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KOHARY ISTVAN, A BAROKK EMBER
IRTA: ANGYAL ENDRE

Buda fölszabaditásának emlékér ültük meg néhány hónappal ezelőtt. Megemlékez
tünk a fölszabadító háború magyar és idegen hőseiről, s igy talán nem egészen idő

szerűtlen, ha tanulmányunkban fölvázoljuk Koháry alakját, aki szintén egyik hőse volt
e harcnak, s akit a következőkben, mint a barokk ember és költő típusának megteste
sítőjét kivánunk bemutatni. Kora embere ő, ifjúkorában megmerül Bécs egyetemén
a XVII. század tudományosságában, résztvesz a török és kuruc harcokban a császáriak
oldalán, belekerül Bécs udvari életébe is, s mint köztiszteletben álló államférfi fejezi be
életét. Benne él a barokk kultúrában, ez veszi körül Bécsen kívül is, ennek mecénása,
ez a kultúra. határozza meg egyéni műveltségeszményét.!

A barokk kupolatemplomok alaprajza az ellipszis, szemben a renaissance köralakú
alaprajzaival. Ez a forma is téregységet fejez ki, de dinamikus egységet: az ellipszis
már nem nyugodt, hanem mozgalmas forma, két fókusza van, két csúcsa, mozgás és
egység szintézise, egység a feszültségben. Elliptikus a barokk lélekforma is, nagy feszült.
ség, nyugtalanság él benne, mégis egységre tör. Ezt a lélekformát képviseli Koháry.
A feszültség itt a keresztény dualizmus, de föloldódik egy esztétizált Kozmoszban.
A kor életformája kétségkívül esztétikai alapvetésű, hisz a renaissanceból indul ki,
azt fejleszti tovább. A szép tájakat, szép műalkotásokat örömmel szernléli Koháry.
Igy egyik versében olaszos csarnokot ir le, egy tó kis szigetén:

Nagy szép mulató hely, közepe tájára,
huszonnégy faragott, márvány kl'J oszlopra,
vala fel épitve, czifra olasz fokra,
bóltozattya pedig szép stukaturára.

A természetben is meglátja. és keresi a szépet Koháry, a vadász, aki a renaissance
utáni ember nyitott szemével járja birtokait, az északmagyar tájakat s aki egyik versé
ben oly megkapöan ecseteli a tengeri vihart. Ez azonban csak a kiindulási pont! A ter
mészet, művészebszépségénekrajzába fájdalmas hangok vegyülnek, a szentimentálizmus
hangjai, a mulandóság gondolata, a Fortuna-mottvum.J Itt lép jogaiba a dinamizmus,
amely föllazítja, mozgásba hozza a. renaissance sztatikus világképét, azáltal, hogy
beleviszi az idő gondolatát. Az idő változásának rajza, mint mulandöségmotívum, még
a gótika világából való, a dinamikus gótikus kultúra szülötte: az antik ideál lényege
szerint időtlen volt. Ez az időgondolat humanizálva, mint Fortuna jelenik meg, mint
forgandó szerencse:

Szerencse folytattya, sok képpen forgattya, sorsát az vitéznek,
tanit egyet földre, s-emel mást helyére, ha tetczik kedvének,
egyet földhöz verve, és mást fel emelve, öröme szivének.

l KoMryr61 szóló fontosabb munkák: Illúy JánO!!: Gróf Ko1lár1l I.tván él&te é. munkái. Karcag
1885. Ki8 Lllrlnc: Gróf KoMrll István költészete. Bp., 1914. Vókoftll IBtván: Koháry IBtván gróf élete. (Kee...
kemétl piarista gimnázium értesítöje 1914-15.)

