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A görög prooimion a később sorra kerülő fejtegetések előrebocsátását 
jelenti, mely után következhet a főtétel, az óimé. Munkánk kapcsán ezt 
annyiban teljesíthetjük, hogy célunk a latin nyelvű humanitás poétikájának 
a bemutatása, melynek értelmezéséhez — újabb fogalmakkal folytatva és 
írva körül a bevezetés-jellegű előrebocsátásokat — olyan prolegomenikus 
és progymnasztikus ismeretekre van szükség, melyek előtanulmány
jellegüknél fogva megadhatják az igazi óimét, a főtételt, vagyis a 17-18. 
századi latin nyelvű elméleti poétikairodalom tanulmányozásának 
lehetőségét.

A tartalmi kifejtésben tehát hármas célt fogunk megvalósítandónak 
tartani: Egyrészt szeretnénk a téma olyan autorizációját (jelentőségadás) 
megteremteni, mellyel a 17-18. század és a magyar irodami felvilágosodás 
irodalomtörténetének kutatása még adós, s a korszak irodalomtudatában oly 
jelentős szerepet játszó művek fontosságára csak helyenként történt utalás 
egy-egy nagyobb írói-költöi pályakép megrajzolásánál.1 Ilyen például 
Csokonai Vitéz Mihály életműve, hol költői indulásának és korai 
pályaszakaszának a latin humanitáshoz kötődő tendenciáit is számba kellett 
venni.2

Másrészt a latin nyelvű költői gyakorlat alapján, melynek jellegével 
és jelentőségével Friedreich Endre Halápy Konstantin költészetét vizsgáló 
művét követően az 1930— 40-es években alapvető kismonográfiák — pl. 
Nagy Elemér, Dániel Edit, Varga László - foglalkoztak, s ezeknek 
folytatásaként Szörényi László kísérelt meg teljesebb képet adni a latin 
költészetről, részletesen feldolgozva a magyarországi latin nyelvű 
honfoglalási epika történetét is3, szükségesnek látszik áttekinteni az 
akkoriban igen népszerű, nagy példányszámú és sokat kiadott elméleti 
kompendiumokat, melyek gazdag ismeretanyagukkal és az antik 
műveltséganyaghoz kapcsolódó irodalomtudattal olyan tendenciákat 
határoztak meg, amelyek a későbbiekben a kultúra új értelmezését is
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■Иг- - magukban foglalták. Nem elhanyagolható jelentőséggel rendelkezik ebből 
a szempontból Szerdahely György életműve, ki a humanitáshoz kötődő 
rétorizáló irodalom- és műszemléletet a filozófiai gondolkodás 
modernizációs áramlataival létrejövő esztétikai-irodalmi gondolatokkal tölti 
fel, s humanitás-koncepcióját a társadalom tudatában megjelenő magasabb 
emberség igényének szolgálatába állítja. A személye köré épülő óimé nem 
csak a költészetelmélet új elemekkel való feltöltésében, kiteljesítésében és 
rendszerteremtésében ragadható meg, ugyanis a műnemi és a műfaji 
kérdésekkel foglalkozó művei tendenciózusan a latin humanitás poétikájának 
mélystruktúrális műfaji világához vezetnek, melynek kapcsán 
visszaérkezhetünk majd a latin költői gyakorlat szemléleti kérdéseihez, a 
költők kétnyelvűségét tekintve pedig a magyar nyelvű verstörténet néhány 
sajátosságához és problémájához.

Harmadszor pedig figyelembe kell vennünk a mindezek megértésében 
nagy fontosságot játszó azon folyamatok jelenlétét, melyek a korszak tudatát 
más szempontból is befolyásolták, s alternatív jelleggel a művelődés elé 
egyéb kihívásokat állítottak. Ezek két fő téma köré csoportosíthatók: 
részben a nyelvhasználati, másrészt pedig az oktatási kérdéssel függnek 
össze.

Szükséges tehát bemutatnunk a hatástörténet szempontjából a magyar 
kultúra évszázadokon át szerves részét képező latin nyelvhasználat s a 
latinitás kérdését, mely 18. századi története folyamán időleges 
újravirágzása után fokozatosan visszaszorul, s átadja helyét a nemzeti 
kérdés akkoriban már egyre inkább meghatározó lételemének számító 
magyamyelvűségnek. A latin nyelvhasználathoz így a politikum oldaláról 
gyakran a konzervativizmust és az aulikusságot kapcsolták (valószínűen az 
esetek többségében nem is alaptalanul), mely befolyásolta kultúrális 
szerepét is. A művelődés és a műveltség viszonylatában visszavonulásának 
hosszú poros országútján azonban mindig megtarotta azt a szerepét, mely 
használóját közel hozta az antik Róma és az egész antikvitás szelleméhez 
(humanitás), valamint ahhoz a kultúrkörhöz, melynek birtokában magas 
formai igényt támaszthatott a műalkotással szemben, s mely mintát jelentett 
használója számára a művészi megformáláshoz. A kor írói számára ezért 
a kétnyelvűség (magyar és a latin) általános, és számos átmenetet találunk 
még a kor legkiemelkedőbb írói életművében is azon tendenciák 
működésében, melyek a latin nyelven megformált gondolatok és témák 
változatait magyarul is igyekezett tolmácsolni. Szemléletes példája ennek 
Kölcsey Ferenc Hymnusa, melynek tartalmi-ideológiai háttere régi témája

8

-

.



«

-vv'--,-; .v - ' * • •-•- -v •:. • ••.- ' ^ -'Ч- • • - --v ... V4 ?%?

volt a hazafias gondolatokat pártoló latin nyelvű költői gyakorlatnak, s a 
jezsuita latinitás epikájának.4

'
■ -mm

A latinitás mélyrétegeihez azonban a 
útmutatásokat tartalmazó latin grammatikák nyújtottak alapot, melynek 
nyelvi kiművelése és tökéletesítése a rétorikai és a poétikai gyakorlatokban 
folytatódott. A latin humanitás rendszeréhez tartozó művek (grammatika, 
poétika, rétorika) tudatosították mindazt, ami a klasszikus latinitáshoz, majd 
az európai kultúrkört formáló latin nyelvhasználathoz és műveltséghez 
kötődött. így a latin humanitás sokféle műveltséganyagot gyúr össze, 
melynek a klasszikus századok (a latin aranykor) mellett szerves része a 
későantik és a koraközépkori, valamint a reneszánsz hagyomány. Mindezek 
közvetítését a 16. századra létrejövő humanisztikus iskolarendszer végezte 
el, kialakítva azt a tananyagegyüttest, amely mediációs rendszerével s a 
nyelv szerepének kiemelésével az egész latinitást igyekezett felölelni. Az 
antik műveltségnek és a latinitásnak ezt a komplexitását nevezték studia 
humanitatisnak, vagy csak humanitásnak., melyen elsősorban a nyelvi 
ismeretek maradéktalan alkalmazásának és ismeretének megvalósítását, azaz 
a grammatikai rendszerre épülő poétikai és rétorikai ismeretek alkalmazását 
értették. A gyakorlati műveltséghez (humanitás, studia humanitatis) pedig 
az ehhez szorosan kötődő műveltségeszmény (humanitás) járult, melynek 
törekvése az volt, hogy a praxison túl az ideát is meghatározza, mely a 
rétorikai iskolában képzett, a kiművelt beszéddel szorosan összefüggő római 
polgár- és embereszmét állította a középpontba. Ennek az antik ideának a 
jegyében fektettek az iskolák oly nagy hangsúlyt a rétorikai képzésre, s 
különösen nagy szerepe lett az ideológiai-vallási szellemharcot vívó 17. 
századi katolikus (jezsuita) képzési rendszerben. A katolicizmus 
egyetemessége és romanizált közösségi tudata az, amely a humanitás 
(műveltség értelemben) meghatározójává a rétorikai képzést teszi. Ennek 
megfelelően a humanisztikus tanulmányok lényegi elemét jelentő poétika, 
mely az antik műveltség középpontjában áll, propedeutikus jelleget ölt: 
előkészíti csupán a magasabb képzettséget jelentő rétorikát. Még ez sem 
történhet azonban a poétika elméleti alapjainak kiművelése és 
továbbfejlesztése nélkül, bár itt a poétika rétorizáltságának mértéke 
számottevőbb.

Az antik műveltségeszmény meghatározásának és megvalósulásának 
azon régióiban, hol az egyén szerepe, önkifejezésének lehetősége megnő, 
az ezt biztosító és megvalósító költészet funkciója felértékelődik. 
Eszményeiben ezt valósította meg a reneszánsz, majd a reformáció, s annak

szerkesztési-stilisztikai
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különösen a Kálvin működéséhez köthető ága! így a studia humanitatis 
létrejöttét is a protestáns iskolák megjelenésével hozhatjuk kapcsolatba, 
melynek megjelenési formája azonban oly sokszínű, mint maga a hit 
megújításának mozgalma és története. Sokszor nemhogy az egyes 
irányzatokhoz, de még az egyes városokhoz kötődő iskolák humanitás
koncepciója is eltér. A nagyobb trendek természetesen felrajzolhatók, amit 
néhol egy-egy erősebb tanáregyéniség működéséhez köthetünk.

A humanitás-eszményt a poézisben megvalósítani látszó , s az egyén 
önmegvalósítását szolgáló felfogás a költészet elméletének alapos, az antik 
hagyományon jobban nyugvó kidolgozását is magával hozta. A17. századra 
már a protestáns és katolikus iskolákat is meghatározó studia humanitatis 
függvényében előttünk áll a latin nyelvű humanitás poétikájának elméleti 
rendszere, mely művelődéstörténeti irányokat (barokk, klasszicizmus) fogad 
be, lényegét tekintve azonban tipizálható, sőt, a 18. századra, a 
janzenizmus és a pietizmus hatására olyan egységesülő folyamatok indulnak 
meg, melyek a grammatika és a rétorika közé szoruló poétika primátusa 
felé mutatnak, a rétorikum visszaszorulását jelzik (megszűnéséről felesleges 
is volna beszélnünk), s ezzel nagyobb hangsúlyt adnak az egyén 
felszabadításának. Mindezek befogadója a felvilágosodás, és a Göttingenhez 
köthető klasszika-filológiai mozgalom megindulása, mely az antik 
műveltségeszményt meghatározóbban rendeli az egyén szolgálatába, 
melynek következtében emberibbé, emberségesebbé válhat, s ezáltal tehet 
jót a közösségnek, a társadalomnak. Ekkor már a művelődési eszmény 
megvalósítójának szerepébe került poétika egyfajta megismerési módot, s 
a szépség és a széplelkűség maradéktalan kifejezését jelenti. Bölcseleti 
vonatkozásai — nem csupán praktikus szabályai — kerülnek előtérbe, s 
paradigmáit az új tudományág, a művészetek általános jellemzőit vizsgáló 
esztétika fogja meghatározni. Ezt a mozgásirányt sem befolyásolja azonban 
az antik műveltségeszmény mérceként való elismertsége, amely továbbra 
is közvetíti a praxist és az eszményt.

Az eszmetörténeti megközelítésnek és a gyakorlati kérdések 
keresésének velejárója tehát, hogy a fogalmi gondolkodásban sokoldalúan 
jelentkező humanitás gondolatisága — melynek már a római korban is oly 
sokszínű volt a jelentése 
antikvitásban, hanem az újkorban is hol elkülönül, hol egymásba fonódik 
az a két alapjelentése, melyet Cicero a fogalom megalkotásakor két görög 
szó vonatkozásában vett figyelembe. Ezek pedig a műveltség és az 
emberiesség fogalmai voltak, melyek a latinitáshoz kötődő poétikai
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&V gondolkodás meghatározói és velejárói maradtak. Ebben az összefüggésben 
kívánunk megrajzolni néhány olyan folyamatot, és bemutatni néhány olyan 
poétikai kompendiumot, melyeket — követve a cicerói eszményt — egy cél 
vezérelt: be kellett mutatniuk a költészet humanitásit. Ezt a célt tűzzük ki 
mi is dolgozatunkban, mely azonban már az óimé feladata.

■ji,

í \

*

Munkánk sajnos nem törekedhetett a téma (a latin nyelvű humanitás 
poétikai kompendiumai) más előzményeinek teljes bemutatására. így 
például a teljesség igényének óhajával megkívánt Julius Caesar Scaliger, 
vagy a jezsuita Pontanus, Alexander Donatus és mások poétikai 
összefoglalóit, melyek biztosan hátteret jelentettek a rendszer teljes 
kialakulásában, itt nem tárgyaljuk. Arra törekedtünk ugyanis, hogy azokat 
a műveket sorakoztassuk csak fel előzményként, melyek hatása 
egyértelműen kimutatható a magyarországi elmélet vonatkozásában, ugyanis 
e műveket kiadták, s haszonnal forgatták egy-egy iskolában. Ilyen volt pl. 
Vossius vagy Masenius munkája, vagy azok a népszerű 18.századi művek, 
melyeket majd megemlítünk. A nemzetköziséget tekintve azonban 
szükségessé válik majd a téma előzményeinek ebben a kontextusában való 
későbbi számbavétele, melytől most itt eltekintünk.

v

Szeged, 1996. október hava
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I. A GÖRÖG PAIDEIA ÉS A LATIN HUMANITÁS 

ETIKÁJA A 17-18. SZÁZAD ÉS A FELVILÁGOSODÁS
ÉRTÉKRENDSZERÉBEN

. .

1. A paideia és a humanitás - görög és római embereszményШ1

Gnothi sze autón 
Nosce te ipsum

A kortalan delphoi parancs a görög-római antikvitáson nevelkedett 
európai civilizáció azon értékszemléletére világít rá, mely a sokféleségével 
megmutatkozó személyiséget s a személyiségformálást tekintette 
mértékadónak, és ehhez igyekezett kötni a megismerést. A fenti idézet 
éppúgy „jelmondata Szókratésznek, mint Grimmelshausennek, Descartes- 
nak, Kantnak vagy Kierkegaardnak, Schopenhauemak. Persze, ahány 
lélektani helyzet vagy filozófiai állapot, annyiféle eredményhez vezet 
következetes alkalmazása: misztikus önmegsemmisüléshez, aszketikus 
lemondáshoz, sztoikus gőghöz, pietista siránkozáshoz, megértő 
humanizmushoz” (kiemelés tőlem, T.S.) — írja Turóczi-Trostler József. 
Ennek alanya természetesen az a létben a tudatosságot kereső ember, ki 
ismereteivel és önismeretével személyiségformálását az antik szellemiség 
hatásainak rendeli alá. Az ehhez való viszony a meghatározója azon 
korszakoknak, melyek új életre galvanizálják az ókori görög és római 
embereszményt teremtő és kereső szellemi áramlatait. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy az „ókor feltalálása” csupán az „újkor reneszánszait”2 érintené, 
hiszen — mint jeleztük — ott munkál az európai civilizáció egészében.

A görög gondolkodás történetében mindehhez az eszmélkedő, 
önmagára találó, s az önkifejezését megvalósító ember-eszméhez kell 
közelítenünk, melyet elsőként a szofisztika fogalmazott meg. Az ismert 
Protagórasz- tétel (Minden dolog mértéke az ember, a létezőké, hogy

í
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léteznek, a nem létezőké, hogy nem léteznek3), valamint Szophoklész 
Antigonéjának ember-himnusza (Sok van mi csodálatos de az embernél 
nincs semmi csodálatosabb) a görög bölcselet és gondolkodástörténet 
üzeneteként azt jelenti, hogy „mindennek csak az emberi élet szempontjából 
van értéke, hogy minden felfedezés, tudományos igazság annyit ér, 
amennyiben az emberre vonatkoztatható.”4 A szofisták embereszménye 
tehát az önértékéve magasztosult egyéniség.5

Mindez mértékadója Szókratész magatartásának, kiben a 
filozófiatörténet nem mellőzhetően az egyén, a személyiség kibontakozását 
fontosabbnak tartotta tanainál.6 Az eredetileg szókratészinek tartott tanok 
a következők: etikai racionalizmus, irónia és a bábáskodás módszerei, s az 
ezekhez kapcsolódó fogalomalkotás és indukció.7 Szókratész nem 
kevesebbre vállalkozott, mint az erény tanítására, melyet a szigorú 
észkritika ítélőszéke elé idézett.

X. '
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A szókratészi etika eszmélődésének folytatója Platón (és 
Arisztotelész), kinek gondolatvilágában az öneszmélet legszélesebb kihatását 
találjuk az egyén és étosz beható vizsgálatával, melynek lényege a legfőbb 
jó keresése. Platón formálja meg először a lelki képét annak az 
embereszmének, aki magára eszmél a logoszban, célját fedezi fel az éthosz 
— agathonban, mindezek megvalósításához kijárja a paideia tanfolyamait 
és megkisérli önlelkét kifejezni a symmetriában — írja Visy József.

A sokszínű görög gondolkodás, filozófiai eszmélkedés történetében a 
platóni (arisztotelészi) rendszer után szempontunkból a sztoa bölcseleté 
eredményez mélyrehatóbb tartalmi átalakulást, melynek 
gondolatrendszerében (s annak különösen harmadik fázisában) az emberkép 
etikai vonásainak ábrázolása különös jelentőséget kap. A sztoa rendszerének 
középpontjában az erkölcsi feladatokat hordozó, értékmegvalósító 
személyiség, a bölcs áll, kit az érzelmi hullámzások felett való feltétlen 
uralom (apatheia) jellemez. A sztoa egyéniségformáló életszemlélete tehát 
az önmagában megelégedett, harmonikus embert igyekezett kialakítani, még 
pedig annak a bölcsnek alakjában, aki felismerte, hogy az ember 
legmaradandóbb kincse az erényes lelkűiéiből fakadó, fennkölt, 
magasabbrendű öntudat.9

A sztoa aszkétizmusának ellenhatásaként kell említenünk az ember 
nyugodt élethangulatát (ataraxia) és boldogságát kereső epikureizmust, 
melynek rendszerében fontos szerepet tölt be az érzés, mely a megismerés 
alapjává válik. Epikurosz főerénye az okosság, mely a boldogság és a 
kellemes életmód (hédeos zen) legfőbb szabályozó elve. Az egyéni
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boldogsággal az embereszme teljes individuális szintjére jutunk, hol az 
önmegvalósítás (önszeretet10) a legfőbb cél.

A 18. században és a 18-19. század fordulóján a reneszánsz 
termékenyítő antikvitáskultusza után a klasszicizmus hullámai új életre 
keltik az antik szellemiség áramlatait, melyek beivódnak az egységességre 
törekvő, ám ugyanakkor nagyon is sokszínű felvilágosodás kultúrájának 
értékrendszerébe. Ez persze nem jelenti azt, hogy az ókor feltalálása csupán 
az újkor reneszánszait11 s a felvilágosodást érintené, hiszen — mint jeleztük 
- ott munkál az európai civilizáció egészében.

Az ész századában nem hagyható figyelmen kívül a szofisztika az 
individualizált ember megteremtésére irányuló kísérlete, hol a - későbbi 
latin terminussal — homo-mensura (ember-mérték)-elv a társadalom és az 
eszmerendszer alapja. Szerves alkotórésze a szókratészi észkultusz és a 
teoretikus erkölcsi szemlélődés (majd Kantnál) is. Ugyancsak jelentős 
szerepet tölt be Platón, s rendszerének szinte minden vonatkozása (a 
közösségi éthoszt valló állambölcseletétől a szép-elméletig), s a platonizmus 
hullámainak lélekfilozófiai hatása.12

Külön kell szólnunk a sztoicizmus kultúrateremtő értékeiről, valamint 
a sztoa és az epikureizmus hatásairól. A platonizmus mellett a sztoa tanait 
a kereszténység elsőnek alkalmazta értékrendszerében, reneszánszát 
azonban a barokk századaiban élte (keresztény sztoicizmus13). Ebből 
adódóan a felvilágosodás nem kedvelte, a magyarországi irodalmi 
felvilágosodás korszakában azonban nem kerülhetjük meg jelenlétét, hiszen 
azt egyrészt az erős Horatius-recepció közvetítette, másrészt papköltőink 
világnézetéhez közel állt. Ugyanúgy jellemzi Berzsenyi Dániel költői 
világát, mint a magyar költészet történetében a későbbiekben Aranyt és 
Kosztolányit.

Valójában a magyarországi felvilágosodás költőinél a sztoikus világkép 
dominál, néhány életműben azonban (mint pl. Ungvámémeti Tóth 
Lászlónál) az elutasítás oka főként a sztoa aszkétizmusa és érzelmi 
közönye.14

A mérleg másik serpenyőjében a szenzualizmus számára oly közeli 
epikureizmus áll, melynek stílusteremtő értéke ismert a felvilágosodás 
korszakában.15 Hédonista életszemlélete eleme a felvilágosodott ember
etikai normájának.

A felvilágosodást is érintő antik eszmeáramlatok és eszmeiség után 
(hiszen az itt még nem érintett írói — költői világképről sem szabad 
megfeledkeznünk) vizsgáljuk meg az ezen elgondolásokban jelen lévő
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emberkép és embereszmény szempontjából a paideia-gondolat jelentkezését 
mely a görög embereszmét közvetítette az ezen értékeket felvállaló 
felvilágosodás számára.16

A szó jelentésámyalatait vizsgálva a görögpaideia ismeretet, nevelést, 
oktatást, elvontabb használatában műveltséget, tudományosságot, tudományt 
jelent, tehát azt a folyamatot, amely az ismeretek megszerzésére irányul (1. 
pedagógia).17 A paideia-eszmény kiteljesedésében a Kr. e. 5., 4. század 
jelzett eszmei-filozófiai irányzatai játszottak meghatározó szerepet, amikor 
is a bölcseleti gondolkodásban az ember-mérték (homo mensura) 
megjelenése új megközelítésűvé teszi a fogalmat, amely azonban csak 
időbeli kiterjedésével, a római hagyományban válik teljessé. Visy József 

talán ma már feledésbe merült könyvében (Görög embereszmény és paideia) 
- melyről a görögségeszmény megítélése szempontjából az utókornak ideje 
lerázni a port — a hellén kultúra egészében keresve a görög embereszme 
kiteljesedését, külön érinti a paideia-gondolatot.18 E munkára támaszkodva 
szempontunkból a következőket emeljük ki.

A paideia-gondolat lesz a görögségben tehát az az emberformáló erő, 
mely a „bölcselői és költői irodalomban megnyilvánuló értelmi elemből és 
akarati fegyelmező erőből” táplálkozik. A paideia-eszmény ben a 
személyiség legmélyebb rétegeiből táplálkozó jellemfogalom társul a 
legfőbb Jó ideájához. „Apaideia-vágy alapja a görög harmóniaérzék, mely 
megnyilvánul nem csak művészetükben, hanem tudományos rendszereikben 

A paideia nem elsősorban a nevelés módszerét, gyakorlatias kivitelét 
jelentette, hanem a nevelői gondolat tudatosodását az élet, nevezetesen az 
emberformálás minden területén. így válik a nevelés etikai kérdéssé, 
magábanfoglalva a nevelés tényét, annak célját, eredményét; vagyis a 
művelődési eszményt is.20 A paideia jelentette azt az alakító jellegű 
szellemformálást, amely mint nevelői hatás a nagy gondolkozók 
eszmevilágából az egyénbe és a közösségbe átsugárzik.21

Az etikai oldal mellett a paideia művészi aspektusából fakadóan a 
görögöknél az esztétikai elem is alakítja a jellemeszményt. Ennek 

megtestesülése a kalokagathia, a szép-jó tana, az a félig etikai, félig 
esztétikai kategória, melynek klasszikus ideálja megnyilvánul Pindarosz 
lírájában, Platón Timaioszában, Arisztotelész etikájában (.Eudémoszi etika) 
pedig egyetemes esztétikai jelentőségűvé válik.22 A nevelés irányát tehát a . 
kalogagathia és a harmónia tartalmi egysége szabja meg.

A gondolkodástörténet a szofisztikával (homo mensura elv) 
bekövetkező fordulat fokozza tehát a paideia jelentőségét, bekövetkezik
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fogalmi változása, mely aszókrátészi — platóni gondolatvilágban teljesedik 
ki (hol a platóni tervezésű poliszrendszer a paideia-akarat szolgálatában 
áll)23, folytatódik Arisztotelésznél, kinek Politika című művén végigvonuló 
nevelési eszmény az ókor emberformáló törekvésének sokoldalú és átfogó 
rendszerkísérlete, majd szűkül a hellenizmus korának egyoldalú 
életnormákat tekintő rendszerében, mely főleg a jó és a rossz morális 
szembenállására támaszkodik. Az etikai szemléletű felvilágosodás (a 
világosság = a jóval) korában az oly népszerű Plutarkhosz művei — 
Morállá, Párhuzamos életrajzok — éppen ezt képviselték (plutarkhizmus).

A sztoa ugyan vallotta az értékmegvalósító személyiség ideáját, 
rendszerének középpontjában mégis csupán az erkölcsi feladatokat hordozó 
személyiség áll. Az etikai szféra jelenléte, majd öncélúsága velejárója a 
paideiának, mely a sztoa gondolatrendszerében kiteljesíti az emberméltóság 
(emberszeretet, testvériség, részvét) fogalmát, amit a szellemi autarchiájú, 
világpolgár bölcs valósít meg.24

Mindezek befogadója a 18.» századi európai szellemiség, mindazon 
merevségek nélkül, melyeket a rendszer a tökéletesség túldimenzionálásával 
képviselt. Mindez azonban már a római gondolkodástörténet irányába 
mutat.

Az antik kultúra római oldalát vizsgálva mindenekelőtt a görög 
gondolkodás jelenlétének és romanizálódásának hatásait kell keresnünk.

A görög hatás a Kr.e. 4. század végétől, mely korábban közvetítőkön 
keresztül érkezett Rómába, a tarentumi háború után közvetetté vált: a 
konfliktust követő években ugyanis sok görög került Rómába rabszolgaként, 
akik görög nyelvet, filozófiát, rétorikát és irodalmat tanítottak.25 A görög 
hatás erősödése ellen hiába ágált a római virtust és a görög szellemiséget 
összeegyeztethetetlennek tartó konzervativizmus 
szigorúságáról híres Cato —, a korábban odúmnak, semmittevésnek tartott 
görögös műveltség — hiszen Cato életművében is a platóni Timaiosz és a 
görög politikai elmélet fontos szerepet kapott csakúgy, mint a görög 
rétorikaelmélet - senkit sem kerülhetett el. A római férfi értékmérője 
ezután már nem csak a virtus, hanem a műveltség (paideia) is, melyre 
azonban még a rómaiaknak nincs kifejezése. Mindezek gerjesztője a 
görögbarát Scipio Africanus, ki maga körül egy kisebb filozófus
írócsoportot alakított ki, melynek tagja volt a történetíró Polübiosz és a 
sztoikus tanokat képviselő Panaitiosz is, ki nagy hatással volt Cicero 
filozófiai műveltségére.26 Nyomukban a „latin felvilágosodás” szellemében 
a görög műveltségű írók sora — pl. Ennius, Terentius, Naevius —

pl. az erkölcsi
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s Жjelentkezett.
A műveltség görög hagyományainak és a római hivatástudatnak a 

szintézise teremti meg azt a műveltségeszményt, amely fontosnak és 
alapvetőnek tartotta az egyén kiteljesedését (paideia), melyet a kultúrált 
önmegismerésben — nosce te ipsum — kívánt megtalálni, amely az adott 
világrenddel való harmóniához és a tudatos emberséghez vezet. így 
kapcsolódik össze az emberi — közösségi mértékű római virtus, azaz az 
etikai alapú erény (mindaz, ami az emberben jó) a görög paideiával. A 
fogalomalkotás is ezen eszmény figyelembevételével ment végbe, melyet 
az ember-mérték szeretetfilozófiája vezetett. A fogalom a latin homo és 
humánus - ember, emberies -szavak elvonatkoztatásával keletkezett,
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>•»

melyet a humanitás terminusa jelöl. Teljessé válását jelentéskörének 
bővülése hozta tehát, mikoris már magában foglalta az ember a nevelés 
során megszerezhető műveltségének - paideia - széles skáláját. Ez Varró 
és Cicero működésével vált meghatározóvá. Mielőtt azonban etikai és 
kultúrális tartalmának rövid felvázolására rátérnénk, nem árt áttekinteni 
jelentéskörét, mely persze nem volt független a történelmi változásoktól 
sem. Itt azonban csak a kialakult fogalmat vizsgáljuk.

Jelentéskörének első helyére természetesen az emberi mivolt, emberség 
tartalma kerül, mely hamar kiegészül mindazzal, ami az emberi 
magatartásra. — benignitas, dementia, comitas — vonatkozik. Ebből már 
könnyen átvezethető a jelentés azon dolgokra, melyek ezzel kapcsolatosak: 
officium vagy Studium humanitatis. Tartalma így az eruditio, doctrina, 
urbanitas kifejezések lényegét átfogóbban képes kifejezni, s az etikai 
tartalmat jelentő emberiesség mellett egyszerre jelent művelődési 
fogalmat.27

Ami a humanitás fogalmának belső tartalmát illeti a szakirodalom már 
monografikusán is foglalkozott a fogalommal általában, s a római 
irodalomban e terminus köré csoportosítható jelenségekkel, Cicero és más 
szerzők műveiben előforduló megnyilvánulásaival.28 Ennek alapján 
kísérhetjük nyomon a fogalom művelődéstörténeti helyét.

Varró töredékben maradt műveiben körvonalazódott először az emberi 
műveltség irányába mutató értékmegközelítés. Az Antiquitates rerum 

humanorum című művéből Gellius a következő mondatot idézi: „Praxiteles, 
qui propter artificium egregium nemini est paulum modo humaniori ignotus 
(Praxiteles, a kit kiváló művészete következtében mindenki ismert, a ki 
csak kissé müveit volt is). »29
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ч Az európai műveltségeszmény számára az antik erudíció sine qua non- 
ja Cicero, ki nem csak stíluseszményével, amely egyaránt hatott a latin és 
magyar nyelvűség tisztaságára (lásd Bornemisza Péter Tragoediájának 
bevezetőjét) - Tulliana puritas —, hanem a görög műveltséget és paideiát 
közvetítő eklektikus, az epikureus, sztoikus és platonikus elemeket - ha az 
utóbbi esetében műveinek dialógusformáira gondolunk — hordozó filozófiai 
és szónoki műveivel egyaránt nagy hatást gyakorolt. A fogalom számos 
művében felbukkan, jelentéskörében pedig azon értelmezés válik 
mértékadóvá, amelyben az ember azzal, hogy „görög módra viselkedik 
(hellenidzein)”, azaz az erényes élet megköveteli számára a műveltséget is, 
alapvető emberi normákat teljesít, illetve sajátít el. Ebből a szempontból 
ítéli el vádlóként Szicília kapzsi helytartóját Verrest, ki a felbecsülhetetlen 
műkincsek elrablását műgyűjtői szenvedélyével kívánta leplezni. Cicero 
beszédében - In C. Verrem actionis secundae liber IV., De signis — azzal 
érvel, hogy Verresből éppen az a műveltség hiányzik, az a kultúrális 
kifinomultságot jelentő belső emberi tartás, ami fogékonnyá tehetné a szép 
megértésére: „Haec Scipio ille non intellegebat, homo doctissimus atque 
humanissimus. Tu sine ulla bona arte, sine humanitate, sine ingenio, sine 
litteris, intellegis et indicas! Vide ne ille non solum, temperantia, sed etiam 
intellegentia te atque istos qui se elegantis did volunt vicerit (Az az igen 
művelt és kifinomult ízlésű Scipio nem értette meg ezeket. Te jó műérzék 
híján, a műveltség, tehetség és könyvek híján megérted és ítélsz. Lásd, 
hogy ő nem csak mértékletességgel, hanem a hozzáértésben is legyőzött 
téged és azokat, akik magukat ízléssel megáldottnak akarják nevezni.).

A humanitás tehát magasabb, kifinomultabb műveltséget jelent, mely 
Cicerónál morális magatartást — temperantia - is feltételez.31 Ugyanerre 
a momentumra, vagyis a műveltség szentségének elismerésére és 
elismertetésére épül másik, szempontunkból igen jelentős beszéde, melyet 
Archias, a költő védelmében (Pro A. Licinio Archia poéta oratio) mondott. 
Az oracióban több vonatkozásban említi a humanitás fogalmát, pl. a 
következő néhány összefüggésben: „Etenim omnes artes, quae ad 
humanitatem pertinent... (Ugyanis minden mesterség, mely a műveltséghez 
tartozik...)”; vagy: „ut me pro summo poéta atque erudissimo homine 
dicentem, hoc concursu hominum litteratissimorum, hoc vestra humanitate, 
hoc denique praetore exercente iudicium patiamini de studiis humanitatis 
ac litterarum paullo loqui liberius (hogy én a jeles költő és az igen képzett 
ember érdekében emelve szót, amikor a tudományokon képzett emberek 
ilyen gyülekezete a ti finom ízlésességetek s végül egy ilyen praetor

«30
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, gyakorolja az ítélkezést, műveltségének és irodalmi tanulmányai 
stúdiumairól had szólhassak szabadabban)”; vagy másutt: „Nam ut primum 
ex pueris excessit Archias atque ab iis artibus, quibus aetas puerilis ad 
humanitatem informari sólet... (Mert ahogy kinőtt Archias a 
gyermekkorból, és azokban a mesterségekben, melyekben a gyermekkor a 
műveltséghez szokott igazodni...).”32

A humanitás tehát a műveltséget, méghozzá az emberhez közel álló 
műveltség megszerzésének folyamatát és stúdiumait jelentette. Ebben az 
értelemben vizsgálja és a fogalom sajátos jelentéstartalmára mutat rá a 
császárkorban a Fronto-körhöz tartozó Gellius, ki az Attikai éjszakák című 
művének tizenharmadik könyvében egy rövid fejezetet (Caput XVIII. 
Humanitatem non significare id, quod vulgus putat, séd eo vocabulo, qui 
sinceriter locuti sunt magis proprie esse suos, vagyis: Humanitás nem azt 
jelenti, a minek közönségesen vélik, hanem azok, a kik tisztán beszélnek, 
e szót igen sajátos jelentésben alkalmazzák) szentel a humanitás 
értelmezésének. A késő utókor számára bizonyára mértékadó, s az 
értelmezés szempontjából további meggondolásra késztető szöveget 
hosszabban idézzük: „Qui verba latina fecerunt quique his probe usi sunt,
,humanitatem’ non id esse voluerunt, quod vulgus existimat quoque a 
Graecis , filantrópia’ dicitur et significat dexteritatem quondam 
benevolentiamque erga omnis homines promiscam, séd .humanitatem’ 
apellaverunt, id propemodum, quod Graeci ,paideian’ vocant, nos 
,eruditionem institutionemqne in bonas artis’ dicimus. Quas qui sinceriter 
percupiunt adpetuntque hi sunt vei maximé humanissimi. Huius enim 
scientiae cura et disciplina ex universis animantibus uni homini data est 
idcircoque humanitás apellata est (Mindazok, a kik latinul és pedig helyesen 
beszéltek, a humanitási nem úgy akarták érteni, a mint közönségesen 
gondolják, hogy t.i. a görög filantrópia - emberszeretés - értelmében, 
vagyis hogy valami előzékenységgel vegyült jóakaratot jelent minden ember 
iránt, hanem körülbelül azt jelölték vele, amit a görögök paideiának - 
nevelés — , mi pedig a tudományok és a művészetekben való nevelésnek 

és tanításnak mondunk. A kik ezekre teljes mértékben vágyódnak és 
törekszenek, azok humanissimus-ok leginkább. A tudományra való törekvés 
és igyekezet ugyanis az összes élő lények közül egyedül az embernek van 

megadva, s azért mondják humanitásnak). ”33
A szövegnek, bár önmagáért beszél, mégis érdemes szemügyre 

vennünk néhány fontos elemét. Szembetűnő, hogy Gellius a tiszta latin

m
Щ.
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fogalmiság (sinceritas) nevében lefejti a humanitás fogalmáról azt, amit 
elsősorban az emberiességgel (homo, humánus - a görögöknél filantrópia
— azaz: előzékenységgel vegyült jóakarat minden ember iránt) hoznak 
kapcsolatba, s a jelentésértelemzést inkább a paideiához hozza közelebb. 
Római vívmánynak tulajdonítja azt, hogy az általános érvényű görög 
paideiát a szépmesterségek - in bonas artes — kiművelésére és tanítására 
(eruditionem et institutionem) kell vonatkoztatni. így kaphatja meg a 

fogalom az igazi emberi értéket, ugyanis a műveltség megszerzésének 
igénye kizárólagosan emberi tulajdonság. Ezt közvetítik majd az utókor 

számára azok az Institutiones poeticaék és oratoriaek, melyekben ez a 
kiváltképpen római változatú embereszmény él tovább, amelyek összetevője
— mint jeleztük - a görögös műveltségeszmény, melyekhez az emberi 
erényformálás (virtus) etikai parancsa társul.

Ebben az összefüggésben fordul elő a fogalom a magyarországi 
latinitás műveiben is. Lássunk néhány szöveghelyet az általunk később 
vizsgálandó Szerdahely György műveiből.

Találkozunk a fogalommal az általános poétikaelméletet tárgyaló 
művében (pl. APG 4L: qui istud humanitatis Studium segreretur), 
legtöbbször azonban drámaelméleti művében (ADr) fordul elő. Ennek 
magyarázatát elsősorban abban kereshetjük, hogy általában a drámát 
tekintették az erkölcsformálásra legalkalmasabbnak. Ezzel kapcsolatban 
megjegyzi: „Quisque Poesin dramaticam fundavi in Humanitäte seu natura 
nostra (ADr 6.).” A humanitás nevében hivatkozik a régi babonaság 
elvetésére is (ADr 22.), valamint a drámai művekben megnyilvánuló 

erényesség tiszteletére (ADr 30.).34
A humanitás által közvetített görög és római műveltség - ami a 

történelem, a költészet, a mitológia, a szónoklattan és a filozófia 
elsajátításában nyilvánul meg - és embereszmény él tehát a latinitás 
századaiban, hol visszafogottabban, hol hangsúlyosabban, megőrizve etikai 
eszmeiségét s a tudományok (művészetek 
felvilágosodás korának bölcs embere ennek — a talán kissé sztoikus 
színezetű — eszménynek a nevében tiltakozik minden antihumanus, a jó 
ízlést és a közösségi erkölcsöt sértő dolog ellen. A testőríró Barcsay 
kapitány A kávéra című költeményében a rabszolgaság ellen tiltakozva ezt 
írja:

artes) szeretetét. A

A bölcs iszonyodik, látván egy csészéből

20

íiü-



■J!/ К:• • ■: Щ-'ШШ■ -ч ^i&ÉÉ
.

Mint hörpöl ő is részt angolok bűnéből?
- ‘Ч;Ч*тЧ-:’ ;rvf, ............ ■■■■'" ■'••■■ - ■ ■ • • -••

•< * **4-ÍV. 7J^/. ^Д'^Й

->'4ei i ч
*■'-• ;*

№
Ш ! ' Щ:

- «íJ®

v%ftidh4^í SVeí^íWíi■'

A világot a latin humanitás szemüvegén keresztül szemlélő ember 
számára mindezt a tiszta latin nyelv, s a stúdiummá szerveződött humán 
tudományok biztosították. Tekintsük át ennek folyamatát, különösen hazai 
viszonyainkat véve alapul. i :tx:

2. Latinitás, humanitás, eloquentia és az iskolai oktatás

Az antik szellemiséghez való viszonyulás sokféleségéből adódóan 
különös szerep jut a latinitásnak, a hozzá kapcsolódó gondolkodásmódnak 
0humanitás) és az iskola oktatási-képzési hagyományának. Mindezek 
egyaránt jelenthetnek pogány vagy keresztény felfogást, hiszen az antik 
szellemi örökség egészen magától értetődő, integráns része a kultúrának. 
Ebből a szempontból beszélhetünk pogány és keresztény latinitásról, melyek 
recepciója egyaránt lényeges. Ezen antik hagyományú kultúrális egységet 
a reneszánsz szakítja meg a tiszta antik gyökerekhez való visszatérés (ad 
fontes) meghirdetésével, mely a latinitas megtisztítása mellett azzal, hogy 
célul tűzi ki az antik módon és antik formában való alkotás elvét, a 
vulgáris, azaz az anyanyelven is megengedi az ékesen szólás (eloquentia) 

lehetőségét.1 A fenti irányú változást hagyományosan Dante művétől {De 
vulgari eloquentia) számíthatjuk, melynek nyomán a „ pogány ”-nak nevezett 
itáliai, majd a vallási megújhodással összekötött Alpokon túli reneszánsz 
kultúrában erőteljesen jelentkezik az anyanyelvi igény, s annak kiművelése, 
irodalmi nyelvvé szerveződése. Ennek egyaránt szolgálatában állnak az 
eredetiség igényű, antik szellemiségű nemzeti nyelvű művek és a 
fordításirodalom is.2

A magyarországi közép- és újkori kultúrában jól megfigyelhető ez a 
kétféle viszonyulás a klasszikus ókor nyelvi és szellemi örökségéhez. 
Valójában az írásbeliséget és az irodalmi hagyományt tekintve a középkor 
egységesnek tűnő latinitása mellett igen korán megjelenik a nemzeti nyelven 
való megszólalás igénye (Balassi Bálint és a 16. század költőinél), mely a 
nemzeti irodalom olyan felfogásával társul, ami minden idegen hatást - így 
a latint is — elvet.3
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Más oldalról viszont a latinitásban nyelvi ideált láttak, s a vulgáris 
nyelvekhez viszonyítva annak „örök és nem romlékony” voltát hirdették.4 
Érzékelhetően azonban a 16. század magyar irodalmi — nyelvi hulláma a 
17. századi barokk művelődés viszonyai között sem szenved törést (1. pl. 
Zrínyi és a nemesi költészet vonatkozását), legfeljebb íróink a nyelv szűkös 
voltát, s az újítás szükségességét érzékelik.5

Az állami — politikai funkciót betöltő latin nyelv továbbra is mintegy 
második „anyanyelve” a magyar kultúrának (és irodalomnak), s ennek 
következtében íróink legtöbbször mindkét nyelven megszólalnak; a magyar 
nyelv, az anyanyelv kultúrateremtő ereje azonban messze felülmúlja a 
latint. Ez az állítás leginkább arra a nemesi irodalomra vonatkozik, 
melynek írói teljesítménye a barokk évtizedeiben számottevő, hacsak 
Pázmány Péter, Zrínyi Miklós vagy az erdélyi írók — pl. Bethlen Miklós, 
Bethlen Kata stb. - életművét vesszük is alapul.

