisztokráciában határozható meg — mégis ez az ízlés, ez a magatar tásban, 
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eszményekben kifejezésre jutó lelki forma idővel divattá válik, konvencionális jelleget ölt, 
elterjed a művészetek, irodalom révén megfogalmazást nyer ott is, ahol társadalmi indítékai 
kevésbé vagy egyáltalán nincsenek megadva. S ha emellett figyelembe vesszük, hogy a barokk 
minden más stílusirányzatnál inkább magán viseli a vallásos ihletettség jegyeit, hogy a 
katolikus egyház ellenreformációs működésének nyomában terjed el, úgy egyetemesebb jellege 
stílusirányzatokkal szemben kézenfekvő, s jelenléte területileg és történelmileg is kevésbé 
meghatározható, mint pl. a klasszicizmusé, polgári realizmusé. 

A Szigeti Veszedelmet, szemben a tézisek készítőivel, Bóta is barokk alkotásnak t a r t j a . 
Az eposz barokk-jellege és sokat emlegetett realizmusa nézete szerint nem egymást kizáró 
kategóriák. A Szigeti Veszedelem szemléletmódját, stí lusformáját tekintve nem realista mű , 
de nagy barokk-alkotás, amely mint minden klasszikus értéke irodalmunknak, ez is azáltal 
vált éppen naggyá, mert írója egyénien és bőven tudot t élni a realista ábrázolás lehetőségeivel. 

A következő felszólaló, B. Egey Klára foglalkozott Szekfü Gyula barokkelméletével. 
Szekfü a magyar barokk virágkorát á XVIII . század első felében lát ja. Arra, hogy ez erős 
túlzás, már Mályusz Elemér nagyjából helyesen rámuta to t t . Mályusszal szemben — aki 
a XVIII . század uralkodó jegyének a rokokót ta r t ja — a felszólaló hangsúlyozni kívánja azt , 
hogy a barokknak a XVIII. században is komoly talaja van nálunk. Nem vetet te el Szekfü-
nek azt a felfogását, hogy a magyar barokk egyik sajátos vonása a rendi, nemesi jelleg. 
A további feladatot ezzel a kérdéssel kapcsolatban abban lát ja, hogy meg kell vizsgálni, nem 
tartalmaz-e ez a rendi jelleg olyan vonásokat, amelyek a Habsburg abszolutisztikus törek-
vésekkel szemben nemzeti célokat szolgálnak. A felszólaló a kérdést a XVIII . századi iskola-
játékokon keresztül közelítette meg. A barokk iskolajátékokban, mondotta, többek között , 
eleinte, ha nemzeti témához nyúltak, a szent királyaink életét dolgozták fel és a hangsúly 
a „szent"-en volt. A XVIII . század elejétől a világias alakok, hősök kerülnek előtérbe (pl. 
Endre, Béla, Imre, András, Salamon, Géza, Mátyás, Kemény Simon, Zrínyi, Dobó stb.). 
A heroizmus, mely a darabokban előkerül, a magyar nemesség öntudatát fokozza, olyan 
erkölcsi tulajdonságokat mélyít el, melyek szerves részei voltak a mindenkori nemesi ellen-
állásnak, s ha tud juk , hogy a magyar nemességre ekkor még történeti szerep vár, ez nem 
egészen közömbös. Érdekes, hogy a darabok igen gyakran forognak a királyi hatalom kérdése 
körül és ezekben néha a hatalom szemléletében is vannak olyan vonások, melyek az uralkodó 
kötelességeit a Habsburg abszolútizmus teoretikusaitól eltérően, bizonyos mértékig a magyar 
alkotmány jegyében magyarázzák. 

Figyelemre méltó vonásnak ta r to t ta a felszólaló azt is, hogy a XVIII . század első felé-
ben a szerelmi problematika kezd szerepet kapni az iskola-drámáinkban, s így női szerepek 
is előfordulnak. A továbbiakban az iskolajátékok balettjeiről emlékezett meg a felszólaló, 
melyet Jean Rousset francia barokk-specialistával egyetértően, mint sajátos barokk műfa j t 
emel ki, s melynek szerinte szerepe volt az iskolajátékok elvilágiasodásában is. 

Gyenis Vilmos a felszabadulás utáni irodalomtörténetírásunk hibájául rótta fel azt a 
tényt , hogy sokáig megkerülte a barokk problémáját, sok esetben pedig egyszerűen kihagyta 
a tárgyalását. A mostani feladat szerinte az is lenne, hogy előre nézve megállapítsák : mennyi-
ben hatot t a barokk a későbbi korok irodalmára, a költészeten kívül a prózára is. 