• Fortuna: Günth&r Milllm'-H&Ilfl Nauma.... : Höfísehe Kultur. Hall&, 1929. 129 ff. KOlt", János: A.
XVIII. századi magyar barokk és Falwli Ferenc. E. Ph. K. 11133. 167 ff. Dorovt-Orlulall Gyula: Boéthlus és
a XVIII. szAzadt magyar barokk. B. Ph. K. 11136. 183 ff.
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A mozgalmasság egyikfŐ8ajátossága a kor képzöművészetének, a lobogó ruhájú
ssobrok, megtört, nyugtalanul ívelö homlokzatok stilusának. A végső konzekvenciák
tól sem riadnak vissza, a mulandöság hipertrófiájától, a halál és rothadás romantikájától.
Kohárynál is megtalálhatók ezek a képek. Látszólag tehát teljesen az ellenkező pöluson
vagyunk, mint amelyikről kiindultunk, az antitézis teljes, világmegvetés, pesszimizmus
uralkodik, teljes a bizonytalanság. Aszkétikus korban élünk, aszkéta maga Koháry is,
kemény a fekhelye, szűkösen étkezik, önsanyargatásokat végez, napjait ájtatosságban
..ölti. De mindez csak látszólag jelent pesszimizmust, antitetikus élettartást :

Menyország utjára, s-örök boldogságra, keresztel kel menni,
éltünkben szenvedve, e-keresztet viselve, sokat kel szenvedni,
gyenge fris életben, sem gyönYÖT'ÜBégben, oda nem juthatni.

Az aszkézis, a mulandóság hangsúlyozása a katolikus barokk-költőnek csak elő

készület a mennyországra. Viszont a mennyországot a test föltámadásának dogmáját
erősen kisz1nezve képzeli el a kor, fényes ünnepségnek, nagyszerű udvari hangverseny
nek, ahol szépség és pompa honol. Ismét visszaérkeztünk az esztétikum birodalmába,
az ellipszis lezárult, előttünk áll a barokk esztetizált Kozmosza, amely dinamikus
egységbe foglalja a véges földet a túlvilág végtelenségével. S e kettő közt ininduntalan
elmosódnak a határok. A keresztény tanítés csorbítatlaneága mellett valami sajátos
dualista monizmus jön igy létre. Ez az esztétikai jellegű dualista monizmus a túlvilágot
is átérzékíti, realizálja. A túlvilág alakjai viszont leszállnak a földre és spirituális hang
súlyt adnak a földi történéseknek. Ez a barokk vizió lélektana, amely ég és föld, evilág
és túlvilág kozrnikus egységének tudatából születik meg. Ilyen vizió formájában írja le
költőnk Thököly börtönéből való szabadulását is. Istenhez fordul, kéri, segitse őt szabad
ségra, majd álomba merül:

Azon szent 6rában hallék oly ezázatott,
buzg6 könyörgésed egekben fel-hatott,
az Fölséges lsten téged meg halgatott,
öriily vigadgy tapsoly, lsten szabaditott.

A szözat elenyészik, il a rab költő számára valóban üt a szabadulás órája. A szaba
dulás ténye igy metafizikai távlatokat nyer, kapcsolatba jut a végtelennel : reális és
irreális sajátos módon egymásbajátszanak. Dagobert Frey szerint ez a határáttörés a
legjellemzőbb a barokkra, ez a folytonos lebegés realitás és vízió, földi és transzcendens
közt, a kettő folytonos vegyülése.s A túlvilág realizálódik, viszont az élet álommá vál
tozik nemcsak Oalderon, de Koháry számára is, mikor igy ír sajátmagáról : Mint álom,
mint árnyék élete folyása. A spirituális életfölfogás esztétikai formát ölt magára.

A kor embere, épp a renaissance-utániság következtében egyéni értékének is tuda
tában van, nem annyira egy kollektivitás tagja, mint a középkor embere. A Kozmosz
ban neki is helye van. Tovább él a renaissance héroizmusa, de beleilleszkedve az anti
tetikus szintézisbe, rnint földi eszköz magasabb célok szolgálatában. Nem marad öncél,
de nem is vetik el, mint tette volna a XI. század. Koháry, a harcok embere számára
hős és hívő egyet jelent, hisz a katona is szerit célért harcol a pogány ellen.

Gyorsan [eltalálom, mélt6nak is vallom, okát bánatinknak,
lsten bűneinkkel, s-Ielloienk: vétkeinkkel, mikor meg bántatnak,
vagy mikor hirünkben, minket j6 nevünkben, méltán gyalázhatnak.