Ebben az értelemben a 18. században sem emelhetjük oly élesen ki a 
nyelvkérdést, mint ezt a jórészt Kazinczy nyelvi mozgalmát privilegizáló 
irodalomtörténet-írás tette, hiszen a magyar nyelv felfedezése és térnyerése 
jóval Bessenyei és Kazinczy előtt megtörtént.6 így elfogadhatjuk Szekfű 

Gyula sommás kijelentését, hogy ti. „a nyelvkérdés a tizennyolcadik század 
számára még nem volt kérdés”, annak ellenére sem, hogy a politikai 
változások miatt nem lehet az egész századot egységesen kezelni.7 Az 
irodalmi használat szempontjából vetődik az fel már a század közepén, 
tehát jóval Bessenyei előtt, hogy még több műnek kellene készülnie magyar 
nyelven, s a nyelv standardizálása szempontjából szótárakra és nyelvtanra, 
valamint a nyelv művelése érdekében fordításokra lenne szükség. Erre jó 
példa Cwittinger Specimenjének Székely Istvánról szóló cikkelye, melyben 
csodálkozik a magyar nyelv irodalmi használatának gyér voltán, s a nyelv 
kiművelését sürgeti.8 Ribini János pedig latin nyelvű szónoklatában (Oratio 

pro cultura lingvae Hungaricae, 1751.) arra biztatja a nemesi iíjakat, hogy 
fáradozzanak a magyar nyelvért a nemzeti dicsőség érdekében.9

Mindezek arra utalnak, hogy a sajátos történelmi körülményeket is 
figyelembe véve a magyar nyelv irodalmi használata, kiművelésének 
törekvése megvolt, végrehajtása azonban pangott, s mindehhez Európa 
kultúrális viszonylatában jól kirajzolódó visszalatinosodási hullám társult (itt 
az 1770-es években, főként Dalmáciában virágzó újlatin költészet, az olasz 
Arkadia mozgalom, vagy a század közepétől számottevő epikus irodalom 
említhető10), mely elsősorban a költészet és a tudományos nyelv 
visszalatinosodását érintette.
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Az 1780/90-es évek megváltozott történelmi viszonyai azonban újult 
erővel vetették fel a nyelvhasználat kérdését, melyet ezután szinte 
kizárólagosan politikai tényezőként kezeltek, hiszen a literatúrábann az 
1780-as évek előtt sem volt súlytalan a magyar nyelvhasználat, utána 
viszont részben a felvilágosodás közboldogságot előirányzó tendenciájának 
felerősödése következtében (melyet egy közös nyelven, az anyanyelven 
kívánt elérni), másrészt politikai tényezők hatására (II. József 
nyelvrendelete) használatának igénye és kérdése felerősödik. Az egyes 
politikai (és írói) csoportok azonban mást és mást láttak a nyelvkérdés és 
nyelvhasználat ügyében.12 A nemesi
megfelelően kezeli a nyelvkérdést, s csak részben jut el annak 
felismeréséig, hogy a nyelv saját szimbólumai (zászló, korona, viselet) 
közül a legfontosabb, s jele a nemzeti összetartozásnak. A nemesi írók 
körében azonban 1780 után „a nemzet jeleként felfogott nyelv” ügye minél 
inkább fontossá válik, s ennek következtében szükségszerűnek tartják, hogy 
a literatúra anyanyelven, azaz magyarul szólaljon meg. Sőt, annak 
elhanyagolása a nemzethalál vízióját („nyelvében él a nemzet”) is 
előrevetíti.13

A nyolcvanas évek írói ilymódon abban térnek el Bessenyeitől és a 
hetvenes évek nemesi irodalmától, hogy a nyelvet a nemzeti lét zálogaként 
lényegében egyedüli ismérvként kezelik, s immár fenyegetettnek is érzik a 
nyelv s vele a nemzet létét - írja Bíró Ferenc.14

Másként vetődik fel a nyelvhasználat ügye a nyolcvanas években 
fellépő plebejus írók nyelvi-irodalmi mozgalma körében, hol a magyar 
nyelvhasználat kérdése- összefonódik az antifeudális ideológia tartalmi 
elemeivel, s a felvilágosodás modem nemzettudatának kialakulása felé 
mutat, és szemben áll a konzervatív nemesség által képviselt ún. rendi 
nacionalizmussal.15

Összefoglalva tehát azt kell látnunk, hogy a magyar nyelv ügyének 
kérdése részben politikai, részben kultúrális szinten vetődik fel. A 
(konzervatív) nemesi ellenállás számára a magyar nyelvhasználat csak 
másod, harmadsorban jelentkezik az egyéb nemzeti jelképek között, s ebben 
a józsefi nyelvrendelet sem hoz áttörést.

A nemesség más csoportjai azonban (főleg a felvilágosodott szemléletű 
nemesi írók) a nyelvkérdést a nemzet fennmaradásának zálogaként 
értelmezik (1. a herderi jóslat kérdését és történetét16), s benne művelődési 
eszményt látnak, s a 17. századi és a 18. század eleji magyar nyelvű 
irodalmi tendenciák folytatását. A későbbiekben - Bessenyei nemzedéke

(Ш

ellenállás politikai céljainak
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— ezt az irányvonalat erősíti a felvilágosodás utilitarista nyelvszemléletével, 
mely a „tudományok” által a közboldogság felé vezet. A plebejus 
származású értelmiség is politikai célnak tekinti, mellyel a fentebb vázolt 
tendenciákat erősíti. A laicizálódó egyházi értelmiség főként az oktatásban 
érdekelt, így róluk a későbbiekben szólunk.

A fent említett elképzelések és felfogások sem árnyalhatják eléggé a . 
magyar nyelv használatának ügyét és kérdését, s mindezek talán az akkor 
hivatalos államnyelv, a latin használatának tárgyalásával válhatnak fontossá 
és meghatározóvá.

Ebben a politikai és művelődéspolitikai közegben kell tehát 
vizsgálnunk a magyarországi humanista alapú latin nyelvhasználat és a 
hozzákötődő művelődési eszmény kérdését, melynek története a középkori 
latin nyelvet felváltó, a humanitás latinságát visszahozó reneszánsszal — 
elsősorban Vitéz János tevékenységére kell gondolnunk — kezdődött. Ennek 
történetéhez a következő megjegyzés kínálkozik: Folyamatát tekintve a 
középkori latin nyelvet felváltó, a humanitás latinságát visszahozó 15. 
századi reneszánsz teremtett olyan művelődési alapot, melyben a latinitás 

az egyetemes európai irányhoz tartozás záloga lett. Ez az européer gondolat 
vezérelte Vitéz Jánost annak megfogalmazásában, hogy hazánknak, „mely 
a latinság pariagán született”, ahol „honfitársaink a latinos műveltségnek 
még söpredékét is alig kapisgálják, abban a meggyőződésben talán, hogy 
az ősi műveltség nyomdokain járnak”, a tiszta latinitás ad esélyt arra, hogy 
kultúrájával, irodalmával a „műveltebb” nemzetek közé álhasson.17 Ez az 
eszmény mindvégig a latinitás kísérője maradt.

Visszatérve a 18. század második felének irányaihoz, a következőket 
mondhatjuk: Elfogadva Bíró Ferenc érvelését, mely az új, a felvilágosodás 
irányába mutató tendenciák jelentkezését kb. az 1740-es években jelöli 
meg, azt látjuk, hogy az 1780-as évekre kirajzolódó, a nyelvhasználat és 
a kultúra ügyét felvető fordulatig a latin nyelvűség virágzásáról 
beszélhetünk a literatúra minden területén. Különösen a Zrínyi
hagyományból táplálkozó hősepika érdemel figyelmet, mely a 18. 
században főként a jezsuita szerzők tollából származó művek 
vonatkozásában nagy népszerűségnek örvendett.18 Ezek a hexameteres és 
(sokszor) disztichonos carmenek latin nyelven szólalnak meg, csakúgy, 
mint a horatianus ódaformákat átvevő költemények (1. pl. Németi Pál vagy 
Hannulik János verseit), vagy a janusi hagyományt folytató, disztichonos 
mértéket kedvelő, s ebben a líraformában (elégia, epigramma) alkotó 

költők.19

:
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Az Európa-szerte jelentkező visszalatinosödási hullám (utaltunk már 
Dalmáciára és az Arkadia mozgalomra) azonban sem az európai kultúrában, 
sem Magyarországon nem jelentette — nem jelenthette — a nálunk főként 
a reformáció és a barokk hagyományokra támaszkodó magyar nyelvű 
irodalom visszaszorulását, pangását, legfeljebb kizárólagossága szenvedett 
csorbát egy rövid ideig, s az írói életművekben igen sokszor a 
kétnyelvűségre (elsősorban latin-magyar, de francia-magyar és német
magyar reláció is előfordul) találunk példát, miként Faludi Ferencnél is oly 
jellegzetes volt a latin nyelvhasználat, ki Rómában tagja és lelkes híve az 
Arkadia Akadémiának.20 Pontosabban szólva a fent említett évtizedek írói 
tevékenységét nézve — a tendencia azonban a későbbiekben sem mellőzhető
— azt kell látnunk, hogy a századközép művelt nemesi irodalma, néhol 
„soknyelvűsége” ellenére is ragaszkodott a magyar nyelvhez — pl. Amadé 
László, Haller László, Lázár János, vagy a Cid-et fordító Teleki Ádám, ki 
szót emel a magyar nyelv érdekében — sőt, a nemesség felé forduló 
laicizálódó egyházi értelmiség is egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít a 
magyar nyelven való írás tényének.21 Kétségtelen azonban, hogy éppen ez 
az értelmiség lesz a hordozója és előmozdítója a 18. században a latin 
nyelvű irodalom felvirágoztatásának, mely főként a jezsuiták működését 
tekintve eszményeiben a pietas szolgálatába állított fortitudo 
megvalósításához a magyar történelem gazdag tárházát vonultatta fel.22

Nyelvhasználatában azonban hagyományosan a latinhoz maradt hű: 
ebből eredően lehet igaz az a megállapítás, hogy koncepcióját és terjedelmét 
tekintve a latin a magyar nyelvű irodalom fölé emelkedett.

Ezen tendenciák figyelembevételével hangsúlyozta az irodalomtörténet
írás a magyarországi latinság kérdését behatóbban figyelembe vevő iránya
— főként Kerecsényi Dezső mértékadó esszéje és Waldapfel Imre áttekintő 
tanulmánya -, hogy a „a magyar irodalom- és szellemtörténet csonka 
lenne a latinság nélkül”.23

Szervesen hozzátartozik tehát a 18. század és az irodalmi 
felvilágosodás kultúrájához — mint ezt az utóbbival kapcsolatban Szauder 
József is kiemelte programtanulmányában24 melynek érdekes
dokumentumait és eseteit a magyarországi latinsággal foglalkozó újabb 
szakirodalom szintén felvonultatta. Kerecsényi Dezső lírai megjegyzései 
mellett (ti. hogy a latinitás olyan mélyen ivódott a magyar szellemi, főleg 
pedig az irodalmi életbe a 18. században, hogy enélkül nem is lett volna 
elképzelhető a literalizált életforma, hiszen „latinul olvassuk először, hogy 
a költészet az élet jele - poesis est signum vitae”) hadd hivatkozzunk itt
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néhány korabeli vonatkozására a tárgyalt időszak elejéről, közepéről és 
végéről. Az egyik a piarista Desericzky Ince esete, ki Rómában a rend 
generális asszisztenseként 1743-ban kiadja a kor magyar művelődéséről írt 
apológiáját (Pro cültu litterarum in Hungária Vindicatio), melyben azt 
bizonyítja, hogy „a latin nyelvű műveltség az iskolák révén az alacsonyabb 
rendű emberek közé is elhatol”. A műben előadott történet szerint ugyanis 
utazó szerzetesek olyan kondással találkoznak, ki Ovidiust idéz: „Passibus 
ambiguis métám prope ad unam — vagyis, Nem egyforma léptekkel egy cél 
felé sietünk”. Desericzky állítólag Szeged környékén ismert olyan pásztort, 
ki elvégezve az alsóbb osztályokat, használta a latin nyelvet.25 A praktikum 
szempontjából a magyar nyelv pártolói természetesen jogosan vetették fel, 
hogy a paraszt és a pásztor szempontjából van-e értelme a „haszontalan 
latin grammatikázásnak”, s ebből a szempontból is sürgős, gyakorlati 
szemponttá tantárgy reformot és az oktatás átalakítását kívánták.

Másik példánkban a latin gyakorlati megnyilvánulásának lehetünk tanúi 
Kazinczy Ferenc Fogságom naplója című művében, hol az 1794 decemberi 
elfogatása utáni kihallgatáson a főjegyző (protonotartius) latinul kérdezi, 
mivel németül — kitűnő tudása ellenére - nem felel, magyarul pedig nem 
kérdezik, s ő folyékony latinsággal válaszol a kérdésekre.26 A művelt 
nemesség számára tehát természetes volt a latin beszélt nyelvként való 
alkalmazása, ahogy ezt egyébként az iskolában is megkövetelték, az 
anyanyelvén megszólalónak szamárfejet — signum — akasztván a nyakába. 
Egy másik alkalommal, a Tiibingai pályairatábm a magyar nyelv polgári 
nyelvvé emelésének bajnoka, a nemesi társalgókban és társaságokban 
minden bizonnyal szokásos latin nyelven csattan fel a konzervatív 
Szentimrey Pál birtokos ellen, ki a szabadkőműveseket a jakobinusokkal 
azonosítja: „Quidque dicatur, Latomi sunt Jacobini (Bármit mondanak, a 
szabadkőművesek jakobinusok)” — mondja Szentimrey. Kazinczy erre így 
válaszol: „Civitates miscere, reges sicario modo tollere non Latomorum 
est, séd Jesuitarum (Az államokat felforgatni, a királyokat orgyilkos 
módjára elveszteni nem a szabadkőművesek, hanem a jezsuiták szokták)”.27

Messze vezethet e néhány mondat és ezen kis jelenet értelmezése: a 
későbbiekben az aulikus(nak látszó) exjezsuitizmus elleni ellenszenv az 
általuk képviselt latinitást is negatívan fogja érinteni.

Végül egy kései eset, mely Lonovics József Csanádi püspök 1840-ben 
tett római útjával kapcsolatos, kinek Angelo Mai bíboros sajnálkozva 
jegyezte meg, „hogy a deák nyelv Olasz Országból, egykori hazájából 

N száműzve, ma már csak a Magyarok közt talál menedékhelyet”.28 E
v-
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példában szintén a latin túlsúlyával szembeni ellenérzések megfogalmazását 
láttathatta volna a nemzetért lelkesedő reformhazafi.

л Ф:

A latin nyelv bármennyire is hozzátartozott a nemzeti kultúrához, az 
1780-as években fellépő írók nyelvi-irodalmi mozgalmával megkezdődött 
a latin lassú visszavonulása és kiszorítása a literatúrából, s mindinkább 
jelentkeztek azok a vélemények, melyek nemzetietlennek bélyegezték.29 
Mindezek ellenére, ha a kor tendenciáit alaposan szemügyre vesszük, azt 
kell látnunk, hogy a kettős kultúrhatás semmiképpen sem szűnt meg. Az 
előző időszakhoz képest valóban a visszaesés lesz jellemző, vagy inkább a 
példákból is adódóan egy természetesebb állapot létrejötte. Ekkor a magyar 
nyelv nemzeti szimbólummá való emelése, és a felvilágosodás a nyelvre is 
vonatkoztatott utilitarista szemlélete következtébena maga helyére kerül az 
anyanyelvi és anyanyelvű kultúra s irodalom, művelése és ápolása pedig 
nemzeti üggyé válik. Ebből a szemléletből szorul ki az ugyancsak a nemzet 
műveltségéhez tartozó latin, legfőképpen azon írói csoportoknál, kik a 
latinitás által közvetített kultúrális vonatkozásoktól is elfordulnak.
Másrészről azonban a művelődés második szintjén megmarad, hiszen sok 
írói életműben — pl. Vályi Nagy Ferencnél, Tertina Mihálynál stb. - 
lelhetjük fel a latin nyelvhasználatot.30

Ez a szemléletváltás tükröződik a korszak jelentős oktatási 
dokumentumaiban, az I. (1777-es) és a II. (1806-os) Ratio Educationisban, 
mely kifejezi a nyelvhasználati, s nyomában az irodalmi fordulatot. így az 

1777-es Ratio a nyelvre vonatkozó terminológiájában különbséget tesz hazai 
nyelv(ek), azaz lingvae patriae, és az anyanyelv lingvae matema vagy 
nativa között. Az 1777-es Ratio szóhasználatával szemben az 1806-os Ratio
Educationisban a lingvae patria már egyértelműen a magyar nyelvet 
jelenti.31

Mindez a hagyományos hungarus-tudat felbomlásához vezetett, s a 
magyar nemzethez való tartozás mind etnikai, mind pedig nyelvi 
szempontból hangsúlyosabbá vált. A hungarus-tudat változását vizsgálva 
Tamai Andor világít rá arra, hogy a Magyarországot ismertető művekben 
érhető tetten ez a nemzettudat; a 17. században Lucas de Linda 1655-ben 
megjelent művében ezt írja: „A magyarok nyelve (értsd a hungarusoké!) 
különböző; németül, szlovákul és törökül beszélnek.”32 A latint nem említi! 
hiszen felsorolása csak az élő nyelvekre vonatkozik.

A nyelv fontosságát hangsúlyozó nemzettudat jegyében felerősödnek 
tehát azok a tendenciák, melyek kikelnek a „magyarországiak”, vagyis a 
nemzetiségiek „magyarsága” ellen (pl. Lisznyai Pál debreceni
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iskolamester33), kik azonban éppen identitásuk igazolása érdekében 
igyekeztek a magyar múlthoz és a magyar történelemhez való tartozásukat 
nemzeti tárgyú művek írásával (főként eposzokkal) is kifejezni a közös — 
latin — nyelven.34 A 18. század végén és a 19. század elején viszont a 
magyar nemzettudat harcos védői már határozottan el is utasítanak minden 
idegenességet, köztük a (régi) hungarus-tudat hordozóját, a latin nyelvet is. 
Ez tükröződik Pápay Sámuel 1808-ban megjelent A magyar literatúra 
esmérete című munkájában, melyben határozottan állást foglal a latin 

irodalommal (a literatúrát a legtágabban értelmezve35) szemben. Pápay Az 

olvasóhoz intézett elöljáró beszédében többször hivatkozik a hazai nyelv — 
ezen természetesen a magyart érti — szükségességére, majd a Bévezetésben 
a literatúra fogalmának, valamint a literatus és az illiteratus szavak 
magyarázata után a 2.§-ban (Az vagy Nemzeti, vagy pedig idegen) a 
következőket írja: „A Nyelv az az eszköz lévén, melly által a tudományok 
s a tudhatásnak mindenféle tárgyai előadódnak, látni való, hogy a 
Literatúrával szorosan egybe van kaptsolva a nyelv állapottya. Ez vagy 
tulajdona, s anyai nyelve a Nemzetnek, vagy pedig idegen, s a Literatúra 

is vagy nemzeti, vagy pedig idegem, ha t. i. az a Nemzetnek tulajdon anyai 
nyelvénn foly, nemzeti, más különben idegen avagy külföldi, mint p.o. 
Magyar Hazánkban a Deák Literatúra (kiemelés tőlem, T.S.).

Nem csodálkozhatunk azon, hogy Pápay idegennek bélyegzi a latint, 
hiszen túl vagyunk már Bessenyei valamint az 1790-es évek nyelvvédő 
röpiratain (Magyarság, 1778. valamint Decsy Sámuel: Pannóniái Féniksz, 
avagy hamvából feltámadott magyar nyelv és Báróczy Sándor: A 
védelmeztetett magyar nyelv - mindkettő 1790-ben jelent meg). A latin 

nyelv használata és művelése a latinul írt literatúra (a fogalmat Pápay 
értelmezésében használva) kétségtelenül visszaszorul.37 Eltűnéséről, túlzott 
hanyatlásáról azonban sem politikai, sem kultúrális téren nem beszélhetünk, 
továbbra is része marad szellemi életünknek. Politikai vonatkozásait 
tekintve 1844-ig a latin az állami nyelv, s ezáltal a hungarus-tudat 
támogatója. A kultúra világában pedig marad egy nagy terület, melynek 
szerves alkotórésze marad: ez az iskolai oktatás.

Általános észrevételeket téve, melyben ismét vissza kell térnünk a 

humanitás szerepéhez, azt a műveltségeszményt kell vizsgálnunk, mely a 
latinitásban továbbra is az antik embereszmény maradéktalan 
megvalósulását, s az abban megtestesülő erkölcsi példát kereste, melyet 
azon a humanista mediációs rendszeren keresztül kívánt megvalósítani,

»36
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F-'" ' melyben a humanitás gyakorlati életfilozófiává (fronesis) válhatott, 

megvalósítva — korabeli szóhasználattal - az udvari ember, illetve a 18. 
századi angol nevelésben a gentleman eszményét.38 A művelt ember a görög 
és a latin kultúra szemüvegén keresztül látta s vette tudomásul a világot, s 
e rendszer által biztosított önkifejezési lehetőségekkel, kommunikációs 
keretekkel élve közölte másokkal tudattartalmait.39 Mindehhez az európai 
kultúrában meghonosodó biztos képzési rendszer (Bildung) jött létre, 
melynek gyökerei egészen az antikvitásig nyúlnak vissza.

A hellenisztikus ember eszményét enküklopaideiának nevezték, mely 
a mindenki számára hozzáférhető általános nevelést és műveltséget 
jelentette, melyben a nevelés céljának tekintett ember (homo) 
önmegismerését is megvalósíthatta.40 Az alapismereteknek tekintett trivium 

{grammatika, dialektika, rétorika — kiemelés tőlem T.S.) fundamentuma 
a nyelv és a beszéd, hiszen ebben rejlik az ember magasabbrendűsége. A 

paideia-gondolat (s a humanitás) a képzés ilyen irányú tartalmával, amikor 
a harmonikus műveltségű ember — a pepaideumenosz — eszményét 
elsősorban a kiművelt és megfontolt beszédmód megteremtésével lehet 
jellemezni és meghatározni, a grammatika és a rétorika irányába tolódik el, 
mely a sokszínű műveltség egyedüli mérőjévé válik. Ez az eszmény jelenik 
meg már Iszokratész paideia-értelmezésében, s a nyomán kialakuló 
szónokiskolák felfogásában.41 Az emberrel így tehát a beszéd kerül a 
kultúra középpontjába, ez lesz a Studium humánum kifejezője. Mindezzel 
meg is kezdődik rendszerének kiépülése, melyet a görög fejlődés nyomán 
a római szónoklattan - elsősorban Cicero, (Comificius), Quintilianus — 
igyekezett kiterjeszteni. A beszéd művelésének tudományára (ars dicendi, 
orandi) való megtanítás lesz tehát az alapképzés feladata, s ennek tudása 
teszi lehetővé a magasabb ismeretek - pl. a filozófia - befogadását. 
Mindezekből vezethetők le Gadamer szóhasználatával azok a „humanista 
vezérfogalmak”, melyek a görög paideiát és a latin humanitási a 18. 
századig jellemezték: a képzés (Bildung), mely elsősorban a paideia 
fogalmát jelenti, mikor az ember a maga természetes adottságait és 
képességeit kifejleszti; a sensus communis, olyan közös érzés, ahol a bölcs 
megtalálja a beszéd művészetében az igaz elmondását, mely a platóni Jó 
ideájával függ össze; szorosan hozzátartozik az ítélőerő, mely nem más, 
mint a józan emberi értelem; s végül, az eredetileg morális tartalmú ízlés, 
melynek „fogalma bizonyos megismerésmódot jelent: A jó ízlés jegyében 
történik, hogy képesek vagyunk távolságot tartani önmagunkkal és privát
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vonzalmainkkal szemben” — írja GadamerS2
A beszédben, ékesszólásban (eloquentia,) jelentkező humanitas- 

eszmény azonban már a hellenizmus és a római műveltség századaiban a 
beszéd(mód) „másik” ágára, a költészetre — eloquentia ligata („megkötött” 
ékesszólás) a szónoklatot jelentő eloquentia solutáwdX (szabad ékesszólás) 
szemben — is kiterjedt, hiszen az a Studium humánum része. A költészet 
(poetica), melynek fogalma a műalkotás létrejöttét (poeió - facéré - 
alkotni értelemben) jelentette, ismeretelméleti meghatározása, s ezzel önálló 
tudományként (ars) való alkalmazásának kezdeménye és kiteljesedése Platón 
műveiben, majd Arisztotelész Poétikájában ment végbe, s a hellenizmus és 
a római irodalom fejlesztette tovább.43

A hellenizmus „ irodalomtudományá”-nak folyamatát vizsgálva azt 
látjuk, hogy az elkülönülés, illetve a megjelenés a septem artes liberales 

(enkükliosz paideia) triviumából, az egyetemes sermoval kezdődött, majd 
a kialakuló grammatika és rétorika oldaláról vált le, illetve ezeknek 
rendelődött alá.44

Ez azt jelentette, hogy az ókorban nem volt kialakult 
irodalomtudomány, hiszen „sem görög sem latin szót nem ismerünk, 
amelynek jelentése e modem fogalomnak teljesen megfelel” — írja Szabó 
Árpád.45 Van azonban néhány antik szó, amelynek jelentése ezt 
megközelíti, illetve a tartalma az irodalommal való tudós foglalatosságra 

(negotium) is utal: így pl. a görög grammatikosz, kritikosz, 
philologosz,vagy a latin literator, grammaticus (kiemelés tőlem, T.S.).46

Látjuk tehát, hogy a beszéd alapú humanitás így felfogott 
grammatikája nem csak az auctorok latinitásáig vezetett, hanem magába 
foglalta az irodalmi művek esztétikai értékelését, kritikáját (1. a kritikosz 
elnevezést) is, és alapját képezte a helyes latin kiejtés elsajátítása alapján a 
prozódia és a verstan tanításának. így a grammatika a hordozója a később 

sok vitát kiváltó versírási gyakorlatnak - versificatio -, mely ugyancsak 
az archoz tartozott.47

Ez a szabályok alapján grammatizáló, stíluskérdésekre figyelő technika 
az utókor szemléletétől sem lesz idegen, s a késői szerzők is magukat 
szeretik majd „omnium poetarum ac poematum iudex”-nek nevezni, 
csakúgy, mint pl. a nagy római grammatikus, Remius Palaemon.

A kritikai szemlélet eredményeként a poétika a filozófia 
mellékhajtásaként megjelenő, idősebb és kialakultabb tudományág, a 
rétorika hatása alól sem tudta kivonni magát. A rétorikus felosztási és
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szemléleti kérdések messze elkísérték történetének útján. Mindéiről a 
következő fejezetekben még szólunk.49

A középkor egyházi kidolgozású, de antik alapú septem art es 
liberalese nyomán a reneszánsz keltette életre és szervezte újjá a humanitás 
(sermo köré épült) stúdiumait. A cicerói, gelliusi értelemben felfogott 
studia humanitatis került a képzés (Bildung) középpontjába, mely a 15. 
században már a tudományterületek egy meghatározott körét jelentette: a 
grammatika, a rétorika, a történelem, a költészet és az erkölcsfilozófia 
tartozott ide.50 Ezen oktatási programot azonban egy igen erős és sajátos 
irodalmi érdeklődés szabta meg, amelynek középpontjában a görög, és 
kiváltképp a latin klasszikusok tanulmányozása állt. A studia humaniorán 

belül azonban a minden tudományok csúcsára helyezett eloquentia, azaz a 
sermo egyetemleges tárgyai (rétorika - poétika, azaz a szabad és kötött 
beszéd) sajátos helyet foglaltak el, s mindez az élénk filozófiai 
érdeklődésnek köszönhetően az antik auctorok tanulmányozásával a poétika, 
az irodalom megismerése és önálló szerveződése (litterae humaniores) felé 
mutatott.51 Mivel ennek középpontjában elsősorban a római költészet állt, 
azt a reneszánsz az emberi képzés (paideia, humanitás) legfőbb céljává 

tette. „A nagy költészet jegyében (Eugenio Garin) fedezik fel ismét az 
emberek saját magukat, új szabadsággal és új bizonyossággal lelve föl a 
világot” — írja Vasoli.52

Az itáliai gondolkodás felfogásával szemben (és mellett), amely a 
pogány költészet jogainak és örök emberi jelentésének védelmét 
hangoztatta, főként a német fejlődésben Erasmus humanitás-felfogásában
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a fogalom emberiesség jelentésének hangsúlyozása erősödött meg. Az 
emberméltóságot nála is a studia humaniora adja meg, melynek példája 
egyetemes emberi tulajdonságokat (mores) szolgál: jóakaratot, nyájas 
szeretetreméltóságot, őszinteséget, szelídséget. Tanítása így jól megfért az 
egyetemes emberségre nevelő kereszténységgel, mely a humanitási és az 
egész antik műveltséget magába szívta. Az antik humanitás felújítása tehát 
egyenest a keresztény vallás javát szolgálta.53

Az antik és keresztény összeegyeztetését kívánó humanitás Erasmiana 
tehát szintén a bonae litterae újravirágzását kívánta, s a későbbiekben része 

lesz nézeteivel a humanitás erudíciója 18. századi virágzásának.
Bármelyik oldalról vizsgáljuk tehát a célkitűzéseket, azt kell látnunk, 

hogy ezen törekvések alapját a pogány és keresztény latinitas egyként 
szolgálta. Az antik (és korai keresztény) szerzők tanulmányozása egyaránt
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a latin nyelv pontos ismeretével és csiszolt, kiművelt használatával párosult.
A középkorban használt latinsággal szemben a nyelv tisztasága iránt a 
reneszánsz kor eszményeivel (ad fontes) nőtt meg az igény: a humanisták 
léptek fel avval az újdonsággal - írja Kristeller hogy szilárd 
meggyőződésük szerint jól írni és beszélni csakis az antik szerzők 
tanulmányozása és utánzása révén lehet megtanulni.54 Ebben az 
összefüggésben változó tendenciával ugyan, de mégis leértékelődött a - 
nemzeti nyelv — eloquentia vulgaris - literátori (irodalmi) használata, s 
az immáron megtisztított latinitást abszolút mércének tekintették, 
használatával a barbárság és a humanitás különbségére mutatva rá. Ebből 
a szempontból vált a latinitás a poéta doctus számára a normatív értékű 
minta követésének (imitatio) eszközévé, melyet a későbbiekben a 
klasszicizmus különböző hullámainak elméletírói is magukénak éreztek. A 
latinitás lett az írói maradandóság megvalósításának eszköze, melyet a 
pindaroszi-horatiusi értelemben felfogott költői szó biztosított: a vulgáris 
nyelvek - Dante nyomán - „nem maradandó és romlékony” állapotával 
szemben a latin „örök és nem romlékony” voltát állították szembe. Az 
európai irodalomban Pindarosznál olvasottabb Horatius carmenjei III. 
könyv 30. versében (Ad Melpomenen) a költői maradandóság a szó (s az 
utókor számára a latin szó) által megfogalmazott értékét bátran vállalta a 
neolatin költői hagyomány is.

A latinitás számára ez elsősorban a helyes grammatikát és az 

eloquentiát (poétika — rétorika) jelentette: ez lett a latin humanitás alapja.55 
Mindezek kiművelése csak szervezett oktatási formában történhetett. A 
műveltség (humanitás) erejét politikai fegyverzetként használó Vitéz János, 
a „magyar humanizmus atyja” valószínűleg ezért küldi fiatal, tehetséges 
unokaöccsét Janus Pannoniust a reneszánsz Itáliába. A nagy műveltségű, 
kiváló rétorikai iskolázottságú főpap-diplomata Vitéz János és Janus 
Pannonius teremti meg a tiszta latinitás igényét Magyarországon. Vitéz 
János számára ezt még csak olasz kapcsolatai és barátai nyújtották, 
unokaöccse, Janus Pannonius azonban Itália híres egyetemein tanulhatott. 
Ebből a szempontból emelhetjük ki a veronai Guarino iskoláját, ki a 15. 
század első felének legnagyobb rétorikaprofesszora volt. Iskolájában 
elsődleges célnak tartotta a jó latinság megtanítását, melyért sereglettek 
hozzá az olaszok és idegenek egyaránt, Európa majd minden országából. 
Módszerét a latin (és görög) nyelv biztos alapokon való megtanítása 
jellemezte, melyről fia később ezt írta: „Nem volt olyan diák, még ha 
egyszerűbb képességű is, atyám iskolájában, aki két év alatt meg ne tanult
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volna latinul.”56

Лу-'Ж-Л-Janus Pannonius Guarino iskolájában tehát alapos grammatikai és 
rétorikai képzést kapott, melynek alapjait az antik auctorok részletes 
tanulmányozása szolgáltatta. A reneszánsz szemléletének megfelelően 
különös szerep jutott az antik költészet (és szónoklat) tanulmányozásának, 
melyről Janus Guarino-panegyricusában ezt írja:

Szónokokat, költőket kedveltél igazán csak. 
Ismeri őket az ember — : minden fontosat ismer. 
Tőlük eredt a hibátlan szólni-tudás regulája, 
tőlük a müveit nyelv mézédes csörgedezése, 
tőlük kapta az elme az élt, ha vitára kerül sor, 
tőlük tudni a dolgok rendjét és az alakját.
Ők adják a szabad lélek négy ismeretágát:51

A Janus-hagyomány jelenti tehát Magyarországon a költői és rétorikai 
alapú tiszta latinság igényének ideáját, valamint a latin humanitás azon 
felfogását, melyet Janus Pannonius egyik Guarinóhoz szóló epigrammájában 

szólaltat meg:

Progenerare leve est, vivicare grave est.5&

Azaz, a versidézet szerint a költői invenció, teremtőkészség 
(progenerare) könnyebben megoldható feladat, mint a klasszikus értékek új 
életre keltése (vivicare).59 Mindezek teljesülése azonban a középkori lectio- 

technikával szemben az antik humanitás jegyében szellemi élvezetet is 
jelentett, melyben a művelődési eszmény csúcsára állított emberiesség, 
emberszeretet meghatározó volt. Ennélfogva a reneszánsz kultúrájában új 
életre kelt az antik humanitas-eszmény mindkét alapértéke (a paideia és a 
filantrópia).

A Jagellók korában a latinitás hordozója az a köznemesi réteg, mely 
erősen jogászos színezetű humanista műveltségével annak a deákos 

magyarságnak a képviselője, mely évszázadokon át meghatározta a világi 
magyarság irodalmi műveltségét és szükségleteit. Az antik humanitás eme 
alászállása egyik meghatározója az irodalmi kétnyelvűségnek. A 
nyelvkérdés felvetésekor a Werbőczyánus köznemesség részben őrzője e 
latinságnak, másrészt viszont - ahogy jeleztük - a kétnyelvűség mellett 
a magyar nyelv művelésének hű pártolója. A későbbi századokat
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tehát kettős: a tisztább gyökerű latinságot óhajtó Janus-hagyomány mellett 
a nemzeti eszmét a latinitással is képviselő deákos magyarság szérepével is 
számolhatunk.60

Az antik humanitas-eszmény egyaránt része tehát a 15-16. századi 
humanista, és (a későbbiekben) a 17. századi barokk erudíciónak, melynek 
megújulása és felvirágoztatása a 18. században ment végbe. Lássuk azonban 
milyen formák és struktúrák tartották fenn ideáját.

Az antik humanitás jegyében fogant klasszicizálás, azaz az antik 
auctorok által közvetített műveltségeszmény és nyelv hagyományos eleme 
lett az intézményes keretek között megjelenő iskolai oktatásnak, mely a 
műveltségeszményt az ékes beszéd (eloquentia) kiművelésében, valamint az 
ehhez tartozó szabályok megtanításában látta megvalósítani. Már az 
antikvitás nyelvfilozófiai gondolataiban (és gondolkodóinál) 
megfogalmazódott a nyelv és a gondolkodás összefüggéseinek vizsgálata, 
s ennek tükrében a pontos nyelvi kategóriák és fogalmak meghatározása. 
Mindezek elérése azonban a beszéd kiművelésével érhető el, melynek
működését a logika és a dialektika szabályai és törvényszerűségei 
határozzák meg. Ezen beszéd alapú (rétorikai) szemléletnek az elméleti 
alapjait a görög gondolkodástörténet első tanítói a Kr.e. 5. században élt 
szofisták kezdték el lerakni, mely az európ i oktatás mintájává lett. A 

szofisztika tanítása szerint a társadalr eleme a beszéd, amellyel 
kifejezheti tudattartalmait. A beszéd i , « ,e szabja meg társadalmi
hovatartozását, így annak kiművelésére, 
ismeretére van szükség. Arisztotelész a be íédben a célratörő emberi 
cselekvések egyik fontos nemét látja, s a nyelvi közlést mint kitűzött célok 
elérésére irányuló beszédaktusok folyamatát elemezte.61

A beszéd ezen szempontú felfogása és oktatási céllá válása hívta életre 
a szónokiskolákat, melyek a későbbi európai oktatási rendszerek mintái, 
hiszen az oktatási anyag maga a szép beszéd (eloquentia), mely mindenféle 
más tudomány propedeutikai fokozata. Eszköze pedig az az európai nyelvi 
modellé vált latin, mely az eloquentia alapját és hagyományát jelentette^ 
ami az anyanyelv kiművelésének igényével fellépő nemzedékeknél (Dante) 
is grammatikai mintául szolgált.

A görög-római előzményekből az eloquentia alapú iskolai oktatás 
tantárgyi szerveződését vizsgálva kb. a 15-16. századi struktúrát tekintve 
különféle „tárgyakat” jelölhetünk meg, annak figyelembevételével, hogy a 
tantárgy szerkezetet a modellt jelentő latin nyelv oktatása határozta meg.

mb

nyelvi kategóriák pontos
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Ebből kiindulva az előzményeket az antik humánitást felidéző reneszánsz
hagyományokat látva és főként az európai kontextusú magyarországi 
tendenciákat véve figyelembe, az oktatási kérdéseket a következőkben 
foglalhatjuk össze.

Irodalomtörténet-írásunk Janus Pannonius műveltségeszményének 
meghatározásakor az új típusú tananyagkoncepció magyarországi 
megjelenésének szempontjából nagy jelentőséget tulajdonít a veronai 
Guarino iskolájának, hol a latin nyelv tökéletes elsajátítása mellett egy 
„teljesebb klasszikus tananyagegyüttes látszik kibontakozni, melynek alapja 
a görög szónok-tudomány”, azaz rétorika. Mellette azonban a 
műveltséganyagban jelentős szerepet kap a „múlt egész hagyománya”, 
vagyis a filológia, a történelem, és az újonnan a paideia 
megnyilatkozásaként felfogott költészet tanítása is.62 Mindezek — melyeket 
a studia humanitatis részének tekinthetünk, hol a humanitás az egész 
műveltséganyagot jelenti — struktúrális lebontása, hol szűkebben, hol 
tágabban értelmezve aló. századi oktatási rendszerben jelenik meg, mely 
erre az új műveltségeszményre támaszkodott, s tantárgyaiban ezt vette 
alapul.Mészáros István alapvető tanulmányai bőségesen foglalkoztak ennek 
az iskolakoncepcióban is megjelenő hatásával, így itt csupán 
gondolatmenetére támaszkodva néhány, ahumanitas szempontjából lényeges 
változásra utalnánk.63

m

Abból kell tehát kiindulnunk, hogy az iskolák oktatási-nevelési-képzési 
célja már a 15. századi kezdetektől fogva az volt, hogy a tanulókat az 
eloquentia birtokába kívánta juttatni. Az eloquentia hagyományos magyarra 
fordítása (ékesszólás) helyett mi is a szó teljesebb iskolai tartalmát kívánjuk 
használni, azaz: „a tökéletes szóbeli kifejezőkészség élőbeszédben és 
írásban” értelemben.64 Mivel ez a latin nyelvre vonatkozott, melyen írni 
több, tudósabb, irodalmibb volt mint az anyanyelven, a studia humanitatis 
a reneszánsz literalizált életformájában három szinten jelentkezik: Az 

alapszint, a latin szövegek írásának, olvasásának megtanulását, s Donatus 
alapján a nyelvtan elemeinek elsajátítását — benne a latin ige- és 
főnévragozást, s a görög betűket - jelentik. A középső szint részletes latin 
nyelvtant, szótant és mondattant (syntaxis) tartalmazott, összekapcsolva azt 
az elemi görög nyelvtannal. Végül а felső szint a latin és görög szerzők 
megismerését, valamint a poétika és a rétorika elméleti ismeretét és 
gyakorlati alkalmazását kívánta meg.65 A különféle iskolaformák ezen 
struktúra bővítései, melyek sajátos elnevezésekkel bírtak.

A scholában az elemi ismeretek (parvisták és principisták) megtanítása
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után az oktatás teljes erővel a latin grammatika elsajátítását tűzte ki célul, 
hogy a tökéletes kifejezőkészséget jelentő eloquentia ezáltal 
megvalósulhasson. A grammatikaoktatás célja tehát a literátuskepzéstől a 
görög - római embereszményt közvetítő humanitás elsajátításáig terjedt. 
A grammatika első osztályában (schola infima grammaticae) az 
elsajátítandó anyag a latin írás és olvasás mellett a grammaticae rudimenta, 
vagyis a deklináció és a conjugáció. A célja pedig a könnyed nyelvtani 
jártasság megszerzése és a rövid fogalmazások elkészítésének 
megtanulása.66

A következő grammatikai osztályban (,schola media grammaticae) a 
cél a latin nyelv használatának megszokása beszédben és írásban. Az eddigi 
nyelvtani anyag gyakorlása mellett tárgyalják az ige- és főnévragozás 
bonyolultabb jelenségeit és a mondattan elemeit. A nyelvtani szabályokat 
és formulákat mérséklettel kell bevésni (cum moderatione tradantur), 
nehogy elgépiesítsék a gondolkodást: fontosabb a gyakorlás, mint maga a 
szabály.67

A legfelső grammatikai osztály {schola suprema grammaticae) célja 
a tiszta nyelv gyakorlása szóban és írásban, valamint a stílus fejlesztése 
versírással. Nyelvtani anyaga a mondattan (syntaxis). Emellett megtanulják 
a levélírást és a versírás szabályait. Ebben az osztályban már csak latinul 
szabad beszélni, és minél elegánsabb „ciceroniánus” nyelven.

A „humanista” osztályokban {schola humanitatis) összefoglalják az 
eddigi anyagot, gyakorolják a mondattant és a verselést, görög nyelvet 
tanulnak és megkezdik a rétorika elemeinek elsajátítását. A tanár által adott 
témákra verseket írnak, és anyanyelven lediktált beszédeket fordítanak 
latinra. 68

A legfelső (rétorikai) osztály classis rhetoricae — célja a 
retorikában való tökéletesedés a legjobb elméleti szerzők és a legnehezebb 
Ciceró-beszédek tanulmányozásával. Görögből a második félévben már egy 
költőtől olvasnak szövegeket. A versben feldolgozandó témákat a tanár itt 
már csak röviden jellemzi. Akikben költői tehetség mutatkozik, saját 
invenciójuk alapján írnak verset, és ezt nyilvánosan elmondják. Mások 
beszédvázlatot dolgoznak ki egy megadott témára, és ennek alapján 
szónoklatot rögtönöznek. A többi ezt megbírálja, és természetesen a tanár 
is elmondja véleményét. A tanár tevékenyen formálja a növendékek stílusát 
és előadását.69

Láthatjuk, hogy ebben a struktúrában — s ez a jezsuita metódusra lesz 
jellemző — a poétika részben a grammatikai osztály felső évfolyamához
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kapcsolódott a későrómai grammatikai könyveknek megfelelően, másrészt 
pedig a retorikai osztálynak vált a részévé. Önállósulása a későbbiekben 
válik kifejezőbbé, a protestáns iskolák pedig önálló oktatását is előírják.70

A 15-16. században a studia humanitatison alapuló iskolaszerkezet 
Mészáros István könyve szerint nagy szerepet kapott a városi humanista 
iskolák kialakulásában, és meghatározóvá vált mind a protestáns, mind a 
katolikus iskolaügy számára, s hatása alól a felvilágosodás évtizedeinek 
oktatási struktúrája is csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudta magát 
kivonni.71 Vizsgálódásunkat folytatva a továbbiakban a katolikus és 
protestáns felekezeteket tekintve három iskolaszervezéssel foglalkozó és 
iskolákat működtető szervezettel foglalkozunk: a jezsuiták és a piaristák 
működésével, valamint a protestáns, különösen az evangélikus iskolai 
szerkezettel, ugyanis vizsgált korszakunk, a 18. század végének oktatási- 
képzési-tudományos viszonyaival az általuk kialakított trendek szorosan 
összefüggenek.

A 16. század utolsó évtizedeiben már egész Európára kiterjedt a 
jezsuiták szerzetesrendjének szervezete, és sorra nyitották meg iskolájukat. 
Magyarországon 1561-ben jelentek meg először Nagyszombatban Oláh 
Miklós hívására, s ettől kezdve 1567-ig ők töltötték be az újjáalakított 
gimnázium és akadémia tanári tisztségeit. Rövid nagyszombati 
tevékenységük után 1586-ban telepedtek le, akkor szervezték meg a 
felvidéki Znióváralján első iskolájukat a királyi Magyarországon.72 A 17. 
században térhódításuk feltartóztathatatlan: iskolát nyitnak Pozsonyban, 
Győrben, Komáromban, Szatmárban, Sopronban, Ung váron és 
Trencsényben.