A továbbiakban Bethlen Miklós alakjával foglalkozva kijelentette, hogy nem lehet 
Bethlent egyértelműen barokk stílusú művésznek nevezni, mint ahogyan más stílusirányt 
sem tet t magáévá teljesen : rá éppen a sokféle hatás és a magyar hagyományokhoz való 
kapcsolódás jellemző. Ki kell emelni a puritanizmus szerepét Bethlen alkotásaiban. De figyel-
met érdemel az a tény is, hogy az erdélyi próza mentes a barokktól. 

Az iskoladrámák kérdésében ő is feltétlenül előremutató szerepet tulajdonít a barokk-
nak — ebben B. Egey Klára véleményéhez csatlakozik. De kiemelendőnek véli még a kor 
színjátszásából a vígjátékokat is, az ún. közjátékokat . Ezek nagyrészt egész felépítésükben 
és mondanivalójukban népi alkotások, és csak kevés barokkos vonás található bennük. 
Az „Erdély siralmas állapotiáról" szóló például sokkal közelebb áll a kor magyarországi prob-
lémáihoz, mint a jezsuita repertoárból táplálkozó drámák sora. 

A reformáció XVII. századbeli szerepét illetően nagyjából egyetért Gyenis Karácsonyi 
Bélával, de szükségesnek lát ja e kérdés eldöntésénél a puritanizmus szerepének gondos tisztázását. 

A hozzászólások befejeztével Bán Imre és Klaniczay Tibor válaszolt az észrevételekre. 
Bán Imre válaszának bevezetőjében kívánta leszögezni, hogy a tézisek rövidsége 

egyáltalán nem jelentette azt, mintha a tézisek szerkesztői a barokkot szimplifikálni akar ták 
volna. Ezt maga sem tette. Szerinte a barokk nem az a „szörnyű kat lan" , aminek — Karácsonyi 
Béla szerint — a tézisekből kitűnik. Nem érezte jogosnak azt a vádat , hogy a tézisek készítői 
balróf bírálták volna a magyar barokkot, s általában a barokk kérdéseit. 
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Ezután Bán Imre örömének adott kifejezést, hogy a téziseit t ámadó vagy kiegészítő 
ellenérvek mégis csak megmutat ták : az ellenreformáció összefügg a barokkal. Kijelentette, 
hogy nem látja szükségesnek tézisei visszavonását. Természetesen az is világos, hogy a 
magyar ellenreformáció értékelése egyre fejlődik. Maga is úgy véli —, hogy helytelen lenne 
egyértelmű elítélése. Pázmány szerinte is nagy író, akinek számos művét rendkívüli élvezettel, 
gyönyörűséggel lehet olvasni. 

Rimayt azonban nem hajlandó barokknak elismerni, minthogy szerinte egyes barokk 
vonások nem jelentik még feltétlenül a tiszta barokk meglétét, s minthogy a manierizmus 
szerinte igenis meglevő stíluskategória, Rimayt ide kell sorolnunk. Hibáztat ta azt a módszert, 
melyet Angyal Endre követet t , amikor pusztán kiragadott stílusjegyek alapján ítélkezett 
Rimay ügyeben a tartalmi jegyek teljes figyelembevétele nélkül. 

Bán Imre ezután kifejtette, hogy bár örömmel kell méltányolnunk irodalomtörténé-
szeinknek a nyugati barokk kuta tás legújabb eredményeiben való jártasságát —, mégsem 
tud ja elnyomni azt a meggyőződését, hogy kutatóink túlságosan a nyugati eredmények 
igézetében élnek, amikor a magyar barokkról nyilatkoznak. Magyar talajon kell maradnunk 
és feltétlenül Horváth János nyomán kell elindulnunk a kuta tásban. 

Szerinte az ellenreformáció és a protestantizmus viszonyának vizsgálata nem álprob-
léma. Valóban igen erősen haladó motívumokat lehet felfedezni, még. a XVII. század pro-
testantizmusában is (puritánok, Apáczai Csere!) ; viszont az ellenreformáció irodalmi jelentő-
ségét sem lehet teljes egészében tagadni. 

Ezután Angyal Endrével vitázva annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy 
a barokkot és a retoricizmust teljesen külön kell választani egymástól. Ezt Curtius alaposan 
bebizonyította. Kétségtelen, hogy a barokkban van retorika, s nem is lebecsülhető mérték-
ben, azonban hangsúlyozni kívánja, hogy ami formai jegyek alapján retorika, az — a tartalmi 
jegyek egyezése nélkül — magában még nem barokk. Azt azonban készségesen elismeri, 
hogy a barokk felhasználta a retorika minden eszközét. Baróti Dezső hozzászólásának egé-
szével egyetért, de kijelenti, hogy Gyöngyösit továbbra sem ta r t ja annyira tipikusan barokk 
jelenségnek, mint Baróti Dezső. Távol áll persze tőle az a szándék, hogy lebecsülje Gyöngyösit 
és egyszerűen ,,lakáj"-nak minősítse. 