• Dagobert J!rey: Der RealltlUscharakter des Kunstwerkes. (Wölfflln-Festschrlft, 1935.) 48_ff.

VIGILIA



Tehát egyaránt fáj neki, ha vallásos érzülete, vagy vitézi jó híre csorbát szenved.
Ez mutatja, mennyire egy számára e kettő. Héróizmus kell a kor világképében álló
embernek Fortuna viharainak elviseléséhez is. Ilyen Fortuna-vihar volt az a közel
hároméves rettenetes fogság, amelybe Koháryt ellenfele, Thököly vetette, de amint
első életrajzírója, Kazy megjegyzi, nihil tot mala in viri constantiam potuere. Egész visel
kedése Thökölyvelszemben és a fogságban ezt a héroikus konstancíát mutatja. Ez magya
rázza, miért maradt a császáriak oldalán, miért nem lett kuruc. Nem hazafiatlanságból,
hanem mert Lipótban és utódaiban a barokk világszemlélet értelmében Istentől rendelt
abszolút monarchákat látott, a pietas és justitia megtestesitőit. A kor uralkodóideálja
a tévedhetetlen, igazságos, jóságos, hatalmas és szigorú egyeduralkodó, ezt látta ő a
Habsburgokban, ha azért magyar érzését nem is rejtette véka alá. Róla is áll, amit
Halász Gábor kortársáról, Savoyai Jenöről és barátairól mondott: "ők csak bírálni éli
ellenállni tudtak, lázadni nem. Az udvart elítélték, a király szent volt előttük." Etikum
és esztétikum szintézisére vallanak Kazytól magasztalt jó tulajdonságai is: beneoolensia.
religio, benignitas, vigor aetatis, derora corporis forma. 4 Aszkézise a héroizmus egy fajtája,
sőt nevezhetnőkesztétikai aszkézisnek is, hisz előkészület a túlvilág barokk fantáziájával
látott örömeire.

A kor keresztény költőjének ez a kozmikus szemlélet vigaszt nyujtott a földi élet
bajai közepette, lehetőséget, hogy rajtuk fölülemelkedjen. minc szemlélő álljon velük
szemben, sőt örömét találja bennük. Fortuna esztétikai tényezővé válik, panaszkodnak
rá, de örömüket lelik a panaszban. Koháry sokat szenvedett ugyan, de szenvedései el
multak, magas rangot ért el, tisztelték, kitüntették, hosszú élettel áldotta meg a Gond
viselés, mégis rengeteg Fortuna-verset találunk nála, Életkörülményei helyett inkább
szentimentálizmust láthatunk ezekben, a kor dinamikus szemléletéböl származó gyönyör
ködést a mulandóságban. A kor szenvedélyes embere nem riad vissza az erős, nyers
naturalizmustól, Koháry sem. Bika és vad oroszlán küzdelmét irja le egyik versében.
Másutt Akteont tépik szét Diana ebei, látjuk Pyramus és Thisbe véres történetét, vagy
i\, Venus intésére nem hallgató Adonis halálát:

Távozván mellöle, intését felejti,
keres nagy vadakat, hálóit el reiti,
s-magát olly nagy kannak agyarára ejti,
6 gyomrából bélét az melly mind ki feiti.

Szerepel Sámson, amikor ellenségei rátámadnak és földre teperik :

Ki vájták szemeit, mégis ütik oerik;
döfölik tagollyák, vérében keverik.

Ez a naturalizmus él Koháry haláltáncénekében is, ahol kitűnően megfigyelhetjük
szenvedélyesség és mulandóságszentimentálizmus egymásbaf )nódását.

Irracionalizáló és eszteticizáló célzatból keletkezik a kor virtuóz stílusa. Antitetikus
mozgalmasság és az életet álommá, jelenéssé derealizáló barokk "irónia"5 a fő jellem
vonások. A szóképek, metaforák fölbontják. az antatézisek, parallelizmusok mozgal
massá teszik a nyelvet, színpompás ornamentikává változtatják. A művész szuverén

• Idézetek: Franciscus Karv: Posthurna memoria res pace belleque gestas excellentlllalrni Dominl ac Comitla
Stephani Koháry. Tyrnaviae. 1732: 13 ff. A barokk uralkodó-tipus: G. MiUler-H. Naumann : Höfiache Kultur: 124,.
Ellenállás és birálat : Halász Gábor: A humanista hadvezér. Savoyai Jenl!. Apollo. 1936: 226.