A jezsuiták római szerzetesrendi központja a jezsuita iskola szervezeti 
és tartalmi kialakításában tudatosan igyekezett felhasználni a korábbi 
iskolaszervezeti tapasztalatokat. Főcéljuk egy egységes nemzetközi 
iskolaszervezet létrehozása volt, olyan központi tananyag, tanterv 
osztálystruktúra és oktatási módszer kidolgozása, amelyet minden ország 
jezsuita iskolájában egyformán alkalmazhattak.73

A jezsuita pedagógiai szakértők ezért egységes rendszer kialakítására 
törekedtek, melynek egyik változatával 1586-ban készültek el, ezt 
nyomtatásban többször kiadták, majd pedig 1599-ben végleges szövegével 
megjelentették a Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu címmel.74

A jezsuita szabályzat egyik leglényegesebb újítása, hogy egységbe 

foglalja a gimnáziumot és az akadémiát, illetőleg az utóbbinak filozófiai és 
teológiai fakultását. Ez a jezsuita iskolaegyüttes - írja Mészáros István -
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. a 16. század első évtizedeiben működő párizsi humanista iskolák 
továbbfejlesztett változata, ezek az egyetem „ars” fakultásának 
kollégiumaiban működtek, ott jött létre a humanista iskola és az „ars” 
fakultás között ez a sajátos kapcsolat.75

A röviden csak Ratio studiorumnak emlegetett szabályzat a jezsuita 
gimnáziumot öt osztályból építi fel, melyet az előbb vázoltak értelmében 
három grammatikai és két, az eloquentiára épülő (poétika — rétorika) 
osztály alkotott. A legalsó osztályt azonban két részre osztották, így pl. a 
magyar jezsuita gimnáziumokban hat osztályt találunk. A tantárgyak 
összevonása — pl. a grammatika, vagy a poézis és a rétorika — illetve 
elhagyása (pl. a rétorika) négy és három fokozatú iskolát is 

eredményezhetett.76
A rétorika- és poétikaoktatásra fordítva figyelmünket, láthatjuk, hogy 

azok az utolsó két év anyagát képezték. Az 1586-os Ratio studiorum 

mindkettőt a humanitás stúdiumai közé sorolja: „De studiis Humanitatis hoc 
est Grammaticae, Historicae, Poeticáé, et Rhetoricae.”77 E megállapításból 
nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a humanitási „műveltség” értelemben 
használja, melyet a grammatikával és a történelemmel egészít ki. A 
gyakorlatban és a Ratio studiorum további menetében humanitás alatt a 
rétorikát és a poétikát, még szűkebben értelmezve pedig csupán a poétikát 
(egyfajta litterare humanioresi) értenek. A poétikát tekintve a szabályzat 
szóhasználatában sem az elnevezés, sem annak tartalma nem pontosan 
körülhatárolt (ellentétben a retorikával), ugyanis a költészeti - prozódiai 
- alapismeretek már korábban elkezdődtek (a grammatikai osztályokban), 
csakúgy, mint az antik auctorok — költők - olvasása, mely kétség kívül 

ebben az osztályban a legteljesebb: talán ezért válik a humanitás szűkebb 
értelemben ennek az osztálynak a megnevezésévé . Ez a „bizonytalanság” 
jelen van a Ratio studiorum a humanitás osztályát (classis humanitatis 
címszó alatt) meghatározó fejezetében is, hiszen definiálásánál célja 
(létrehozása) kettősségéről beszél. Részben Cicero és Vergilius 
tanulmányozásával ennek a képzésnek stíluskialakító funkciójáról szól: 
„Postquam in Grammatica, quantum oportet, profecerunt Pueri, ad classem 
Humanitatis ascendant stylum aliquem conformaturi (Miután a 

grammatikában, amennyire szükséges, előrehaladtak az ifjak, a humanitás 
osztályához emelkednek fel valamiféle stylust kialakítani), 
viszont tágabban határozva meg a prózai és verses stílusformálás mellett (ad 
stylum conformandum in prosa et in versu) a sokszínű humán 
műveltséganyagot, benne a teljes eruditiót látva, a következőket írja: „ad
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multiplicem et variam eruditionem ex Poetis, historiis, moribus gentium, 
Apiphtegmatis Adagiis, morali Philosophia M. Tulli etc.”79

Bármerról közelítünk, a dokumentum említett fejezetéből az világlik 
ki, hogy a humanitásnak („költészet” értelemben) kell előkészíteni 
rétorikát, tehát a jezsuita szabályzatban külön poétikaoktatásra nem találunk 
utasítást. Ez a magyarázata annak, hogy az öt fokozatú iskolaszerkezet 
negyedik és ötödik évfolyamát a 16-17. században a poétika előkészítésével 
a rétorika alacsonyabb (IV. osztály), valamint szintén poétikai alapozással 
a rétorika magasabb (V. osztály) tekintették, s e két tárgy így együttesen 
jelentette a humanitási. A korábbi nézetekkel ellentétben azonban ez nem 
jelentette a poétikaoktatás és a poézis mellőzését, hiszen - a rétorika 
hatása alatt ugyan -jónéhány kézikönyv állt rendelkezésre, hogy az 
elméleti (és gyakorlati) tudnivalók a verselni és poétikai ismereteket 
szerezni óhajtók számára elérhetők legyenek. Mindezekről még a 
későbbiekben szólunk.80

;:v

«•v:
■

3

Ezt a rétorizáló szemléletet tehát a tankönyvek, illetve a szabályzatban 

előírt tankönyv is bizonyítja, hiszen а IV. és az V. osztályban Cyprianus 
Soar ez rétorikai kézikönyvét tanították. Emellett többek között Cicero, 
Caesar, Ovidius, Tibullus, Propertius, Livius, Curtius, Vergilius, Horatius 

sokféle művét elemezték, s Arisztotelész latinra fordított rétorikáját és 
poétikaját magyarázták.81 Az antik auktorok azonban erősen purgált 
változatban kerülhettek a tanulók elé, melyről a Ratio studiorum VIII. 
fejezete (De libris) is rendelkezett. Enélkül elképzelhetetlennek tartották a 
tanítást, hiszen az antik szerzők tanulmányozása éppen a lelki felemelést 
szolgálta, így nem maradhattak bennük „tisztátalan” gondolatok.82 A 
purgációban a „világosság százada” — különösen a franciák — az antik 
szerzők egyházi-vallási szempontú megcsonkításának látta, s a 
klasszicizmus s a neohumanizmus doktrínája a szerzői életművek teljes 
bemutatását tartotta elengedhetetlennek. Bizonyára a vallási szempontok is 
közrejátszottak, de az oktatási-nevelési feladatban Quintilianus szintén 
szükségesnek tartotta a purgálást. A következőket írja szónoklattani műve 
I. könyvének rí költői olvasmányokról szóló (VIII.) fejezetében: „Hasznos 
a szomorújáték olvasása, a lírai költők olvasása is neveli a szellemet, de 

csak az esetben, ha nem csak a költőket, de műveiket is megválogatjuk 

(kiemelés tőlem, T.S.), mert a görög költők néha nagyon sokat 
megengednek maguknak, sőt Horatiusnak sem olvastatnám minden 
költeményét. Az elégiát, különösen a szerelmi elégiát, ha csak tehetjük, 
teljesen mellőzzük, épígy a hendekasyllabusokat is, melyek a Sotadés-féle
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verseknek formáját követik /.../, ha teljesen mellőzni nem lehet, hagyjuk 
az érettebb és fejlettebb kor számára. ”83 A görög és római szerzők nevelési 
szempontú megválogatása tehát nem világnézeti, hanem etikai szempont.

Megerősíthetjük tehát, hogy a fent vázoltak értelmében ezen 
középfokú oktatási struktúra csúcsának a 16. századi iskolákban azt 
tartották, hogy a növendékek a teljes eloquentia birtokába juthassanak: 
ennek legfelső szintjét a választékos kommunikatív képességet és tudást 
biztosító rétorika jelentette. A 16-17. században ennek a struktúrának 
köszönhette Pázmány Péter antik műveltségét és rétorikai tudását.

A 18. századi jezsuita iskolákban a társadalmi változások és a 
művelődési eszmény (a klasszicizmus hullámainak jelentkezése) 
következtében a struktúra bár változatlan, mégis megnő a költészet 
(humanitás értelemben) tanításának szerepe, s a rétorika és a poétika alá 
illetve mellérendeltségi viszonya is változik. Mindkettőt továbbra is az 
eloquentia részének tekintik, a beszéd szabad (eloquentia soluta = rétorika) 
illetve kötött (eloquentia ligata = poétika) változatának. Azonban az 
iskolaszerkezet kötöttsége ellenére is felvetődik a kérdés: nem nehezebb-e 
a kötött beszéd megtanulása? Ebben az esetben ugyanis a poétika kerülne 
a hierarchia csúcsára. A beszédelvű szemlélet azonban nem engedi meg a 
váltást, bár a Ratio studiorum útmutatásában, s az ezt kővető 17. századi 
iskolai gyakorlatban a humanitás, azaz a poétika kiművelésének teljességére 
találhatunk majd példát.

Ennek előkészítése természetesen már jóval korábban elkezdődött, 
hiszen az 1619-es Trierben tartott rajnai rendtartományi gyűlésen a 
tartományfőnök a humanisztikus tanulmányok fontosságát emelte ki 
beszédében utalva azok oktatásában tapasztalt visszaesés okaira. Végül is 
elhatározták: alakuljon egy saját „humanisztikus” intézet, ahol tapasztalt 
vezetők irányítása mellett készülhetnek a jövendő tanárok. Ezután 1622-ben 
meg is jelenik a részletes instrukció az intézményről. Eszerint a 
továbbképző távolabbi célja: a két év noviciatus alatt sokat felejtenek a 
növendékek, ezért szükséges, hogy még egyszer komolyan foglalkozzanak 
a „humanae litterae”-vel.85

Láthatjuk tehát, hogy a humanitás terén az iskolaszerkezetből adódó 
hiányokat az oktatás második, azaz akadémiai szintjén — ahova korábban 
a szabályzat szerint csak a filozófia és a teológia tartozott — kívánták 
pótolni, illetve továbbfejleszteni. Mindezt a 18. századra vetítve Szabó 
Flóris a jezsuiták győri továbbképzőjében (1742-1773) részletesen be is 

mutatta tanulmányában.

.

84
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: X-; "i5Í -r«S Ez a repetensi rendszer a gimnáziumban’ elsajátított anyag alapján 
működött; vagyis röviden áttekintették A1 varus alapján a latin grammatikát, 
majd áttértek az auctorok (főként Cicero és Ovidius) olvasására. Ezután a 
prozódia és a költészetelmélet tanulmányozása következett, végül pedig — 
mivel a teljes humanitásról volt szó — a szónoklat elméleti és gyakorlati 
művelése. „Ha maradt idő, újra vissza a költészethez: most epigrammákat, 
ódákat, epigrammákat, szatírákat írjanak. Ehhez Martialis, Juvenalis 
olvasásából vegyenek példákat.”

„A költők műveinek tárgyalásánál - írja Szabó Flóris — két 
összetartozó rész van: az interpretatio és az observatio: az a test, ez a lélek. 
Az előbbihez segítség: a történelem, valamint az antik bölcselet és erkölcsi, 
vallási élet tanulmányozása. Az observatio azt jelenti, hogy a növendék a 
tanár irányításával gyűjtögesse az egyes írókból az utánzásra alkalmas 
fordulatokat, kifejezésmódokat, ill. azokat, amelyeket akár nyelvbeli 
készségének, akár műveltségének növelésére alkalmasnak ítél.”87

A szokásoknak megfelelően két tanár oktatja a növendékeket: az egyik 

a latint, a másik a görögöt tanítja. Az instrukciókból világos, hogy a 
költészet elméletének és gyakorlatának oktatása a latintanár feladata.

Mindezek után nézzük azonban először a költészettanítás elméleti 
oldalát, azaz a tankönyvek és más gyakorlati segédeszközök használatának 
kérdését.

щя

88

A jezsuita poétikai kézikönyvek gazdag tárházát találjuk, bár az 
oktatásban kötelező (tan) any ágként — mint jeleztük — nem kaptak a 
szabályzatban helyet. „A rend oktatási elképzeléseit minden országra 
kiterjedő egységes iskolaszervezettel kívánta megoldani, így a tankönyvek 
és különböző oktatási segédletek, kézikönyvek is nemzetköziek voltak. A 
magyarországi poétikai gondolkodásra ezért ugyanazok a kompendiumok 
— s az azokban tükröződő szemlélet — > hatottak, amelyek 
Spanyolországban, Franciaországban, vagy bárhol használatosak voltak. 
Ebből a szempontból említhetjük meg és emelhetjük ki a 16. században 
Jacobus Pontanus Poeticáját (1597), a 17. században a népszerű Masenius 

Palaestráit, a 18. században pedig J.Juvencius Institutióját.89 Nem 
feledkezhetünk meg azonban a különböző iskolákban használt kéziratos 

jegyzetanyagról sem, melyek ügyes komplikációk, kivonatok, annak 
ellenére azonban jól tükrözik a repetíciók által elvégzett anyagot, s a 
költészet elméleti és gyakorlati irányát. Legtöbbször Institutiones poeticáé 
elnevezéssel találkozhatunk, ezen a címen maradt meg egy nagyobb 
összefoglaló a jezsuiták győri tanárképzőjében is.90
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A kézikönyvek magyarországi hatásáról még szólunk, hiszen ide kell 
állítanunk Szerdahely György poétikai kézikönyvsorozatát is, ugyanis előtte 
- Bán Imre összefoglalója szerint — nincs magyarországi jezsuita (vagy 
Szerdahelyről szólva jezsuita képzettségű embertől származó — ugyanis a 
rendet 1773-ban feloszlatják) vonatkozású poétikai kompendium. Itt 
említhetjük meg a magyar irodalomelmélet múltjának vonatkozásában 

kiemelkedő helyű jezsuita Kaprinai Istvánt, de ő rétorikai kézikönyvet 
állított össze.91

Az elméleti könyvek jellegüknél fogva (a szakirodalom vizsgálata 
szerint) több változatúak, s rövidebb hosszabb formában jelentek meg. A 
rövidebb terjedelműek jobban szolgálták az iskolai oktatást, a nagyobb 
terjedelműek pedig tudományos alaposságról tettek bizonyságot. Az utóbbi 
fajtájú kézikönyvsorozatról Szerdahely György esetében is, ki az általános 
poétikai elméletet tárgyaló kézikönyvében (Ars poetica generalis) a 
hagyományos jezsuita kompendiumokat - történetesen Juvenciust — 
követte, elméleti síkon azonban a német minták hatására igyekezett az 
oktatás második (akadémiai - egyetemi) szintjére emelt humanitás 
(poétika- ill. irodalomoktatás) kívánalmainak megfelelni. Ennek tárgyalása 
azonban már a következő fejezetek anyaga.

-

Az iskolai oktatásban nagy szerepet töltött be egy másik rend, a 
piaristák közössége is, mely részben vagy egészen az ellenreformációs harc 
részeként jött létre. A rend kizárólagos tevékenysége az oktatás volt.92 A 
17. században jelentek meg Magyarországon, s 1666-ban nyílt meg az első 
rendház és iskola Privigyén, majd még három mezővárosban: Szepesbélán, 
Breznóbányán és Pozsonyszentgyörgyön.93 A 18. században tovább hódított 
a piarista gimnázium és akadémia megtelepedése a nagyobb városokban, s 
1773-ig iskolát vezettek be többek között Veszprémben (1711), 
Kecskeméten (1715), Pesten (1717), Szegeden (1719), Kalocsán (1764), 
Tatán (1765).

A 18. században virágkorukat élő piarista rendi iskolák szervezetükben 
a jezsuita gimnáziumokat követték azzal a különbséggel, hogy a gimnáziumi 
tagozat elé elemi ismereteket oktató kisiskolái fokozatot szerveztek. 
Tanügyi elképzeléseiket és újító gondolataikat szabályzataik foglalták össze: 
megemlíthetjük itt Bajtay Antal 1752-ben készített átfogó tervjavaslatát 
(Systema pro gymnasiis Scholarum Piarum), Cörver János 1757-ben 

keletkezett reformtervezetété (Methodus instruendae juventutis apud Scholas 
Pias), Tapolcsányi Gergely rendfőnök 1762-es részletes jelentését

(
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(Projection pro systemate studiorum modemorum apud Scholas Pias in 
Hungária), valamint Moesch Lukács a tanárképzés rendjéről készített 
szabályzatát (Ordo studiorum inviceprovincia nostra Hungária, 1695.).94 
Benyák Bemát tervezete (Theoria scholarum et rei litterariae pro 
Humgaria, Croatia, et Transilvania) ugyan csak Fejér megye rendei elé 
került, de elképzeléseiben az oktatás ügyét a tudományok művelésének 
kérdésével kötötte egybe, és már akkor (jóval Bessenyei előtt) egy tudós 
társaság felállítását tervezte, melynek elnevezése „Erudita Societas 
Hungarica” lett volna.95

A szabályzatokból, jelentésekből kitűnik, hogy a piarista iskola is 
alapjában véve „latin iskola”, tantárgyi metódusában azonban jobban 
igyekezett közelíteni a mindennapi élet követelményeihez, melyet a maga 
elé állított társadalmi célok (a szegény rétegek oktatása) ösztönöztek. Ezt 
példázza az intenzív, gyakorlati célú matematikaoktatás is.

A 18. század közepétől az oktatási rend korszerűsítési folyamatában 
korábban a humanitás stúdiumai között ugyan emlegetett, de a gyakorlatban 
mellőzött történelemoktatást szintén megkövetelték a poétikai és rétorikai 
osztályokban. A nyelvoktatás területén, bár az anyanyelv (magyar nyelv) 
korábban is eszköze volt a „studia humanitatis”-nak, a latin mellett a 
magyar nyelv gimnáziumi oktatásának szintén nagy szerepet szántak (1. 
Cörver Methodusát), s szükségesnek tartották a „hazai nyelv kiművelését” 
(eloquentia patrii idiomatis).96 Mindez természetesen a magyar nyelvtan 
tanításával járt együtt. Emellett német nyelvet és nyelvtant is tanítottak.

Láthatjuk tehát, hogy a studia humanitatis teljességének igénye 
(történelemoktatás, a latin és görög mellett magyar és német nyelvtanítás) 

jellemzi a piarista iskolákat. A humanitás e tágabb értelmezése mellett 
azonban jelentős szerepet kapott a hagyományosan az eloquentiára építő 
képzés is. A piaristáknál a poétikai osztályban főleg a latin költők műveivel 
foglalkoztak, a retorikaiban pedig a latin prózaírókat tanulmányozták, 
hasonlóan a jezsuita iskolákban kialakult metódushoz.

A humanitás (grammatika
alkalmazott tankönyveikjobbára megegyeztek a jezsuita iskolákban használt 
kézikönyvekkel. Figyelmet érdemel azonban Moesch Lukács piarista tanár 
1693-ban kiadott népszerű poétikája (Vita poetica), melyet még Kazinczy 
Ferenc is haszonnal forgatott.97 „Ez a XVII. századi mérték szerint 
csakugyan eredeti poétika - írja Bán Imre - nem csak azzal hoz újat, 
hogy a költői műfajokat az emberi élet négy korszaka szerint csoportosítja,
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poétika retorika) tanításához
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hanem azzal is, hogy a költészetet a főúri-nemesi életforma ragyogó 
díszeként, nélkülözhetetlen kiszolgálójaként állítja elénk, mégpedig drámai 
formában. Az egész mű terjedelme iskoladráma, olyanféle módon ahogyan 
Comenius a Schola ludasba az iskolai tudnivalók különböző tárgyköreit 
dramatizálta. »98

Itt kell megemlítenünk a 19. század elején működő, a már állami 
felügy eletű budai főgimnázium humanitás-professzorát, Grigely Józsefei, ki 
a piaristák jelentős iskoláiban (Privigye, Kalocsa, Kecskemét) tanult, majd 
maga is piarista tanár volt. 1800-ban a világi iskolában való állásért lépett 
ki a rendből. Tankönyvei a teljes humanitás stúdiumait (grammatika — 

rétorika) átfogták, s még a reformkor évtizedeiben ispoétika
használatosak voltak." Jelentőségéről később szólunk.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az elméleti jellegű tan- és 
kézikönyvek mellett a piaristák a költészet terén elért gyakorlati 
eredményeit sem, hiszen csak a 18. század viszonylatában számos latinul 
és magyarul egyaránt verselő poétával kérkedhetnek, kiknek szegedi 
vonatkozását sem mellőzhetjük. Említést érdemel itt Fiala Jakab, kinek 
négy énekes kiseposza (Szegedis) ismert, valamint Dugonics András, 
Koricsányi Márk, Révai Miklós, Halápy Konstantin és mások, kik főleg a 
latin nyelvű költeményekkel vívtak ki elismerést. 100

A protestáns iskolaügy alakulását tekintve azt emelhetjük ki, hogy 
ebben az oktatási formában a humanitas-eszme szorosan összekapcsolódott 
a reformációval. Ennek következményeként jöttek létre a protestáns városi 
humanista iskolák (pl. Bártfa, Brassó, Besztercebánya), melyek létrehozását 
a nagy német iskolaszervező Philip Melanchton is ösztönözte.101 Az 1528- 
ban közreadott Unterricht der Visitatoren című utasításában a 
háromtagozatos humanisztikus iskola egyik egyszerűbb típusát kívánta 
elterjeszteni a német városokban.102 A háromszintes tananyag (melyet nyolc 
csoportra osztva sajátítottak el a tanulók) második szintjét képezte a latin 
grammatika — új tankönyvekkel, pl. Medler latin nyelvtana (Compendium 

Grammatices latinae), vagy Melanchton Grammatica minor et maior című 
tankönyvei — , a harmadik szintet pedig a poétika — rétorika — teológia 
tantárgyai. Ebben a csoportban Melanchton rétorikája és a katekizmus 
magyarázata mellett sajátították el a görög nyelvtant (Nicolaus Clenardus 
alapján), valamint Vergiliust, Cicerót és görög szerzőket 
Homéroszt,Lukianoszt, Démoszthenészt - olvastak.103

A 17. század első évtizedeiben Magyarországon és Erdélyben kedvező

pl.
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körülmények segítették elő a protestáns iskolák felvirágzását.104 A magyar 
művelődés történetében a későbbiekben is jelentős szerepet töltöttek be a 
református kollégiumok. Itt mindenekelőtt a sárospataki és a debreceni 
kollégiumot kell említenünk, melyek szervezetükben a 15-16. századi városi 
humanista iskolákat követték. 1650-ben Sárospatakra hívták a nagy 
iskolaszervezőt, Comeniust, hogy ezáltal teremtsenek versenyképességet a 
katolikus (jezsuita) iskolákkal. Comenius elképzelései között szerepel a 
pánszofikus iskola megteremtése, mely a világot a maga teljességében 
megragadó ismeretrendszer közvetítését tűzte ki célul. A hét osztályos 
keretben koncentrikusan gyarapodó és mélyülő körökben „minden”-ről 
(filozófia, logika, politika, teológia) tanultak volna a diákok. A humanitási 
— grammatika, rétorika, poétika - az első három osztály biztosította 

volna, hol a vesztibularis és a januális osztály a latin nyelv rendszerét és 
a beszéd felékesítésének gyakorlatát, az átríális osztály pedig a nyelv 
ékességeinek megtalálását (=poétika, rétorika) jelentette.

A debreceni kollégium vonatkozásában 
versgyakorlatai és költői pályája megkezdése kapcsán a legtöbbet 
hallhattunk és tudhatunk - azt jegyezzük meg, hogy a 18. századra avulttá 
vált kollégiumi oktatás korszerűsítése Debrecenben kezdődött a nagy hírű 
professzor, Maróthy György javaslatai alapján.106 Újításaihoz — melyek 
elsősorban az anyanyelv ápolását tűzték ki célul, pl. a latin tanításában a 
magyar nyelvű tankönyv bevezetését javasolva - korszerűbb tananyag
elrendezési javaslat is társult, mely 1770-ben jelent meg Methodus, quam 
in collegio reformatorum helv. confessionis omnes scholas inferiores 
docentes inde ab infima elementariorum classe usque ad oratoriam et 
logicam sequuntur címmel, a debreceni kollégium gimnáziumi tagozatának 
első tanterve. A Methodus a humanitás tanítását a befejező két osztály 
tananyagában írta elő. Az előbbi a poétikai osztály (classis poeseos), 
melyben azonban számtant, földrajzot, vallási ismereteket is tanítottak. 
Eredeti célját tekintve a latin nyelvű versek mellett azonban a nyelv 
kiművelése céljából magyar nyelvű verseket is kellett írniuk, s foglalkoztak 

a magyar költészet jelesebbjeivel is. A rétorikai osztály (classis oratoriae 
et logicaé) újdonsága a fentebb említett tárgyak tanítása mellett a 
történelemoktatás megléte, mely a nemzeti érzést volt hivatott közvetíteni 
és táplálni.107 Mint említettük, a Methodus nagy mértékben meghatározta 
Csokonai Vitéz Mihály általános és poétikai műveltségét, s hatott magyar 
nyelvű versköltészetének kibontakozására.

E két híres oktatási intézmény mellett azonban nem feledkezhetünk

Ж&
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■W- meg a gyulafehérvári és a kolozsvári iskoláról (ez utóbbiban akadémiai 
tagozat is működött) sem, hol a puritánus — presbiteri elveket valló 
Apáczai Csere János működött. 108

Az evangélikus iskolák is a 17. század folyamán jelentősen 
megerősödtek, s ezek története részben a református iskolákéhoz, részben 
attól eltérően alakult. 109 Az iskolaszabályzatok 

körmöcbányai Constitutiones Scholae Cremniciensis, vagy Röser Jakab 
lőcsei szabályzata, valamint a soproni és az eperjesi iskolák működési 
rendje — pontos képet adnak a tanított anyagról és a használatban lévő 
tankönyvekről. Az iskolák tananyagbeosztását vizsgálva azt látjuk, hogy a 
teológiát az oktatási-nevelési struktúrából eredően a humanitás (poétikai — 
rétorikai osztályok) részének tekintik. Ebben a rendszerben is alapvető a 

grammatika tanítása (Rhenius Donatus átdolgozása, Comenius Vestibuluma 
és Januája alapján). A rétorikát Dietericus (Rhetorica), a poétikát pedig — 
ahol van önálló poétikai osztály - az antik szerzők (Horatius, Ovidius, 
Terentius, Vergilius) tanulmányozása mellett Giessentius Poetica című 
művéből tanítják.

Emellett a régi irodalomelmélettel foglalkozó szakirodalom - ugyanis 
a rétorikai és poétikai kézikönyvek egyaránt annak tekinthetők - számos 
más, a protestánsok által használt kézikönyvet (compendium, synopsys, 
institutio, praecepta, demonstratio stb. elnevezésekkel) említ meg.Pécseli 
Király Imre rétorikája (Isagoges rhetoricae libri duó, Oppenheim, 1612.) 

még a hagyományos felosztáson — inventio, dispositio, elocutio, memoria, 
elocutio — alapszik, s forrásként valószínűen Schollius, Sturm és 
Keckermann rétorikáit használhatta.111 A főleg protestáns retorikákban 
azonban megfigyelhető tendencia, hogy a francia gondolkodó, Petrus 
Ramus (Pierre de la Ramee, 1515-1572) a dialektika primátusát hirdető 
nézeteivel a humán tudományok klasszikus - humanista rendszerét 
némiképp módosította. Az inventio és a dispositio a logika két fő részévé 
vált, így a ramusi rétorika az elocutióra és a pronunciation szűkült.112

A ramusi rendszernek Magyarországon is számos követője akadt a 
protestánsok között: így pl. Graff András, Philippus Ludovicus Piscator, 
Buzinkai Mihály, kinek pályafutását és elfeledett rétorikai munkásságát 
Bartók István legutóbb részletesen ismertette.113 Emellett nem hiányoztak 
a nagy barokk protestáns retorikák fordításai sem, melyek között az 1696- 

ban megjelent Vossius — fordítást (Gerardi Vossii Rhetorice Contracted) 
Bán Imre kézikönyve tárgyalta.114

pl. az 1649-es
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A poétikai kézikönyvek aránya is figyelemre méltó. Bán Imre 

összefoglaló munkája alapján a 16. században Károlyi Péter poétikáját 
(Jnstitutio de syllabarum et carminum radoné, Kolozsvár, 1567.), valamint 
a 17. században Kórodi Bedő Dániel, Aszalós Mihály, Piscator és Graff 
András verstani - poétikai munkáit említhetjük.115 A kései magyar barokk 
irodalmának elméleti kézikönyve pedig 1759-ben jelent meg Losontzi István 
tollából, Artis poeticáé subsidium címmel.116

>■

A 18. század Nyugat-Európában már a „világosság százada”, mely 
kitüntetett szerepet szán a nevelésnek és az oktatásnak, amit a legszélesebb 
körben kíván elterjeszteni. így megnő a szerepe a köznevelésnek, melynek 
irányítását a felvilágosodott abszolútista uralkodók állami irányítás alatt 
szerettek volna tudni. A század első felében az oktatás metodikája nem 
sokat változott. A latin nyelv tanítása továbbra is az első helyen maradt, s 
a fogalmazás szintjéig kellett eljutni benne versben és prózában. Az iskolák
— a sok vonatkozásban mintának vagy modellnek tekintett 
Franciaországban is, hol a világosság a „filozófusok” tevékenysége nyomán 
erőteljesen került szembe a maradisággal - egyházi irányítás alatt álltak. 
A hagyományos keresztény szellemű nevelést a jezsuiták és az 
oratóriánusok irányították. A tananyag legtöbbször a latin rétorika és a 
skolasztikus filozófia megtanításában merült ki. D’Alambert az 
Enciklopédiában a Kollégium szócikkben nyíltan támadta e rendszert és a 
jezsuiták módszereit, megfogalmazva javaslatait: többek között a francia 
nyelv és nyelvtan elmélyültebb tanulmányozását; a latin fogalmazás helyett 
a francia fogalmazás bevezetését; a latin tanulását, azzal az egyetlen céllal, 
hogy eredetiben olvashassák a klasszikusokat; idegen nyelvek bevételét a 
tantervbe; a történelem-előadások óraszámának növelését; s a filozófia 
elsőbbségét a rétorikával szemben.117

D’ Alambert ezen javaslatai a humanisztikus tanulmányokat javítani és 
jobbítani akaró nemzeti pedagógiák vonatkozásában szintén mérvadóak. 
Mindezek kiteljesedése azonban csak a jezsuita rend feloszlatása (1762) 

után mehetett végbe, a kívánt eredmény azonban elmaradt. Hiába jelennek 
meg sorra az állami köznevelést sürgető írások (De l Education publique
— ismeretlen szerző; Memoires sur Г Education publique — szerzője 
Guyton de Morveau; Memoire sur Г Enseignement public — Mathias, а 
longres-i kollégium igazgatója tollából), megfelelő személyi háttér nélkül 
az oktatás színvonala nem lehet kielégítő.

A francia „filozófusok” abban mindenképpen egyetértettek, hogy az
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oktatást világiak kezébe kell adni, meg kell szüntetni klerikális, ultramontán 
jellegét, s többségük elfogadta azt is, hogy az oktatási reform csak egy 

. jóval szélesebb politikai és gazdasági átalakulás keretében képzelhető el. 
Gyakorlatilag tehát a haladáspárti „filozófusok” Helvetiuson kezdve a sort, 
valamennyien a világi kötelező ingyenes oktatást támogatták.119 Mindez 
magába foglalta a népoktatást, melytől azonban Voltaire s D’Alambert is 
félt, attól tartva, hogy a mezők kiüresednek, a kolostorok pedig dugig 
telnek.

118

Az oktatás kiterjesztésének gondolata a tantárgyi struktúrában is 
alapvető változásokat igényelt volna, mindenek előtt gyakorlati ismeretek 
tanítását. Ezt fogalmazta meg a nagy angol gondolkodó, John Locke 1693- 

ban megjelent művében (Gondolatok a nevelésről, magyarra 1771-ben 
fordították le), mikor anyanyelven a gyakorlatban használható számtani, 
természetismereti, csillagászati és földrajzi ismeretekkel akarja ellátni a 
növendékeket. 120 Az ő nevelési eszménye a céltudatosan, következetesen 
cselekvő tevékeny polgár, a gentleman, aki a világban forgolódni, 
tevékenykedni tudó ember.

A műveltségeszmény átfogalmazása az iskolai oktatási struktúrában 

jelen lévő humanitási (latin grammatikai — poétikai — rétorikai rendszer) 
is érintette, s elméleti oldalon a felvilágosodás korszakában igyekeztek a 
görög paideia-gonáoXdií (s a latin humanitás) egyetemes, az embert emberi 
mivoltában formáló eszményéhez és kiteljesítéséhez visszatérni. Ennek 
előzményét a 17-18. század fordulójára megerősödő németországi városi 
iskolákban kereshetjük, melyek a latin iskolákhoz szervezetileg nem 

kapcsolódva anyanyelven oktattak, s a pietizmus121 jegyében sok gyakorlati 
ismerettel kívánták életszerűbbé tenni az iskolát, mint pl. a nagy német 
pedagógus, Francke. Mindezek mellett a művelt világi értelmiség számára 
a latint sem elvetve olyan műveltségeszményt kívántak megfogalmazni, 
mely eleget tesz a locke-i értelemben felfogott gentleman — a magyar 
szóhasználatban udvari ember - eszményének. Ez az új pedagógiai — 
kultúrális mozgalom a neohumanizmus, mely az 1720-as évektől kezdett 
kibontakozni Németországban. Fellegvára Jéna és Göttingen (magyarosan 
Göttinga), hol 1734-ben alapítottak egyetemet. Göttingen (és Jéna) 
kultúrális termékenyítő hatásáról elismerően nyilatkoztak a magyar szellemi 
élet nagyjai. A magyar klasszika-filológia kezdeteinek göttingeni 
vonatkozásaival a szakirodalom bőven foglalkozott.122 A jénai és a 

göttingeni egyetem szellemében jelen lévő újhumanizmus, mely igyekezett 
szétválasztani a latin és a görög szellemű műveltséget, két modem
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tudóstípus eszményét nyújtotta hallgatóinak (s 
vonzerejét), az államtudós történészét és az irodalmár filológusét. Ez utóbbi 
tudóstípus megjelenésének igénye hatja majd át 19. századi 
művelődéstörténetünket, melyről a későbbiekben még szólunk.123

A göttingeni egyetemen tanított többek között J. M. Gesner, és a 
Magyarországon a klasszikus stúdiumok vonatkozásában igen csak sokat 
emlegetett, kitűnő klasszika-filológus, C. G. Heyne, ki Gesner utódaként 
foglalta el a göttingeni egyetemen a katedrát.

A neohumanisták (kiknek hatását Magyarországon elsősorban a Jénába 
és Göttingába peregrináló evangélikus értelmiség igyekezett érvényesíteni) 
szintén iskolareformot szerettek volna, de nem kívánták csökkenteni a 
klasszikus stúdiumokat; épp ellenkezőleg: gyarapítását és elmélyítését tűzték 
ki célul. Úgy vélték - írja Mészáros István -, téves és káros az eddigi 
gyakorlat, a latin klasszikus szerzők műveiből vett töredékszemelvények 
pusztán formai elemzése, szóbeli és írásbeli utánzása, e klasszikus 
szövegrészek nyelvtani és stilisztikai gyakorlatok példatáraiként való 
kezelése. Az antik kultúra szellemét kell megéreztetni a növendékekkel, a 
klasszikus művek egészét kell megismertetni velük, minimálisra csökkentve 
a grammatikai és stilisztikai elemzést. Ugyanakkor szükséges, hogy a latin 
művek mellett az antik görögség irodalmi alkotásaival is éppen olyan 
elmélyültséggel foglalkozzanak, mint a latinnal. Az egész klasszikus 
tanulmány célja nem az, hogy a növendék az antik írók nyelvén tökéletesen 

ki tudja magát fejezni, hanem e klasszikus művek élmény szerű átélése — 
élvezése nyomán azok esztétikai - etikai értékeinek elsajátítása.124

A göttingeni neohumanizmus elképzeléseivel, az antikvitáshoz való 
közelítésével kapcsolatban részben arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy 

a korábbi gyakorlattal szemben — melyet a Ratio studiorum külön 
fejezetben is meghatározott - elveti a tananyagkiválasztásban nagy 
jelentőséggel bíró purgatiót, s figyelmét a teljes életmű megismertetésére 
és szellemére helyezi. Másrészt azt kell látnunk, hogy az iskolás 
humanitással szemben (melynek tartalmi kérdéseit az oktatási rendszerekkel 
kapcsolatban taglaltuk) az említett antik paideia-gondolathoz kíván 
visszatérni, s az oktatásban a humanitás homo mensura-elvét igyekszik 
érvényesíteni. Mindez a korábbi humaniora-oktatásban is akarva akaratlanul 
megvolt, viszont más (sokszor csak erkölcsi) célokat deklaráltak vele. A 
göttingeni neohumahisták által azonban olyan általános célok
fogalmazódnak meg, melyek a képzés során - az antik minta alapján, ahol 

к a görögség ugyanolyan fontosságot kap, mint a római - a növendékeket
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a legnemesebb embereszmény (humanitás,' filantrópia és paideia 
értelemben125) felé viszik.Annak folyamatában összes emberi adottságának, 
képességének harmonikus kiművelésével igyekszik megvalósítani önmagát, 
önzetlenül, érdek nélkül.

Mindez — ahogy Mészáros István fogalmazott — az esztétikai — 
etikai értékek elsajátítását jelentette, mely együtt járt az ízlés 
megváltozásával: ettől kezdve beszélhetünk a klasszicitáseszmény görögös 
fordulatáról.126

A göttingeni neohumanisták antikvitáseszményében tehát a humanitás 
egyfajta erős filantropizmust is jelent. Ebben a szellemben alkotja újjá a 
fogalmat 1808-ban egy német tanár, Niethammer a Der Streit des 
Philantropismus und des Humanismus in der Theorie des 
Erziehungsunterrichts unserer Zeit című művében, s vezeti be egyúttal a 
mai szóhasználatban közkeletűbb (de szegényesebb tartalmú) humanizmus- 
fogalmat a humanitás helyett.127

A neohumanisták nyomán érzékelhető fordulat azonban sokkal 
mélyrehatóbb, hiszen Herder gondolatmenetében mindezek szellemében a 

humanitást történetfilozófiai fogalomként foghatjuk fel, mely eszme, cél és 
természettörvény.

Herder minderről a Humanitas-levelekben {Briefe zu Beförderung der 

Humanität) fejtette ki felfogását. A fogalmat az „emberiesség” 
jelentéskörhöz kötve igyekszik megtisztítani a német nyelvfejlődés által 
hozzátapadt torzulásoktól, s a Humanitás fogalmáról és a szó jelentéséről 
című részben elmondja, hogy az ő értelmezéséhez az emberség, 
emberiesség, emberi jogok, emberi kötelességek, emberi méltóság, 
emberszeretet (Menscheit, Menschlichkeit, Menschenrechte, 
Menschenpflichten, Menschenwürde, Menschenliebe) szóváltozatok esnek 
közel, bár igazán egyik sem maradt meg a németben tiszta formában. 
Ennek tükrében az eredeti fogalom nyelvbéli megtartását javasolja, s az 
említett levélrészletben defmíciószerű meghatározásai a következők: 
„Megmaradunk tehát a ,humanitás’ szónál, amellyel a régi és az újabb írók 
legjobbjai oly méltóságteljes fogalmakat kapcsoltak össze. A humanitás 
nemünk karaktere... Ami tehát fajunkban isteni, az a humanitás... A 

humanitás minden emberi fáradozás kincse és nyeresége, nemünk 
művészete.

128

»129

A humanitás tehát Herdemél az emberi tökéletesség, s mindaz, ami 
előtte történik nem más, mint az ehhez vezető iskola. A humanitás így
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Herdemél az a végső cél, mely a kanti „kilábalás”-hoz vezet130, s mely a 
felvilágosodás szellemében az ember megváltoztatására irányul. Ebben az 
összefüggésben a humanitás nem propedeutika többé, hanem olyan cél, 
melyet a nevelés — oktatás propedeutikájával lehet elérni. (Tan)anyaga a 
görög — római irodalom és művészet, melynek szellemiségét kell az 
anyanyelven átadni. A humanitásnak, mint eszménynek a nevelési — 
oktatási struktúrán keresztül való átadása, valamint ily módon az ember 
megváltoztathatósága összefügg a társadalom organikus (evolúciós) 
fejlődésével, változásával is, melynek célja az evilági boldogság 
megszerzése. Ezért a humanitás által közvetített műveltségeszménynek a 
„jóság” kategóriájával kell telítődnie, melynek következtében felértékelődik 
a fogalom morális jelentősége. Ezáltal jelenthet a humanitás nevelési 
(oktatási) eszményt, s válhat a német íróknál (elsősorban Goethénél és 
Schillernél) esztétikummá.131

i

Mindezek kissé már távol állnak az iskolai rendszerektől, a 
felvilágosodás szellemiségének és neveléskoncepciójának azonban szerves 
részét képezik, hiszen Herder hatása Magyarországon is számottevő volt.132 
Humanitás-eszményének jelenlétét azonban csak a későbbi, főként esztétikai 
jellegű munkákban kereshetjük, hiszen az ezzel szemben „régies ízű” latin 
nyelvű humanitás áll, mely ebben az összefüggésben tehát a 
hagyományosan és mély hagyományokban megtestesülő humán iskolai 
struktúrát jelenti, melyről fentebb szóltunk. A humanitás-koncepciókban 
meglévő közös alapok természetesen hordozzák azt a paideiaigényt, melyet 
a göttingeni neohumanizmus és a herderi elképzelés célként szorosan a 
felvilágosodás ideológiájához kapcsol. De térjünk vissza az oktatás 
kérdéséhez, s vizsgáljuk meg a 18. század és a századforduló struktúrális 
változásait a fentiek értelmében Magyarországon.

Az európai új eszmék, valamint a nemzeti történelmi változások a 
magyar oktatásügyet is az átalakulás és az átalakítás felé mozdították. A 18. 
század első évtizedeiben az oktatásügy főbb jellemzői továbbra is az erős 
felekezeti oktatás, valamint a nemesség érdekeivel szemben jelentkezik az 
erősödő hazai polgári rétegek iskoláztatási igénye, mely a reáliák és a 
praktikus ismeretek oldaláról elvetette a pl. a francia „filozófusok” által oly 
sokat bírált kollégiumi típusú iskolát, amelynek feladata továbbra is a 
latinos — humanisztikus — rétorikus képzés biztosítása. Ez az egység 
nehezen volt megbontható, s ezt erősítette meg a jezsuiták Nagyszombatban 

kiadott 1735-ös szabályzata (lnstructio privata seu typus cursus annul pro 

sex humanioribus classibus in usum magistrorum Societatis Jesu editus) is,
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mely az iskolai életben és az oktatásban egyöntetűséget követelt.133 Az 

1735-ös Instructio újítása egyébként az is, hogy a hagyományos nyelvi 
alapú humanitás mellé belépteti tantárgyként a történelmet, amit aztán a 
hasonló működésű piarista gimnáziumok ugyancsak átvesznek.'

A korszak pedagógiai érdeklődésére vonatkozóan kiemelhetjük, hogy 
piarista szerzők tollából számos új javaslat születik ezidőtájt (pl. Bajtay 
Antal Systema stúdiómmá vagy Cörver János Methodusa), melyek sok új 
elképzelést tartalmaznak az oktatás struktúrájára vonatkozóan.134

Az 1760-as évek közepétől lassan körvonalazódik a felvilágosodás 
közoktatás-politikája, mely az eddig teljesen egyházi-felekezeti jellegű 
iskolaügyet saját hatáskörébe kívánta vonni, állami felügyelet alatt álló, 
egységes iskolarendszert kialakítva. Ennek betetőzéseként született meg 
1777-ben a Ratio Educationis, mely az egész oktatási rendszert igyekezett 
új alapokra helyezni. Pozitív eredménye, hogy a skolasztika szűkké, 
értelmetlenné, avulttá vált kereteit megtöri, és struktúrájában az élet 
gyakorlatához igazodva praktikus ismeretek tanítására törekszik a 
felvilágosodás pedagógiájának jegyében.I35Valóban új szempontú az az 
igény - különösen a jezsuita rendtartásokkal összehasonlítva - , mellyel 
a Ratio a józan és hasznos állampolgár gyakorlati tájékozódását kívánja 
segíteni, bár Takáts Sándor szerint az 1777-ben megjelent Ratio 

Educationisban egyetlen lényeges újítás sincs, mely meg ne volna Cörver, 
Bajtay és egy névtelen magyar piarista tanügyi reformjaiban.136 Takáts tehát 
a Ratioban a piaristák régen hangoztatott reformjavaslatainak szentesítését 
látja. Pozitív eredményei között kell említenünk a matematikai, természet- 
és honismereti és a gazdasági tárgyak oktatását, valamint a humaniórák 
közé a nemzeti történelem tanítását is felveszi. (Ebben az értelemben igen 
közel esik valóban a piarista javaslatokhoz.)