Ami a barokk hatását illeti, Bán Imre azt vallja, hogy a barokk nem prózánk egészére, 
hanem jórészt csak az ellenreformációs prózára hatot t . 

Klaniczay Tibor válaszában hangsúlyozta, hogy a vita arról győzte meg : nem szük-
séges tételein lényeges változtatást eszközölnie, csupán árnyalatokban kell módosítania azokat. 

Az első fontos feladat a barokk fogalmi tisztázása lenne, mert kétségtelen tény, hogy 
e területen — mint Oltványi Ambrus erre rá is világított — tisztázatlanok a problémák. 
Nem mentség, de feltétlenül enyhítő körülmény, hogy még a terminológia körül is zűrzavar 
van. I t t döntő változást hozhat majd az, ha a kuta tók azonos nyelvhasználatra ju tnak, 
csakúgy, mint a realizmus kérdésében. Ehhez segítenek közelebb a viták minket, ez a vita 
is. Fontos feladat, hogy a barokk jegyeit összegezze és így egy félreérthetetlen formai rend-
szerezést lehetne létrehozni. De már itt óv attól, hogy egyik-másik vonást felnagyítsuk. 
Ez feltétlenül szellemtörténeti vonás lenne. Figyelmeztet arra is, hogy nem szabad nagyon 
megbolygatnunk a régi kategóriákat ; a régi stíluskategóriák egészükben megfelelők és elfogad-
hatók lesznek számunkra is, csak a maguk történeti kialakulásukban kell vizsgálnunk azokat. 
Természetesen számolnunk kell azzal, hogy vannak egymásrahatások, árnyalások egyes 
kategóriákon belül is. 

Szembeszállt ezután Klaniczay Tibor azzal a nézettel, hogy a barokk korszellem volt. 
Nem kell okvetlenül uralkodó szellemet keresnünk egy-egy korszakban. Ez csak akkor volt 
többé-kevésbé lehetséges, amikor a- történeti-társadalmi fejlődés körülbelül azonos fázisban 
volt. De éppen a XVII. századra ez nem érvényes. Végtelenül bonyolult volt a he lyze t : 
Róma és Hollandia, Franciaország és a Habsburg-birodalom eltérő társadalmi helyzete meg-
akadályozta azt, hogy egységes jellemet keressünk bennük. Erőszak lenne a barokk fogalom 
alá kényszeríteni minden jelenséget. 

Ezután a Zrínyi-kérdésre válaszolt Klaniczay Tibor. Nem tekinti Zrínyit klasszicista 
írónak, de érez benne olyan tendenciákat, melyek nem a barokk, hanem inkább a klasszicitás 
felé muta tnak . Ezt pedig azért hangsúlyozta, mert szerinte ezek a vonások nemcsak a Szigeti 
Veszedelemben lelhetők fel, hanem többi munkáiban is. S az a tény, hogy Zrínyi nagy szere-
tettel foglalkozott a francia abszolútista teoretikusokkal és politikusokkal (Richelieu), azt 
bizonyítja, hogy Zrínyi igenis a magyar abszolútizmus harcosa volt. Karácsonyi Bélával 
szemben fenntar to t ta azt a korábbi nézetét, hogy Zrínyinek Mátyás királyról írott munká ja 
korántsem volt utópia. Igaz, hogy Zrínyi sok mindent korán vett észre, de ez csak az ő szemé-
lyes tragédiája v o l t ; a történelmi változások irányát helyesen ismerte fel. 
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A retorika kérdésében nem ért Klaniczay Tibor teljesen egyet Bán Imrével. Szerinte 
a barokknak igen lényeges eleme a retorika. Kétségtelen, hogy a retorika szerepet k a p már 
a renaissance-ban is, de a barokk szónokiasságával szemben sokkal poet ikusabb művészet . 

Azokra a vádakra , mely szerint egy vulgáris i rányzat szószólói let tek volna a tézisek 
készítői, amiért nem értékelték elég nagyra a magyar barokk irodalmat azt válaszolja, hogy 
a barokk másu t t sem hozott létre a művészetek minden ágában nagy a lkotásokat . Ez persze 
áll más stí lusokra is : a romant ika pl. az építészetben alig a lkoto t t jelentőset. A barokk 
viszont éppen ebben volt nagy. A barokk irodalom azonban a megelőző korok irodalmához 
képest kétségtelenül visszaesést jelentett . Az olasz barokkból is csak akkor lehet nagyot 
csinálni, ha Tassot barokk írónak vesszük. 