• Irónia alatt Itt nem gúny, cinizmus értendő, hanem a szellem játéka az anyaggal, annak átspirltuallzáIáM.
dckoratlvvá tétele I V. ö.: Paul Hank_: Deutsche Gogenreformation und deutachea Baroek, (Epoehen dElI:
deutschen LIteratur II. 2.) Stuttgart. 1935: 216 ff.
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ura a nyelvnek, a szellem az anyagnak. A mdvészetek határai elmosódnak, urré lest: eo
pietura-poesis. Ezt a mlifajt képviselik Koháry leíró költeményei, főleg az egyik: Vaaban
vert rabnak bÚB elmével fáradva versben vett sétálása : kertek, ligetek, tavak, szökő

kút, vadkert, társasélet jeleneteinek leírása. Másutt antitézisek sokaságát halmozza föl:

Sötét éczakárul napnak fényességét,
fagylaló hidegrül meleqnek: hévségét,
avagyhogy a tüzrül iégnek hidegségét,
8-akar mi szárazrul t;iznek nedvességét.
Vagyhogy a rozdárut arany fényességét
keserű ürömrül méznek édességét,
el-szárat: kórórul virágnak 8zépségét,
I.engeri szélvészrül üdll csendeeeéqü,
Fekete hollórul hattyú feirségét,
füles rút bagolyrul páva ékességét,
ragadó farkasrul bárány szelidségét,
nehéz elefámrul Evet k<innyilségét.
BIJv kez'l2 emberriil másnak fösvénységét,
nagy alázatosrul dagály kevélységét,
serényrül és gyorsrul henyéUJ röstségét,
könnyü meg ösmérni, s-Iudni k'Ülömbségét.

Négy versszakot keresztül vezet Koháry egyetlen versszakot, melyet 8 pontok
nem szakítanak meg, csak tagolnak. Igen jellemző ez a kor stflusára I S a. véges és vég
telen közti határokat folyton elrnosö lélek jelentkezik allegörizáláséban . a legtöbb
dolog leíró költeményeiben mélyebb értelmű, Virtuózak képei, hasonlatai. Beszél élete
hajójáról, rabságának habjár61, szenvedése virágjáról, az inség taglójáról, a bú szikrájá
ról és műhelyéről. Mindez hozzájárul a stílus belső irracionalitáBának fokozásához, átszelle
mítéséhez, A korra jellemzőek versesfüzeteinek hosszú, halmozott eímei, szintúgy ft.

címlapok változatos szedéstükre, ahol a betlik valóságos ornamentikává válnak. Ez a
törekvés íratja vele egy sorba a Balassi·strófa három sorát, de mödosítva, A harmadik
60r az egybeírt sor végén megrövidül egy szötaggal. így egy háromsoros versszakot
kapunk, igen hosszú és belső rímekkel föllazított, zeneivé tett sorokkal.

Koháryt barokk emberré már nevelése tette, jezsuita iskolázása Nagyszombatban
é", Bécsben. Kapcsolatáról kora műveltségével, főleg Béccsel más helyen bővebben

szólunk, itt csak néhány általánosabb megjegyzésre szorítkozunk. A jezsuita szellem
világformáló erején kívül benne áll a magyar főúri költészet Balassiból kiinduló, Rimayn
át vezető tradíciójában, s kapcsolat fűzi Gyöngyösi Istvánhoz is. Rendszeres filológiai
összevetés bizonyára sok rokon vonást állapíthatna meg kettejük költészetében. Mint
költő jelentősebb, mintsem az eddigi irodalomtörténet gondolta volna, mint ember
és főli:~nt mint a barokk reprezentánsa történetünk érdekes alakjai közé tartozik.

VIGILIA