A reáliák és a praktikus ismeretek tanításával a Ratio valóban 
igyekezett fellazítani és megtörni az oktatásban hagyományosan működő 
latin nyelvű humanitás stúdiumainak (grammatika — poétika — rétorika) 
kizárólagosságát. Azt a tényt azonban, hogy ez részben a kísérlet szintjén 
maradt, sajátos társadalmi - politikai viszonyainkban kell keresnünk. 
Mindenek előtt a már korábban érintett nyelvhasználat kérdésében, hiszen 

a latin továbbra is a hivatalos nyelv: így a Ratio sem mondhatott le a latin 
erőteljes tanításáról a közép- és felsőoktatásban. Ennek egyik 
következménye, hogy a hagyományos értelemben vett humaniórák 
túltengése szintén jellemzője maradt az oktatásnak. A változások 
következményeit azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni. Gyakorlati
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oldalról a latin nyelvű humanitás grammatikai, retorikai és poétikai 
vonatkozásaiban is láthatjuk a változást. A grammatika vonatkozásában 
abban, hogy a latin oktatása már nem öncél — a művelődés fő 
eszményeként —, hanem csak a közélet (állami élet) gyakorlati 
követelménye, valahogy úgy, ahogy Basedow tartotta szükségesnek 
megtanítását.137 Ennek megfelelően a latin szükségességét a Ratio 101.§-a 
négy pontban határozza meg, melyek egyaránt állami — politikai érdekeket 
szolgálnak: a Habsburg impérium soknemzetiségű területein államilag 
megszabott nyelvet és kultúrát kíván létrehozni. Mindez az érintettek 
(nemzetiségiek) részére hungarus-tudatuk miatt el is fogadható, hiszen a 

latin Magyarországon nativus et domesticus (itt született és hazaivá vált) 
nyelvnek tekinthető.138 A latin ilyen irányú praktikussá tételére, ti. hogy a 
közéleti funkciónak feleljen meg, korábban is láthatunk törekvéseket. Vay 
Ábrahám 1739. november 30-án kelt levelében azt panaszolja, hogy a 
hivatalba kerülés után „világi státusnál” szinte újra kell tanulni latinul, 
különösen figyelmet fordítva a hivatali-közéleti latinság hatalmas 
szókincsére, kifejezéskészletére, formarendjére. Minderre ugyanis az avult, 
egyházias - iskolás latin, a „deák stylus” nem készít fel.

A század közepétől kezdődően nem csak a praktikum hanem az így 
megszerzett műveltség hiányossága és korszerűtlen volta is felvetődött. „A 
hazai deák műveltséget — írja Balázs János — a messzebbre nézők 
továbbhaladásunk, felemelkedésünk akadályának kezdték tekinteni, s egyre 
kevésbé látták benne a közös európai görög - latin kultúrához fűződő 
kapcsolataink létfontosabb és semmi mással nem pótolható láncszemét. 
Erről beszél Kalmár György 1770-ben Pozsonyban latinul kiadott 
Prodromusához csatolt Summájában, hol a korabeli iskolázást teljesen 
eredménytelennek ítéli, s ennek okát a latin nyelvű oktatás erőtlenségében 
látja:

ж
■

139

140

Mert ím nagy akadály a deák nyelv! Ez a tanúlás! 
Minden időt elvesztnek: egész híjjába-valóság.141

Persze Kalmár György szigorú kritikáját az anyanyelvű oktatás 
bevezetésének óhaja vezérli. Úgy tűnik azonban, hogy az anyanyelvű 

oktatásra még várni kell, hiszen azt a politikai történések lehetetlenné 
teszik. így marad a fellazítás, a kisebb eredmények elérésének célja, 
melyeket mérlegelve — különösen, ha az elkövetkezendő eseményeket 
vesszük tekintetbe felvilágosult szelleműnek ítélhetjük a Ratio
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Hasonló a helyzet a humanitás-tanulmányok, azaz a retorika és a 
poétika oktatásának területén is. Az előbbit tekintve a Ratio hagyományos 
értelemben előírja ugyan a rétorika tanítását, sőt gyakoroltatását is fontos 
célnak tekinti (157.§), a kötetlen eloquentia oktatásáról azonban mégis 
megjegyzi (139.§), hogy szűkkörű használata miatt tanítása nem praktikus. 
A következőket olvashatjuk a dokumentumban: „De egyébként is 
Magyarország jelenlegi szokásai szerint nincs szükség másutt szónokokra, 
csak a templomi szószéken..., akik viszont másutt részesülnek szónoki 
képzésben, azok csak ritkán állnak közönség elé szabályos szónoki 

beszéddel.

Ш

Nyilvánvalóan a jövőben használható témákat kell feldolgozni az 
eloquentia egész oktatásának folyamán. A tapasztalat viszont kétségtelenül 
azt bizonyítja, hogy a gimnáziumot befejező fiatalok,ha írásban megoldandó 
ügyükkel kell foglalkozniuk, gyakran semmiféle hasznát sem látják annak, 
amit e téren az iskolában fáradsággal elsajátítottak, hanem csak új dolgok 
megtanulása révén válhatnak alkalmasabbá ügyeik végzésére. Ennek oka 
nyilvánvalóan az az ellentét, amely a hagyományos iskolai gyakorlatok és 
a közélet nap mint nap jelentkező ügyei között fennáll.

Nehezebb dolgunk van a kötött eloquentia, azaz a poétika 
megítélésével. Itt nem lehet ugyanis szempont a praktikum, csupán a 
taníthatóság, legalábbis, ami az elméleti oldalt illeti. Láttuk, hogy a poétika 
- sokszor önálló humanitásként - az iskolai oktatásban néhol csak a 
rétorika propedeutikája, s nem emelkedik ki elméleti megalapozottságával, 
a latin szerzők pedig purgáltan kerülnek a hallgatók elé. Úgy tűnik, a 

Ratio ban is a stílus tökéletesítésének szolgálatába kívánják állítani, bár a 
barokk korban oly kedvelt versjátékok megtanítása helyett a gyakorlatban 

a s'ententia és a pictura -típusú versgyakorlatok válnak közkeletűvé, s a 
Ratio erre csupán a tehetségeseket bíztatja. A 156.§-ban (A versírás 

oktatása) a következő megállapításokat teszi: „Ha a növendékek már 
előrehaladtak a stílusgyakorlatokban, és oly mértékben tájékozottak a költői 
műfajokban, amennyire az elegendő a mindennapi életben való 
felhasználáshoz, a klasszikus szerzők fordításához, valamint a 
kifejezőkészségbeli választékosság érzékeléséhez, akkor nem lesz nehéz a 
versírásra megtanítani közülük azokat, akiket a természettől kapott 

tehetségük erre ösztönöz.
A szöveg azt sugallja, hogy nem mindenkitől kívánja meg a Ratio a 

korábban kötelező ízű versgyakorlatokat, csupán a tehetségeseket bíztatja

”142

”143
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melynek felügyeletével az iskola igazgatóját bízza meg.
Bár nem igaz az, hogy az 1777-es Ratio visszautasította a nemzeti 

nyelv használatát, mégis nyitvahagyta a nyelvkérdést, pontosabban továbbra 
is a latin primátusát erősítette.144

A protestánsok (főként gr. Teleki József és Szilágyi Sámuel) a 
rendelet állami ellenőrzésére vonatkozó részeit támadták, s ezen Bessenyei 
György fel világosodott szellemű álláspontja sem tudott változtatni. A Ratio 
által kiváltott vitákat fokozta, hogy közben a politikai életben változás állt 
be: Mária Teréziát II. József követte a trónon.

erre,?r.\. **ч'*#Л

V-*.- :

Az 1780-as években, különösen József németesítő törekvéseinek 
következtében (1. nyelvrendeletét) megnőtt a nemesi ellenállás, melynek 
konzervatív értelmiségi frontján a latin és a hagyományos struktúrák 
megtartásáért küzdöttek. Egy ismeretlen szerzőjű pályatétel 16 cikkelyben 
tört lándzsát a latin megtartása mellett, abból indulva ki, hogy „aki deákul 
nem tud, abbul kész ember soha sem válik.”145

Ugyanakkor a haladó nemesség az anyanyelv, a magyar 
nyelvhasználat mellett foglalt állást, ennek vitájáról és dokumentumairól 
azonban már szóltunk. Az 1780-as évek végére jött létre az a 
véleményében, politikai elképzeléseiben nagyjából egységes értelmiségi 
csoport, kiket jozefinistáknak szoktak nevezni.146 A jozefinista értelmiség 
tekintélyes része külföldön végezte tanulmányait, főleg a protestánsok közül 
sokan jártak német, svájci vagy francia egyetemekre, s a felvilágosodás és 
a racionalizmus eszméivel tértek haza. Ok lelkes támogatói voltak az 
iskolareformoknak, olyannyira, hogy köztudottan Kazinczy Ferenc, a 
nyelvújítási harcok későbbi vezéralakja ezidőtájt II. József iskolafelügyelője 
a kassai tankerületben. József halála után azonban a jozefinista tábor lassan 
felbomlik, az új kezdeményezések, így az 1777-es Ratio végrehajtása is, 
elhalnak. Az államnyelv továbbra is a latin, az irodalomban azonban a 
magyar nyelv használata szinte kizárólagossá válik. Az iskola, illetve az 
oktatás kérdése szintén a művelődés fontos kérdései között szerepel. 
Megoldandó feladatnak tekintik az iskolai oktatásban a latin grammatikázás 
és a humaniórák túlsúlyának problémáját, mely agöttingenineohumanizmus 
nyomán megváltozott nyelvi modell és antikvitásszemlélet szempontjából 
sem mutat változást.

Mindezek ellenére a magyar irodalmi felvilágosodás második 
korszakában, a Kazinczy-korszakban, éppen abban az évben, amikor Teleki 
László megjelenteti A magyar nyelv előmozdításáról buzgó eszmélkedéseit 
(1806), amelyben ismét kikel a haszontalan latin grammatikázás és a
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humanitás-tanulmányok (poétika — rétorika) hagyományos tanítása ellen 
inkább praktikus ismeretek oktatását követelve az alsóbb néposztályok 
számára, s a magyar nyelv pallérozását sürgetve, megjelenik а II. Ratio 
Educationis, melyben újabb kisebb, de fontos változásoknak lehetünk tanúi 
a hagyományos humanitási illetően. A nyelvhasználat kérdésében is történik 
előrehaladás, hiszen valószínűen a magyar nyelv védelmében született 
írások (Bessenyei György, Vedres István és Gáti István, Báróczy Sándor, 
Decsi Sámuel, Teleki László) hatására a 3.§-ban azt olvashatjuk, hogy a 
„haza nyelvének” (és ezen a magyart érti - lingua patria147) használata 
minden magyar állampolgár számára feltétlenül hasznos. Ezért kívánatos, 
hogy Magyarország iskoláiban mindenütt sajátos gonddal állandóan 
törekedjenek arra, hogy ismeretébe a tanulókat... minél alaposabban 
bevezessék.148 Ehhez persze nyelvi — nyelvtani — stilisztikai könyvek 
szükségesek, melyek a magyar nyelvtan, s mellette a magyar irodalom 
oktatásának megindulását jelentik.149

Mivel azonban továbbra is a latin a hivatalos nyelv, annak alapos 
oktatásától sem tekinthetett el a szabályzat. Megfontolandó azonban, hogy 
a latin oktatás célszerűségét keresve a tanítás egyik érve a magyarországiak 
hungarus-tudata („segítsége — ti. a latiné - nélkül az országban élő 
nemzetiségek aligha értenék meg egymást”), a másik viszont a latin 
irodalom azon propedeutikus célja, amely nélkül „az értékesebb irodalom 
igazi és mély megismerése nem jöhet létre.”150 Tanulmányozása tehát nem 
öncél, hanem alap és eszmény.

A latin nyelvű humanitás megfogalmazásában szintén jelentős változás 
történik. Összefoglalóan továbbra is a poétikai és a rétorikai tanulmányokat 
jelenti, célja azonban, „hogy kiképzést nyerjenek abban a tudományban, 
amely emberi — erkölcsi tartalmától és választékosságától vette a nevét”, 
ti. a humanitást.151 Tudománynak nevezi tehát, mely a régi „laza” 
kompendiumok helyett tudományos kidolgozást igényel. Másrészt viszont 
emberi — erkölcsi tartalmával az antik paidea-gondolat felé közelít.

A szabályzatban a sokszínű tananyag-óhaj ellenére mégiscsak az 

eloquentiának, mint az egész latinitás legfontosabb stúdiumának a központi 
szerepét olvasták ki a „végrehajtók”, ezért beszéltek később a Ratio ban 
megtestesülő humanitás-túlsúlyról. A nézőpontváltás azonban itt is 
érzékelhető. A modemnek számító esztétika oktatása ugyan nem része a 

humanitásnak, a rétorika praktikumának térvesztésével azonban megnő az 
elméleti poétika oktatásának szerepe. A 227.§-ból idézünk: „A poétika 
tudományából, vagyis a kötött eloquentiából mindaz, ami az esztétikába
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tartozik, ugyancsak a felsőbb osztályok szamara tartandó fenn, maga az 
oktatás azonban mostantól a rendes előadások közé kerül, mivel — a 
tapasztalatból ismert — eddig a poétika egyáltalán nem, vagy alig kapott 
helyet a humanitás-osztályok tananyagában.

Korábban már sikerült talán rámutatnunk, hogy ez valóban így volt, 
hiszen a poétikai osztályban vagy a rétorika előkészítése történt meg, vagy 
egyszerűen csak a latin auktorokkal (költőkkel) való foglalkozást tekintették 
annak. Az elméleti képzés ilyen irányú megfogalmazása az irodalom 
tekintélyének és tudományos igényének köszönhető.

A két tantárgyi szabályzatban fellelhető haladó jellegű és szellemű 
változás mellett azonban - mint említettük - sokak számára mégiscsak a 
latin oktatásához kötődő humanitás-tanulmányok (a Ratiők Szóhasználatában 
humanitas-tudományok — studia humanitatis, ars humanitatis, humanitás) 
oktatása volt az alapvető, mely katolikus — és protestáns — oldalról a 
jezsuita és piarista iskola régi oktatási formáiban nagy hagyományokra 
tekintett vissza. Ezt a régi beidegződést és értelmezést e tanügyi 
szabályzatok sem voltak képesek mellőzni. Ezt erősítik a tágabb értelmű 
humanitás oktatásra előírt tankönyvek is: a grammatika tanítására ugyanis 

a spanyol jezsuita Alvarez (Alvarus) könyvét (Institutionum grammaticarim 
libri) jelöli meg, mely a 17. századi iskoláknak volt alapvető kézikönyve; 
a poétikai - stilisztikai ismeretek elsajátítására pedig Josephus Juvencus 
(Juvencius) francia jezsuita munkáját (Institutionum poeticarum libri 
quinque), kinek rövid lényegretörő műve a 18. században az iskolák kedvelt 
poétikai kompendiuma volt.153

Már a II. Ratio megjelenésének évében érezhették az iskolák, hogy 
ebben a tekintetben nincs előrelépés, pontosabban felmerült a saját könyvek 

írásának igénye. így született 1807-ben Grigely József tankönyvsorozata, 
mely hagyományosan a grammatikai - poétikai - retorikai ismeretek 
egészét ölelte fel.154 Sajnos azonban Grigely tankönyvei is főként a 
hagyományos munkákra támaszkodtak, így nehezen valósíthatták volna meg 
a II. Ratio a humanitás terén is előremutató vonásait, s a szabályzatot az 
alkalmazott könyvek, s később, szinte az egész reformkor folyamán tanított 
Grigely-féle tankönyvek tükrében az anyanyelv szempontjából egyre 
érdektelenebb latintanítás és a haszontalan rétorikaoktatás kifejezőjének 
tekintették. A legtöbb ellenérzést így Grigely Oratóriája váltotta ki a 
reformkor évtizedeiben, melyet hagyományos elemei miatt akkor már 
annyira elavultnak tartottak, hogy a magyar fordításával megbízott Pap
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Ignác mindössze 25-30 oldalt tartott hasznavehetőnek belőle. Az persze 
elgondolkodtató, hogy az állítólag oly nagy ellenérzést kiváltó könyvet 
miért akarták Pap Ignáccal mégis lefordíttatni.155

Ennek ellenére ezek a tankönyvek maradtak érvényben, melyek újabb 
nemzedékek művelődését és poétikatudatát határozták meg.

A két Ratio hatásai mellett szólnunk kell még e tanügyi szabályzatot 
részben elutasító protestáns iskolák közül a 18-19. század fordulóján az 
evangélikus iskolák működéséről, melyek szintén új tanrenddel álltak elő. 
Valamennyi egyetemes tantervűk egyébként a 19. században látott 
napvilágot, az első éppen 1806-ban. Kidolgozása Schedius Lajos pesti 
egyetemi tanár nevéhez fűződik, ki a neohumanizmus tanaival tért haza 
Göttingenből, hol behatóan foglalkozott a görög és latin nyelvvel és 
irodalommal, melyeknek hivatott előadói ekkor éppen Mitscherlich és a 
híres Heyne voltak.157 A tanügyi szabályzatot 1805-ben terjesztette be, mely 
Lovich Ádám besztercebányai lelkész fogalmazványával együtt alkotta a 

Systema rei scholasticae evangelicorum aug. conf. in Hungária című 
tanügyi iratot, mely 1806-ban nyomtatásban is megjelent.158 Elsődleges 

célkitűzése (csakúgy, mint a Rationak) a tanulmányok anyagának és a 
foglalkozások rendjének szabályozása. Schedius az előszóban még azt is 
megemlíti, hogy igyekezett lehetőleg tekintettel lenni az új Ratio 

Educationists (1806) is. A tanulmányok alapját a klasszikus nyelv és 
irodalom képezi (ezért nevezik ezen intézményeket „latin iskolá”-nak), 
mely által a növendékek olyan képzést kapnak, hogy bátran foglalhatnak el 
hivatali állásokat, valamint ez az előfeltétele a magasabb tudományok — 
filozófia, mathézis, orvostudomány, jogtudomány, teológia — alapos 
elsajátításának.159 Ennek szellemében a grammatikai — rétorikai — poétikai 
képzés lesz itt is a meghatározó. Ebben a rendszerben így a rétorikát és a 
poétikát tekintik a humanitás osztályainak. Ami még a Schedius-féle 
szabályzatban figyelmet érdemlő, hogy a rétorika tanítása megelőzi a 
poétikáét (az előbbi a III. az utóbbi a IV. osztály anyaga), tehát a tanterv 
a humanitás magasabb lépcsőfokának tekinti a poézist, mely szorosan 
összefonódik a görög nyelv- és irodalomtörténet oktatásával, s tanítására a 

népszerű Eschenburg latin nyelvre fordított enciklopédiáját jelöli meg. A 
poétikai szabályok tanítására Horatius Ars poeticájának magyarázatos 

kiadása szolgál. A humanitás része (rendkívüli órában) a magyar nyelv 
tanítása is. Külön érdekesség az V. osztály, a „classis selecta” anyaga, 
mely átmenet a humanisztikum és a bölcselettudomány között. Anyaga 
többek között a latin és görög auctorok magyarázata kritikai és filológiai
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160szempontból, valamint az esztétika
Az evangélikus iskolák köztudottan a hazai németséghez kötődtek, így 

első kézből jövő közvetítői voltak a német neohumanizmus és 
filantropizmus eszmeiségének, s élen jártak a gyakorlati szellemű falusi 
iskolák, valamint a reáltanodák megvalósításában. A német földön végzett 
tanulmányok termékenyítőleg hatottak a humanitás hazai fejlődésére, 
csakúgy, mint a gyakorlati poézisre. Berzsenyi Dániel a kissomlyói 
evangélikus iskolában megkezdett tanulmányai után a soproni evangélikus 
líceum tanulója volt, barátja, Kis János superintendens, evangélikus lelkész 
pedig Sopronból Göttingenbe majd Jénába kerülve végzi tanulmányait. 
Németországból „modem” műveltséggel tér haza, s első olvasmányai közé 

tartozik Eschenburg enciklopédiája (Beispiel Sammlung zur Theorie und 
Literatur der schönen Wissenschaften — mely az evangélikus iskolákban 
Schediusnál a poétikai osztályban szereplő anyag161), poézisében pedig a 
schilleri hellenika nyomai is megtalálhatók.162

Az iskolarendszer, s az általa közvetített államnyelv (a latin) kérdése, 
mellyel szemben a magyar nyelv ügyéért már régen megfogalmazódtak az 
ellenérzések, 1806 után a változások ellenére sem jut nyugvópontra. A 
kritikák éle főként gyakorlati haszontalansága, életszerűtlensége ellen 
irányul a felvilágosodás haszonéivűsége értelmében. Ezt panaszolja fel 
Kölcsey Ferenc az 1815-ben megjelent Iskola és világ című írásában, hol 
Rousseaura hivatkozva azt hangsúlyozza, hogy az iskolában csak metódust, 
vagyis a tanulás módszerét kellene tanítani, mellyel meg lehetne szerezni 
a „való tudományt”. A tudomány megszerzésének útját viszont a 
szépmesterségeken és a humanisztikumon kívül a matézisben és a 
metafizikában látja, hiszen — de ez már Kölcsey világképének mélyebb 
kereséséhez vezet — az előbbiek nyugalmat, derűt adtak korábban, most 
pedig nyugtalanságot, a világ változásaira rezignáltan reagáló szentimentális 
embertípus kifejezőjévé váltak.163

Kölcsey gondolatmenete már elszakad az iskolás tudattól, s kérdéseire 
megoldást a tudománytól vár. Az iskola azonban a latinitással a latin nyelvű 
humanitást közvetítette, azaz egy hagyományos grammatikai - stilisztikai 
- rétorikai — poétikai rendszert, melyben a 18. század második felében 
a göttingeni neohumanizmus és (később) Herder humanitás-koncepciójának 
megfelelően egyfajta kettősség látszik érvényesülni: e változás a hagyomány 

és az újítás dichotómiájára épül. Hagyománynak azt tekintjük, amit az 

oktatás szintjén a latinitás át tud adni a humanitásnak. Mindez a latin 
nyelvű humaniórák összefoglalásában érvényesül. Az újítás akkor
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fogalmazódik meg, mikor a humanitás kilép a hagyományos rendszerből 
(pl. az esztétika tudományának megjelenésével, vagy koncepcionális 
módon), ugyanakkor azonban tovább viszi a hagyományt. Egyik célunk 
ezen új elemek bemutatása lesz, míg a másik a hagyományos panelek 
feltérképezése és működési irányának meghatározása. Az új elemek 
keresésénél is abból indulunk ki, hogy a latinitás óhatatlanul hordozója és 
meghatározója a humanitásnak.

A rövid utalásokból kitűnik, hogy az iskolai kompendiumokban 
nagyobb szemléleti változásokkal nem számolhatunk (ott a hagyomány 
feltérképezése lesz a feladatunk), a 18. század végén azonban — a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően 
tudományos munkák (itt elsősorban Szerdahely György tevékenységére 
gondolunk) is megjelentek. A tudomány nyelve — akárcsak az oktatásé — 
a latin. Az antikvitás tudományos igényű tanulmányozása ugyancsak 

kívánalom, s Kölcsey a Parainesisbtn, hol a magyar nyelv teljes birtokú 
ismerete után idegen nyelvek tanulására biztatja unokaöccsét, főként „ama 
kettő” tanulását ajánlja, melyen „Plutarch a nemzetek két legnagyobbikának 
hőseit rajzolá, a Tacitus a római zsarnok tetteit a történet évkönyveibe való 
színekkel nyomá be. 
kultúráról

a kézikönyvek bővített változataiként

»164 Nyilvánvaló, hogy a görög és a római nyelvről és 
van szó, melyet Kölcsey azonban már a göttingeni 

neohumanizmus antikvitáskultusza szempontjából értelmez.
Más vonatkozásban a tudományt véve alapul, a latin kultúrát és a 

latinitást minden szempontból „idegenének bélyegző Pápay Sámuel is 
megengedi a latin nyelvhasználatot. A következőket írja: „A Tudományokat 
tekintvén, igenis megengedgyük, hogy azoknak tellyes virágoztatása 
szükséges a deák nyelvnek tudása, sőt a mellett szükségesnek tartyuk a 
Görög Literatúra esméretét is, s ehez képest kívánnyuk mind a kettőnek 
taníttatását... »165

A továbbiakban tehát a latin humanitás jelenlétével az iskolai 
vonatkozáson túl a humaniórák, elsősorban a költészettanok és az esztétikák 
vonatkozásában is számolnunk kell.

Összegezve tehát a következőket mondhatjuk: Az antik görög 
kultúrában megfogalmazott paideia-gondolat romanizálása hozza létre azt 
az értelmezésében sokszínű humanitás-eszményt, melyet a középkor 
közvetítésével a reneszánsz éleszt újjá. Az antik embereszmény és 
emberformálás igénye azonban a képzés által mindinkább jelenti azt az antik 
kultúra irodalomközpontúságából adódó megtanítandó rendszert, melyet az 
ugyancsak a művészetek és a költészet (poiészisz — a szóval való teremtés
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1. Stíluskérdések és a latin humanitás. A grammatikai és a rétorikai 
hagyomány, valamint az antik és neolatin minta a poétika rendszerében

\
4

A szemléleti kérdések és a poétikai rendszer bemutatása előtt vessünk 

még egy pillantást a latin nyelvű humanitás fogalmára, s a mögötte 
meghúzódó ízlésirányzatra.

Mint fentebb említettük, ezalatt olyan grammatikai- rétorikai- 
stilisztikai-poétikai rendszert értünk, mely az iskolai képzés által különböző 
célok megtestesülésével a pozitív irányú emberformálás megvalósításának 
irányába mutat. A képzett embert (homo eruditus) ezen rendszer elsajátítása 
határozza meg, főként arról az oldalról, hogy önmagát a közösségben a 
megtanult és elsajátított formák és példák segítségével az ékesszólás 
nyelvén, azaz latinul (bár ebben az anyanyeli igény is jelentkezik) teljes 
mértékben ki tudja fejezni.

A képzés fontos láncszemének tartjuk a poézist, mely az önkifejezés 
belső tartalmait jelentette, valamint úgy véljük, hogy az egyén ezen 
keretben tudott leginkább elmélyülni az antikvitás- gondolat értésében és 
értékében, mely sokszor nem önállóan, hanem más céloknak alárendelve 
jelentkezett. Az antikvitás befogadása bármely formában is történt, a poézis 
oktatása volt a legalkalmasabb arra, hogy közvetítse ennek az osztálynak 
az auctorún keresztül a görög paideia-gondolat és a latin humanitas- 
eszmény műveltségélményét — a tanrendek sokszor csupán ezt a classisi 
nevezték humanitásnak — , s ennek a rendszernek az etikai szűrőjén 
keresztül dolgozta fel az egyén saját kora problémáit, s fogalmazta meg 
válaszait.1 Tágabb értelemben mindezt, különösképpen, ha a költészet csak 
propedeutikus értelemben használatos, vagyis a rétorika alacsonyabb foka, 
mint például a jezsuita oktatási struktúrában, a teljes rendszer —
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értelemben) primátusát valló reneszánsz oktatási — képzési metódusában 
humanitásnak, azaz olyan grammatikai — rétorikai — poétikai rendszernek 
tekint, mely kifejezi az antik paideia- és humanitáseszmény lényegét. Ennek 
továbbadása az iskola lényegi feladatává válik más és más céllal. Ebben a 
rendszerben sokszor a poétika és a rétorika oktatása jelenti a humanitást, 
még szűkebben csak a poétika, mely néhol csupán az antik auctorok 
„elemzése”, máskor viszont költői ismeretek átadása is feladata. Néhol a 
rendszerben megjelenik az a reneszánsz szemléletű felfogás, hogy a 

költészet az egyedüli közvetítője a humanitas-eszménynek, tehát általa 
lehetünk igazán emberiek. Máskor viszont a költészet nem más, mint a 
rétorika bevezetője, vagy legfeljebb csak a költészeti alapismeretek 
(prozódia) megtanításáig mennek el.

További célkitűzésünk, hogy bemutassuk a latin • humanitás 
poétikájának rendszerét és hatásait, megkísérelve feltérképezni azt a 
viszonyrendszert, mely a deákos versírási gyakorlatok hátteréül szolgált. 
Célunk továbbá megrajzolni azt az elméleti oldalt, mely igen sokoldalúan 
igyekezett közvetíteni az antik művészeteszményt, kiegészítve azt a korízlés 
elemeivel. Mindezek a főként iskolai használatra írt összefoglalók mintául 
szolgálhattak bármely irodalomelméleti megfontoláshoz, szinte kortalanul, 
s alapját képezték a tudományos igényű továbbgondolásoknak is. A 18. 
század utolsó harmadában jelentkező új, főként német elméleti — esztétikai 
irodalom korszerűbb eszményei mindezekkel ütközni látszanak. Szerdahely 
György munkáinak „modernsége” mellett igyekszünk azt a hagyományt is 
bemutatni, mely az új szempontoknak szintén velejárója maradt. A Kölcsey 
által emlegetett humanisztikum megújulása és feltámadása a 
széptudományok rendszerének újragondolásával szintén végbement, s a 
modernebb esztétikai rendszerek részévé vált.
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grammatika-stilisztika-rétorika - is megtehette • és közvetíthette a maga 

kitüntetett auktoraival
A latin nyelvű humanitás egésze, illetve annak poétikai rendszere az 

antik és reneszánsz hagyomány továbbélését biztosította, mely műveltségi 
eszményként, gyakorlatként élt tovább, s ezáltal iskolai, s a 17. századtól 
jelentkező klasszicizálódó ízlés latinságában (új) kifejezési formákat 
keresett. A klasszicitás jellemzőit hordozó latinitás mindig is alapja maradt 
azoknak az ízlésben jelentkező klasszicizálódó törekvéseknek, melyek a 17. 
századi elméleti irodalomban sokszor csupán az antikvitás erudíciós 
töltésével (s a barokkra jellemző társadalmi célokkal) léptek fel, melyhez 
a megszerkesztettség igényének retorikai elvei társultak. A 18. század 
második harmadától viszont, az irodalomtörténeti vonatkozásokat tekintve 
annak elméletében és gyakorlatában kimutatva a 17. századi francia 
klasszicista irodalom hatását, azok a tendenciák erősödtek fel, melyek az 
ízlés standardizálására irányultak. Mindez többféle osztátályozási 
lehetőséget kínált a történeti stíluskategóriák vizsgálatához és 
megközelítéséhez. Az 1740 táján uralkodóvá váló klasszicizálódó 
törekvések mögött a kutatás a rokokó, a klasszicizáló barokk (barokk 
klasszicizmus), a későbbiekben pedig az iskolás vagy deákos klasszicizmus 
stíluskategóriáját kereste.2

Az iskolai oktatáshoz kötődő latin nyelvű humanitás mögött tehát 
részben az ízlés klasszicizáló jegyeit, másrészt viszont a 18. század utolsó 
harmadában a deákos ízlésirány jelentkezését látjuk, melynek a 
következőkben néhány jezsuita és protestáns elméleti könyvébe kívánunk 
majd bepillantani, felrajzolva azok poétikai szemléletét és rendszerét. Előtte 
azonban röviden, a szakirodalom alapján összefoglalót kísértünk meg adni 
ezen ízlésirányról azzal a megjegyzéssel, hogy munkánk az elméleti 
irodalmat kísérő, főleg a latin nyelvű költői szokást vizsgáló fejezeténél 
ismét visszatérünk ehhez a kérdéskörhöz.3

Rövid összefoglalónk alapját főként Szauder József tanulmányaiban tett 
megállapításainak számbavétele képezi, ki részben érintve csak az elméleti 
irodalmat, vagyis a latin humanitás rétorikai és — mégnagyobb fontossággal 
— poétikai könyveit, elsősorban a költői gyakorlat felől közelítette meg a 
deákos (latinos) klasszicizálás és a deákos klasszicizmus, vagyis a latin 
humanitáshoz kapcsolódó ízlésirány kérdését.4

Az iskolai versírás, versgyakorlat hagyománya a középkori latin 
nyelvi, nyelvtani oktatásban gyökerezett, mely elsősorban a későrómai 
grammatikák alapján részletesen vázolt időmértékes antik versformák
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■■4megismerését, majd latin nyelvű versek megszerkesztését jelentette a tanár 

által megadott témákra. Ezek a proposition (tételek), melyeknek sajátos 
megjelenítési formája a sententia és a pictura verstípusa.5 A 17. századtól 
ezeket a versírási gyakorlatokat főként a protestáns (református) iskolákban 
nem csak latinul, hanem az anyanyelven (magyarul) is elvégeztették, mely 
termékenyítőén hatott a nemzeti verselés klasszicizáló hagyományára, 
ugyanis a latin auktorok reminiszcenciái nem csak a latin nyelvű 
költeményekbe szivárogtak át, hanem a magyar nyelvűekbe is.6 E 
gyakorlati szempontok oly erősen hatottak, hogy Bethlen Miklós 
Önéletíráséiban tanulmányi éveit felidézve tanára, Keresztúri Pál 
metódusáról szólva megjegyzi, hogy „Grammatica, syntaxis, prosodia 
reguláit megtanította ugyan, de a theórián felette kevés üdőt töltött, mind 
csak ad exempla et praxim ac exercium sietett, és abban assiduus et 
indefessus volt.

Ennek magyarázatát két dologban kereshetjük: részben abban, hogy 
a versben vagy prózában való fogalmazás a nyelv tökéletes elsajátításának 
fontos módszere és bizonyítéka - aki ugyanis akár versben, akár prózában 
latinul fogalmaz, az teljességgel birtokában van a nyelvnek - , másrészt 
viszont az erkölcsnevelő célzatú chria-típusú propozíciók közvetítették az 
antik etikai tartalmú nevelési eszményt, mely bármely kor embere számára 
saját kora bizonytalanságával szemben biztos értékeket jelentett. A 
propozíciók kijelölését az évszázados hagyományokra visszatekintő 
florilegiumok biztosították, melyek a poétikai kézikönyveknek is állandó 
(kiegészítő) fejezeteit alkották. Ennek megvalósulását láthatjuk pl. Losonczi 
István 18. századi poétikájában (Artispoeticáé subsidium, Pozsony, 1769.), 
melynek V. fejezete, a Flores Poetarum valóságos példatár a moralizáló 
sentencia-versekből, főleg Ovidius, Vergilius, Horatius, Iuvenalis, 
Propertius, Martialis, Lucretius, Tibullus hexametereiből, disztichonjaiból. 
Néhány jellemző téma a propositiók anyagából: De amicitia et amicis; De 
avaritia et avaro; De auro et pecunia; De aula; De bello; De felicitate et 
infelicitate; De forma; De gloria et laude; De invidia et livore; De ira; De 
morte; De otio; De paupertate; De poesi et carmine; De somnis et somno; 
De spe et fiducia; De superbia; De virtute.9 Hasonló példákat találunk 
Freyerus oratória-tankönyvében is: pl. Honores mutant mores; Voluptas est 
fugienda stb.10

Ezeknek a moralizáló, s az erkölcsi nevelés valamint az antik költők 
által közvetített humanitás — általános műveltség értelemben, mely az 
„udvariember” életviteléhezés megjelenéséhez szükséges — szempontjából
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sok mindenre kiterjedő propositiőkrák a hatása oly erős, hogy az amúgy is 
gyakorlatnak szánt versírási technikától elszakadni kívánó magasabb 
költészet sem tudja kivonni magát hatása alól, s a magyar nyelvű iskolai 
poézisnek is egyaránt része. Kölcsey Ferenc 1833-ban a következőket íija 
Szemere Pálnak: „A poétikában legelső nap a tanító példákat olvasott 
Himfyből, Csokonaiból (Diétái M. Múzsa) s Mátyásiból. Attól fogva 
nehány tanulótársaimmal együtt kezdénk olvasgatni magyar és latin írókat. 
/.../ Akkor én jobban tudtam latinul, mint magyarul, s magyar verseket a 
kiadott témákon kívül, csak 2 esztendővel később kezdettem csinálni,

mi _w-
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minekutána tanulótársaim már előbb példával mentek előttem (1804, 
1805.).11

A proposition, használata tehát részben eszmei, részben pedig esztétikai 
oldalról köti meg a poézist. A kérdés csak az, hogy lehet-e valódi 
esztétikumot keresni iskolai versgyakorlatokban, valamint e korra (és más 
előbbi korokra is) jellemző verstechnikát szabad-e az organikus 
műszemléletben gondolkodó romanticizmus szemszögéből néznünk?12 E 
verstechnika ugyanis a 18. és a 19. században is lényegében változatlan 
maradt még hosszú évtizedekig. A közvetlen változást tekintve eszmei 
oldalról a felvilágosodás és a magyar nemzeti kérdés és haladás 
mindinkább e formalizált, de az imitatio-elv által mégiscsak az antik 
humanitást közvetítő klasszicizáló verseknek (felvilágosodott klasszicizmus) 
a témája. Esztétikai oldalról pedig alapjává vált a göttingai 
neohumanizmussal kezdődő, és az antikvitáshoz való viszony szabadságát 
hangsúlyozó neoklasszicizmusnak, vagy más néven görögös-németes 
klasszicizmusnak, mint pl. Ungvámémeti Tóth Lászlónál.13

Az iskolai versgyakorlatokban (és versgyakorlatokként) jelentkező 
propozíciós versírás — melynél ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy 
tanulói gyakorlatokon felesleges számonkémi költői attitűdöket14 - a témák 
vonatkozásában oly állandóságot mutatott, hogy a poézisen az „eredetiséget, 
a vers belső egységét, megismételhetetlen egyszeriségét, eszmei-érzelmi és 
szemléleti-perceptív összefüggéseinek egymásba ágyazottságát” stb. számon 
kérő romantikus szemlélet szempontjából 
vonatkozásban igyekeztek hangsúlyozni - természetszerűleg leértékelődött. 
Az iskolai oktatáshoz kötődő, humanisztikus hagyományokon nyugvó, 
elsősorban az antik auktorok imitációját (Imitationsklassicismus15) tanító 
iskola erudíciós szemléletével részben a barokk és a rokokó ízlésének 
irányát (barokk illetve rokokó klasszicizmus), másrészt viszont a 
klasszicizáló tendenciák mértékét befolyásolta. Ebben a vonatkozásban ezt
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az ízlésirányt — Szauder József mértékadó dolgozatai alapján - méltán
nevezhetjük iskolás, deákos vagy horatiusi klasszicizmusnak. Szauder József 
elsősorban azt emeli ki, hogy a rétorika alá rendelt költészet (és a filozófia 
alá rendelt rétorika) abban az összefüggésben válik a „tudomány” 
propedeutikájává, ami jegyzetes, tudóskodó, inkább prózába kívánkozó 
költészetet hoz létre. A tudós, humanista erudíció versben, azaz a beszéd 
kötött formájában való jelentkezése a költemény anorganikusságát 
eredményezi, ami szintén korjelenség, s a rétorikai szemlélet hatása. A 
műalkotásban (költeményben) jelen lévő humanista emdíció a 
meghatározója annak, hogy mily mértékben vannak jelen azok a tendenciák, 
melyek a klasszicizmus, illetve a klasszicizálás irányába mutatnak. A studia 

humani tarts rendszerébe beszüremkedő barokk vagy barokkos erudíciós

- V

elemek természetszerűleg a versgyakorlatokra (s az iskolás klasszicizmus 
tartalmi-szemléleti kérdéseire) is hatottak. Az elméleti könyvekben a 
klasszicizálás, a klasszicista stílus és a szabályok megkövetelése a barokkos 
műveltségelemektől való megtisztítás folyamataként értékelhető, vagyis 
erőteljesebben jelentkezik a latin humanitás igénye. Ez a szemléleti váltás 
érzékelhető a jezsuita Kaprinai István rétorikatankönyvében is (lnstitutio 
eloquentiae sacraé), ki Pázmány Péter prédikációiban már a klasszicizáló 
szemlélet érvényesítéseként a szabályszerűséget hiányolja.16 Ettől még az 
iskolai versgyakorlat magán viselhet régebbi erudíciós jellemzőket, melyek 
alapján messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le. Érvényes ez a 
Csokonai zsengéi alapján körvonalazott megállapításokra is. Valós képet a 
latin nyelvű költészet beható tanulmányozásával nyerhetünk, melynek 
körvonalait (és pozitív hatásait) az újabb szakirodalom már feltérképezte.17 
A gyakorlati kérdésekről szólva ennek eredményeiről még szólunk.

Mindezt alátámaszthatjuk azzal, hogy a protestáns kollégiumok még 
a 19. században is élő hagyománya szerin1: a poétái osztályban szintén 

propositiókát kellett írni. Arany János Irányok című dolgozatában ezt így 
jellemzi: „Közvetlenül Csokonai előtt, alatt és után verselők hosszú sorát 
halljuk zsibongani, mely az altkor előtérbe álló iskolák egyikéhez sem 
szegődve, sőt úgy látszik, tudomást sem véve róluk, haladt a népszerű 
köznapiság széles, poros országútján. Azon iskola volt ez — ha ugyan 
iskolának lehet mondani —, mely a ,poetica classisok’ napi és heti 
gyakorlataiból cseperedett fel. Önteni a verset valamely feladott tárgyról, 
mint ,az év négy szaka’ —, ,a reggel’ —, ,az égő ház’ —, ,a zivatar’ —, 
,a középszer’ —, ,a fösvénység’ -, ,a hivalkodás’ — stb. vagy valamely 
patrónus nevenapjára örvendő, halálakor gyászéneket enyvezni össze,

.
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többnyire latinul, de kivételesen magyarul is: ez volt a költészet műhelye, . 
a költői hivatás kritériuma, hol az, ki a többi felett ügyesség, könnyűség 
által kitűnt — kivált, ha még azonfelül tanulótársait s a disznótorokat is
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tudta mulattatni fenséges vagy priapi versekkel -, már az iskola falai közt 
megnyerte a felavató olajt, kilépvén pedig már előre némi nimbusz várt rá 
az illető társas körökben, melyek ízlése nem kívánt jobbat. /.../ így lett a 
Mátyásiak, Pócsok, Láczaiak hada, így a minden kor és rendbeli ,lagzisok’, 
kiknek népszerűsége egy Kazinczy homlokát nem engedé a méltó babérhoz 
jutni.”18

-Kv

A hosszabban citált Arany-idézet néhány fontos mozzanatra világít rá. 
Mindenekelőtt arra, hogy az iskolai poétikaoktatás, s nyomán a 
versgyakorlatok többféle ízlésirányt tápláltak. A részlet tanúsága szerint azt 
a barokk erudíciótól (barokk klasszicizmus) terhelt irányt is, mely ellen 
Kazinczy és a fiatal Kölcsey a klasszicista ízlés jegyében igencsak 
tiltakozott.19 Arany elmarasztaló megállapításai tehát nem annyira e 
versgyakorlatok megléte, hanem azok tartalmi-morális erudíciója ellen 
irányulnak, hiszen klasszicizáló elvkészletét sokszínű műveltsége ellenére 
az állandóan tanulmányozott antik auctorok (főként Horatius) műveiből 
vagy elveiből fejlesztette tovább. Klasszicista rétorizáló szemléletére 
jellemző, hogy a 18. századi Hugh Blair retorikai művét szinte kétévente 
vette ki a nagykőrösi gimnázium könyvtárából. Horatius költői elveire való 
támaszkodás pedig nem csak költői attitűdjét (1. a Vojtina ars poétikája 
című művét), hanem kritikai meglátásait is alapvetően befolyásolták.20

Már az antik költői gyakorlatban is meglévő alkalmi verselést és 
versgyakorlatot kétségtelen, hogy a barokk túlhajtotta (1. pl. ennek 
megfogalmazását Opitz népszerű poétikájában21), így a klasszicizáló ízlés 
ezen versjátékok visszaszorítása, túlburjánzása ellen emelte fel a szavát. 
Ezek a változások a poétikatankönyvek műfaji struktúrát felvonultató 
világában is megnyilvánultak.22

A barokk erudíció mellett azonban a tisztább antik humanitás
(klasszikus latinság és a „szabályok” megkövetelése) jelentkezik a 18. 
század főként francia (jezsuita) elméleti könyveiben. E században már az 
anakronisztikusnak tűnő, teológiai, azaz jobbára keresztény sztoikus 
világszemlélet - melyet a versgyakorlatok természetesen követtek — 
helyett, ha nem is a néhol konzervatív iskolai szinten, de ennek a belőle 
kinövő, önálló olvasmányokból táplálkozó második szintjén a századközép 
laicizálódásának köszönhetően megjelenik az a boldogságeszme, mely az 
antikvitásban szintén táptalajt talál (epikureizmus). Ennek a művészetben
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való megnyilvánulását nevezi a szakirodalom rokokó klasszicizmusnak,23 Ez 
a morális megújhodás a tisztább antikvitáskép igényéhez, vagyis a számos 
kultúrelemmel terhelt latin humanitás eszményéhez ragaszkodott. Ezt az 
elméleti irodalom — mint említettük — igyekezett befogadni, s ennek képét 
a hagyományos gyakorlati penzumokhoz ragaszkodó, alapjaiban tehát nem 
mértékadó iskolai versgyakorlatok nem tudták visszatükrözni, további 
szintjeinek feltérképezése pedig csak részben, vagy egyáltalán nem történt 
meg.24

"■■tv

№

Más oldalról közelítünk, ha a Szauder József által is használt 
kifejezéssel, a horatiusi klasszicizmus terminusával jelöljük meg a költői 
(poétikai) tendenciákat. Mindezek azonban már az elméleti tankönyvek a 
praxis oldaláról közelített szemléleti kérdéseihez vezetnek, melyek a latin 
nyelvű humanitás poétikai rendszerének bemutatását igénylik.