Minthogy hazánkban a barokk a képzőművészetekben érhető leginkább te t t en , Magyar-
országon ot t érdemes kezdeni a ba rokk-ku ta tásoka t . Garas Klára könyvére ismét nyomatéko-
san felhívta Klaniczay Tibor a f igyelmet. Ebből jó tanulságként vonha tó le az a tény , hogy 
pl. a magyar barokk hazai építéseinél alig vannak hazai mesterek. Vannak ugyan kiváló 
magyar származású művészek, de ezek kénytelenek kivándorolni külföldre, mer t hazai meg-
élhetésük nem biztosított . A Jenei Ferenc által említet t polgári barokk valóban megvolt 
hazánkban , de az nem a XVII . századra esik, hanem a XVII I . századra. 

Végezetül összegezte Klaniczay Tibor azt , hogy miért nem lát nagy magyar barokk 
irodalmat : azért ,mert amikor a XVI I . században van nagy i rodalmunk, az még nem barokk 
irodalom, mikor pedig a XVII I . század első felében a barokk uralkodó stílus lesz nálunk az 
i rodalomban, nincsenek nagy alkotások. 

Baróti Dezső zár ta be a v i tá t . Zárószavában összegezte a vita tanulságai t és meg-
ál lapí tot ta , hogy a három Tudományegye tem és a Magyar Irodalomtörténet i Társaság közös 
kezdeményezése helyesnek bizonyult és követendő u ta t jelölt meg irodalomtörténet i ku t a tó -
m u n k á n k b a n . A vi ták ér tékét csak emelte az a tény , hogy a v i tán jelen volt a sárospataki 
II. Rákóczi Ferenc gimnázium tanár i kara és a diákok népes tábora is. Ezzel i rodalomtörté-
nészeink m u n k á j u k k a l a szélesebb tömegek elé léptek ki. 

(Összeállította : Végli Ferenc) 

NAGY MIKLÓS 

VÁLASZ ILLÉS ENDRÉNEK 

Őszintén szólva meghökkente t t Illés Endre szenvedélyes és keserű párhuzama a Móricz 
Zsigmond novella s a kri t ikusok eljárása közöt t . Az I rodalomtör ténet olvasói e lbí rá lhat ják 
kr i t ikám egésze „könnyed kardsuh in tás volt-e", „igazi ellenőrzés és k u t a t ó munka he lye t t " . 
Ami azonban ezt a részletkérdést illeti, készséggel elismerem Illés Endre igazát . Jóka i eredetileg 
valóban március 15-re t e t t e az elbeszélés kezdőpont já t , csak később vá l toz ta t ta ezt meg 
április 4-re, m a j d március 18-ra. A kérdés csak az, hogy az áprilisi dá tum beiktatása a cenzor 
megtévesztésére tö r tén t , min t Illés gondolja, vagy más okból. Mert ha kényszer nélkül jö t t 
létre, akkor az akadémiai szabályzat ér telmében t iszteletben kell t a r t a n u n k . Megvan a 
lehetősége annak , hogy Jóka i önként írt április 4-ét azér t , hogy a fogoly elkeseredettségét 
és szökési vágyá t még ér the tőbbé tegye. Hisz céloz arra , hogy a hős már egyedüli rab az 
épületben, társai „még a márciusi ü n n e p n a p o k b a n " megszabadul tak, most már m a j d egy 
hónap ja nem hallja fogolytársait „láncaikkal zörögni, énekelni" . Ez a későbbi időpont jobban 
indokolja a város és főúri tá rsaság feszült hangula tá t is : április elején forró volt a légkör, 
hisz az uralkodó még nem szentesí tet te a márciűsi törvényeket . Is tván nádor lelkes ünneplése 
is jobban illik április elejére, mint március közepére : április elején valóban nagy lelkesedés 
övezte e kétszínű politikust, mer t sikerült a közvéleménnyel elhitetnie, hogy ő az a lko tmá-
nyosság szószólója az udva rban a kamari l lával szemben. Lehetséges, hogy érvelésem nem 
helytálló, de a k iadónak akkor is céloznia kellett volna a jegyzetben arra ; van olyan szöveg-
vál tozat is — sőt kézi ra tban csak ez ma rad t fenn —, amely előt tünk ismeretlen okból április 
4-ét ír. Ezzel azu tán magyaráza to t nyert volna az olvasó a r ra a kis következetlenségre is, 
amely szükségképpen bent m a r a d t a Szépirodalmi Kiadó szövegében a ké t időpont kevere-
dése következtében. 

Illés Endre válasza t a r t a l m á t tek in tve örvendetes számomra : azt bizonyít ja , hogy 
kiadóink vezetői egyre növekvő gonddal foglalkoznak klasszikusaink publikálásának filológiai 
részletkérdéseivel is. 
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