Az iskolás klasszicizmus meghatározásához tartozik az is, hogy a 
horatiusi költészettanból (ars poetica) kiindulva - melyben a híres utile et 
dulci-tÍvből a költészet tanító jellege emelkedett ki — azt állították tételül, 
hogy a poézis maga is tanítható. így a rétorika (és a tudomány) alá 
rendelt, valamint a humanitás szolgálatába állított irodalomtudat tükröződik 
azokban a poétikai kompendiumokban, melyek néhol barokk erudíciójuk 
ellenére a klasszicizálás, azaz az antik humanitás igényével bírtak.

Láttuk, hogy az iskolai humanitás valamiféle tantárgyi egységet 
képviselt, ami az egységes, egymásra épülő grammatikai-poétikai-rétorikai 
rendszert jelentette. Mivel a poétikatudat és a költészetelmélet a grammatika 
és a rétorika közé szorult, elméletét és struktúrális felépítését szisztolés és 
diasztolés irányban is meghatározza e két principium, melynek a 
költészetelméleti struktúrát befolyásoló hatását, s a poétikai rendszert 
alakító és meghatározó szerepének jellemzőit a következőkben foglaljuk
p c 2 'r r‘

Fordítsuk figyelmünket először a grammatika szerepére,hiszen az 

iskolai humanitás azon rendszerépítő tagja, mely nélkül a poézis struktúrális 
működése sem képzelhető el, ugyanis annak gyakorlata a latinitással, s így 
a nyelv tökéletes megtanulással függ össze. Annak feltétele pedig 
mindenekelőtt a latin grammatika precíz elsajátításában rejlett.

Ezzel az igénnyel léptek fel már az antikvitás évszázadaiban azok a 
tudósok, akik a római múlt megmenekítését részben a történelem, másrészt 
pedig a klasszikus latinitas dicsőséges feltámasztásával próbálták elérni. 
Ezek a római kultúra vaskorában (Kr. u. 4. század) élő szerzők 
összefoglaló grammatikai munkákkal tették maradandóvá az utókor számára
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a latin nyelv szabályait, s magyarázták, értelmezték az aranykor szerzőinek 
munkái alapján a nyelvi-nyelvtani jelenségeket. Munkáik felfogásának 
hagyományát a görög nyelvtudomány normatív rendszerében kell látnunk, 
mely a nyelvi normákat a klasszikus írott nyelv alapján állapította meg, nem 
törődve a beszélt nyelvvel és a nyelv történetiségével.Hatása pedig abban 
mutatkozott meg,hogy igyekezett kiküszöbölni a „vulgus imperitum” 
nyelvhasználati sajátosságait, a szabályok által felölelt tiszta nyelvi 
eszményt állítva követendőnek.25

A 4. és az 5. század római grammatikusai közül Nonius, Victorius, 
Servius, Diomédész és Donatus (Ars grammatica) műveit említhetjük, 
melyek közül ez utóbbi igen sokáig az iskolai tananyag gerincét képezte.26

Ezek a grammatikai munkák sokszor többet jelentettek a puszta latin 
nyelvtannál, hiszen az auktorok nyelvhasználatával kapcsolatban fejtegetett 
nyelvi-stilisztikai szempontokon túl műveik magukban foglalták a prozódia, 
s ezzel együtt a verstan elemeit, valamint műnemi-besorolási szempontjaik 
mellett a műfajok rövid leírását is megadták (pl. Diomédész, Marcus 
Victorinus). Ebből a szempontból mérvadó Quintilianus terminológiai 
felfogása és fordítása (Institutiones, II.k.l.fejezet), ki a görög grammatiké 
értelmét a latin litteratura szóval adja vissza (a gramma és littera - betű 
szavak megfeleltetéseivel), s ez nála egyfajta irodalmi műveltségei jelent.27 
Ettől az értelmezéstől nem esik messze a „tudomány”, 
„irodalomtudomány” fogalomköre sem, melynek története az antikvitásban 
- mint láttuk - szorosan összefonódott a magas ékesszólást és tiszta 
latinitást biztosító, a nyelvi rendszert a maga egészében tárgyaló 
(grammatikai) tudománnyal.

Más alapról ugyan, de talán ez az egységszemlélet is meghatározta és 
befolyásolta a 20. század nyelvi struktúralizmusának elképzelését, mely a 
poétikát szemléletéből adódóan maga alá gyűrte. Ezt a grammatizáló irányt 
tükrözték R. Jakobson írásai — különösen a Nyelvészet és poétika című 
tanulmány —, melyekben a költészetet a verbális struktúrát átfogó 
nyelvészet szerves részének tekinti abból kiindulva, hogy a „poétika 
elsődlegesen azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi tesz egy nyelvi 
közleményt műalkotássá.
gramatika poétikája és a poétika grammatikája című tanulmányát bírálva 
azonban Viktor Sklovszkij visszaállítva a poétika tekintélyét arra hívja fel 
a figyelmet, hogy a cím paralellizmusa hiába Ígéri, hogy a grammatika 
poétikája kulcsot ad számunkra a poétika grammatikájához. Tehát a cím 
olyasmit állít, hogy a nyelv, a nyelv struktúrája szüli a poétika
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grammatikáját. Sklovszkij azonban a következőket írja: „Az irodalmi mű 
létrehozásának folyamata elvileg monisztikus, de aligha valószínű, hogy a 
formáló elv csupán a grammatikai ismétlések (paralellizmusok) révén öltsön 
testet, bár ezeket is felhasználhatja.

Az ismétlődést és a párhuzamosságot (paralellismus membrorum) már 
a retorikai alapú ókori irodalomelmélet is a költői nyelv műfogásai között 
tartotta számon. A grammatizáló szemlélet hatásaként azonban a 18. 
században megtörtént rendszerszerű összefoglalása, mely a verselméletben 
hatott termékenyítőleg. Szórványos előzmények után ugyanis egy angol 
püspök, Robert Lowth a zsidó költészetet vizsgálva {De sacra poesi 
Hebraeorum, 1753.) figyelt fel az óhéber költészet párhuzamosságaira, 
melynek rendszerszerűségével a korai szabadverselméletet alapozta meg.30 
A magyar lowthiánusok (főként Földi János) újításai azonban a 
grammatizáló szemléletű magyar verstannak csupán érdekes fejezetét adták, 
az elmélet mélyebb gyökeret nem vert, de a generatív grammatika alapjaira 
helyezkedő verselméleti gondolkodás fontos előzményét látta benne 
csakúgy, mint a repetiútio matrix stúdiósa elvét hirdető művészet- és 
tudománytörténeti felfogás.31

A grammatikai szemlélet - mint láttuk - néhol más szemszögből 
ugyan, de az irodalomtudat szerves részét képezi, s olykor a poétika 
funkcióinak eltulajdonításától sem riad vissza.

A szemléleti azonosságok hatását érzékelve térhetünk vissza azokhoz 
az időkhöz, mikor az irodalmi gondolkodáshoz (az írás szerkesztettségét 
vizsgálva) nyelvi-grammatikai alapon közelítettek - melynek alapján néhol 
csorbult önálló diszciplínája -, s ezt a nyelvi-grammatikai struktúrát 
( = irodalmi mű) tették a vizsgálat tárgyává. A modem vizsgálódások 
módszere azonban itt mellőzhető, s szempontrendszerünkkel más oldalról

e jelenségekhez. Láttuk ugyanis, hogy az antik 
gondolkodásban nehezen bomlik fel az a grammatikai-poétikai-stilisztikai- 
rétorikai egységszemlélet, melynek valós alapját tudománytörténeti 
szempontból a 4. századi grammatikusoknál kereshetjük.

A normatív nyelvszemléletű grammatikusok számára e kései időkben 
bekövetkező kultúrális romlás (vaskor) hatására megnő az igény a tiszta 
(klasszikus) latinitás iránt, melyet szakmunkáikkal siettek rekonstruálni úgy, 
hogy a mintának tekintett aranykori szerzők nyelvhasználatát igyekeztek 
mérceként felhasználni. A későantikvitásnak ez a grammatikai törekvése a 
középkor nyelvi „eltévelyedése” után a reneszánsz kultúrális világában nyer 
újra tért, mely törvényen kívül helyezi a „romlott”-nak bélyegzett

*

»29

kell közelítenünk

70



'■■ ■■■ ■ .,

Л,:

Középkori latmsagot es irodalmat. Stiluseszmenye az elegantia, úgy, amint 
az egyik bálványában, Ciceróban megvalósult.32 Ennek a megtisztításnak 
(purizmus) az eszköze az imitatio, mely az örökölt műfajok és a halhatatlan 
formák elsajátítása mellett főként az antik költők nyelvi utánzásában 
ragadható meg. Ez mindenekelőtt a nyelvi struktúrák, szerkezetek tudatos 
átvételét jelenti, mely abban nyilvánul meg, hogy a tanított latin nyelv 
grammatikája a vulgáris nyelvekkel szemben tudatos grammatizáltságot 
eredményez. A tudatos nyelvhasználat és nyelvi szerkesztettség pedig a 
nyelvi kompozíció technikájának irányába mutat, s ebben az összefüggésben 
köti meg a műalkotás (poéma) létrehozásának autonómiáját. így a szabad 
tudományok legünnepeltebbike — mely egy régi allegorikus festmény 
szerint királynő, a tudás fája alatt pihen, fején korona, baljában fenyítő 
ostor, jobbjában kés, amellyel kiírtja a nyelvi hibákat —a középkori oktatás 
gerincét képező grammatika a nyelvi szabályok megtanítása mellett egyre 
inkább az elegáns stílus kifejezője, ezzel pedig a szabad és kötött oráció 
kompozíciójának irányítójává válik. Laurentius Valla irata (Elegantiae 
lingvae latináé) óta a nyelv stiláris kezelése elengedhetetlen volt a literatúra 
számára.
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Ennek az új latinitásnak a formai szellemét tehát a 4. századi római 
nyelvtudomány sugallta, mely a grammatikát szemléletéből adódóan a 
prózai írás (oratio) és a poétika értésének tudományává tette. Ebben a 
szellemben nyilatkoztak a kései latin grammatikusok, mikor a grammatikai 
mesterséget a költők nyelvi megértésével hozták összefüggésbe; pl. Sergius 
a következőket írja: „ars grammatica praecipue constitit in intellectu 
poetarum et in recte scribendi et loquendi ratione (a grammatikai mesterség 
különösen a költők megértésén alapszik, és a helyes írásmódnak és a 
beszédnek az elvén).” Maximus Victorinus arra a kérdésre, hogy Mi a 
grammatikai (Grammatica quid est) ekképpen válaszol: „Scientia 
interpretandi poetas atque historicas et recte scribendi loquendique 
ratione... (a költők és történetírók értelmezésének tudománya, és a helyes 
írásnak és a beszédnek elvében van jelen).” Marius Victorinus szerint a 
grammatika ars /.../ spectativa orationis etpoematos, azaz a szónoklat és 
a költészet elméleti tudománya. Feladatát tehát mindannyian a költők 
értelmezésében, valamint a helyes írás és beszéd (intellectu poetarum et 
recte loquendi scribendique) létrehozásában látják.33

Akár egy tucat grammatikai munkát is felsorolhatnánk, ahol e sajátos 
megfogalmazásokkal találkozunk, de a történet a látszólag a pogányság 
miatt az antikvitástól minden közösséget megtagadó középkori
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, grammatikusoknál (pl Isidorus), majd a reneszánsz és a reformáció 
gondolkodóinál is folytatódik. A 15. század első felének jeles 
rétorikaprofesszoránál, a veronai Guarinonál (akitől Janus Pannonius alapos 
grammatikai jártasságot szerzett) a következőképpen hangzik az antik 
grammatika-gondolat: „Grammatica est ars recte loquendi, recteque 
scribendi Sriptorum et Poetarum lectionibus observata (a grammatika a 
helyes beszédnek és írásnak a tudománya, mely az írók és költők olvasása 
által őrződött meg).”34

A Guarinót és a humanista nyelvi hagyományt tekintetbe vevő 
Sylvester János nyelvtanának (Grammatica Hungarolatina) meghatározása 
is így kezdődik: „Grammatica est ars recte loquendi et scribendi authoritate 
optimorum poetarum et oratorum constans (a grammatika a helyes 
beszédnek és írásnak a tudománya, amely a legkiválóbb költők és szónokok 
tekintélyén alapszik).35

A latin (s majd a nemzeti) grammatikákat jellemző, a 
költészetelméletet alapozó, s az antik auktorokból kiinduló felfogás - teljes 
rendszerével együtt — az újkor grammatikai-költői meggondolásaiban is 
jelen van, s ez a szemlélet meghatározza a 17. és 18. századi poétikai 
gondolkodást. Mint jeleztük, szisztólés és diasztolés mozgásokról van szó, 
hiszen az elvont szabályok - Sylvester meghatározása szerint is - a költők 
és szónokok művein alapszanak, egyúttal azonban nyelvi mintát is adnak a 
művek felépítéséhez, mely a grammatikai ismereteken keresztül érhető el. 
Ennek a grammatikának a metódusa a nyelvi mechanizmust tekintve keveset 
változik, jóllehet állandóan bővül és tökéletesedik, így néhány mozzanattól 
eltekintve lényegében még a 19. század elejének humanitás-felfogásában is 
ugyanaz. Vagyis a görög-latin hagyományoknak megfelelően a nyelvtani 
rendszer részét képezi az ortográfia (a latin írás és betűrendszer helyes 

használata, hangtani és helyesírási tudnivalók), az etimológia (az ige- és 
főnévragozás rendszere), a szintaxis (a beszéd és az írás 
megszerkesztésének tudománya, mely a mondattani jelenségekkel 
foglalkozik) és a prozódia, mely a szótagok „méregetésével” a verstan 

alapját képezi. A latin humanitás grammatikai oldalát tekintve tehát az idők 
folyamán folyton csiszolódó, tökéletesedő és néhol bővülő rendszer a 
latinitás oldaláról a beszéd poétikai megszerkesztettségének alapját képezte, 
s az egységes humanitás szemléletében minél tökéletesebben igyekezett a 
grammatikát olyan lépcsőfoknak tekinteni, mely az oktatással a szabad és 
kötött ékesszólásig, tehát a rétorikai és poétikai megszerkesztettséghez is 
eljuttatja a művelt embert. Érdekes lenne a grammatikaoktatás ezen

•>!
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aspektusait vizsgálva a tudatos poétizálás ilyenirányú történetének és 
törekvéseinek felrajzolása is, mely a 4. századi grammatikusok, s az utókor 
szemszögéből különösen kiemelkedő, a grammatikaoktatás alapjaként 
szolgáló Donatus grammatikai műveivel kezdődően a humanista — 
protestáns kor tekintélyes grammatikusának, Melanchtonnak munkáin, 
valamint a barokk 17. századi protestáns és jezsuita, az iskolai oktatásban 
szinte kizárólagos jelleggel használt grammatikai összefoglalóin át (mely 
elsősorban Vossius és a Ratio Educationisok — 1777, 1806 — által előírt
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spanyol jezsuita Alvarez munkáit jelentette) a 19. század elejének 
Magyarországán nagy hírű, a teljes humanitást feldolgozó Grigely József 
grammatikai tankönyveiig tart. Szempontunkból összegzésképpen érdemes 
megvizsgálnunk ez utóbbi szerzőnek az elmondottak szerves bizonyítékát 
jelentő grammatikai kézikönyveinek utolsó kötetét, melyben a szorosabban 
vett nyelvtani ismeretek végeztével a latin nyelvhasználatra vonatkozó olyan 
grammatikai és stilisztikai jellegű problémák megválaszolását és 
megtanítását tűzi - ki célul, mely a már készségszintre emelt latin 
nyelvhasználatban az igényesebb, tehát a rétorikai és a poétikai 
továbbhaladásnak megfelelően szerkesztett beszéd és írás irányába mutat. 
Tekintsük hát át röviden grammatikája IV. kötetének rendszerét, mely a 
költészet grammatikai felfogásának, s a költemény tudatos grammatizált- 
nyelvi megszerkesztettségének kérdéséhez fontos adalékul szolgál.

A grammatikai mű rövid áttekintése először a szerkezeti egységek 
felsorolását kívánja, melyek már önmagukban is beszédesek lehetnek.36 
Grigely tulajdonképpen nyelvtankönyvének III. kötetét folytatva, hol 
úgymond az utolsó fordulóban még egyszer elővette (de itt a 
legrészletesebben) az ortográfiát, a már az I. és II. kötetben is tárgyalt 
etymológiát — mely most az igeragozás perfektális képzését és a 
supinumot, valamint összefoglaló deklinációt és némi esettant tartalmaz — 
és a syntaxist (részletesen eset- és mondattan), a IV. könyvben mindezt 
befejezve a nyelvi tisztaságra és választékosságra helyezi a hangsúlyt. A 

Privilégium - vagyis azon jog, mely őt tankönyvek írására felhatalmazta, 
— előtt Quintilianus Szónoklattanának I. könyv IV. fejezetéből (A 

grammatika) olvashatunk három idézetet, melyek részben a későbbi 
szónokká válás nyelvi alapozottságára hívják fel a figyelmet (Nisi 
grammatica futuro oratori fundamenta fideliter iecerit, quidquid 
superstuxeris, corruet), másrészt viszont az ars dicendi elsajátításának 
fáradságos munkájára, melynek a gyermekkorban kell megvetni az alapját.37 
A Quintilianus-idézetek által közvetített gondolatok térnek vissza a

r

73•-
\-

. ' i/ í'.f.



äsüäÄiv

Praefatio első soraiban is, hol nyelvtankönyvének IV. kötetét a szónoki és 
a költői institúciók előfutárának nevezi: „Pars haec quarta, qua 
Institutionibus Grammaticis finis imponitur, est Prodromi instar ad 
Institutiones Oratorias et Poeticas, in quibus Candidati Scholarum 
Humaniorum decurrent tanto felicius, quanto in Grammaticis solidius 
versati fuerint. Corruet erűm quidquid superstruxeris, recte ait Fabius, nisi 
Grammatica Oratori futuro fundament a fiueliter iecerit (Ez a negyedik rész, 
amelyben a nyelvtani utasításoknak véget vetünk, a szónoki és költői 
tanításokra térünk rá előfutárként, amelyekhez a humán iskolák jelöltjei 
annál boldogabban folyamodnak, amennyivel szilárdabban foglalkoztak a 
grammatikai tudományokkal. Ugyanis le fogja rombolni, bármit is épít — 
így szól helyesen Fabius Quintilianus — hacsak a jövő szónoklatának nem 
veti meg alapját a nyelvtan).

Ezután, hivatkozva a Ratio Educations megfelelő előírásaira (Sectio 
II. Capite V. § 62. p. 55.), amely a felékesített mondattan — Syntaxis 
omata — tanításáról intézkedik, tér át a nyelv különös erényeinek 

(praecipuas lingvae virtutes), úgymint a p úrit as, az elegantia, a copia és a 
figurák ismertetésére, melyek műve első részének fő fejezeteit alkotják. A 
második részben, amely már a grammatikának, mint a nyelvi feldíszítés 
eszközének előtanulmánya, a levelek, elbeszélések és dialógusok (Epistolae, 
narrationes et dialogi) felépítésével, megszerkesztésével és antik mintáival 
foglalkozik. Végül a harmadik nagyobb egység a költői mesterség 
elementális ismereteibe (ars poetica elementáris), azaz a figurák és a 
prozódia világába enged bepillantást. Mindehhez a spanyol jezsuita, Alvarez 
nyelvtana jelentett mintát.39

Művében mielőtt e három fő rész kifejtésére sor kerülne, ismétlésként 
szinoptikus táblázatokban foglalja össze a főnevek, melléknevek és az igék 
szintaktikai kérdéseit. Ezután tér rá a felékesített szintaxisra (syntaxim 
omatum), melyhez rövid bevezetőt fűz. Ebben (introductio) egyrészt a latin 
nyelv eredetéről és történetiségéről tesz néhány megjegyzést. Mindenekelőtt 
leszögezi, hogy általános latinitáscn a latin írástudomány (litterae) 
mindenféle ismereteit érti, mely nem csak a grammatikai megismerést, 
hanem a nyelv eredetéről, természetéről, sorsáról, jelenlegi állapotáról és 
a latin írók mondatszerkesztéséről való tanításokat is tartalmazza. Ezzel 
szemben a latinitás sajátossága (specialis Latinitas) a nyelv tisztaságára, 
ízlésességére és a nyelvi elemek bőségére (púra, elegáns, copiosa) 
vonatkozik. A továbbiakban inkább ezzel kíván foglalkozni, mielőtt 
azonban kifejtené a témát, emlékeztetőül tesz néhány megjegyzést a nyelv
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eredetéről (melyben a latinnak a görög nyelvvel’való rokonságát taglalja), 
valamint az időbeli változásáról (fata) és kiterjedéséről, egészen saját 
koráig. Végül mutatókat (index) közöl a latin irodalom korszakairól és 
nagyjairól, kik mintául szolgálhatnak témái kifejtésénél.40

Művében a beszéd felékesítéséhez vezető út első állomása tehát a 
nyelv tiszta, azaz klasszikus igényű kezelése, mely együtt jár a nyelvre 
hosszú története folyamán rárakódott különféle hatásoktól való megtisztítás 
folyamatával is, melyre Quintilianus szintén figyelmeztet 
Szónoklattanában.41 A tiszta nyelvállapothoz való eljutás — mely a 
szónoklat és a költészet alapja — az ízléses szó választáson és a 
mondatszerkesztés helyességén alapszik. Grigely ennek szellemében lát 
hozzá a téma kifejtéséhez.

A puritas fogalmával és gyakorlati kérdésével tehát az első fejezet 
(Caput I.) foglalkozik. A latin nyelv tisztasága (lingvae Latinae puritas) — 
amit egyesek a beszéd szeplőtlenségének (castitas)42 neveznek — nem más, 
mint amit egyrészt a latin beszéd eredetének, természetének, szokásának és 
jellegének sajátos szavai által használunk, másrészt pedig a szavak 
összeszerkesztettségéből áll, melyről a legkiválóbb írók nyelvhasználati 
szokása világosít fel. Grigely megfogalmazásában a következő definíciót 
olvashatjuk: „In quo sita est puritas lingvae latinae? In eo, ut et verbis 
utamur latini sermonis origini, naturae, consvetudini, ingenioque propriis, 
et ut verborum etiam constructio et iunctura optimorum scriptorum usui 
penitus .respondeat (Miben áll a latin nyelv tisztasága? Abban, hogy 
egyrészt használjuk az eredetnek, természetnek, szokásnak és a tehetségnek 
megfelelően a latin beszéd sajátos szavait, másrészt hogy a szavak 
szerkesztettsége is teljesen a legkiválóbb írók szokásának feleljen meg).”43

A fejezet első és második §-a az egyes szavakban megnyilvánuló 

paritásról értekezik. Itt Grigely mindenekelőtt attól a jelenségtől óv, amit 
Quintilianus Szónoklattanában (1.9.) barbarizmusnak nevez.44 Az ókori 
szerző művét idézve annak nyomán a barbarizmus három féle megjelenési 
formájáról beszél: Az egyik, amikor a latin beszédbe idegen szókat szőnek. 
A másik, a lélek természetéből magyarázható, mikor valaki szokatlan, 
fenyegető vagy durva szavakat használ. A harmadik fajtája pedig 
tulajdonképpen az a nyelvi hiba, amikor valaki úgy használja a szót, hogy 
egy betűt vagy szótagot hozzátold vagy elvesz.45

Grigely először az idegenből vett szavak (verbum peregrinum) 
használatának szabályaival foglalkozik, s számos példán mutatja be azon 
szavakat, melyek a stílus ezen jellemzőit mutatják. Csak néhány példa: a
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superioritas szó használata helyett inkább a principatus fogalmát tartja 
helyénvalónak, s ugyanúgy a succursus helyett az auxiliát, a situatio helyett 
a conditióx, a modemus helyett a recention stb. Ugyanígy tartózkodni kell 
a kevert (hybridus) és a szokatlan (obsoletis) szavaktól is. A sajátos költői 
szavak (pl. aerisonus, navifragus, sonipes) nem rendelkeznek önállósággal, 
funkciójuk a díszítés. A helyes szóhasználat érdekében végül hosszú 
szótáblázatokat közöl, melyek alapján követhető a puritas eszménye.

А III. § a mondatokban (in sententias) megnyilvánuló puritas 
tudnivalóit közli sok gyakorlati példával mutatva be a helyes szerkesztést. 
Nem elég tehát, hogy az egyes szavak használata helyes legyen, az is 
szükséges,hogy a verbális elemek összekapcsolása (constructio) megfeleljen 
a nyelv törvényeinek. Számba véve a hibákat itt is a barbarizmus, valamint 
a soloecizmus jelenségeinek elkerülésére kell törekednünk. Az utóbbi a 
grammatikai törvények elleni vétek, melyet Quintilianus szintén hosszan 
fejtegetett Szónoklattanában,46 A barbarizmusról pedig akkor beszélünk, 
amikor a mondatszerkesztésben más nyelvek idiómáit (így pl. a magyart, 
németet, szlávot) alkalmazzuk. A mindenre kiterjedő példatárban alaposan 
elemzi és bemutatja a gyakorlati hibákat, párhuzamos szerkesztéssel 
illusztrálva az auktorok által is használt latinos, és a magyaros, németes 
stb. jelleggel alkalmazott nyelvi kifejezéseket.47 Azoktól a példáktól sem 
tekint el azonban, amelyekben a tiszta latinitás sajátos adományait tekinti 
át. Utal arra is, hogy jónéhány idióma a magyarban (németben) megegyezik 
a latinnal, így azok könnyen elsajátíthatók. Befejezésül olyan kitüntetett 
igéket és hosszabb kifejezéseket közöl a latin magyar és német 
megfelelőjével együtt, melyek a különösen jó latinos szerkesztés 
fordulataihoz tartoznak. Mindehhez Cicero néhány levele nyújt segítséget. 
Még néhány adagium (közmondás, szófordulat) magyar, német és szláv 
beim.utasáról sem feledkezik meg, végű1 pedig pocokba foglalja össze a 
szavak és mondatok helyes rendjéről mondottakat.48

A nyelv gyakorlati példákkal bemutatott megtisztítása után a beszéd 
rétorikai (és poétikai) feldíszítése előtt grammatikai oldalról а II. és а III. 
fejezet a választékossággal, illetve a nyelv bőségével (copia) foglalkozik.

A nyelvi elegantia (ízlésesség, választékosság) igénye a reneszánsz 
stíluskövetelménye, és a humanitás velejárója. A puritas mellett az 

elegantia biztosítja a művekben használt latinitás időtlenségét, és igazi 
könyvnyelv-jellegét, melynek logikája az értelemhez és az esztétikumhoz 
áll a legközelebb. Ezzel teljesíti az irodalmiság azon jellegét, mely
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mindezek megvalósíthatóságát az utánzásban, méghozzá a nyelvi utánzásban 

látja oly módon, ahogy ezt Quintilianus is meghatározta Szónoklattanában: 
„Ezen és egyéb, olvasásra érdemes írókból kell egyrészt a szóbőséget, a 
változatos alakzatokat, a helyes szókötés módját elsajátítanunk, másrészt 
összes jeles tulajdonságaik példája után irányítanunk szellemi erőinket. 
Jóllehet Quintilianus szerint is a szónoki — költői műveknél azért többről
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van szó, mint utánzás, de azt kell alapnak tekintenünk. Ha ez így van, ezt 
vehetjük az iskolai gyakorlat első szintjének, s minden további meggondolás 
az utánzás más fokozatában gondolkodik. Ebből adódóan a humanitás ezen 
mediációs rendszerének működése olyan preferáció, melyben az érzés és 
a gondolat ezen a szűrőn megy keresztül.50

Nyelvi szempontból ezt a fordulatot tehát a reneszánsz hajtja végre, 
mely a „szent” latinitást Laurentius Valla iratával {Elegantiae lingvae 
latináé) az „isteni” latinitással váltja fel, melynek az elegantia cicerói 
bálványa lesz a stíluseszménye. Grigely József is hosszú fejezetet szentel 
e témának, melynek nagy része gyakorlati példa, olyan stílusgyakorlatok, 
melyek e nyelvi eszmény követését és megvalósítását szolgálják. Grigely 
megfogalmazásában a latin nyelv elegantiá]a általában véve nem más, mint 
egy bizonyos szólásnak a meg- és kiválasztása, vagy az írás olyan rendje, 
mely nem csak csinos és kiigazított, de a mindennapi és könnyed beszédtől 
is majdnem mindig eltávolított, és ragyogóan és gyönyörűséggel felékesített 
(Est selecta et equisita quaedam loquendi, aut scibendi ratio, quae non 
solum munda, et emendata sit, sed etiam a quotidiano, piano sermone fere 
et semper remota, et ad plendorem ac voluptatem omata.).51

A Jegyzetben az elegantia - amely az eligendo, kiválasztani latin 
igéből származik — magyar megfelelőjét is közli (Hung, fortassis választás, 
finomság, jó ízlésű kifejezés), majd többek között Heineccius alapján óv a 
túlzó finomkodás (ficta elegantia) alkalmazásától, s figyelmeztet az ízlés 
gravitasáia (méltóság), perspicuitásáxa (érthetőség) és suavitásáia 

(kedvesség).
A továbbiakban a fejezetet két sectióra osztva a szavakban és a 

mondatokban (sententiis) megnyilvánuló ízlésességet vizsgálja.
A szavakban megjelenő elegantia három formájáról beszél: a 

commutatióról, az adiectióról és a detractióról. Ezek különféle fajtáit 
.mutatja be az egyes szófajokban, felsorakoztatva számos gyakorlati példát, 
s ezen jelenségeket még a szólások (pronomium) szintjén, magyarul, 
németül és szlovákul is bemutatja. A fejezet végén pedig klasszikus és nem 
klasszikus (barbár) szövegeket állít szembe a fenti jelenségek és az
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mmm elegancia bemutatására.52 Az alábbiakban pedig szintén ezt a módszert 
követi a mondatok szintjén megjelenő ízlésesség illusztrálásában.

Az ízlésesség szorosan összefügg a szóbőség (caput III. De copia latini 
sermonis) kérdésével. Nézzük először ennek elméleti megközelítését.

Szóbőségnek (copia verborum) nevezi azt a jelenséget, amikor a latin 
mondatot nem csak hogy sajátosan és ízlésesen állítjuk össze, hanem 
változatosan és sokszínűén alkotjuk meg (Intellegitur ea verborum 
abundantia, qua instructi eandem sententiam Latinam non modo proprie et 
eleganter, séd etiam multipliciteret varié efferre possumus.).53 Alapja tehát 
a szintaktikai variáció (quae unam eandemque sententiam alio et alio modo 
efferre docet), amely nyelvtani jelenség, és a rétorikához és a poétikához 
elengedhetetlenül szükséges előkészület (praeparatio). Jellegét tekintve 
mégis kettős a variatio: lehet grammatikai és rétorikai. Az utóbbi a 
szólásformákban megmutatkozó bőséget (ubertas in dicendo) jelöli, míg az 
előbbi a formák változatos szerkesztését takarja, melyet a következőkben 

(Articulus I. II.) részletez.
Először tehát a grammatikai variatio általános szabályait tekinti át, 

melynél három forrást jelöl meg: Synonyma (hasonértelműség), enallage 

(szóváltozás) és az aequipollentia (egyenértékűség).
A synonymánál nem sokat időzik, inkább a szócsoportok táblázatos 

bemutatásával igyekszik bőséges példát kínálni.
Az enallage - amely görög eredetű szó, s latinul az immutatio jelöli 

— valamely szónak kissé „elhajlított” változata, pl. amo 
amicitia — deamo stb.- Három fajtája van: heterasis - a beszéd kiválasztott 

részeinek önmaga közötti megváltozása; antimeria — részcsere, mint pl. ha 
a pronoment alkalmazzuk a nőmén helyett; és a polyrygia — bizonyos 
szavak azon állapota, mely mondatot alkot megváltozásával.5’

Az aequipollentia jelenségéről 
kifejezést kettős ellentétével tudunk megadni. Például homo diligens - non 
indiligens, vigilandum - minime dormiendum est stb. Az articulus végén 
számos példával világítja meg ezen nyelvtani/nyelvi jelenségek egymásra 

hatását és előfordulását.
Ugyanezen metódust követi a II. articulus is, hol a variatio jelenségeit 

a kötőszóhasználat, a fokozás, a határozószók használata és más nyelvi 
jelenségek vonatkozásában mutatja be, s hozzá mindenre kiterjedő 
példaanyagot kapcsol.55

A következő rész (caput IV.) a grammatikai figurákkal foglalkozik. 
Ez a fejezet még közelebb visz a beszéd felékesítéséhez (hogy végül

amo:

beszélhetünk, mikor ígyji ] V

■
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elérkezzünk a rétorikai és a poétikai beszéd sajátosságaihoz), így a nyelvi 
sajátosságként megjelenő és a nyelvből kialakítható alakzatokat foglalja 

Ezek ugyanakkor az általános retorikákban is visszatérő elemek. 
Először is az alakzat (figura) fogalmát tisztázza, mely 

megfogalmazásában a következő: „Est peculiaris loquendi ratio a trito et 
vulgari sermone remota (a szólásmódnak egy sajátságos módja, mely 
eltávolodik a közismert és mindennapi beszédtől).”56 Felosztását négy 
szempontból végezhetjük el: fajtáit ortográfiái, etimológiai, szintaktikai és 

prozódiai figurákra szokás felosztani.
Az ortográfiái figurák, melyeket a hozzáadás, elvétel és 

megváltoztatás (additio, detractio, commutatio) hoz létre a következők: 
prothesis — vagy egy hanggal vagy egy szótaggal toldjuk meg a szó elejét, 
pl. gnatus a natus helyett; epenthesis - a szó közepe növekszik meg egy 
hanggal, pl. navita a nauta helyett; paragoge - az igét az -er szótaggal 
növeljük; apharesis - egy szótag megengedhető elhagyása, pl. a temno a 
contemno helyett; syncope — középről való betű, illetve hangkihagyás, pl. 
gubemaclo a gubemaculo helyett; apocope — a szóvég hangelhagyása, pl. 
oti az otii helyett; anthithesis - betű, ill. hangcsere, pl. olli az illi helyett; 
metathesis - a hangrend középen való megváltozása, pl. Evandre az 
Evander helyett; és a thesis 
circum...fudit.
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az összetett szó szétvágása, pl.

Az etimológiai alakzatok, melyek a beszéd szokásos alkalmazását 
változtatják meg, a következők: enallagé — az immutatio magyarázatában 
a III.c. 2.§-ában ezt már kifejtette; hellenismus - görögös alak választása, 
pl. Heroa a heroem helyett; és az archaismus - azaz a régies nyelvtani 
alak.

A szintaktikai figurák konstrukciós (szerkesztésbeli) változásokat 
alkalmaznak. Ezek: ellipsis, pleonasmus, synesis, - syllepsis, zeugma, 
hendyadis, hyphe, hellenismus, archaismus.51

Végül a prozódiai alakzatok következnek, melyek a szótagok 
mennyiségén alapszanak. Ilyenek: episynalope vagy synaeresis - a 
magánhangzók összevonása; synaloephe vagy elisio 
echtlipsis - az m hang elhagyása; diaresis - a hang kettébontása, pl. aurai 
az aurae helyett; systole — egy hang hosszú nyújtott ejtése; ectasis vagy 
diastolé — a hangejtés rövid; és a metaplasmus — a hangok természetes 

alakváltozása.
A beszéd hibái között (V.§) a barbarizmuson és a soloecizmuson kívül

hangkiesés;
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az amphibologiát (ambiguitas — kétértelműség), a hyperbatont (transgressio 
- szóátvetés), a cacophatonx (rosszhangzás), a tautológiát (ugyanazon téma 
ismétlése) és a macrologiát (a megengedettnél hosszabb mondat), említi.58

Grigely József a szónoklat- és költészettant előkészítő 
grammatikájának második fő része (Sectio II.) a nagyobb szövegegész felé 
vezető szerkesztés általános szabályairól, valamint az episztola, az 
elbeszélés és a dialógus megszerkesztésének ismereteiről értekezik.

Először a körmondat természetét, alapját és felosztását tárgyalja. A 
körmondat {periódus, görögül 
circuitus, comprehensio, circumscriptio) definíciója a következő: „Oratio, 
quae constat partibus, ita inter se connexis, atque a se invicem pendentibus, 
ut non sit sensus absolutus, et perfectus, nisi ultima pars accedat (Beszéd, 
amely részekből áll, a részek egymás között úgy összeszerkesztettek, és 
egymástól kölcsönösen függők, hogy ne legyen bevégzett a gondolat, 
hacsak nem az utolsó rész járul hozzá.).

, Cicero szóhasználatában ambitus,

»59 Alapja a propositio 

(tételmondat), ami a mondatstruktúrára jellemző subiectumból, 
praedicatumból, copulából stb. áll. Két részre oszthatjuk: membrum 
(görögül colon) — olyan mondattag, amely a periódus nagyobb részét 
alkotja; incisum (görögül kommá), mely egy kisebb tétel, avagy a tétel egy 
része.60 A periódus lehet egyszerű és összetett (simplex et composita).

Egyszerű az a periódus, amely egyetlen fő gondolatból áll, úgy, hogy 
a szubjektumtól a predikátumig egy a körüljárása. Ennek megformálását 
számos példán mutatjuk be, főként Cicero Brutus című munkájából merítve.

Összetett az a periódus, amelyben a logikai tételt egy vagy több 
összefüggő mondattal a meghatározott részeken keresztül kapcsolják össze, 
amely két nagyobb részből áll: egy megelőző részből, vagyis protasisból, 
és egy követő részből, azaz apodosishól. A protasis tehát egy vagy több 
egymással összefüggő tagból (membrum) áll, az apcdosis pedig az előzőtől 
függő gondolatot foglalja magába. Természetesen ezen szerkesztési eljárást 
is bőséges példával világítja meg, s bizonyos szerkesztési eljárások 
bemutatásánál a magyar példamondatok sem hiányoznak.

Az összetett periódusok felosztásánál még azt is figyelembe kell vermi, 
hogy a tagok száma meghatározott-e (reguläres) vagy nem {irreguläres). 
Az előbbiek lehetnek két, három vagy négytagúak (bimembres, trimembres, 
quadrimembres), az utóbbiak pedig négynél is több tagból állnak, 
elnevezései a következők: periodicon - az öt és nyolc tag közöttiek; 
pneuma — a levegővételhez igazított körmondat; tosis - több tag
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Néhány szót ejt még a kötőszavakról és a központozásról, végül a 

körmondat hasznáról — amelyet a perspicuitas, a gravitas és a suavitas 
jellemez - és a biztos szerkesztés alkalmazásáról szól, majd a fejezetet 
gyakorlati tanácsokkal zárja.

Terjedelmes részt képez az episztolák megszerkesztésének módjáról 
(caput II. De ratione conscribendi epistolas) című fejezet. A prózai 
szerkesztés egyik utolsó állomásaként a humanista gyakorlatnak megfelelően 
olyan témához érkezett, mely átmenetet képez közvetlenül a szónoki 
beszédhez, ugyanis a gondolatközlés írásba rögzítésének ezen mestersége 
szorosan összetartozik az élőszóban kifejtett mondanivaló formai 
problémájával.62 Ugyanakkor sajátos műfajként a poétika részét alkotja. 
Grigelyt és elődeit valószínűen az antik és klasszicista formaszemlélet 
befolyásolja abban, hogy a levél prózai jellegénél fogva (s mellette az 
elbeszélés és a párbeszéd) a grammatikai-rétorikai ismérvek között 
szerepel. A konstrukció szempontjából azonban a nyelvi szerkesztettségre 
és a tartalomra koncentrál, közben azonban pontos műfaj meghatározást ad.

A levél (epistola) nem más, mint a távollevőkhöz írott beszéd, vagy 
ahogy Cicero meghatározza: „est nuncia earum rerum, quarum absentes 
certiores facéré vei nostra vei insorum interest (értesíteni a távollevőket, ha 
olyasmi adódik, amiről tudniuk, vagy nekünk vagy nekik, érdekük).63 Két 
fajtája van: az egyik a személyes jellegű (familiäres), a másik komoly 

hangot üt meg, a tárgya pedig közérdekű (elaboratae).ы
Az episztola anyaga (matéria) minden olyan dolog, ami egy beszéd, 

illetve a beszélgetés alatt szóba kerül: ennélfogva lehet elbeszélő, rábeszélő, 
dicsérő, tréfás, ellenségeskedő, szerelmes stb.

A következőkben arra a kérdésre, hogy miként kell írni a személyes 
jellegű leveleket,felsorakoztatja a szerkesztés alapismereteinél tárgyalt 
eszközöket: el kell határozni a témát, rendezni a propositiót, figyelembe 
kell venni a puritas és az elegantia elvét, trópusokat és figurákat kell 
alkalmazni stb.

Hasonló ismérvek vonatkoznak a közérdekű levelekre is, ahol 
gondosan kell ügyelni a propositio kitűzésére. Mivel sokféle fajtájú lehet 
(pl. filozófiai, kritikai, orvosi stb., vagy tartalmazhat gratulációt, vádakat, 
buzdítást) specifikumai eltérők. Jegyzetében (Nóta 2.) még annyi 
kiegészítést tesz, hogy az elrendezése a megszerkesztés szabályain túl lehet 
chriasticus, syllogisticus vagy szónokias. Ilyenkor a szónoki beszéd részei, 
az exordium, narratio, propositio, confutatio és a conclusio szerint épül fel.
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A propositio lehet antecedens, connexio és cohsequens, melyek egymás 
között cserélhetők.65

Mindezek illusztrálására több oldalnyi példát hoz (éxordiendi 
formulae), melyek főként Cicero leveleiből citált részletek. A 
következőkben pedig egy-egy levél részletes elemzésével, felépítésének 
taglalásával folytatja, melyek alapján néhány szabályszerűség is 
megfogalmazható. A szerkesztésbeli szabályok mellett (ratio, amplificatio, 
propositio stb.) a levél sajátos tulajdonságaira (praecipue dotes) hívja fel a 
figyelmet: ezek a simplicitas (egyszerűség), brevitas (rövidség) és a 

perspicuitas (érthetőség). Stílusáról megjegyzi, hogy nincs általános 
szabály, az elegantia azonban nem hiányozhat. Mindezt a rómaiaknál 
Pliniusnál, Cicerónál és Senecánál, az újabb írókat tekintve pedig 
Manutiusnál, Muretusnál, valamint Politianus, Bembus és Rotterdami 
Erasmus műveinél lehet tekintetbe venni.66 Befejezésül levélmintákat közöl 
azzal a figyelmeztetéssel, hogy a jó levél megszerkesztéséhez 

elengedhetetlen az olvasás (lectio), a sok írás, melynél a következőkre kell 
ügyelni: inventio, elaboratio, versio, variatio, coarctatio, amplificatio — 

és az imitatio.67
Grigelynél a nyelvi megszerkesztettség elsajátításának eszközeként 

tárgyalt levél a grammatika része, jellegénél fogva azonban sokszor a 
retorikához kerül. Itt tárgyalja pl. a 18. században a debreceni 
kollégiumban nagy népszerűségnek örvendő Freyerus az Oratorio című 
művében, vagy Szenthe Pál is magyar nyelvű munkájában.68

A grammatikai szerkesztettség által létrejött narratio meghatározása 
is a műfajelmélet irányába mutat. Cicero alapján a narratio (elbeszélés) a 

történtek kifejtése (gestarum expositio).69 Három fajtája van: történeti 
(historica), szónoki (oratoria) és mesés (fabulosus seu poetica).

A történeti elbeszélés (narratio historica) megtörtént esemény! (rém 
gestam) mond el mindenféle dísz nélkül, sorban és egyszerűen. Két fajtát 
különböztethetünk meg: az egyszerűt (simplex), amely a megtörtént dolgot 
magyarázat, elmélkedés és ítélet nélkül adja elő; valamint a rendszerest 
(pragmatica), amelyik a tárgyat a kezdetektől tárgyalja, és kifejti, miért úgy 
történt, és miért nem történhetett volna másként. Végül az elbeszélés 
erényeinek felsorolása következik, melyek: brevitas (rövidség), 
perspicuitas (szemléletesség), probabilitas (jóravalóság) és a suavitas 

(kedvesség).70
Nyelvtankönyve végén (caput IV.) röviden a dialógus ismertetése
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következik. A dialógus vagy colloquium (beszélgetés, párbeszéd) nem más, 
mint a mindennapi és közönséges beszédnek utánzása, mikor két vagy több 
személy beszélget. ítéleteket, a lélek érzelmeit, feladatokat stb. 
fogalmazhatnak meg. Ebből eredően anyaga igen változatos. A követendő 
auktorok között szerepel Platón, Xenophón, valamint Varró, Cicero, 
Tacitus, Quintilianus, de Petronius Satyneonja is, az újabbak közül pedig 
pl. Erasmus. A dialógusok lehetnek történetiek - mikor a beszélgető 
személyek a történelemről mesélnek — vagy komikusak. Platón dialógusai 
igen változatosak: logikai, etikai, politikai és más témákat egyaránt 
feldolgoznak. Mit kell figyelembe venni a dialógusoknál? Például, hogy a 
történeti jellegűnél a szereplők azonos időben éljenek, a komikusnál költött 
nevek szükségesek, s az öltözetük ehhez legyen illő.

Az anyag változatossága miatt nincs is szükség arra, hogy konkrétan 
meghatározzuk, hiszen valójában senki sem képes azt leírni.

A dialógus három részből áll: Exordium vagy prológus, tractatio (a 
tárgy, amiről a beszélgetés folyik), és az epilógus.

Stílusa könnyed, rövid mondatokat használ, élénkség és egyszerűség 
jellemzi. Mindezek bizonyítását a hosszú jegyzetekben leírt példákkal 
részletezi.

-
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A jezsuita Alvarez nyomán dolgozó Grigely József 
nyelvtankönyvsorozatának utolsó kötete példázza azt a beszéd köré épülő 
grammatizáló szemléletet, melynek célja részben a (latin) nyelvi alapok 
megteremtése és biztonságos kezelése, másrészt viszont a rétorika és a 
poétika propedeutikájaként működött. A klasszikus szerzők egyelőre prózai 
műveinek - s ebből a szempontból tekintették Cicero munkásságát, 
leveleit, szónoki beszédeit és filozófiai műveit alapvetőnek - grammatikai 
szétbontása adott nyelvi mintát a később önálló művekben történő 
visszaszerkesztéshez. Ezt a tudatos szerkesztettséget a kötött beszéd, a 
költészet sem kerülhette el, s a versek grammatikai vizsgálata, prózává 
alakítása - melyre igen gyakori példa Phaedrus meséinek ilyen jellegű 

feldolgozása — a grammatikai osztályokban azt eredményezte, hogy a 
poétikai stúdiumok keretében ennek fordítottja játszódott le: a prózában 
megszerkesztett gondolatok mértékes beszédben való megírása. Mindez 
természetszerűen a mű anorganikusságát eredményezte, mely így jórészt 
ennek a grammatizáltságnak köszönhető, mint az is, hogy ez a szemlélet 
kritikai alapként működött, ahogy ezt Quintilianus is megkívánta a rétorikai 
művekkel kapcsolatban.

A humanitás rendszerében tehát a műszemléletet tekintve jelen van

83



. • - 
ú'.Vf.'V'.. ■■■■ sv - • •

ez a grammatizáló gondolkodás, mely a latin nyelv vonatkozásában kínosan 
ügyel a nyelvi szerkesztettségre és a szóhasználatra. A 18. század végének 
Magyarországán a magyar nyelv kérdésének ügyével is összekapcsolható 
nyelvtudomány megjelenésével mindez áttevődik a nemzeti (magyar nyelvű) 
irodalomra is. Igaz, hogy a grammatikai mintákat tekintve a latin mellett 
a német nyelvészeti munkák (pl. Adelung) szintén fontos szerepet töltenek 
be a nyelvi gondolkodás alakításában, mégis a grammatizáltság határát a 
műszemléletre a latin grammatikai gondolkodásból kell vizsgálnunk, 
melynek működését a latin versköltészetben senki sem vitatta. A nyelvi 
alapozottságú tudatos versköltészet, amely magyar nyelven szólalt meg, 
grammatizáltsága természetesen szemet szúr az organikus, vagyis csupán 

a poéta natus-tIvére figyelő, legalábbis a költészet ezen jellegét 
hangsúlyozó, s az antik nyelvi-költői mintákat mellőzni kívánó műszemlélet 
(sokszor csak ennek pózában tetszelgő) képviselőinek. Az organikus 
műszemlélet szempontjából nem vethető tehát el a versek prózában 
születése, mely az ifjú Csokonai verspróbálgatásait is jellemezte, hiszen 
azok a grammatikai iskola meghatározott fokozatát képviselik, mikor 
periódusokat és szerkesztett történeteket (chriákat) írtak, melyeket a költő 
később a poétikai osztályban megverselt. A próza költői rangra való 
emelése pedig a kor követelménye volt.71

A humanitas-iskola képzettsége alapján megszólaló magyar nyelvű 
versköltészetben ezt a grammatizáltságot kritizálja kevésbé tehetséges 
műbírálóként Terhes Sámuel is a fiatal kazinczyánus Ungvámémeti Tóth 
László verseiben, s Kölcsey Berzsenyi-kritikájában ugyancsak történik erre 
utalás.72 Vajon Kazinczy Ferenc fentebb sh'/je, kényeskedő nyelvhasználata 

nem származtatható-e a latin grammatikákban megkívánt elegantia elvéből 
oly módon, ahogy ezt Grigely József részletesen kifejtette? A hagyományok 
feltérképezésével valószínűsíthetjük ennek lehetőségét.73

Térjünk rá a poétikatudatot meghatározó másik részterület, a rétorika 
bemutatására, mely részben szintén foglalkozik a megszerkesztettséggel, 
másrészt viszont a beszéd felékesítésére koncentrál, melynek ligációjával 
előállhat a költői mű.

A rétorika és a poétika kapcsolatát vizsgálva abból kell kiindulnunk, 
mely mindkét művészi jellegű kifejezésformának a lényegét adja: ez pedig 
a tudatos grammatizáltsági fokon (ars) létrejött beszéd. A görög mitikus 

időkig visszanyúlva ugyanis az aioidosz ugyanúgy a szó művésze 
(Vortragskünstler), mint a rétor, ki bene dicendi scientiaként határozza meg 

saját mesterségét. Mindkét tudományág lényege az artifex-ars-opus (görögül
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technités-techné-ergon) hármasságában ragadható meg, kifejezésmódjuk 
azonban különböző: a szónoki mű ugyanis prózai (oratio pro versa), a költői 
műre pedig a mérték (metrón - versus) jellemző. Elkülönésüket és 
érintkezésüket hosszan lehetne ecsetelni, itt csupán annak érzékeltetésére 
vállalkozunk (a folyamatnak mindössze néhány részmozzanatát emelve ki), 
hogy miként jött létre és vált általánossá a poétika retorikai 
meghatározottsága.

A szofisztika, mely elsőként teszi a szóbeli kifejezés pontos 
megszerkesztettségét a bölcseleti szándék részévé, jól figyelte meg a maga 
szempontjából, hogy mily körültekintően szerkesztettek, s mily hatásos 
stíluseszközökkel rendelkeznek a költői művek. Arisztotelész ugyan óv a 
túlságos költőieskedéstől, s elítéli a szofista Gorgiaszt, mégis ezt írja: 
„Mivel a költők, bár jelentéktelen dolgokról szóltak, mégis nyilvánvalóan 
stílusuk miatt (kiemelés tőlem, T.S.) hírnevet szereztek, a költői stílus volt 
az, amely először létrejött, például Gorgiaszé; de a műveletlenek többsége 
most is az ilyen szónokokról tartja azt, hogy kiválóan beszélnek.”74 Más 
helyen pedig ezt olvashatjuk a szofista Gorgiaszról: „Gorgiasz a költői 
előadásmódot átvitte a politikai beszédekre, úgy ítélvén, hogy a rétor nem 
hasonló az egyszerű közemberekhez.”75 A szofisták által elindított rétorikai 
beszédszerkesztés tudatossága Arisztotelésznél (aki - mint jeleztük - 
határozottan elkülöníti a prózai-rétorikai és a költői stílust), majd a római 
hagyományban (Cicero, Quintilianus) teljesedett ki. Cicero korában még 
egymás mellett él az erős költői, és a kibontakozó-kiteljesedö rétorikai 
hagyomány, mely erősödése révén igyekezett a filozófiát és a költészetet is 
maga alá rendelni, s eszközként felhasználni. Ezen törekvés figyelhető meg 

Quintilianus Szónoklattanában, hol a görög és római (aranykori) szerzők 
írásos hagyományát igyekszik felhasználni az egyébként ebben a korban 
már szóbeliségét vesztő, s mindinkább a helyes prózai írásmód mesterkedő 
művészetévé váló (ars bene scribendi) rétorika tanításában. A rétomak a 
poézis felhasználását Quintilianus a következőképpen javasolja művében (I. 
könyv VIII. fejezet: A költői olvasmányok): „Hátra van még az olvasás, 
hogy a gyermek tudja, hol kell lélegzetet vennie, hol kell a verset 
megszakítania, hol végződik a gondolat, hol kezdődik, hol kell felemelni, 
hol kell leereszteni a hangot, mit milyen hanghordozással kell olvasni.

Ugyanakkor munkájában igyekszik a rétorika pontos helyét kijelölni 
az egyes művészetek/mesterségek (ars) között - II. könyv XVIII. fejezet: 
A művészetek melyik ágához tartozik a rhetorika - azokat teoretikus 
(görögül theoretiké - azaz elméleti, mint pl. a csillagászat), praktikus
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(praktiké, azaz gyakorlati, mint pl. a táncművészét) és poétikus (poétiké — 
képzőművészetek, mint pl. a festészet) ágakra osztja, a rétorikát a poétikus 
arsok közé sorolva. Az éles elkülönülés mellett azonban a hatáson alapuló 
(ars in effectu posita) művészetekkel való hasonlóság alól sem vonja ki. A 
következőket írja: „De némi rokon vonást tüntet fel a hatáson alapuló 
művészettel is, ha írásba foglalja a szónoki beszédet vagy történeti elbeszélő 
< műveket >.nT1

A prózai, rétorikai eszmény (Cicero) felé forduló, s Vergiliusra 
tekintve legfeljebb a narratív költői műfajokat befogadó hellenizált Róma 
irodalmi világában így fölfalta vagy egészen magába olvasztotta a poétikái 
a rétorika, mivel a római korban, s különösen az antikvitás késői 
szakaszában mindinkább megerősödött a rétorika írott formája, annak 
deklamatív jellege, azaz olyan írásos szerkesztett változata, melyben a 
nyelvileg pontos és helyes rögzítésnek, az érzelmileg hatásos dikciónak és 
a beszéd megszerkesztettségének jutott nagyobb szerep; a szónoklás tehát 
nem volt más, mint iskolai gyakorlat. A hangsúly mindezek pontos 

kimunkálására esett, ugyanis ezek a suasoriáк és controversiáк szinte a 
költői gyakorlattal versenyeztek. Mindinkább előtérbe kerül tehát a prózai 
beszéd nyelvi eszközökkel történő szabályzottsága, amely a szóhasználattól 
a szerkesztettségig terjed. Ha mindennek funkcionális határát is megnézzük, 
az etikai koncentráltságú bölcseletek megjelenésének hatására a költészet 
ilyenirányú funkciója elsikkad. A rétorika gyakorlati jellege is csökken 
ugyan, de megfogalmazója marad a letűnt társadalmi eszménynek, a 
köztársaságnak. Ami a rétort a költői művek felé irányítja az a 
szabályozottság és a művészi kidolgozottság. Csakhogy amíg a költői 
beszéd természetessége által hordozza esztétikai funkcióját, a szónoki 
beszéd ily módon csak mesterségesen válhat azzá. A már a quintiliánusi 
szónoklattanban megfigyelhető rétorikai funkcióváltás, hol a rábeszélés és 
a meggyőzés jellegű beszéd helyett a gyönyörködtető ékesszólás kerül 
előtérbe — melyről Tacitus a politikum szempontjából rosszallóan 
emlékezik meg a Beszélgetés a szónokról című művében —, a rétorikai 
tudomány felbomlását eredményezi, mely szükségszerűen vonja maga után 
szélső értékét tekintve az irodalmi nyelv kifejezőeszközeinek és 
alkalmazhatóságának rendszerezésére irányuló törekvéseket. így a 
retorikában akifejezetten politikai, történelmi jellegű változások az irodalmi 
rétorika kialakulásához vezettek.78 Ennek értelmében a két tudományágat 
alig választja el valami egymástól, hiszen mindkét beszédmód 

létrehozásában az inventio, dispositio, elocutio hármassága határozza meg
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folyamatát, s csupán a beszéd metrummal, ritmussal megkötött (ligata) 
jellege a választóvonal. A két tudományág azonban nem él meg egymás 
mellett, hiszen a római impérium késői századaiban a funkcióváltás ellenére 
mégis a rétorikai tradíció marad a domináns, ami a poétika lassú 
beolvasztását jelenti. Az ars lényege így mindkét esetben az a mód, mely 
képes valamit meghatározott, szabályok szerint való rendben 
megvalósítani.79 Ez a túlszabályozottság lesz a rétorikai alapú verstechnika 

lényege. Mindez a grammatikával karöltve a verstan kiemelt kezeléséhez 
vezet. 80

A görög-római világban tehát az iskola és a műveltség leginkább 
uralkodó stúdiuma az ékesszólás volt, mely az általános műveltség 
betetőzését jelentette, különálló iskolai tanulmányokhoz kötődött, s éppen 
ezért kiforrott és meggyökerezett hagyománnyal rendelkezett. Mivel 
azonban tanítása és virágzása a rétori iskolákhoz fűződött, a szónoklattan 
sorsa összefonódott az Itália és a provinciák területén fennállott pogány 
vagy jórészt csak külső színükben kereszténnyé vált szónoki iskolák lassú 
elhalásával.81 A középkorban tehát az egyetemes műveltség (septem art es 
liberales) része, a rétorikai iskolát azonban nem sikerül a keresztény 
gondolat szolgálatába állítani, az egyházatyák maguk is ezen pogány iskolák 
és mesterek (a legtekintélyesebb közülük Cicero82) tanítványai. Ezekben a 
századokban a poétika és a poézis meg-megújuló térnyerése figyelhető meg 
a retorikával szemben. A rétorika szóbeliségének halálával azonban tovább 
élt az írott szó hatalma, ami azt jelentette, hogy a rétorika középkori 
történetének folyamán megerősítette azt a későrómai gondolkodásban 
megjelenő folyamatot, mely az írott beszéd szabályok szerinti felékesítését 
— egyfajta esztétikai minőségként - tűzte ki célul, melynek édes testvére 
a grammatika volt. így kerül a tanítás fő helyére a diétámén, s ezzel 
párhuzamosan a fogalmazás elmélete (de ratione dictandi), melynek 
keretében a levélszerkesztés különféle módozatait sajátíthatták el, ami 
egyben az ékes szó keresésével is járt. A dictameneknek tehát a 
klasszikusoktól kellett kifejezéseket keresni, s ez Cicero és Horatius új 
recepciójához vezetett, különösen ami a levéírást illette. Az ebben a 
formában megújuló rétorikum a levélszerkesztésnél figyelembe vett 
hajszálfinomságú szabályokban és az aprólékos elrendezésben nyilvánul 
meg.

A középkor a retorikának pusztán „technikai” elsajátításával szemben, 
melyhez az antikvitás olvasmány any aga lectió ként szolgált, a reneszánsz a 
szónoklattant, s az azt szolgáló, s az írásművekben megnyilvánuló
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szerkesztettség szépségét és harmóniáját a paideia-gondolat szolgálatába 
állította. Mindez alapjául az a cicerói értelemben felfogott grammatizáltság 
szolgált, mely a nyelv (s ezen elsősorban a latint értették) tisztaságában és 
grammatikai, valamint rétorikai formájú szerkesztettségében érhető tetten. 
Ez a nyelvi értelemben felfogott klasszicitás hozta létre a középkori 
hagyományú, elsősorban az írás megformáltságára tekintő, immáron a 
paideia-gondolat központi elemének tekintett irodalmi művekben keresendő 
rétorizáltság követelményét, mely a későantikvitás által hagyományozott, 
s a középkor évszázadaiban továbbvitt rétorika esztétikai-művészi funkcióját 
erősítette. A reneszánsz rétorikai áttörésével jött létre tehát az irodalmi 
rétorika, mely jellegéből adódóan és célkitűzéséből következően az irodalmi 
művek megértését az esztétikum felé vitte, funkcionálisan pedig azok 
szabályok szerinti megszerkesztettségét irányozták elő. Ezen jellemzők 
eszményképét Cicero prózájában és elméleti szónoklattani műveiben vélték 
megvalósulni, melynek kiterjesztésével intézményesen is létrejött az a 
„kitágult rétorika”, melynek esztétikai funkciója a kompozíció — így az 
irodalmi kompozíció — minőségi technikájában (rétorikai funkciójában) 
nyilvánul meg.83 A reneszánsz formaelvre irányuló törekvése, a vis 

superbae formae-dwe emelte fel a ciceróniánus próza mellett a költészetet, 
melynek a taníthatóságába vetett hite nem csak Horatius és az antik 
irodalomtudomány később vulgarizált tételéből (docere et delectare) 
vezethető le, mely a költészetet a tudomány alá, az irodalmat pedig az 
erudíció szolgálatába rendeli, hanem a közös nevezőként használt rétorika 
alapján a próza és a vers egymásba fonódhatott. Ezt erősítette az az iskolai 
gyakorlat, hogy a klasszikus szövegek alapján költői és prózai műveket 
egyaránt utánoztak és átírtak (imitatio et periphrasis), ugyanis a költői 
művek alapján írattak prózai szónoklatot, szónoki vagy történeti művek 
alapján pedig verset.84 Ebből eredően az iskolai, különösképpen pedig a 
„poétái classis”-ból kinőtt gyakorlati versköltészetben hiába is keresnénk 
a korra — a 18. századi és a 19. század eleji magyar irodalomban a 
felvilágosodásra — jellemző reprezentatív eszméket, s a barokkos népszerű 
költészettől éppen abban ragadnánk meg elválasztásának lehetőségét, s 
ruháznánk fel néhol az ilyen típusú gyakorlatokat a klasszicista vagy 

klasszicisztikus jelzővel, hogy az imitatio révén (Imitationsklassicizmus) 
mennyire érvényesül benne a paideia-gondolatból kinövő humanitás, s az 
abból táplálkozó formai, néhol tartalmi esztétikum.

Az a reneszánsszal kezdődő tendencia, mely a tiszta latinságú 
eloquentiát, s az antik ember szocializációjában oly fontos szerepet játszó
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jó szónok ideáját kívánta életre kelteni, termékenyítőén hatott a művelődési 
eszményre. A 16. és a 17. századtól kezdve azonban annak gyakorlatisága 
jórészt a latin mintából táplálkozó anyanyelvi eloquentiára tevődött át, az 
elméleti minta azonban továbbra is a humanitás gondolatiságának őrzője 
maradt, azzal az erudítió-gondolattal, melyet a reneszánsz és a barokk 
doctus-eruditus kettőssége alapján az utóbbi jellemzőjeként szoktak
emlegetni. A tanítás alaki, formai tulajdonságokra való, a humanista 
iskolában gyökerező felfogása azonban, melyben a stiláris és szerkesztési 
követelmények az uralkodók, s a hangsúly a gondolatok ékes nyelvi ruhába 
való öltöztetésére, az elocutióra esett, humanitas-gQTiáoldXkvú túlmutat a 
puszta erudition, hiszen annak elméleti anyaga Arisztotelészen, Cicerón, 
Quintilianuson és az Ad Herenniumon alapszik.85 Az egyszerűségre és 
tisztaságra törekvő, a beszédközpontúságon és az antikok utánzásán alapuló 
elocutio (a beszéd ékes nyelvi formába való felöltöztetése) útmutató az 
antikok művészetének megértéséhez és az örök szépség tudatos élvezéséhez. 
Az ebből az irányból vizsgált rétorikaoktatás tehát a humanitás része, 
függetlenül attól, hogy az egyes korokban milyen esztétikai elvek lopóznak 
a szerzők neve alá. Ebből a szempontból tanulságos a szakirodalom által is 
több aspektusból tárgyalt Soarez, spanyol jezsuita rétorikájának az 
áttekintése.86

■■
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I' Mielőtt azonban erre rátérnénk, a 16-18. század rétorikai irányait 
vizsgálva, s az iskolai oktatás felekezeti jellegét is tekintetbe véve - Bartók 
István összefoglaló tanulmánya alapján - a következő irányzatokat és 
iskolákat kell figyelembe vennünk:

1. Katolikus oktatás - melynek csaknem kizárólagos tankönyve a 
spanyol jezsuita Cyprianus Soarius (Soarez) kompendiuma, a De arte 

rhetorica libri trés. Első kiadása 1562-ből ismert, és a 19. század közepéig 
kétszáznál többször nyomtatták újra, nálunk is jónéhányszor, különösen az 
1700-as években.87

2. Az evangélikus iskola rétorikaoktatásának tankönyvei az antikizáló 
humanista hagyományokra építő Melanchton kompendiumaira épültek.

3. A reformátusoknál a század legelterjedtebb rétorikakönyvei Vossius 
(Voss) nevéhez fűződnek, ki részletesen kimunkált kompendiumát 
középiskolai használatra is alkalmassá tette. Magyarországon nagy 
népszerűségnek örvendett, s jónéhány kiadása látott napvilágot.

4. A rétorikai gondolkodás történetének érdekes fejezetét képezi a 
rámista szemlélet. Ramus ugyanis - módosítva a humán tudományok

Г-
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. klasszikus humanista rendszerét — a retorikák hagyományos ötös felosztása 
(invenció, diszpozíció, elokúció, pronunciáció, memória) helyett csupán az 
elucutiót és a pronuntiatiót tekintette a felosztás alapjának. Rendszere 
először 1548-ban jelent meg.

5. A rámista indíttatású szinkretizmus képviselői elégtelennek érezve 
a dichotón rendszert, az elocutiót két részre (rétorika és oratória) osztva a

89

rámista indíttatású retorikához kapcsolták az invention és a dispositiót 
tartalmazó oratóriát. Ezzel részben visszaállították a teljes konstrukciót. 

Mindezzel részben azt kívántuk érzékeltetni
90

elfogadva és
megerősítve a szakirodalom állítását —, hogy a 17-18. század túlrétorizált 
szemlélete az irodalmi tudatot is meghatározta, s ezek a sokban hasonló, 
azonos elven működő, főként a szónoki díszítésre és az ékes beszéd 
technikájának túlsúlyára összpontosító rétorikák egyben irodalomelméletet 
is jelentettek, bár nem feledkezhetünk meg arról, hogy mellettünk általában 
ugyanazon szerzők a poétikaelméletet is kidolgozták, természetesen 
rétorikai koncepciójuk függvényében.91 így tehát az irodalomelmélet 
szempontjából nem ezen rétorikák kizárólagosságáról, hanem az 
irodalomtudatot meghatározó determinációjáról beszélhetünk. Ennek 
módozatát abban mérhetjük le, hogy ezen kompendiumok és a bennük 
megtestesülő rétorikai áramlatok elsősorban a beszéd művészi jellegű 
kidolgozottságát tartják szem előtt (melyhez sokszor nem is járul tényleges 
gyakorlat) csakúgy, mint a későrómai rétorikusok, s ezzel a rétorikát az 
irodalomelmélet felé hajtják. A fent említett áramlatok elméletíróinál 
ugyanis szinte kivétel nélkül megnő az elocutio szerepe (pl. Vossiusnál 
vagy a ramusi retorikában, hol különösen hangsúlyos). A beszéd és a 
szöveg struktúrális megközelítése alapján kevés különbség mutatkozik a 
szónoklat és a költészet között, hiszen a rétorika mellett a poétika is néhol 
egyenesen narratív jellegű (cselekménysorozatokat bemutató) műfajok 
tartalmi és struktúrális tulajdonságaival foglalkozik.92 A rétorikai beszédnek 
ugyancsak megvannak a fajtái, valamint szerkesztettségének jellemzői. 
Ameddig azonban a szónoklat a kifelé mutató narratív elemekre koncentrál, 
addig a költészet (és az irodalmi mű, a költemény) belső alkatát tekintve 
nyelvileg erősebben megformált. Ezért az oktatásban közel esik egymáshoz 
funkciójuk, hiszen a minták tanulmányozásával és utánzásával (imitatio) 
mindkettő a struktúrális cselekményelemzés oldaláról közelíthető meg. 
Ebből a szempontból, ha nem engedi meg az antik példáktól való, egyes 
esetben csakugyan magas értékű művek utánzását, szinte korlátlanul a 
klasszicizálás érvényesül mind a rétorikai, mind pedig a poétikai
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kompendiumokban. Az egyes korok eszmeiségével való feltöltődés hozhat 
bennük létre módosulásokat (1. pl. a 17. századi egyházi retorikák 
megjelenését93), de az ettől való elfordulás a retorika és a poétika 
vonatkozásában a reprezentáció szempontjából fontosabbnak ítélt retorika 
helyett a poétika felé irányíthatja a szellemet, s fontossága az elocutio 
felerősödő gyönyörködtető funkciója miatt a retorikával szemben nőhet.

Az irodalmi jellegű rétorikakönyvek, melyek tehát mintegy az 
irodalomtudomány és -elmélet egyik oldalát jelentették, többféle 
kidolgozottságukkal, sok kiadásukkal, hol a kiadók sokszor bővítéseket és 
szűkítéseket, átdolgozásukkal pedig szemléletváltást hajtottak végre a 16. 
és a 18. század közötti időszakban, mely a stílustörténet szempontjából a 
barokk és a klasszicizmus időszaka, sokféle ízlés hordozói lehettek.

фí-

Alapvetően azonban a klasszikus struktúrák irányából közeledtek korukhoz, 
s annak figyelembevételével határozták meg eszményüket, funkcionálisan 
pedig az antik humanitasi. Mindezek megfontolásával azt mondhatjuk, hogy 
a barokk korszak klasszicizáló, antikizáló, rétorizáló folyamatait tekintve, 
s az alkotási folyamatra és annak gyakorlatára figyelve, nincs olyan éles 
különbség ebből a szempontból a barokk és a klasszicizmus között. Mindezt 
részben az elméleti iskolai oktatás azon vonatkozása is erősíti, mely 
tisztultabb, klasszicizáló műveinek előzményét látja 
szempontból is erre támaszkodik — a 17. századi művekben. Az ezt követő 

gyakorlatot a barokk világkép elemeinek megtartásával barokk 
klassziciznusndk nevezhetjük. Ez a költői gyakorlat mintakövetésében antik 
és túlrétorizált. Ezen azt a szemléletet értjük, melyben a kitágult rétorika 
az „összes olyan nyelvi alakban jelentkező művelet rendszerezése és 
tárháza, amelynek ismerete mindennemű beszélő és író, olvasó (beszédet, 
szöveget) hallgató ember számára egyaránt hasznos.

Ugyanakkor a barokk (és a reneszánsz) az anyanyelvi mintát követő 
műszemléletében - mely művészi szempontból a kiválasztott alkotások és 
alkotók vonatkozásában (pl.Pázmány Péter) lehet ugyanolyan fennkölt, mint 
az antik minta — jelentkeznek a klasszicizáló tendenciákhoz képest olyan 
„fellazulások”, ahol a versírói módszerben és a stílusban „antikos és 
köznapi képekkel, olcsó hasonlatokkal teletömött, néha játékos, többnyire 
nehézkes és pedáns barokk.”95 Ez érvényesül a 18. század végi magyar 
nyelvű versírói gyakorlatban is, ezért érezzük a század nemesi (és plebejus) 
nemzeti nyelven verselő költőinél egyaránt a barokkos foszlányokat. Ebből 
a folyamatból Berzsenyi Dániel vagy Ungvámémeti Tóth László tud majd 
a magas költészet szintjén kilépni.96

Г

és elméleti
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Ennek figyelembevételével mondhatjuk, nem mellőzve bizonyos 
oktatásmetodikai szempontokat sem, hogy a népszerű, az egyes 
irányzatokhoz csak lazán kötődő, s azokban struktúráiisan szinte egymásra 
épülő rétorikakönyvek legcélszerűbb és legtisztább változata, mikor az első 
lépcsőben a szemléleti kérdésektől lecsupaszítva, táblázatos formában 
jelentek meg, melyekhez aztán a kiadások és az átdolgozások folyamán a 
korízlésnek és az esztétikai változásoknak megfelelően bő magyarázatokat 
és példatárat fűzhettek. Az egyszerűsített változatok a rétorikai és a poétikai 
elméleti irodalomban egyaránt a korelemektől való megtisztítást és az antik 
minta elsődlegességének hangsúlyozását tűzték ki célul. Ebből a 
szempontból tekinthetjük át az iskolai oktatásban igen népszerű, sokat 
kiadott és kommentált Soarez rétorikáját, melynek kiadásában a táblázatos 
forma vált általánossá. Hasonló mondható el azonban a protestáns Vossius, 
később pedig a népszerű Freyerus kézikönyveiről is.97 Mivel többé-kevésbé 
- jezsuita és protestáns oldalról egyaránt - egymásra épülő, igen hasonló 
rendszerekről van szó, a rétorizáló szemlélet működése szempontjából 
Soarez rétorikájának lecsupaszított változatát, azaz a táblázatokat 
tekintenénk át egészen (majd részben érintve Vossius, Freyerus, az 1787-es 
Institutiones, valamint részletesebben Grigely József művét) abból a 
szempontból, hogy a rétorikát milyen értelemben és mélységben 
tekinthetjük a poétikaelmélet részének, s a szemléleti kérdések mily 
mértékben fognak visszaköszönni az igen sokszor a rétorika mellett a 
költészet elméletét is megíró szerzőknél, amilyen a rendszer szempontjából 
pl. Vossiusnál és Grigely Józsefnél is megtalálható. Ennélfogva tehát a 
klasszikus irodalomelmélet fogalomtárát és szabályait a rétorika és a poétika 
együtt szolgálták.

Soarez (Cyprianus Soarius) portugál jezsuita rétorikájának rövid 
tárgyalását a 17. századi műveltségi viszonyokkal foglalkozó szakirodalom 
sem kerülhette meg. Bitskey István Pázmány Péter rétorikai műveltsége 
kapcsán tekintette át a művet, Bán Imre pedig sokrétű magyarországi 
kiadásaival, s azok jellegével és szemléletével foglalkozott.99

Soarez 1560 táján megjelent rétorikai műve {De arte rhetorica libri 
trés ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano deprompti) a címben is jelzett 
arisztotelészi-cicerói-quintilianusi „szentháromságra” épül. Mindezek 
mellett a kis terjedelmű kézikönyv sikerét az okozta, hogy valószínűen 
Ludovicus Carbo táblázatos formába rendezte, mely mind módszertani, 
mind a rétorikaelmélet megközelítésének stílustörténeti szempontjából új ítást 
jelentett, s főként ez utóbbit figyelembe véve alkalmassá vált arra, hogy a
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táblázatokhoz csatolt magyarázatos részekben a különféle esztétikai jellegű 
ízlésirányok megférjenek anélkül, hogy az elmélet lecsupaszított, antik 
vonatkozású alapjait és elképzeléseit befolyásolnák. Műve tehát így őrizte 
meg a különböző stílustörténeti korokban népszerűségét és oktathatóságát, 
hiszen kompendiumában a nagy számú átdolgozás során a szigorú 
skolasztika és a klasszicista ízlés egyaránt érvényesül, 
táblázatok rövid áttekintése arra ad alkalmat, hogy az irodalomelmélet 
szolgálatába szegődött rétorika, azaz az irodalom rétorikai funkciójú 
működésének alapelemeit áttekinthessük.

A rétorikai és poétikai összefoglalókban megszokott módon Soarez 
kézikönyve is az alapfogalmak tisztázásával indul. A rétorikát 
hagyományosan vagy mint a meggyőzés művészetét {ars persuadendi) vagy 
mint az ékesszólás tanát {ars bene dicendi) szokták definiálni. Az első 

definíció értelmében a szónoklattanban megnő az inventio szerepe, a 
második esetben viszont az elocutio jelentősége növekszik meg, s ezzel a 
rétorikai mű a beszéd díszítettségét hangsúlyozva a költészet rétorizálása, 
azaz a beszéd esztétikumára figyelő, irodalmi jellegű, vagy legalábbis azon 
„beszédfajták” külső megértését is lehetővé tevő elméleti könyvként 
értelmezhető. Egyébként ezt hangsúlyozza az elocutióra épülő ramusi 
rétorika is.

Jr*

100 A Carbo-féle

így van ez Soarez művében is, ki a rétorikát est Ars, vei doctrina bene 
dicendi-ként határozza meg (I/l.)101, s az összefoglaló táblázatok 
legterjedelmesebb részét nála az elocutio adja. A definíció további elemei 
szintén sokat árulnak el szemléletéből. Ugyanis azt tartja, hogy mivel 
egyesek meggondolatlanul, mások csalárdul beszélnek, szükséges azokat is 
megismerni, akik jobban szövik a beszéd fonalát. A helyes beszéd 
(benedicere) pedig a kiválóan szerkesztett mondatokból és az igen jól 
megválasztott szavakból (est optimis sententiis verbisque lectissimis dicere) 

tevődik össze. A poétikával és a poézissel is közös eloquentia-szemlélet 
méltóságáról (dignitas) szólva elmondja, hogy semmit sem kedvesebb 
hallani, mint a felékesített beszéd szavait és mondatait. A hasznossága 
(utilitas) sem kérdőjelezhető meg, hiszen erényekre buzdít, távol tart a 
bűnöktől, dicséri a jókat, feddi a gonoszokat, vigasztalja az elesetteket 
(I./2.). Anyaga mindaz, amit a disputatióbabe lehet illeszteni (I./3.).

A további fejezetekben (I./4-5.) a beszédet létrehozó okok 
vizsgálatából adódóan a szokásos beszédfajták hármas felosztása 
következik. Ide tartozik a törvényszéki beszéd (iudiciale genus), melynek 
feladata a vádolás és a védelem (accusatio, defensio), célja a büntetés vagy
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a felmentés (punitio, impunitio), és szigorúságot vagy jóindulatot mutat be. 
A második fajta a tanácskozó beszéd (genus deliberativum), mely rábeszél 
vagy eltántorít (suasio et disuasio), célja a hasznosság és a kár 
megmutatása, mozgatója a remény vagy a visszarettentés (spes, 
reformidatio). Végül a harmadik fajta a feldíszítő (genus exomans), 
felékesítő beszédfajta, melynek elnevezése más rétorikákban genus 
demonstrativum vagy epidicticum, azaz bemutató beszédmód. Feladata és 
célja a dicséreten keresztül a hírnév, a feddés által pedig a rútság 
bemutatása. Indíttatását mégis a gyönyörködtetés (delectatio) határozza 
meg.

A poétikák az irodalom fő funkcióját főként a gyönyörködtetésben 
határozzák meg, így az irodalomelméleti gondolkodáshoz az erősen 

elocutio-központú epideiktikus beszédtípus áll a legközelebb, melynek 
összefüggését a szakirodalom is hangsúlyozza, mikor „a nem annyira 
érvelő, mint inkább díszítő, stílusvirágokban, alakzatokban bővelkedő fajtái, 
és az ókori költészet meghatározott társadalmi alakzatra írt, ünnepi és 
(általában) dicsőítő műfajai” között összefüggést lát. 
irodalmi (költői) szöveg így egyaránt epideiktikus jellegű, melynek közös 
tulajdonsága a gyönyörködtetés, melyeket a szintén közös grammatikai 
alapról lehet megközelíteni, hol a nyelvi szerkesztettség által egyaránt 
létrejöhet szónoki és költői mű. Az utóbbi fő sajátossága ebben a 
szemléletben a mértékkel való megkötöttsége. A költészetnek a rétorikából 
levezethető efféle megközelítése a latin humanitás poétikáinak erős 
jellemzője, mely
epideiktikusságán alapszik. E rétorizáló szemlélet jellegéről így ír 
Lausberg: „Sowohl das virtuose Element (Гart pour l’art) als auch die 

Auswahl der Redegegenstände lassen das genus demonstrativum in die Nähe 
der Poesie rücken, von der es sich letzlich nur durch das Fehlen der 
metrischen Form unterscheidet. Die Einwirkungen sind wechselseitig, 
indem das genus demonstrativum die Technik der überkommenen Poesie 
übernimmt und seinerseits die in der Redekunst detailliert ausgebildete 
Technik wieder der Poesie als Instrument übergibt (Mint ahogy a művészi 
alkotóelemek, úgy a beszédtárgy kiválasztása is a bemutató beszédet a 
költészet közelébe mozdítják, amitől eddig csak a metrikus forma hiánya 
miatt különbözött. A hatás kölcsönös, amiben is a bemutató beszéd a ráható 
költészet technikáját átveszi, és a maga részéről a beszédművészetben 
részletesen kidolgozott technikát a költészetnek eszközként adja át.).

Ez a szemlélet tehát a latin humanitás rétorikáiba és poétikáiba az

102 A szónoki és az

mint láttuk a beszédfajta azonosságán,
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antik elmélet alapján lopózott, hiszen Hermogeriész szerint Homéroszt és 
általában a költőket epideiktikus íróknak kell tekinteni, Himériosz, a 4.

ÍV,

században élt szofista pedig kizárólag prozódiai, verstani különbségeket 
ismert el a költészet és a szónoklat között.104

Soarez táblázatos rétorikakönyvének további fejezeteit vizsgálva a 

következőkben a rétorika hagyományos öt fokozatú felosztását (inventio, 
dispositio, elocutio, memória et pronuntiatio) közli (I./7.). A részek közül, 
mint említettük, az elocutio szerepe a legfontosabb, mely egyébként a 
legterjedelmesebb részt alkotja művében, ugyanakkor a rétorikát az 
irodalom felöl nézve a mű létrehozására vonatkozóan az inventiónak és a
disposition^ (elrendezés) is fontos szerepe van. E három fontos elem 
alkotja művének nagy részét, s csak mellékesen említi meg az elocutio 

tárgyalásakor a memóriái és a pronuntiatiot.
Az inventio (qua est excogitatio rerum verarum aut verisimilium, qua 

questionemprobabilem reddant) definíciójában érintett elemeket (pl.: verus 
— verisimilis) a poétikák is tárgyalják, mint ahogy az ékesszólás 
elsajátításának módjairól (ars-exertatio-imitatio) is szólnak (I./8-11.). 
Különös figyelmet érdemel az imitatio kérdése, melyet pl. Vossius egész 
könyvben fejteget.105 Az arisztotelészi miméziselméletre épülő humanitás
stúdiumok gyakorlata szerint Soareznél ez kettős, mely a beszéd és a 
cselekvés utánzásán alapul. A következőket írja: „Imitatio est duplex. 
Altera Orationis, de qua dictum est. Altera Actionis, qua omnis deformitás 
in agendo removetur (Az utánzás kettős. Egyrészt a beszédé, melyről 
szóltunk. Másrészt a cselekvésé, hol minden rútság a cselekvésből 
eltávolíttatik).

A tizenkettedik fejezet (caput XII.) még egyszer visszatér az inventio
»106

meghatározására, majd az e tárgykörhöz szükséges alapfogalmak 
bemutatása következik. Szól a szónoki beszéd tartalmáról (argumentum, 
argumentation az orator meghatározásáról, az elrendezés részeiről (de 
partium distributione) és egyéb más jellemzőkről.

A dispositio az invencióval létrehozott téma elrendezése: „est rerum 

inventarum in ordinem distributio.

107

»108 Részei: Exordium — bevezetés, mely 
közli az indítékot. Narratio — elbeszélés és confirmatio — megerősítés, 
melyek tanítanak. Peroratio — befejezés, mellyel az indíték (motus) lezárul 
(II./11.). Mindezek megfelelnek a narratív jellegű műfajok szerkezeti 
elrendezettségének. A dispositio tárgyalását a továbbiakban a poétikai 
művek szerkezetét is taglaló részek kifejtése képezi. Említést tesz az
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exordium felépítéséről, a létrehozó okokról, hibáiról, jellemzőiről stb. 
(II./3-6.). A diszpozíció fő része azonban a narratio (és a confirmatio), 
mely a dolgok kifejtésén (rerum explicatio) alapul, s a következő 
követelményeknek kell teljesülniük: Brevitas

■

rövidség, melynek 
következtében a beszéd egyszerű szavakból és kifejezésekből áll, mégsem 
dísztelen és kidolgozatlan. Perspicuitas 
közhasználatú szavak alkalmazása és az időrendiség a jellemzője. Végül a 
probabilitas — hihetőség, amely többek között a régi becsületességet, a 
beszéd igazságát s az igaz életet jelenti. Ezen kívül legyen még kedves és 
hízelgő (iucunda et suavis), melyet a csodálatkeltéssel, a kíváncsisággal, a 
lélek érzelmeivel, a szereplők párbeszédével, színekkel és vidámsággal 
tudunk elérni (II./8.).

A második rész hátralévő részében bemutatja még a megerősítést, 
majd a perállást (status) s annak jellemzőit (II./10-25.), aztán a peroratio 

tulajdonságairól szól. Az két részből áll: Amplificatio — hatásos fokozás, 
melyben meg kell jeleníteni az összes érzelmet, valamint a leleplezésnek 
minden forrását itt kell újból előtárni úgy, hogy az ellenfelek 
lelepleződjenek. Argumentandi ratio - a bizonyítás megokolása, melyben 
a távollévő dolgok képei megerősödnek, valamint megismétlődik a főtétel; 
ne úgy azonban, hogy egy másik beszédnek lássék. A variatio elvének 
figyelembevételével meg kell ismételni kellő hangsúllyal a főbb 
mondatokat, de az előszámlálásban el kell kerülni a memória fitogtatását.

az alkalmas szavaknak és

világosság, melynek a

109

Az elocutio Cicerót idézne
mondatoknak az invencióhoz való alkalmazása: „est idoneorum verborum, 
et sententiarum ad inventionem accomodatio” (I./7.).

Az elocutiót Cicero (De or. I. 31. 142.) és az őt követő rétorikák a 
beszéddel való felöltöztetésnek és felékesítésnek — vestire atque omare — 
is tartották, mely az ékesszólás mindkét fajtájára (poétika - rétorika) 
jellemző volt. Soareznél ezt a megállapítást nem olvassuk, ő Quintilianus 
definícióját ismétli táblázatában: „Eloqui autem est, omnia, quae mente 
conceperis, promere, atque ad audientes proferre (Ékesen szólni pedig az, 
hogy mindazt, amit elgondolsz, kinyilvánítod, és a hallgatóknak 

elmondod.).
A beszéd felékesítésének (omatus) módjai között a tekintély ességet, 

kedvességet, kiműveltséget, szabatosságot és acsodálatraméltóságot (gravis, 
suavis, erudita, liberális, admirabilis) említi. Mivel a dolgok bősége 
szóbőséget is eredményez, egyszerű és összetett módon lehet azokkal bánni 
(III./3-4.). Az egyszerű szavak (verba simplicia) természetes díszítettséget

uo

»in
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eredményeznek, az összhangzásra és a mértékletességre kell figyelni. A 
magán- és mássalhangzók helyes arányára is kell ügyelni. A szavak, 
melyeket a szónok a beszéd feldíszítésére használ, szokatlanok, 
megújítottak vagy átvitt értelműek (inusitata, novata, translata). Szokatlan 
szóhasználaton az ősi és a régebbi keletű szavak alkalmazását kell érteni, 
melyben egyedülálló Vergilius. Ennek alkalmazásában ugyanis szabadabbak 
a költők, mint a szónokok. így a szónoki beszédben a költői szóhasználat 
a fenséget képes kifejezni (III./6.). Az új szavakat is általában a költők 
találják ki a szóhasználat különféle módjait alkalmazva (III./7.).

A translatio hozza létre a trópusok at (III./8.), hol a szó vagy a beszéd 
jelentése változik meg. A szavakat tekintve a szókép lehet metafora, 
synecdoché stb., a beszéd szintjén pedig allegória, periphrasis stb., 
összesen tizenegy, hét négyes osztásban.

A következőkben ezt a tizenegy szóképet részletezi példákkal is 
megvilágítva: A metafora (latinul translatio) hasonlatosságon alapuló 
szókép, a közös tulajdonság alapján végrehajtott átvitel, melynek négy 

lehetőségét sorolja fel (III./9-10.). A synecdoché, vagyis intellectio, a rész
egész, nem-faj felcserélése, a metonímia pedig az ok-okozati átvitel. Az 

ontonomasia vagyis pronominatio a név helyettesítése — pl. Romanae 
eloquentiaeprinceps nem más, mint Cicero. Az onomatopoeia hangutánzást 
(nominatio) jelent, melyet a görögök gyakrabban használtak. A catacresis 
vagyis abusio szóhalmozást takar, a metalipsis pedig olyan átvitel 
(transumptio), mely a szavak felcserélésén alapszik (III./11-16.).

A beszéd szintjén létrejövő szóképek között az allegóriái, az iróniát, 
a perifrázist, a hyperbatont és a hyperbolát említi (III./17-21.).112

A szavak összekapcsolásával (verba coniuncta) keletkeznek az 
alakzatok (figuráé), melyek a beszéd felékesítésének szintén fontos eszközei 
(III./22-24.). Három féle módon jöhetnek létre: adiectióval (hozzátétel), 
detractional (elvétel) és a hasonlatosság alapján (III./25.).

Az adiectiónal létrejövő alakzatok között pl. a repetitiót, conversiót, 
complexiót stb. említi, a detractio esetében pedig pl. a dissolutiót vagy az 

asyndetont (III./26-27.). A harmadik mód a görög paronomasia 
jelenségének felel meg, mely a rokon, de különböző értelmű szó 
(agnominatio) használatát jelenti (III./28.). Végül ebben a témakörben a 
figurák használatának szabályait rögzíti (III./29.), valamint a 
mondatalakzatokat részletezi sok példával világítva meg jellemzőiket 
(III./30.).

. r
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Az elocutióvól szóló fejezet további részében szerkesztési elveket 
tisztáz. A collocatio (elrendezés) akkor lesz a legmegfelelőbb, ha a 
megszerkesztett beszédet összefüggővé, szelíddé és egyforma mértékben 
folyamatossá teszi (III./31.). Két dolog szükséges hozzá: a rend (ordo) és 
a kapcsolat (iunctura). Az előbbit az egyes és szerkesztett 
szókapcsolatoknál figyelhetjük meg, jellemzője pedig a természetesség 
(ordo naturális). A szavak szerkesztésének kapcsolatán a jóhangzást érti; pl. 
elkerülendő, hogy kemény hangok és az s vagy az x találkozzanak (III./32- 

33.).
A szóhasználat módjáról szólva tér rá a ritmikus beszéd használatának 

kérdésére és szabályaira (oratio numerosa), s még az alapvető verslábakat 
is közli, csakúgy, mint Cicero A szónok című művében (III./35-39.).

Végül a periódusok szerkesztéséről szól, s a mondatrészek . 
elhelyezésének kérdését taglalja (III./41-44.).

A témát lezárva összefoglaló táblázat szemlélteti a beszéd három 
fajtájának ismérveit, melynek tulajdonságai között a költészetre jellemző 
gyönyörködtetést és tanítást (docere et delectare) is említi (III./51.).

Az elocutióvól szóló rész utolsó táblázatai említik meg az ötfokozatú 
beosztás szerint a rétorika másik két részét, a memóriái (III./52-55.) és a 

pronuntiatiót (III./56.), hol még külön a gesztusokról is szól (III./58.).
A táblázatok után azok részletes kifejtése következik a második 

részben, melynek ismertetése — különösen, ha a szöveges részek szemléleti 
eltéréseit is tekintetbe vesszük - már nem feladatunk. További célunk
azonban az e táblázatokban is bemutatott, s az irodalomtudatba beivódó 
rétorikai rendszer, s főként annak az elméleti poétikákhoz felhasznált 
jellemzőinek további vizsgálata néhány rétorikai műben, melyek számára 
ez a táblázatosán megjelenő, s mintegy 1562 és 1836 között 207 kiadást 
megért mű bizonyára mintául szolgálhatott főként a jezsuita iskolákban, 
hiszen használatát az 1586-os Ratio Studiorum is ajánlotta. így a 

következőkben e vázlatosan ismertetett rendszert alapnak tekintve a 
mostmár főként a poétikatudat szempontjából fontosnak tartott és felhasznált 
rétorikai elemekre és jellemzőkre irányítjuk figyelmünket azon rétorikai 
munkák vonatkozásában, melyek a 18. században és a 19. század elején 
fontos szerepet játszottak az iskolai oktatásban.

Itt kell megemlítenünk protestáns oldalról a latin nyelvű humanitás 
poézisét és poétikai szemléletét is alakító és hordozó rétorikák között a 
debreceni kollégiumban valószínűleg Csokonai Vitéz Mihály által használt 
Hieronymus Freyerus (Freyer) Oratoriáját, melynek áttekinthetőségét

vv
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szintén összefoglaló táblázatok segítették.113 A tartalmi vonatkozásokat
illetően azonban alapvetően eltér Soarez ismertetett művétől. Érdemes lesz 

tehát felidézni a mű néhány sajátosságát.
A főleg a Csokonai életművel foglalkozó szakirodalom a debreceni 

kollégium humanitás-osztályainak fontos tankönyveként említi Freyerusnak, 
a halai királyi iskolák inspectorának a művét.114 Debrecenben számos 
kiadásá jelent meg (1742, 1752115, 1777), s nagy népszerűségnek örvendett. 
Annál is inkább, mert a körültekintő debreceni kiadó (Margitai János) egész 
oldalakat hagyott szabadon kiadásában, hogy helyet adjon a jegyzetelésnek. 
Freyerus is igyekezett a megtanítandó ismereteket táblázatokba rendezni, 
kompendiuma azonban Soarez művénél egyszerűbb formátumú, valamint 
szerkesztésében és a tartalmi vonatkozásokat illetően is eltéréseket
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láthatunk. A különbözőség mennyiségi mutatóival kapcsolatban azt 
jegyezhetjük meg, hogy Soarez mintegy hatvannégy oldalnyi, szinte 
mindenre kiterjedő táblázataival szemben, melyeket több száz oldal 
magyarázat követ, Freyerus munkája a magyarázatokkal mindössze 
nyolcvan oldal. Az egyszerűsítés és az egyszerűsödés tehát szembetűnő, 
ami tartalmi változtatásokkal is jár. Vizsgáljuk meg a következőkben a mű 
fő fejezeteit és szerkezetét.

Az összefoglalót fellapozva nyilvánvaló, hogy Freyerus könyve nem 
csupán az oratória elméletét igyekezett elsajátíttatni, hanem gazdag 
példatárat és gyakorlatokat is közölt.

A szónoklattan általános áttekintése (conspectus oratoriae generalis) 
című rész adja meg a definíciót — Oratória est facultas bene, ornate, et 
copiose dicendi —, majd a Propedeutica a mondatok megszerkesztésének 
tanát tekinti át.116 A dogmatikai rész kezd hozzá a rétorika három fő 

részének, az inventiónak, a dispositionsik és az elocutiónak a bemutatásához 
(caput I. И. III.)

Az inventio két dolgot vizsgál: a témát (materia sive thema ipsum) és 

a téma tartalmát (argumenta thematis). Az előbbi lehet rétorikus jellegű - 
ex quo sermo habetur — és hermeneutikus - in quo sermo habetur. A téma 
tartalma lehet tanító, rábeszélő, vigasztaló és megindító - docentia, 
persuadentia, conciliantia, commoventia. A továbbiakban az invenció 
forrásait is bemutatja.117

A disposido tárgyalásánál kétség kívül első helyre helyezi a chria 
bemutatását és az erre vonatkozó szerkesztési elvek ismertetését, melyet a 
Csokonai költészetével foglalkozó szakirodalom a versszerkesztés fontos 
elemeként említ a debreceni költő poézisét illetően. 118 A chria
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szerkesztésénél ugyanis négy mozzanat érvényesül: a protasis (tétel), az 
aitologia (okmagyarázat), az amplificatio (bővítés) és a conclusio (zárlat), 
melyeket könnyű felfedezni a Csokonai versgyakorlatokban.119 A fejezet 
azonban sokkal színesebb, minthogy csupán a chria szerkesztési elveit 
tekintené mérvadónak, hiszen szó esik itt a thesisQkról és a hypothesisekiől, 
a szónoki szillogizmusról, s magáról a beszédről (oratio) s a 
beszédszerkesztés elveiről, melyeket a fiatal Csokonai versgyakorlataiban 
ugyanolyan vehemenciával kereshetünk. Az utóbbi négyes eleme ugyanis 
az exordium, a propositio, a tractatio és a conclusio. Ennek az sem mond 
ellent, hogy a chriasztikus szerkesztés a szónoklattanban Quintilianus óta 
megkövetelt séma volt, melyet a kötött eloquentiára is alkalmaztak.

Végül a harmadik rész az elocutio, hol annak requisitumai között a 
grammatikák és stilisztikák követelményeiből jól ismert puritast, 
perspicuitast, elegantiát és dignitast említi. Itt sorolja fel (Sectio III. 2. 
Variatio Rhetorica) a trópusokat és figurákat is, melyeket aztán 
példasorokkal világít meg és gyakoroltat.12'

Az utolsó nagy rész (Pars III. Sive Practica de usu eloquentiae) az 
ékesszólás gyakorlati alkalmazását mutatja be. Külön szól az iskolai, 
politikai, egyházi és az általános használatról és gyakorlatáról. Ez utóbbihoz 
sorolja a leveleket (epistulae), a parentáliákat, a panegyricusokat, az 
életrajzokat (curricula vitae), a leírásokat (inscriptiones) és a verseket 
(kiemelés tőlem T.S.), melyekről a következőket írja: „Carmina sunt 
sermones ligati, numeris suis ac mensura certa constantes (a versek kötött 
beszédek, sajátos sorokban és biztos versmértékben állók).” Az ehhez 
fűzött magyarázatának l.§-ában az eloquentia e fajtájában keresendő 
inventio, dispositio és elocutio sajátosságait hangsúlyozza, majd a jezsuita 
Masenius a kötött eloquentiáről értekező Palciestrájához utasít.122 A 2.§ 
pedig a régi és az új költők antológiájának tanulmányozását ajánlja. E 
megjegyzések — de maga a mű is — jó példái a rétorika alá rendelt 
költészet és versfelfogás megnyilvánulásának, mely alól sem az iíjú 
Csokonai, sem az érett Vörösmarty költői gyakorlata nem volt kivétel.

Itt kell megemlítenünk a protestáns iskolákban szintén használatos 
Vossius tankönyvét (Vossi rhetorice contracta), mely igen nagy 
népszerűségnek örvendett, és számos kiadást ért meg Magyarországon.123 
Bán Imre könyvében főleg a magyarországi kiadásaival foglalkozott. 
Ismertetéséből a Soareznél megismert rendszerű és módszerű rétorikai 
munkáról kapunk ízelítőt.124

A katolikus (főleg jezsuita rendszerű) rétorikák közül a 18. századi
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100



vonatkozásokat figyelembe véve szempontunkból kiemelendő a Budán és 
Nagyszombatban kiadott 1787-es Insíitutiones ad eloquentiam című 
kompendium, mely egyaránt tárgyalta a szabad és kötött beszéd, azaz a 
rétorika és a poétika tanításának ismereteit. Poétikai fejezetéről másutt már 
szóltunk, megemlítve, hogy főként a munkához csatolt, s a német 
költészetet tárgyaló függeléke alapján {Anhang von der deutschen 
Dichtkunst) német származású szerzőt feltételezhetünk.125 Munkánk a 
költészeti összefoglalókat tárgyaló fejezetével még visszatérünk e 
kompendium poétikai részére, hiszen a poézis elméletét tárgyaló 
fejezeteinek rétorikus szemlélete a mű didaktikumából ered, amelynek 
alapja az arisztotelészi műszemlélet beszédelve.

A munka szónoklattani fejezeteiről szólva azt állapíthatjuk meg, hogy 
ez a kompendium is követi a rétorikai művek szokásos felosztását, a 
fejezetek sorrendje azonban sajátságos: az irodalmi jelleg súlyának 
következtében ugyanis az ötös felosztású, valójában azonban csak három 
fejezetre (inventio, dispositio, elocutio) osztott rétorikai műnél az elocutio 
kerül az első helyre. Ennél a rétorikai összefoglalónál a fentebb említett 
művekkel való azonosságokat tekintve itt csupán az elocutio rövid 
bemutatására fogunk vállalkozni.

A szemlélet szempontjából figyelemreméltó, hogy az egységes 
eloquentia-tlméletben gondolkodó szerző oratóriát és poétikái tárgyaló 
műve teljesen azonos felépítésű.
prolegomenis — két §-a elengedhetetlen alapismereteket közöl. Az oratória 
már más művekből is ismert definíciói (ars et disciplina benedicendi; est 
facultas copiose, perspicue omateque dicendi, melyeknek antik szerzőit már 
megneveztük) után a szónoklat céljáról feladatáról, részeiről és fajtáiról 
foglalja össze az ismereteket, majd elsajátításának módjait és eszközeit 
(natura, ars, exertatio, imitatio) mutatja be (l.§). A legfőbb helyre mégis 

az imitatio kérdése kerül, mely a humanitás-alapú elméletek fő kérdése. 
Meghatározása a következő: „facultas alicujus auctoris stilum ejusque 
ideám sine plagii suspicione exprimendi (valamely írói példakép stílusra és 
eszmére vonatkozó utánzásának a lehetősége a gondolatorzás gyanúja 
nélkül).”

“4 ' *

:
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126 A bevezető rész Tractatio de

Láthatjuk tehát, hogy a klasszicitás két fő jellemzőjét a stílus és az 
eszme követésében jelöli meg, mely utóbbit az antik paideia- gondolat a 
római humanitás-eszmében való megnyilvánulásaként értelmezhetünk. 
Ennek realizációja a koronként feltöltődő erkölcsi tartalmak keresése, 
melyet Arisztotelész alapján az emberi magatartásformák utánzására
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vezethetünk vissza.’27 A rétorika külső sajátosságainak figyelembevételével 
szerzőnk azonban jórészt a stílusra, és helyes alkalmazásának 
megvalósítására koncentrál.Ennek értelmében beszél az ízléses szó- és 
mondathasználat kívánalmairól illetve utánzásáról. így a stílust tekinti 
elsődlegesnek, melynek szemléltetésére számos példáihoz (14-22.). Végül 
az imitatio elsajátításának lépcsőfokait említi, mely megvalósulhat 
olvasással, meditációval, az olvasottak leírásával vagy helyreigazításával 
(23-25.).

Ezután tér át az Institutiones az elocutio bemutatására (Pars I.),
melynek elemei — §-ai — szintén sok hasonlóságot mutatnak a költészeti 
instrukciókat tárgyaló munka fejezeteivel.

Mindenekelőtt Cicero alapján definíciót ad (Idoneorum verborum et 
sententiarum ad rés inventas accomodatio), majd az első fejezet (caput I.) 
a szónoki dallammal/ütemmel de numero oratio — foglalkozik. A 

mértékadó auktor itt is Cicero, hiszen az arany szájú mester A szónok című 
művében nagy teret szentelt e kérdésnek. A szónoki ütem/dallam tehát: 
„modus quidam orationis, qui ex apto syllabarum pedumque ordine 
nascitur, facitque ut iucunda ad aures accidat oratio (27.). 
ugyanez a megfogalmazás olvasható a poétikai instrukciók könyvében is 
azzal a megszorítással, hogy ott a költészet biztos ütemekből való 
építkezését hangsúlyozza, ami a két beszédfajta különbségét is okozza.
Az ütem/dallam megnyilvánulhat a szavakban (l.§) és a mondatokban 
(2.§), melyeket kiterjedt példaanyaggal szemléltet (28-67.).

A következő terjedelmesebb részben (caput II.) a szónoki ékességről
- de ornatu oratorio — foglalja össze a tudnivalókat, mely nem más, mint 
a torpusok és figurák tana. Ebben a fejezetben más rétorikákban (pl Soarez) 
is tárgyalt, s az irodalmi jelleget erősítő szokásos trópusok - metafora és 
allegória, metonímia, szinekdoché, irónia és a kisebb képek: onomatopoeia, 
catachesis, metalepsis,periphrasis, hyperbolé, hyperbaton — bő irodalmi 
ismeretanyaggal való bemutatása történik meg (l.§), majd hasonló 
rendszerrel és rendszerességgel a figurák tana, hol a megszokott módon a 
szó- és a mondatalakzatokat tárgyalja nagy körültekintéssel. A rendezési elv 
a hozzátételen (adiectio) illetve az elvételen (detractio) és a hasonlóságon 
(similitudo) alapul. Mindezek bemutatásához hosszabb-rövidebb idézeteket 
illeszt irodalmi és szónoki szövegekből, ez utóbbit tekintve főleg Cicerótól.

A harmadik fejezet (caput III.) a szónoki bővítés — amplificatio 
oratoria — lehetőségeit veszi számba. E rövid rész meghatározása is cicerói
- gravior quaedam affirmatio, quae motu animorum conciliat in dicendo

»128 Szinte
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és stilisztikai kérdésekkel foglalkozik: azt vizsgálja, hogy a 
nyelvhasználat során a bővítéssel (amplificatio) hogyan érhető el stílushatás. 
Ez részben a szavak, másrészt pedig a dolgok/tárgyak bővítésével — 
amplificatio verborum et rerum — valósítható meg, és mindkettő főleg a 
prózai, szónoki beszédben alkalmazható, de azért nem hiányzik a költői 
megfogalmazásokból sem. A példaanyag is — jórészt Cicero, valamint 
Vergilius és Horatius — ebben a körben mozog. A szavak amplifikációja 
az átvitt értelmű kifejezéseken (per verba translata), a túlzásokon (per verba 
superlata), a szinoním szavak használatán, a nyomatékosabb kifejezéseken 
(per verba graviora et illustriora), a körülírásokon (per periphrasin seu 
circuitionem) és az ismétléseken keresztül jön létre. A dolgok 
amplifikációjánál magát a tárgyat és az egész mondatot kell bővíteni. Erre 

két lehetőség kínálkozik: a halmozás (congeries) és a kifejezések fokozása 
(incrementum). Mindezek ellentéte az extenuatio (kicsinyítő előadás), 
amikor a dolgok nagyságát, méltóságát, tekintélyét, alakját, vagy igazságát 
és valószínűségét csökkentjük (139.). Szól ennek különféle módjairól is, 
majd hosszan idéz Cicero beszédeiből, melyekben a római szónok 
alkalmazta ezt a módozatot (139-143.).

A negyedik fejezet (caput IV.) közvetlenül a stílus tárgyalását tűzi ki. 
Meghatározása — Certa quaedam orationis conformatio ad mentem 
scribentis et rés scriptas attemperata; vagyis: a beszédnek az író 
gondolkodásmódjához és a leírt dolgokhoz alkalmazott biztos képzése - az 
Institutiones költészetről szóló könyvében is ugyanez, melyet tehát a költői 
stílusra szintén lehet alkalmazni.130 Szokás szerint három stílusszintet

fidem
ш

(simplex, mediocris, sublimis) tárgyal, nem egyszer költői szövegeket (pl. 
Vergiliust) idézve példaként, majd röviden az attikai, rhodoszi, ázsiai és a 
lakonikus stílus bemutatása következik, melyek a szónoklatnál 
alkalmazhatók (151-153.). Mint jeleztük a stílusról szóló fejezet az 

Institutiones poeticáé című kompendiumnak ugyancsak fontos fejezete, 
melyet még a költői és szónoki stílus összehasonlításával {De stili poetico 
ab oratoria differentia) is kiegészít.131

Figyelemreméltó az elocutio bemutatását lezáró ötödik fejezet (caput 
V.) témája, melyben a szónoki előgyakorlatnak szánt kisebb prózai 
műfajokat, illetve a beszédbe beilleszthető, a művészi szerkesztést elősegítő 
eszközöket mutat be. Ezek egy része — fabula, narratio, descriptio — a 
grammatikákhoz tartozó stilisztikai könyvekben is megtalálhatók, itt pedig 
a poétika rétorikát segítő propedeutikus szerepéről árulkodnak úgy, hogy 
közben a poétikai műfajok értését és kezelését tűzik ki célul. Ezeken a
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műfajokon ugyanis jól gyakorolható a prózai szerkesztés, és alkalmazhatók 
a szónoki beszédnél.

Aphtonius ezeket nevezte progymnasmatikiis ismereteknek, szerzőnk 
azonban a praeexercitamentum kifejezést alkalmazza (minkettő egyébként 
elő gyakorlatot jelent), melyek a következők lehetnek: fabula, narratio, 
chria, sententia, confutatio, confirmation locus communis, laudatio, 
vituperation comparatio, epopoeia, discriptio, caussa, promulgatio legis 
(155.). Ezek többségét bemutatja, részletezésüktől azonban eltekintünk, 
mivel az 1787-es Institutiones poeticae-bő\ kimutathatóan sokat merítő 
Grigely József az Institutiones oratoriae ezen elemeit Oratoriájában szintén 
felhasználta, így kifejtésükre majd ott vállalkozunk.

A tizennégy progymnasmatikus elem közül afabula (quae oratio falsa
veritatem effingens) és a narratio (quae rei gestae vei quasi gestae 
expositio) az első (§ 1.). Az előbbi bemutatása szinte ugyanígy megtalálható 
a poétikákban (Grigely, Szerdahely) is, az utóbbinál pedig a történeti és a 
szónoki elbeszélés — narratio historica et oratoria mellett a költői

* fajtáról (narratio fabulosa seu ficta aut poetica) szóló információk jelzik a 
beszédelvűség költői szövegre alkalmazott jelenlétét (160.).

A részletesen bemutatott chria jellemzői és szerkesztési elveinek 
felsorolása (§ II.) Freyerus művének rövid fejezeténél terjedelmesebb, s bő 
példaanyaggal — Vergilius Aeneisének egy sorával - mutatja be a chria 
verbális szerkesztését (166-172.).

Együtt foglalja össze (§ III.) a közhelyről és a leírásról - De loco 
communi et descriptione — való tudnivalókat, majd a dicséretek és a 
feddések (De laudatione et vituperatione) fajtáinak és szerkesztési 
ismérveinek a leírása következik (§ IV.). Természetesen a bő példaanyag 
sem maradhat el.

Az 1787-es Institutiones oratoriae szerzője nem tévesztve szem elől 
feladatát, a szónoklat elocutiójának ismereteit bocsátotta az olvasó elé. Az 
irodalmi rétorikára jellemző megközelítéssel sem maradt azonban adós 
ebben a fejezetben. A következőkben azonban a II. és III. rész (De 

inventione et dispositione) kifejtésében érthető módon a rétorikai ismeretek 
kerülnek előtérbe, s ezek költői alkalmazását az Institutiones poeticáé 
fejezeteire hagyja, hol valóban terjedelmesen tárgyalja a költészet részévé 
tett rétorikus elemekkel bővített ismeretanyagot. A rétorikai könyv 
összefoglalójának elemei azonban ott is ismétlődnek, így utalva a 
szembetűnő azonosságokra és hasonlóságokra, azok tárgyalásától itt
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eltekintünk.132

Rövid teret szentel még a pronuntiatiónak is, csakúgy, mint a költői 
összefoglaló, majd az Analysis című rész zárja a kompendiumot, melyben 
Cicero Pro Manilla lege című beszédét elemzi részletesen, melynek 
elsajátítása tantervi követelmény.

Az 1787-es rétorikai kompendium áttekintésével és a poétikai 
összefoglaló ismeretében azt látjuk tehát, hogy a beszédelv alapján a mű két 
része (poétika — rétorika) szervesen és sajátságosán összeépül, s ezzel 
sajátos helyet foglal el a rétorikai alapot és az arisztotelészi hagyományt 
egyaránt figyelembe vevő kompendiumok rendszerében. A két mű ezen 
tendenciózus felépítésének és szenléletének vizsgálatára és szerepére a 
poétikai munkák kérdésénél még visszatérünk.

í

Ш
SE*

A 19. század elején megjelent munkák közül Grigely József Oratoriája 
érdemel figyelmet.133 A számos kiadást megért, először 1808-ban 
napvilágot látott munka, melyet a reformkor évtizedeiben főleg latin 
nyelvhasználata és talán tárgyi túlrészletezettsége miatt igen sok kritikáért, 
számos vonatkozásában szolgálja a költészetelmélethez segítséget nyújtó 
rétorika-tant, mely sajátos módon itt reciprokként működik: vagyis, a költői 
mű megszerkesztettségének mintája nyújt segítséget a szónoklattannak. A 
következőkben rövid áttekintésünkben csupán ezen jellemzők kiemelésére 
és számba vételére fordítanánk figyelmünket, hiszen általános 
mechanizmusát tekintve a Soareznél megismert metodikát követi.

Grigely József kompendiumának megközelítésekor részben 
számolnunk kell a mindenre kiterjedő terjengősséggel, tehát bizonyos 
részeknél a célkitűzéseinknek megfelelő ismertetésen nem törekszünk 
túllépni.

Az 1808-ban megjelent rétorikatankönyv előszavát vizsgálva a 

következő megjegyzéseket tesszük: Az előszó az 1806-os Ratio 
Educationisia hivatkozva kifejti, hogy a mű a humán iskolák használatára 
íródott. A szerző figyelembe vette mind a régi (mindenekelőtt Cicerót és 
Quintilianust említi) mind pedig az újabb (itt tekintélyes a névsor, 
elsősorban a felvilágosodás korában népszerű Sulzer és Hugo Blair neve 
érdemel figyelmet134) magiszterek tanításait. Hosszan fejtegeti, hogy a 
rétorika súlypontját - praktikus okokból - áthelyezte, hiszen a maiak, 
nem úgy, mint a régi görögök és rómaiak, már nem nyilatkoznak meg a 
nép színe előtt, nem védekeznek nyilvános perben, és nem a szónokok 
irányítják a népet. Mindezt a következőképpen foglalja össze: „Neque
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obiecerit quispiam, gravem illám vetemm Gíaecorum et Romanomm 
eloquentiam integrorumque orationum, de quibus Parte II.Cap. II. 
praecepta traduntur, oeconomiam aetati iuvenum, ac temporibus nostris 
esse minus convenientem propterea, quod neque accusantur rei, nec 
suadenter vei disuadenter publice, quae civitati prosunt aut absunt, nec 
regunt nunc oratores populorum animos.”

Ez a megközelítés a római császárkor Tacitus által hirdetett 
szónoklattan-felfogását idézi.135 A reformkor politikai viharokkal teli 
évtizedeiben, amikor az egymást követő országgyűléseken megnövekedett 
a szónoki beszéd szerepe, talán éppen ezért vált mellőzőtté és 
hasznavehetetlenné ez a praktikumot nélkülöző, didaktikai és metodikai 
szempontokat szem előtt tartó, valamint - valószínűen sikerül majd 
érzékeltetnünk — a szerkesztettség kidolgozottságát követelő, s ezzel az írás 
esztétikai minőségére ügyelő, a poétikai ízlést mércének tekintő mű.

Az előszó befejezésében Quintilianus nyomán a rétorika helyét az „ars 
et disciplina bene dicendi”-elvében, azaz a helyes kifejezés tudományában 
jelöli meg. Műve öt részből áll. Az első rész az általános bevezetés 
{prolegomena), amely a stílussal és az ékesszólással, a rétorika és a logika 
kapcsolatával, valamint a rétorika tárgyával, céljával és részeivel 
foglalkozik, majd a hagyományos inventio, dispositio, elocutio és a 
pronuntiatio tárgyalása következik. E fejezetben kap helyet a memoria is.

Érdemes szemügyre vermünk a Prolegomena (caput I.) néhány 
gondolatát. A rétorika főfejezeteihez szánt előismeretek tárgyalását a stílus 
fogalmával kezdi, melynek különféle módozatait használja fel az ékes 
beszéd. Definícióját a következőképpen határozza meg: „Quid est 
eloquentia? Est facultas de re qualibet perspicue, suaviter graviterque 
dicendi seu scribendi (Mi az ékesszólás? A beszéd vagy az írás valamilyen 
tárgyról érthetően, kedvesen és tekintélyesen kifejtett lehetősége), 
adódóan a stílusnak és az ékesszólásnak három erénye a perspicuitas, 
suavitas és a gravitas. Ezen jellemzők egyetlen poétikai műből sem 
hiányozhattak.

A beszédet (oratio) három alkotóelemre osztja, hol a gondolattal és a 
kigondolással (cogitatus) a logika foglalkozik, a kifejezéssel (verba singula) 
a grammatika, a stílussal, vagyis á felékesített beszéddel (elocutio) pedig 

a rétorika, mint ahogy ez a kis versike is mondja:

»136 Ebből

Gram loquitur, Dia vera docet, Rhet verba colorat;137
N
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Ennek értelmében tehát a rétorikát a világos és pontos 
megszerkesztettség és a felékesítés tudományának tartja. Mindez a poétikai 
funkciót is magában rejti, hiszen — mint már jeleztük — a kötött beszéd 
mindezen tulajdonságokkal rendelkezik, más részből viszont az antik költők 
ebből szempontból mintának tekinthetők, hiszen műveikben mindezeket 
megvalósították.

A második fejezet (caput II.) az előző megállapítások gondolatmenetét 
tovább víve a logikai igazsággal, s a műben jelen lévő idea jellemzőivel 
foglalkozik.

A harmadik fejezet (caput III.) részeire sem térünk ki különösen, 
hiszen a szokásos módon a szónoki mesterség természetét (itt újra definíciót 
közöl), célját, anyagát, hasznát elemzi, s szól elsajátításának módjáról is 
(37.). Szempontunkból megemlítendő ez utóbbi imitatióról szóló része, hol 
a kiváló auctorok utánzásáról beszél. Cicero mellett szép számban 
szerepelnek költők is, mindenekelőtt Vergilius, az egyes példák 

vonatkozásában pedig Ovidius Metamorphosestből ugyancsak sokat idéz 

(46-51.).

138

Grigely művének következő fejezetében az inventio tárgyalására tér át. 
A cicerói meghatározás, mely szerint az inventio igaz vagy valószínű 
dolgok kigondolása (est excogitatio rerum verarum, aut verisimilium), a 
költői műfajok meghatározásának szintén állandó eleme.

A továbbiakban a mondanivalóját négy részre osztja, mely azonban 
más retorikákban is megtalálható, az invenció részeit alkotó ismereteket 
tárgyal, melyek részletezésétől itt eltekintünk.

Több megfontolást igényel azonban a dispositio vizsgálata. A 
poétikákban a költői kitalálásra vonatkozóan a retorikák inventiót tárgyaló 
fejezetei is felhasználhatók voltak (pl. az érzelmek felkeltését tárgyaló 
részeknél), annak sajátosságai azonban más kifejtést követeltek - nem 
foglalkozhattak pl. a rétorikai invenciónál tárgyalt ún. külső eszközökkel; 
pl. az esküvés vagy a kínzóeszközök. A költői téma kitalálása mellett 
azonban annál nagyobb hangsúly esett az elrendezésre (dispositio), melynek 
szabályossága és rafinériája volt megfigyelhető a költőknél.

Grigely szónoklattanában a három fejezetre osztott dispositio bevezető 
része ismét definíciók és részdefiníciók felállításával foglalkozik. Műve 
általános bevezetőjében már közölte a meghatározást, mely Cicerót idézve 
a feltalált témák elrendezése (rerum invertarum in ordinem distributio). 
Most arra világít rá, hogy ennek a rétorikai elrendezésnek a téma alapján 
műfajteremtő jellege van, hiszen a kidolgozott munka ezáltal válik pl.
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■ episztolává,narrációvá, vagy lesz belőle chria vagy oratio (137.). A 
rétorikai dispositio tehát a narratív jellegű műfajok szerkesztési elveinek 
irányába mutat. Az antik mércét tekintve itt is érvényesülnek Horatius 
elvei, kinek hosszan idéz Ars poeticajából.141

A továbbiakban az első fejezet (caput I.) újabb rétorikai 
előismeretekkel (De progymnasmatibus rhetoricis) foglalkozik. Ezek jórésze 
szintén visszaköszön a poétikatankönyvekben, mint ahogy az első § által 
tárgyalt rész is, mely afabuláról, annak különféle fajtáiról, törvényeiről és 

hasznáról értekezik. A fabula igaz dolgot ábrázoló kitalált beszéd: „Est 
Oratio falsa veritatem effmgens” (141.). Ennek szemléltetésére Horatius 
episztolái első könyvének 10. verséből idéz, hol az antik költő a ló és a 
szarvas kis történetével ábrázolja azt a megalkuvó embertípust, amely 
hatalma érdekében képes másokat kiszolgálni. A történet kitalált, mégis 
valóságos viszonyokra mutat rá, melyből költő leszűrheti az erkölcsi 
igazságot.142

A kitalált történet (fabula) felosztását Aphtonius alapján végzi el, 
csakúgy, mint poétikájának a meséről szóló fejezetében.143 Eszerint a fabula 

három fajtája a következő: rationalis, morális és mixta. A fabula rationalis 
(ésszerű mese), vagyis a parabola az erkölcsök ábrázolásához emberi 
cselekedeteket hív segítségül. Példája — a többi fajtánál is - Phaedrus, 
kinek Aesopus et patulans című meséjét idézi. Az erkölcsi mese (fabula 
morális seu apologus) az állatok viselkedésén keresztül nyújt példát az 
emberformáláshoz. Ezt a fajta mesét nevezik más néven aesopusi mesének. 
Példája Phaedrus Rana rupta et bős című fabulája. Végül a kettő 
egyesítésével létrejövő fabulát (mixta) mutatja be. Példájában Iustinus 
Világkrónikája XLIII. részének IV. fejezetében található történetet meséli 
el a vemhes kutyáról, aki menedéket kért a pásztortól, majd magának 
követelte a hely tulajdonjogát.144 Erre a fajtára is jellemző az erkölcsi tétel 
kinyilvánítása, és a történeten keresztül a valós viszonyok bemutatása. Ez 
egyébként a fabula elsődleges törvénye. Ha az erkölcsi tétel megvonására 
a történet után kerül sor ajfabulatiónak, ha előtte praefabulatiónak 

nevezzük (145.) Másik fontos ismérve, hogy a narratio legyen érthető, 
valószínű, rövid és kellemes hangvételű: narratio sitperspicua, probabilis, 
brevis et iucunda (145.). Fontos, hogy a fikció és a valóság tartson 
egyensúlyt, ahogy ezt Horatius meghatározza Ars poeticájában.145 
Mindebből a fabulák sokrétű hasznára lehet következtetni, amelyet a 
gyönyörködtetésben és a tanításban, valamint a jó erkölcsökre való

.
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nevelésben határoz meg (146-147.).
Grigely e poétikai ismereteket tartalmazó progymnazmatikus részt 

azért illeszti rétorikájába, hogy a prózai és a verses jellegű fabulákban rejlő 
szerkesztési és erkölcsi példára hívja fel a retorikai osztályban tanuló ifjonc 
(tiro) figyelmét. A helyes szerkesztés elveit bemutató irodalmi (költői) 
példák a retorikák eszköztárába tartoznak, melyek szisztolés és diasztolés 
mozgásáról már szóltunk.
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A II.§-ban tárgyalt elbeszélés (narratio) is egyaránt szolgál poétikai és 
rétorikai előismereteket. A narratio, mely a retorikai inventio része, Cicero 
szerint a megtörtént dolgoknak, mármint amint megtörténteknek a kifejtése: 
„rerum gestarum, aut ut gestarum expositio” (147.). Három fajtája a 
történeti (historica), a szónoki (oratoria) és a költött (fabulosa) elbeszélés.

A történeti elbeszélés bemutatására Liviustól említ példákat (A szabin 
nők elrablása, a Horatiusok és a Curiatiusok stb.), a szónokinál Cicerót és 
Quintilianust méltatja, a költői elbeszélés vonatkozásában pedig 
poétikatankönyvéhez utasít, s ezen fajta esetében a valószínűség 

kategóriájának mértékadását hangsúlyozza.147 A narratio jeles tulajdonságai 
(virtutes) között Cicero alapján a brevitast, perspicuitast, probabilitasi és 
a suavitast említi. Ezen tulajdonságok az elbeszélő — de más jellegű — 
költői műfajok állandó jellemzői.

A descriptio (leírás) ugyancsak fontos eleme a szónoki és a költői 
beszédnek (III.§, 150-151.). Anyagát a leírandó személyek és dolgok 
jelentik, használatakor pedig a világosságra és az egyszerűségre kell 
törekedni.

146

148

A IV. § az oratióban előforduló dicsérettel és feddéssel foglalkozik, az 
V.§ pedig a közhelyeket locus communis) tárgyalja. Ez utóbbi érdemel 
több figyelmet, melyről a következőket mondja: Egykor a locus communis 
(közhely) olyan beszéd - oratio - volt, amely olyan általános jó vagy 
rossz tulajdonságokról tárgyalt, mely mindenkire jellemző. Az újabbak 
pedig úgy határozták meg, hogy az az egyes dologtól az általánosra való 
felemelés. Progymnazmatikus ismeret, mivel általánosan érvényes 
mindenre: pl. ha valaki a szónoki vagy a költői mesterségről kíván szólni, 
közhelyeken, azaz általános megállapításokon keresztül tud áttérni a 
mesterségek közös vonásaira, majd azoknak kölcsönös megismerésére 
(155.).149

Több ismeretet kíván a VI.§ anyagát képező chria, mely fontos eleme 
a rétorizáló költői gyakorlatnak; e tétel megfordítása is igaz azonban, a 
poétizáló rétorikai gyakorlat sem mellőzi.
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és bővítendő tézist jelent.Ez a görög szó egy bemutatandó 

Definíciója pedig így hangzik: „est commemoratio, et commendatio dicti, 
vei facti, vei utriusque coniuncti, quae memoria omnino digna sunt (egy 
mondásnak vagy egy tettnek az emlékezete és ajánlása, vagy mindkettőnek 
az összekapcsolása, amelyek egészen méltók az emlékezetre)”.150

A chria hármas funkciójú: idézheti valakinek a szavait (verbális), 
tetteit (activa) vagy mindkettőt (mixta). Felépítését tekintve Aphtonius 
felsorolása alapján nyolc rész alkotja: encomium, paraphrasis, causa, 
contrarium, simile, exemplum, testimonium veterum és az epilógus (157.).

Az encomium (a laudativo) a chria első része, hol a dicséret hangzik 
el. A paraphrasis (a paraphrastico) az expozíció után a tettnek vagy a 
mondásnak a bővebb és szabadabb kifejtése. A causalis rész (a causa) 
okmagyarázatot tartalmaz. Példaként Horatiustól idéz egy sort. A 

contrarium (a contrario) figyelmeztet, hogy a szentenciát az ellentétes 
dolgok összeütköztetésével meg kell erősíteni. A simile (a simili) az a rész, 
mely hasonlattal ábrázol és díszít. Az exemplum (ab exemplo) jeles példával 
illusztrálja a tárgyalandó dolgokat. Példáit ismét Horatius ódáiból (III. 24.) 
kölcsönzi. A testimonium veterum (a régiek tanúsága) olyan rész, mely a 

szentenciának a régi szerzők által ad megerősítést. Végül az epilógus (a 
brevi Epilogo) a konklúziót vonja meg. Rövid és művészi a zárlata (158- 
160).

A következőkben gyakorlati példán ábrázolja mindezek működését. 
Vergilius Aeneis ének egy sorát idézve {Breve, et irreparabile 

tempus/Omnibus et vitae) az általános szentenciának a prózai bővítését 
(chria verbális) mutatja be. Ennek jellemzőire még a gyakorlati költészetet 
bemutató résznél visszatérünk, Grigely prózai példáját vizsgálva azonban 
már most megjegyezhetjük, hogy a kidolgozottság a séma szerinti építkezés 
ellenére művészi-esztétikai lehetőségeket rejt. így a költemény chria- 
szerkezetű építkezésében és tartalmában elszakadhat a puszta rétorikum 
utánzásától, és az egyéni világot kifejező költőiség hordozója lehet.

A § befejező része az ún. chria Ciceroniana részeit mutatja be, 
melyek a következők: protasis, tétel, mely az általános érveléstől halad a 
specifikumig. Aetiologia, okmagyarázat. Amplificatio, bővítés, mely az okot 
hasonlatokkal, példákkal, antitézisekkel stb. ábrázolja és bővíti. Végül a 
conclusio, a tétel összegzése (164-166.).

A progymnazmatikus rész zárófejezete (VII.§) az amplificational 
foglalkozik, melyet Cicero a következőképpen határozott meg: „gravior
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quaedam affirmatio, quae motu animorum conciliat in dicendo fidem 
(valamiféle erősebb megerősítés, amely a lelkek szenvedélyével hozza létre 
a beszédben a bizalmat).

Az amplificatio kettős: jelentkezhet a szavak és a kifejezések szintjén, 
másrészt viszont a tárgyak bővítéséről is beszélhetünk (167.).

Ez utóbbi módjai között a következőket sorolja fel: 1. Érvényesülhet 
a meghatározások halmazán keresztül (per congeriem defmitionum), vagyis 
mikor ugyanannak a dolognak többféle meghatározását adjuk. 2. Állhat a 

dolgokra vagy a személyekre jellemző sajátos tulajdonságok halmazából 
(per congeriem adiunctorum). Itt Cicero mellett Vergilius Georgicá]abó\ is 
idéz példát. 3. Tartalmazhatja a dologra jellemző részek felsorolását (per 
enumerationem partium). 4. Ugyanígy az okok és eredmények 
számbavételét (per congeriem causarum et effectuum), valamint, 5. az 
egymásutáni dolgok halmozását (per congeriem consequentium) és 6. a 
hasonlatok, összevetések, továbbá, 7.,8. az ellentéteknek és a fokozásoknak 
a bővítését (per congeriem similium, comparationem, et contrariarum 
disimillium, denique incrementum). Az elmélet illusztrálására Cicero példái 
mellett bő irodalmi példaanyagot is találunk, főként Ovidius 

Metamorphosesébői és Vergilius Aeneiséből idéz sokat (170-175.).
A szavakban megnyilvánuló amplificatióról szólva ismét Cicerót idézi 

(Teste Cicerone partitionum oratoriarum cap. 53. constitit in verbis, quae 
vim habent illustrandi, gravibus, plenis, imprimisque translatis.), majd a 
bővítés módozatait sorolja fel azzal a megjegyzéssel, hogy azokról műve 

elocutióiól szóló fejezetében még bővebben értekezik. Itt hat lehetőséget 
említ: 1. Per verba translata seu metaphorica. 2. Per verba superlata — a 
valóság eltúlzása. 3. Per verba synonyma. 4. Per verba gravia et illustriora. 
5. Per periphrasim seu circumlocutionem. 6. Per repetitionem. Bemutató 
példái ismét jórészt irodalmiak (176-181.).

A dispositióhoz kerülő progymnazmatikus ismeretek után tér rá az 
elrendezés szokásos elemeire (caput II.), ide iktatva még a szónoklás rövid 
történetét is. A hagyományos rendet követve bőven értekezik az 

exordiumról (I.§), a propositióról és a partitióról (II.§), a confirmatióról 
(III.§) és annak módozatairól, végül pedig az epilógust (IV.§) tárgyalja. 
Felosztása, megállapításai és példái itt főként a rétorikai gyakorlatra 
szorítkozóak, ezért ennek részletes bemutatását elhagyjuk.

Grigely József munkája második fejezetének utolsó része (caput III.) 
a szónoki műfajok különféle fajtáit mutatja be. Utal arra, hogy a 
szónokképzés fontos eleme a beszédek elmondásának gyakorlata
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(declamatio). Az elmondásra szánt (szónoki) mű akár deklamatikus, akár 
komoly oració, az antikoktól eredően három fajtáját lehet 
megkülönböztetni: a bemutató, tanácskozó és a törvényszéki 
(demonstrativum, deliberativum, iudicale) beszédet. Megjegyzi, hogy a 
deklamatikus gyakorlásra az irodalmi művek is alkalmasak, így a kisebb 
jellegű beszédek (oratiunculae) mellett a költemények (poemata), elégiák, 
idillek és a drámai történetek - fabulae dramaticae- is (223.). Mindez 
arra utal, hogy a rétorika feladata nem csak a szónokképzés — ahogy 
Kibédi Varga Áron ezt megfogalmazza -, hanem az összes olyan nyelvi 
alakban jelentkező művelet rendszerének és tárházának az elsajátítása, 
melynek ismerete mindennemű beszélő és író, olvasó és (beszédet, 
szöveget) hallgató ember számára egyaránt hasznos.152 így az irodalmi 
művek deklamatikus kezelése azok elmondására és értelmezésére is 
lehetőséget adott, s jelentkezett olvasási szükségletük.

A továbbiakban Grigely az egyes beszédfajták típusainak bemutatására 
tér át. Először néhány, a bemutató beszédfajtához tartozó oraciót említ 
(1.§). Ezek a következők:

1. Oratio Panegyrica\ dicsérő beszédfajta, melyet a régi görögök 
valamiféle ünnepi gyűlésen mondtak el - pl. az olümpiai győztesek 
ünneplésekor. Szoros az összefüggése az ilyen jellegű költői műfajokkal (pl. 
az enkomion), hiszen azok is epideiktikus szövegek, melyeket a költők az 
ünnepségeken recitálva adtak elő.153 A dicséret tárgykörébe dolgok és 
személyek tartoznak, s ebben a beszédfajtában is érvényesíteni kell a 
természetes rendet, mikor az időt, vagy a művészi szándékot, vagy mikor 
a tetteket kísérjük nyomon (ordo naturális et artificalis). Mivel a beszédfajta 
közel esik a költők által is használt kifejezésmódhoz, illusztrálására számos 
irodalmi példát sorol fel (225-228.).

2. Oratio Eucharistica\ hálaadó beszédfajta, mely valamely 
jótéteményért mond köszönetét. Sajátos felépítésének részeiben kifejezi a 
kapott jótétemény miatti boldogságot, felnagyítja az ajándék nagyságát, 
valamint kedvességet és jóemlékezetet ajánl a patrónusnak. Sajátos az 
exordiums, conformatió]a. és a peroratiója (229-231.).

3. Oratio Gratulatoria; szerencsekívánó beszéd, mely a dolgok 
szerencsés kimeneteléért könyörög. Korábbi elnevezése epinicion, ami 
költői műfajt is jelöl, melyek közül ide sorolható még a soteria, 
propempticon, apobaterion, epibaterion, genetliacon, epithalamion stb. 
Mindezekről Grigely hosszan értekezett poétikai művében, hol az alkalmi 
költemények között tárgyalta ezen műfajokat.154 A beszédkritérium alapján
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azonban az orációnak ebben a fajtájában jelöli meg eredetüket (231-232.).
4. Oratio funebris; gyászbeszéd, amelyet a temetés alkalmával 

mondanak el a sírnál. Példái között Thuküdidész Periklész halálára mondott 
beszédét említi, valamint azt, hogy a keresztényeknél szokás maradt az 
ilyen fajtájú beszédek elmondása. Felépítését tekintve dicsérő, vigasztaló, 
figyelmeztető és buzdító részből állhat: dicséri az elhunytat, vigasztalja a 
szülőket és a rokonokat, figyelmeztet az elkerülhetetlenre, és buzdítja az 
élőket (232-236.).

A továbbiakban a II.§ a bemutató beszédtípussal foglalkozik, majd a 
III.§ az akkoriban a leggyakrabban használatos szónoki kisműveket 
(oratiuncula) tekinti át, melyeket a hercegi vagy előkelő férfiak 
üdvözlésére, vagy felavatási, koronázási ünnepségekre 
inaugurales — szoktak írni (241-243.).

Grigely Oratoriájábm bár e három fontos rész - inventio, dispositio, 
elocutio — kifejtettsége viszonylag egységes, mégis a főszerep az 
elocution;ak (Pars III.) jut. A szempontunkból alapkidolgozásúnak tekintett 
Soarez művében tárgyalt fejezetek szerint épül fel, így ismertetésénél 
azoktól már eltekintünk, csak néhány, megítélésünk szerint jelentős 
vonatkozásra hívjuk fel a figyelmet.

Az elocutio Cicerótól idézett meghatározása Grigelynél is olvasható, 
csakúgy, mint az ennél az egységnél figyelembe veendő tulajdonságok: ezek 
a latinitas, a perspicuitas, az ornatus és az aptum (246.). A didaktikai 
szempontok függvényében az első rész a trópusokat és a figurákat tekinti 
át, a második a mondatösszetételekről és a ritmikus beszédről, valamint a 
transitióiól és az emendatióról - De Dictione Periodica, ас Numerica, 
Transitione, et Emendatione — értekezik, a harmadik rész pedig stilisztikai 
ismereteket tartalmaz (247.).

A legkiterjedtebb fejezet (caput I.) a torpusok és figurák tanával 
foglalkozik. Az l.§-ban a trópus fogalmát tisztázza: a görög trepó igéből 
ered az elnevezése, ami a latinban a transfero, converto igékkel 
jellemezhető. A trópusok három forrásból táplálkoznak, s ezekből 
vezethetők le: történetesen a dolgok hasonlatosságából, a külső és belső 
kapcsolatból, valamint a szembeállításból - similitudo rerum, coniunctio 
externa et intema, disiunctio; így pl. a hasonlatosság az alapja a 

metaforának, a dolgok külső kapcsolata a metonímiának, belső kapcsolata 
a synecdochénak, a disiunctio az iróniának. Az ezen tulajdonságokból 
levezethető szóképeket összefoglaló táblázatokba rendezi, hogy könnyebben
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^fi el lehessen igazodni a rendszerben. A metaforához sorolja még az 
allegóriát, catacresist és az anthropopathiát; a metonímiánál két alapfajtát 
említ, a synecdochénál négyet, az iróniához pedig a hyperbola, a sarcasmus 
a litotes és az euphemismus tartozik (250-252.).155

Mindezek kifejtését a metaforával kezdi, melynek változatos fajtáit 
számos irodalmi példával illusztrálja, hol a legtöbbször idézett szerző 
azonban mégis Cicero. Hasonló a helyzet az allegória bemutatásánál is, hol 
tiszta és kevert — púra et mixta — fajtákat említ. A catachresis egy szó 

nem saját értelmében való használata (alusio), az anthropopathia pedig 
amikor egy istenről az emberi szokások szerint beszélnek (257-259.).

A metonímia (görögül hypallagen) forrásainak bemutatása után a 
táblázat szerinti fajták részletes bemutatása következik, és ugyanezt az 

eljárást követi a synecdoché tárgyalásánál is (259-267.).
Az irónia, amely Szókratésznak volt a kedvelt eszköze, olyan szókép, 

mely a szavak jelentésével csak látszólag fejezi ki azt, amit mond, mint 
amikor pl. hamisan színleljük a dicséretet. Quintilianus diversiloquiumnak, 
dissimulations^ és illusiónsk nevezi. Két fajtája van: nyilt (aperta) és 
leplező (tecta). Az irodalmi példák között Horatiusé és Vergiliusé a vezető 

szerep (267-279). Az iróniához tartozik még a hyperbola, mely a dolgok 
növelése vagy csökkentése, a sarcasmus vagy subsanatio (gúnyolódás), a 
litotes (amely úgy csökkenti a dolgot, hogy valóban felnagyítja, pl. Crassus 
non erat pauperrium — Crassus nem a legszegényebb volt) és az 
euphemismus, vagyis a megszépítés is (271-273.).

Ugyancsak nagy terjedelmű a figurák bemutatása (II.§). Felosztásuk 
kettős: jelentkezhetnek a szavak és a mondatok szintjén. A szóalakzatokat 
összefoglaló kis táblázat a következő módozatokat említi:

Adiectióvsl}öhet\étrearepetitio, conversio, complexio, conduplicatio, 
gradatio, synonyma, traductio, és a polysyndeton. A detractio három 

módozat létrehozására alkalmas: synecdoche, adiunctio és dissolutio. Végül 
a hasonlatosságon (similitudo) alapuló alakzatok következnek, a 
paronomasia és két hasonlatfajta (275.).156 Ez a rész irodalmi példákban 
szintén bővelkedik, a szónok Cicero mellett hosszan idéz Martialistól és 
Vergiliustól.

A mondatalakzatokat bemutató kis táblázat szintén segít az 
eligazodásban. Három típust különböztet meg: A megindítása (ad 
movendum) a következők alkalmasak: exclamatio, dubitatio, obsecratio, 
imprecatio, interrogatio és subiectio, praeteritio, expolitio és az
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epiphonema. A gyönyörködtetésre, (ad delectandúm) alkalmas alakzatok az 
apostrophe, hypothyposis, prosopopeia és az ethopoeia. Végül a tanítás (ad 
docendum) alakzatai az antithesis, sustentio, communicatio és a correctio 
(282. és 282-299.).157 A terjedelmes példaanyagban Ciceróé és Vergiliusé 
a vezető szerep.

A periódusok tanával foglalkozó fejezet (caput II.) három részből, 
azaz §-ból áll. Az első a periódus fogalmát magyarázza, majd Cicero 
alapján, ki ezt a görög szót latinul ambitusn ak, circuitusnak, 
comprehensiónak, ci rcumscrip íz ónak nevezi, a következő meghatározást 
adja: „oratio, quae constat partibus ita inter se connexis, atque a se invicem 
pendentibus, ut non sit sensus absolutus, et perfectus, nisi ultima per se 
accedat (Beszéd, mely egymás között összefüggő, és magától kölcsönösen 
függő részekből áll úgy, hogy ne egy teljes és befejezett mondat legyen, 
hacsak nem az utolsó rész járul hozzá; 302.).” A periódus tehát olyan több 

tagú mondat, mely részekből áll - membrum, görögül colon, és incisum, 
görögül comma. A periódusok lehetnek egyszerűek (simplex) és 
szerkesztettek (composita). Mindkettőt igen részletesen taglalja, majd 
táblázatos formában a formulákat mutatja be (320-324.).

Itt tárgyalja a beszéd numerikusságára, azaz összhangzatára (de 
numero oratoriae) vonatkozó ismereteket is. Ez a beszéd azon erénye, 
amikor a tagmondatok között megvalósuló összhangzat teljességgel 
érvényesül (329-333.).

A II.§ röviden a transitióról tesz említést, mely nem más, mint 
Comificius retorikájának alapján ugyanannak a szónak gyakori ismétlése 
anélkül, hogy a jó ízlés sérülne (344-348.).

Végül az emendatióról emlékezik meg (III.§), hosszan idézve 
Quintilianus mondatait (349-350).

Az elocutióról szóló rész zárófejezetéhez (caput III.) érkezve annak 
sajátosságai után a stílusról, s felosztásáról szól még röviden.

Mivel az írót hármas szándék vezérli — docere, piacere, movere, 
vagyis tanítani, gyönyörködtetni, megindítani -, ezért a szólásmód is 
hármas rendszerű lehet, melyet a régiek és újak egyaránt meghatároztak: 
Egyszerű (stylus tenuis), közepes (stylus mediocris) és fennkölt (stylus 
sublimis). A három stílusnem az aptum-elméletnek megfelelően a témához 
illő módozatot adja meg.159

Az egyes stílusfajták meghatározásakor Cicero és Comificius műveit 
hívja segítségül. Meghatározásaik szerint egyszerű tehát az a stílus, mely
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a legáltalánosabban használt tiszta köznyelvig ereszkedik le (351.). 
sajátosságai (dotes) között lehet említeni a szavak érthetőségét, 
választékosságát és tisztaságát — perspicuitas, nitor, munditia. Ez a 
stílusfajta van jelen az elbeszélésekben, a tanító jellegű beszédnemben, 
Valamint a dialógusokban és a komédiákban (352.). Irodalmi példái között 
megemlíti Phaedrus meséit, valamint Vergilius I. eklogájának egy részletét.

A közepes stílus már nem a legalacsonyabb rendű, és nem a 
leghétköznapibb szavakból áll.161 Cicero és Schellus meghatározása szerint 
pedig a szólás kevésbé díszített módja (353.).162 Az írók a disputatiókban, 
a históriákban és az episztolákban alkalmazzák szívesen.

A fennkölt stílus magasztos kifejezésének csiszolt és ékes 
szövevényéből áll. Grigely példái ezt a stílust illetően többnyire irodalmiak 

(Vergilius Aeneisébői sokat idéz), de bibliai citátumot is találunk: a 
Teremtés könyvének Longinosz által is említett helyét — Dixit Deus: fiat 
lux, et facta est lux (355.).

Végül a stílus felosztásának változatos módjait mutatja be 
táblázatokban (IV.§), majd az egyes csoportokhoz magyarázatot fűz (358.). 
Eszerint a régi népek szólásmódja alapján a stílus lehet lakonikus, attikai, 
asiaticus, rhodoszi, az írás végső formája alapján szónoki, párbeszédes, 
levélformájú stb., a tartalom alapján lehet szónoki, filozofikus, történeti stb., 
de a beszéd tulajdonságai alapján - brevem, concisum, magnum, 
periodicum, moratum, concitatum — is elvégezhető a felosztás.

Grigely Oratoriájának befejező, IV. fejezete a pronuntiatio, mellyel 
már csak igen röviden foglalkozik. A memoria, a declamatio és a gesztusok 
kifejtése is itt kap helyet (362-367.).

16° Д

163

Grigely József teljes kifejtettségű szónoklattani művében, mely az 
antik minta alapján felépülő 16. századi iskolai szónoklattani műveknek a 
studia humanitatis rendszerében fogant hagyományát követi, a latin nyelvű 

humanitás azon jellemzőjére figyelhetünk fel, ami az antik prózai és verses 
művekben megnyilvánuló humanitás-gondolat kifejezésére irányul. Az antik 
prózaírók és költők példáin keresztül válik a rétorikai mű részben az 
irodalomelmélet hordozójává, hiszen a beszédelvre visszavezethető közös 
eredet mindkettőnél a tökéletes formastruktúra kidolgozására irányul. 
Különösen ebbe az irányba mutat az a ciceroniánus hagyomány, mely a 
későantikvitás és a reneszánsz évtizedeiben öltött testet. Ebben a rétorikai 
alapú műszemléletben tehát a megszerkesztettség a döntő, amely egyaránt 
eredményezhet prózát és - a verstani kiegészítővel — verset. így szolgálja
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I* ■ - tehát az irodalmi jellegű rétorika (melyen az antik auktorok által közvetített, 
a szerkesztettség magas fokát jelentő irodalmi műveket példaanyagnak vevő 
műszemlélet értünk) az iskolai jellegű költészetelméletet, melyhez — mint 
jeleztük — a rétorikai szerkesztettség szempontjából felmagasztalt antik 
gyakorlati költészet nyújt példát, ahogy ezt már Quintilianus is ajánlotta 
Szónoklattanában.ш Grigelynél a quintilianusi gyakorlat alapján Horatius 
válik a rétorok mesterévé, pl. Vossiusnál azonban Cicero megállapításai 
lesznek mérvadóak a költészetben és a költői gyakorlat szempontjából. A 
költészetelmélet rétorizáltságának ez olyan képletét jelenti, hol a rétorikai 
fogalmak oly mértékben telepednek rá a poétikára, mely már nem jelent 
mást, mint a gyakorlati oldal szerkesztettségi vizsgálatát. Ebben a 
rendszerben a poétikát csupán a költői inventio, dispositio, elocutio 
tárgyalása és vizsgálata jelenti, mint pl. a jezsuita poétikák — Masenius — 
esetében. Ezt az antik hagyomány olyan tendenciája is erősíti, mely a 
beszédelv függvényében az elmélet oldaláról mindkét mesterség (ars) 

megjelenését látta. Az arisztotelészi Poétika mellett ugyanis ott van a 
Rétorika, Cicero mellé pedig Horatiust állítják. A 16. századtól az iskolai 
gyakorlatban megjelenő tantárgystruktúra is e kettő egymás utániságát 
illetve egymás mellettiségét kívánja meg. így a későbbiekben vizsgálandó 

szerzőink egymás mellett készítik el az eloquentia két részét, a rétorikát és 
a poétikát, hol az utóbbi általában rétorikai rendszerük és gondolkodásuk 
függvényévé válik. Ebből a szempontból említhetjük meg szerzőink közül 
Vossiust, Maseniust, vagy az 1787-es Institutionest, melyekre 
érvényesíthetjük a fentebb megfogalmazottakat. Grigely József poétikai 
rendszere nem a saját rétorikai elképzelésein alapul, ezért nála más, 
ugyancsak az antik hagyományon alapuló poétikai tendenciák is 
érvényesülnek a rétorikusság mellett.165

Mindezekből a költői gyakorlatot figyelembe véve azt olvashatjuk ki, 
hogy az irodalom ebben a rendszerben az oktatási rend felfelé ívelő 
hierarchiája miatt válik propedeutikussá, hol azonban sokszor mégsem a 
prózai kidolgozás jelenti a rendszer csúcsát, bár kétségtelen, hogy az egyén 
szempontjából az állami életben gyakorlati hasznosságot jelentő rétorikai 
ismeretek kiművelése elengedhetetlen. Ebben a vonatkozásban az eloquentia 
mindkét része a declamatiót szolgálja, ahol a poétika rétorizálódik - lásd 
pl. a jezsuitáknál. Másrészt viszont az oktatásban meghúzódó humanitás
gondolat következtében, ahol az egyén társas viszonyában a műveltség 
dominanciáját figyelhetjük meg, maga a rétorika válik az antik irodalom 
legfőbb közvetítőjévé, tehát „irodalmizálódik”. A studia humanitatis néven
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említett tantárgy koncepció változatossága is erősíti mindezt, hiszen a 
rétorika néhol — alapszinten — „csak” a latin prózaírók tanulmányozását 
jelenti, máshol pedig a két stúdium minor és maior szintre bontva teljesen 
együtt halad. A humanitás-gondolatat új oldalról vizsgáló 18. század és a 
régi etikai normákat megváltoztatni kívánó felvilágosodás olyan tendenciái, 
melyek az antikvitásban ideológiai támaszt kerestek, s új viszonyulási alapot 
hoztak létre a rétorika koncepcionális ellehetetlenülésével, a humanitást már 
csak a poétikában, elméleti oldalról pedig az esztétikában kereste. Még 
azonban ez sem jelentette az évszázados hagyománnyal a költészet 
elméletébe és gyakorlatába ivódó rétorizáltság végét; a humanitás-gondolat 
megtartása mellett mindenesetre az utánzáson alapuló mű- és 
művészetszemlélet változása felbontotta az eloquentia-tan hagyományos 
szemléletét. A latinitás oldaláról azonban ezen művek vonatkozásában 
mindössze a humanitás új megfogalmazását jelentette.

A műszemlélet grammatikai és rétorikus hagyományával 
párhuzamosan az antikvitás azonban a poétikai vonatkozásokat is 
kialakította. Ebben a megközelítésben elsősorban Arisztotelész 
művészetértelmezésének és költészettanának hatására figyelhetünk, ugyanis 
az utókor költészettaníróinak népes tábora a poétikai rendszer alakításában 
az arisztoteliánus hagyományt vette elsősorban tekintetbe. Az általában öt 
fokozatú rétorika alapozottsága mellett (ahol azonban a költészetelméletnél 
csak az inventio, dispositio, elocutio hármassága kapott szerepet) a formai 
kivitelezésben ugyancsak a rétorikára hivatkozó arisztotelészi poétika egyes 
fejezeteiben tett főbb megállapításainak a kidolgozottsága, szélesítése jelenti 
a poétikák alapját, melyeket antik irodalmi anyaggal töltenek fel. 
Arisztotelész példaanyagában elsősorban a drámára, különösképpen pedig 
a klasszikus tragédiára figyelő poétikai szemléletének alapja a drámai 
művekben kibontakozó, s az emberi cselekedetekre vonatkozó utánzás 
(mimesis, imitatio), mely a késő utókor arisztoteliánus poétikáiban is 
megújuló értelmezést nyer: az eredeti, az emberi cselekedetekre 
vonatkoztatott utánzáselmélete később az antik görög és latin művek 
formájának és szellemiségének az imitációjától az ugyancsak ezekben a 

művekben fellelhető szép természet mimetikus felfogásáig terjed.
Arisztotelész szinte egész filozófiai rendszerének továbbélését három 

fő tradíció, a bizánci, az arab és a latin hagyomány biztosította.167 Ez 
utóbbit tekintve Kristeller monográfiája nyomán azt emelhetjük ki, hogy a 
római antikvitásban Arisztotelész kis helyet foglal el e kor irodalmának 
görög forrásai között, ha összevetjük pl. a sztoikusokkal vagy a
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ш?.... . platonikusokkal.168 A szakirodalom mindössze Boethius Arisztotelész- 
fordításait említi meg e hagyomány táplálójaként, mely főként azonban csak 
szűkkörű filozófiai ismeretekre vonatkozott. A tágabb bölcseleti 
vonatkozások tekintetében így a Filozófus arab történetéhez kell fordulnunk, 
mely azonban Arisztotelészt a késő antikvitás újplatonizmusától örökölte. 
Hasonló a helyzet a bizánci Arisztotelész-hagyomány megítélésével is, hol 
az újplatonizmus klasszikus örökségével összefonódott Arisztotelész-kép 
látszik kibontakozni, mely nagy hatással volt a későbbi reneszánsz kor az 
arisztotelészi életművet feldolgozó és befogadó stúdiumaira.

Az arisztoteliánus hagyomány vizsgálata arra is rámutat, hogy az 
újplatonikusok Platónt és Arisztotelészt szintetizáló törekvései nyomán a 
késői utókorban tovább élő rendszer nem mentes a platóni hagyománytól 
sem, hiszen annak művészettörténeti oldalát tekintve az Arisztotelész által 
említett műfajok és osztályozási elvek zömét már Platónnál megtaláljuk.171 
így a művészet- és irodalomelmélet vonatkozásában a platóni hagyomány 
bizánci és latin (római) története azt bizonyítja, hogy az arisztotelianus arab 
hagyomány mellett Platón és a neoplatonikusok, elsősorban Plótinosz 
filozófiai és művészetszemléleti hatásai elevenen éltek. Mindebből az itáliai 
reneszánsz korszakában Platón és a platonikus tanok, valamint Arisztotelész 
viszonylatában az olvasható ki, hogy a filozófiatörténetben és a művészet 
szemléleti kérdéseinek megítélésében kettejük szintézise történt meg úgy, 
hogy ezzel egymást erősítették. Vagyis az arisztoteliánus tradíció nem 
függetleníthető Platón vagy a platonizmus gondolataitól, de ugyanez a 
megállapítás fordítva is érvényes. Sőt, arra is találunk példát, hogy pl. a 
16. században a filozófia direkt ötvözésükre törekedett.172 Az arisztotelészi 
Poétika továbbélésének szempontjából ez annyit jelent, hogy a 16. 
században már alapműnek számító elméleti munkát igyekeztek platonikus 
elemekkel is kiegészíteni. Különösen vonatkozott ez a költői ihletettségről 
(furor-tan) szóló elméletre, melynek Platón a /ónban és a Phaidroszban 
adott hangot. Emellett néhol a platóni szépségidea megnyilvánulásának a 

Lakomában és a Phaidroszban kifejtett elméletével is találkozunk. Ehhez 
csatlakozott néhol a platóni tanokhoz erős szálakkal fűződő Pseudo- 
Longinos A fenségről című művének jónéhány megállapítása, mely 

szemléletében a szép ezen felsőbb fokának megközelítésében a belső 
szenvedélyre, s az emelkedett lelki nagyságra helyezi a hangsúlyt, s 
mindezt irodalmi példákban is bizonyítja. A műben a fenséges 
viszonylatában Platón Politeiájának dicsérete mellett főként a lírai költészet 
kap elismerést, hol a pindaroszi poézis fontossága hangsúlyozódik. A
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' *> fenséges bemutatásában természetesen nem hiányzik a drámai, tragédiaírói 
fenségesség tárgyalása sem.173 Mindez azonban az arisztoteliánus rendszer 
platóni vonatkozásaiban csak periférikusán jelentkezik, s az irodalomban a 
rétorizáltság szabályozottságának széttörését óhajtó műszemléleti 
gondolkodásban nyer primátust.

Platón azonban nem alkotott teljes rendszert, így a művészet-esztétikai 
vonatkozású tanai a neoplatonizmus képviselőinek kiegészítésével a 
reneszánsz olasz elméletíróinál sajátos megfogalmazást nyernek, s 
elsősorban általános művészetesztétikai elveket rögzítenek. Ebből a 
szempontból nagy jelentőséggel bír Marsilio Ficino, ki talán a legnagyobb 

sikert Platón Symposionjának kommentárjaival ért el, hol a szép 
esztétikumára vonatkozóan platonikus értelemben adott választ.174

Arisztotelész rendszerének a művészet elméletére vonatkozó
megjegyzéseit (pl. a Politikában), vagy önálló műveiben kifejtett nézeteit, 
különösen a Poétikái, a reneszánsz olasz elmélete bőségesen kommentálta. 
Szempontunkból kiemelkedő pl. Francesco Robortello Arisztotelész- 
kommentáriuma (In librum Aristotelis de arte poetica explications, 1548), 
melynek eredményeként megszületik a Poétika mindenre kiterjedő 
megvilágítása: a szöveg javítása és magyarázata. Nyomán számos, az 
arisztotelészi alapelveket - pl. a szavakkal való utánzás, gyönyörködtetés, 
nevelés és erkölcsi hatás, valamint a drámára vonatkozó bő alapismeretek 
- követő poétikai munka születik e században (pl. Fracastoro, Mintumo, 
Delminio stb.), melyek közül kiemelkedik Giulio Caesaré Scaligero 
(Scaliger) Poetices libri septem című arisztoteliánus poétikája, mely 
tartalmazza azt a rendszert, melyet a 17-18. század klasszicizáló iskolai 
poétikái szintén figyelembe vettek. Vagyis, Scaliger — és Arisztotelész — 
alapján elsődlegesen tárgyalták a drámaelméletet és a műfajok beosztási 
elvét (Saliger Primum liber]o), nagy figyelmet fordítottak a verstan 
kidolgozására (Secundum liber, hylé), az alakzatok és a szóképek tanára 

(Tertium liber), valamint a stilisztikára (quartus liber)}15
Mindebből a műforma, a kidolgozottság fontosságának ismérvei 

olvashatók ki, melyek alapelvei ebben a formában természetesen nem 
voltak megtalálhatók Arisztotelésznél. így az antik hagyomány alapján
újabb kiegészítésekre, feltöltésekre volt szükség a platonizmus mellett. A 
művészet etikai oldalát hangsúlyozó szemlélet 
szempontjából így kézenfekvőnek látszott az arisztotelészi Rétorika 
beépítése különösen abban a vonatkozásban, mely a beszédalapú 
műszemlélet oldaláról a nyelvi megszerkesztettségre, a külső formára

humanitás
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vonatkozott (alakzatok és szóképek), valamint etikai oldalról az ábrázolt 
jellemek - éthé - és az érzelmek - pathé valamint azok utánzására 
irányuló szemléletre.176 A formaigényre hivatkozó műszemléleti 
megközelítés így a szinoptikus (együttlátó, hiszen a rétorika és a költészet 
egyaránt az eloquentia része) görög és római retorikai hagyományt 
használta fel részben vagy egészben a rétorizálódott arisztotelianus poétikai 
rendszer kiépítésére. Római oldalról ez elsősorban a platonikus 
hagyományokra támaszkodó Cicero elméleti szónoklattani munkáinak 
recepcióját érintette, ki nyelvi eszményével a latinitas alapját is jelentette. 
Cicero sokat emlegetett, elsősorban a gyakorlati szónoklattant célként kitűző 
elméleti műveiben a költészetre vonatkozóan ott munkál a platonikus görög 
hagyomány, mely a retorikán és a latinitáson keresztül válik a 
költészettanok hivatkozási alapjává. Cicero A szónok (De oratore) című 
művének számos helyén hivatkozik a platóni filozófia elemeire — pl. az 
ideatanra, Platón bizánci hagyományára, a Phaidroszra stb. —, valamint a 
költők isteni ihletettségét (furortan) illetően is az ars helyett az ingeniumxdL 
helyezi a hangsúlyt, a költők daimoni (isteni) tulajdonságára utalva.177 A 

szónok című mű jónéhány fejezete bő teret enged a retorikai mű 
jóhangzásának és ritmusosságának, mely a prózai mű csiszoltságának 
követelményét támasztja alá (49-64. caput). Itt alkalma van bemutatni 
azokat a verslábakat (63-64. caput), melyek a prózai ritmusban is 
előfordulhatnak. Ezzel kapcsolatban vissza kell utalnunk arra, hogy a 
cicerói szónoklattan elemeit felhasználó, az egységes eloquentia-szemléletzt 
mutató 1787-es Institutiones oratoriae szintén nagy gondot fordított a 
verslábak bemutatására, s hosszan részletezte azok leírását.

■■Ж

Mindez tehát újabb bizonyíték arra, hogy már Cicero is mennyire 
egységesnek tekintette az eloquentiát. A következőket írja: „Mert hiszen a 
költők is feltették a kérdést: mi az, amiben ők maguk különböznek a 
szónokoktól. Korábban úgy látszott, hogy leginkább a zeneiségben és a 
versmértékben; manapság már a szónokok is alkalmazzák a zenei ütemet, 
/.../ melyet görögül rhytmosnak mondanak.178 Mindezek mellett a szónoki 
erények meglétét dicséretesnek tartja a költőben, s azt állítja, az eltérés 
abban mutatkozik meg, hogy „kevesek gyönyörködtetésére szolgálnak, 
inkább szavakkal, mint mondanivalóval.

A neolatin elméletíróknál fellelhetően a cicerói hagyományhoz 
kapcsolódott az az A. C. Herenniusnak ajánlott rétorika, melyet sokáig 
Cicerónak tulajdonítottak. Ez a valójában Comificius szerzőségét illető mű 
azonban főként a rétorikai gondolkodásra hatott szemléletével.
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A római művészetelméleti gondolkodásbán a szónoki hagyomány 
egyre felerősödő szemlélete mellett azonban ott van az a gyakorlati 
költészet, melyben az utókor szónoki elméletíróinak is feltűntek azok a 
szerkesztési elvek, melyeket követendő példaként állítottak a szónoki 
gyakorlat elé. E költészet sokoldalúságában többféle tradíció van jelen, 
mely a költői ihletettség hangsúlyozásától (pl. Ovidius Főúrijában, V. ének: 
est deus in nobis - tétel megfogalmazása) a műgond igényéig terjed. A 
költészetre és a költői magatartásra vonatkozó elszórt megjegyzések mellett 
Horatius a Pisókhoz írt levele az, mely az utókor számára az arisztotelészi 
Poétika mellett a költői mesterség mibenlétét megfogalmazta. Részben tehát 
Horatius művével egészülhetett ki az eddigi arisztotelianus rendszer, 
másrészt azonban kísérletek történtek a mű alapján verses (hexameteres) 
neohoratianusi ars poéticák megfogalmazására is.

Horatius poétikája, mint a kutatásokból kiderült, a hellenisztikus görög 
irodalomtudományhoz - Philodémosz, Neoptolemosz - köthető. A 
meglehetősen polifon hellenisztikus poétika összefoglalásának, rendszerbe 

állításának tekinthető ez a mű.181

m
V

Vi

• I

A görög hagyományt tekintve a költő és a költészet vonatkozásában 
Szabó Árpád a mű elemzésekor két megközelítésről beszél. Az egyik a 
költészet isteni voltáról és eredetéről mania — szól meggyőzően 

(Demoszthenész, Platón, később Cicero), a másik pedig az ember 
természetéből fakadó tudatos mimézist (Arisztotelész) érinti. Ugyanakkor 
a platóiii hagyomány tanító szerepet szán a költőnek, Arisztotelész pedig 
elveti a didaktikus célt. A hellenisztikus poétika felé forduló római kor 
igyekezett ezeket a tanításokat szintetizálni, pontosabban a már a 
hellenizmus korában összekovácsolt gondolatokat közvetíteni. Horatius a 

római vates fogalmának felelevenítésével a költő küldetéses szerepét 
erősítette, ugyanakkor a pseudo-longinosi/zy/xsas-/^ hatása alatt a költészet 

grave és magnum jellegét hangsúlyozza. Ugyanígy jár el Horatius a 
költészet eredetére vonatkozó nézetekkel is, hol a démokrítoszi és az 
arisztoteliánus felfogást olvasztja össze.18- A klasszicizáló poétikaelméletek 
sarkkövének tekintett „utile dulci” -elvét mindkét felfogás táplálja 
Horatiusnál, ugyanis ez az arisztotelészi Rétorikában szintén fellelhető 
gondolat meg volt már korábban Strabónnál, de Neoptolemos szerint is a 
jó költőnek feltétlenül egyesíteni kell a gyönyörködtetést a hasznossal.183 
Ebből az álláspontból az utilitarisztikus és a hedonisztikus iskola 
egyesítésének szándéka világlik ki.

A horatiusi poétikaelmélet sajátságos sarkpontja szintén az a
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mimézis elmélet, mely Arisztotelésznél mindenfajta művészet lényege, és a 
művészet minden egyes fajának specifikus sajátossága, hol meg kell 
különböztetni az utánzás tárgyát, módját és eszközét.184 Az arisztotelészi 
filozófiából eredően az ember lelkében meglévő forma az anyagban való 
realizálása hozza létre az utánzást, melyre az ember természetétől fogva 
hajlamos.185 A művészet által keletkezett anyag mimézisekor Arisztotelész 
szerint nem fontos, hogy a valóságot utánozza a művész, sőt, a Poétikában 
határozottan kimondja, hogy a valószínűi (verisimilis) kell utánozni. 
Horatius poétikájának első 13 sorában elveti ugyan a valószínűtlen fantázia 
szüleményét, a mimézisteória értelmében azonban megengedi, hogy a költő 
fantáziája segítségével alkosson dolgokat, mindössze a valóság és a kitalálás 
összhangjára figyelmeztet: „ficta voluptatis causa sint proxima veris.

A miméziselmélet arisztoteliánus megközelítése mellett az antik teória 
azonban az utánzáson alapuló más megközelítési módokkal is dolgozott. 
Horatius poétikájában fellelhetően beszélhetünk a mimézis más korokra, 
annak művészeire és alkotásaira irányuló utánzásról (zelosis), mely egyúttal 
magában foglalja az antik szellem közös kincsének, a mítosznak 
feldolgozását is: aut formán sequere, aut sibi convenientia finge (menj csak 
a monda után, vagy költs összhangzatos újat) - írja Horatius.

Az Ars poeticában megfogalmazott imitatio-Tészleiben (119-152.) 
Horatius tehát a hagyomány követésében - amely lehet mítoszi vagy költői 
is, ha ez utóbbival kapcsolatban a római poéta Pindarosz-követésére 
gondolunk — keres költői ihletet, mely a klasszicizáló horatianus újkori 
poétikák rendszerében a gyakorlati oldalon is - melyen a versírást értjük 
- meghatározza az elméleti költői technikát, s a poétika elméletét. 
Mindehhez a rétoriskolák hatására a szerkezet és a kompozíció utánzásának 

az igénye társul, mely a poézist tanítható technévé teszi. Horatius még „a 
natura és az ars egyesítését tartja ideálisnak (AP 408.), mégis az ars erős 
hangsúlyozása lépten-nyomon kitűnik.

A klasszicizáló poétikai hagyomány az antikvitás sokszínű imitatió- 
tanában fellelhető utánzási szintek köré kívánt építkezni. így az 
arisztotelészi miméziselmélet hármas kérdésfelvetése mellett (mit, hogyan

186

” 187

188

”189

és mivel), melyet annak követői - pl. a 16. századi poétikaelméletben 
Ludovico Castelvetro a lehető legrészletesebben igyekeztek 
megválaszolni, általában az utánzáselmélet poétikája a lényeget az emberi 
cselkedetek utánzásában látta, melynek esztétikai vonatkozásaihoz etikai 
értékek társultak. Ebben a felfogásban kap kitüntetett szerepet a 
drámaelmélet. Ezen kívül fontos szerepet kapott még a mitológiai imitáció
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(a poétikák végén elmaradhatatlan a mitológiai pédatár, mely a költői 
témaválasztásban segít), a görög és római kiválóságok tartalmi, formai és 
kompozicionális utánzása (humanitás), valamint a platóni-plotínoszi 
ihletettségű eidoszok — pl. a görög szellemiség és a tiszta szépség utánzása 
Winckelmannál —, vagy a természet mimézise. Ez utóbbi utánzásforma 
egyúttal egészében fel is próbálta váltani az előzőeket, s megkísérelte 
átalakítani az elméleti gondolkodást. A 18. század poétikai 
gondolkodásában az antik panteista gondolkodásra visszavezethető, 
Lucretiusnál már teremtő elvként működő természetutánzás Du Bos által 
elmélyített tanát a francia Batteux a természet megszépítésére vonatkozó 
tannal egészítette ki. A későbbi elméleti gondolkodásban annak általános 
érvényűsége a költészet mesterséghez - ars - való kötődését oly nagy 
mértékben oldotta, és a felvilágosodás filiozófiájának értelmében felfogott 
naturálishoz irányította, hogy ezután különösen a romantikus 
irodalomszemlélet az utánzásformák egyéb változatait ösztönszerűen 
leértékelte. Pedig annak eszközrendszerétől és hagyományától egyetlen kor 
sem tudta teljes mértékben függetleníteni önmagát. A reneszánsz 
korszakának idejére ugyanis kialakult az az antik humanitáson alapuló 
poétikai rendszer, mely néhol hangsúlyaiban az egyes korok művészeti 
felfogásához igazodva a poétikaelméletet az egyetemes esztétika alá rendelő 
18. századi rendszerben is fellelhető, mely aztán az esztétikum filozófiai 
elmélyülésével veszti csak el hatását. Mindamellett azonban új értelmezést 
jelent számára a humanitás-gondolat a nemzeti eszmeiségben való 
feloldódása. Mindaddig azonban — persze továbbélésének hatásairól sem 
feledkezve meg — a reneszánsz időszakára összeállt poétikai rendszer 
hatott, melynek összetevőit tekintve az antik hagyomány egésze helyet 
foglalhatott, ha annak elemeiből összeállított ideális rendszerként fogjuk fel 
működését. Részleteiben természetesen az adott kor művészi felfogása által 
determinált. Ebből adódóan pl. a sokszínű antik konvencionális imitatio-tan 
a felvilágosodás korában annak filozófiai rendszeréhez adaptálódik, tehát 
ebben a vonatkozásban nem annyira az elmélet megújhodásáról, mint 
inkább adaptációjárói beszélhetünk. Ennek lényege a felvilágosodás 
természetfilozófiái irányultságában keresendő, amely változatos 
természetértelmezésével - szenzualizmus, panteizmus, fiziko-teologiai 
tanok — a natura külső és belső viszonyításának vonatkozásában az 

előbbire koncentrálva (ahol Holbach A természet rendszere című műve 
alapvető) a „szép természet” utánzására helyezi a hangsúlyt. Mivel az antik 
elmélet (Arisztotelész és Horatius) a természetfogalom belső utánzására
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vonatkozó lehetőségekkel élt, ennek viszonylatait igyekezett meghatározni. 
Ebben az összefüggésben a külső természetre irányuló adaptáció új lírai 
attitűdöket és lehetőségeket szabadított fel, így a költészet valóban megújul, 
ugyanakkor korlátái is jelentkeznek. Ezt érzékelve Winckelmann elfordul 
ettől a természetutánzástól, s a Gondolatok a görög műalkotások 
utánzásáról a festészetben és a szobrászatban című művében a következőket 
írja: „Még ha a természet utánzása megadhatna is mindent a művésznek, 
akkor is bizonyos, hogy a kontúrokban való helyességet nem lehet elérni 
általa. Ezt kizárólag a görögöktől kell megtanulni.

Winckelmann, s általa a német elmélet tehát ismét visszatér a régiek 
utánzásának elméletéhez, de ez már a görög szellemre, s a tiszta szépség 
platóni ideájára való irányultságát jelenti. Az így felszabaduló líraiság az, 
ami valóban már megújulást jelent. Minderről azonban majd Szerdahely 
elmélete kapcsán szólunk, ki szélesen tájékozódik a német elméleti - 

esztétikai — irodalom irányában.191
A latin nyelvű humanitás poétikaelméletének alapját tehát 

mindenekelőtt Arisztotelész Poétikájának, kommentárai és az arisztoteliánus 
rendszer újrakidolgozása alkotta, melynek reneszánsz hagyományáról és 
vonatkozásairól már szóltunk. Mindez kiegészült Horatius Ars poeticájának 
beilleszthető fejezeteivel, valamint új elemeivel. Ennek műveletét szintét a 
reneszánsz elmélet hajtotta végre a 16. században, mely a horatiusi 
rendszer magyarázatától az önálló, verses műfaji megteremtésig jutott el az 

Ars poetica feldolgozásában.192 Az előbbi alapjául a műfaj szolgált, mely 
commentarius isagogicus, azaz bevezető tudnivaló a költői mesterségről. Az 
ugyancsak „bevezető” jellegű elméleti írások számára tehát alapként 
szolgált, mint ahogy ezt tette vele Quintilianus is, ki a költeményt a 
szónokképzési előírások lelőhelyének minősítette. 
eloquentia-alapú „ars”-ok fontos művének számított, melynek passzusaival 
ki lehetett egészíteni a rétorikai vagy az arisztotelészi gondolatmeneteket. 
Ilyen pedig jócskán akadt a műben, ha pl. a Szimonidész óta közszájon 
forgó, a festészet és a költészet hasonlóságát kontroverzáló ut pictura 
poesis-elvre gondolunk, vagy a görög prepon (latinul aptum)-eszményét, 
vagy az ars és ingenium kérdését, vagy akár a dráma szabályait említjük. 
Emellett persze az „arany mondások” hosszú sorát említhetjük meg a Piso- 
levélből. íme néhány: in médiás res; usus, quem penes arbitrium est et ius 
et norma loquendi; non satis est pulchra esse poemata dulcia sunto; omne 
túlit punctum, qui miscuit utile dúld; scribendi recte sapere est et 
princípium et fans; nonumque prematur in annum; Grais ingenium, Grais

»190

193 Ettől kezdve az
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dedit ore rotundo Musa loqui stb.194
Ebből a szempontból tehát a horatiusi Ars poetica kimeríthetetlen 

tárház, melynek verses változatban való életre keltését Hyeronymus Vida 
poétikája kísérelte meg.195 Igaz, ebben a műben Vida a latinság kultusza 
mellett ugyan kitart, mégsem követi a horatiusi levél gondolatmenetét, 
hanem a rétorikai hagyomány szerint poétikája az inventio-dispositio- 
elucotio hármasságán alapuló felosztást tartja megfelelőnek.

A poétikaelméleti rendszer további építőköveit tehát a rétorikai 
hagyományból nyerhetjük, mely jórészt Cicero és Quintilianus elméleti 
munkáin alapul. Ennek hatásáról azonban már szóltunk. Nem hagyható ki 
a rendszerből azonban a platonizmus termékenyítő hatása sem, melyet 
Horatius művében

196

ingenium, mens divinior - is fellelhetümk. A 

hellenisztikus hagyomány és az wjwzctfz-iskola (pseudo-Longinos) hatása 
csak nyomokban van jelen, lehetőségét azonban hosszan elemzik a 
költészettanok, ha racionális érvekre hivatkozva az ars szempontjából néha 
el is vetik azokat. A rendszer kiegészül még a későlatin szerzők 
(grammatikusok) műveinek vonatkozásaival is, de ezek - mivel általában 
csak a szónoklattant és a zenét tárgyalják — pusztán távoli utalások, néhol 
pl. Isidorus vagy Cassiodorus műveinek citátumai, esetleg metrikai 
megjegyzések.197

Mindezek nyomon követése azonban már konkrét vizsgálatot követel, 
így arra a kérdésre, hogy az antikvitáshoz való viszony milyen 
eltolódásokat teremtett az egyes poétikák szemléletében, melyek elméleti 
összetartó erejét a latin humanitás képezte, s melyek hangsúlyai, a 
felekezeti (protestáns és jezsuita) oktatás viszonyaiban a 17. és 18. századi 
oktatásban használt elméleti könyvek adnak választ, melyek magyarországi 
jelenlétükkel, illetve rendszerteremtő és- formáló hatásukkal a hazai 
viszonylatokban ugyancsak meghatározóvá váltak.

c

2. Népszerű (protestáns és jezsuita) poétikai kompendiumok, 
rendszerformáló hatásuk és típusaik

Az elsősorban az oktatási rendszerhez - latin nyelvű humanitás - 
kötődő poétikatudat hordozói azok az általánosan elterjedt, nemzetközileg 
használt, majd igen sokszor a hazai viszonyok közt adaptált, vagy csak egy-
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egy iskolai magister által kommentált kézikönyvek, melyek száma az iskolai 
autonómiát megteremtő intézményeknél felekezeti hovatartozásukból 
adódóan is népes, az oktatási struktúra és a feldolgozott antik 
műveltséganyag viszonylatában azonban egységes. A studia humanitatisva. 
épülő 16. századi iskolarendszer a kialakulás stádiumában még részben az 
antikvitás auktorainak magyarázatos kiadásait használta tankönyvül (pl. 
Donatust), másrészt azonban azok segítségével önálló kompendiumok 
megírására is törekedett (pl. Mancinellus tankönyvei), melyek a latin 
humanitás egységes tananyagát - grammatika poétika rétorika — ölelték 
fel. Az ilyen típusú iskolák 17. századi elterjedésével a korábbi minták 
alapján olyan átfogó és részletes összefoglalók születtek, melyek 
népszerűségük és elterjedtségük következtében mintaként hatottak, s 
befolyásolták a tankönyvírás egész rendszerét, tartalmukkal, 
koncepciójukkal pedig, ezen áttekintések néhány közös szemléletbeli eleme 
ellenére, a poétikai elképzelések és az antikvitás művészetelméleti 
megközelítésének bő tárházát nyújtották. A tananyagkoncepció 
következtében az antikvitásban kialakult rétorizáló szemlélet felerősödött, 
hiszen a szerzők legtöbbször egyszerre készítettek rétorikai és poétikai 
kézikönyvet, azok egymásra épültek, így természetessé vált a két diszciplína 
együvé tartozása.

Az iskolák felekezeti jellege szintén a 17. századi állapotok 
figyelembevételét teszi szükségessé, ugyanis ebben a században jut 
megfelelő fejlettségi fokra a humanitás iskolai rendszerét tekintve két 
confessio, a protestáns és a katolikus oktatási struktúra. Az utóbbi 
vonatkozásában ezen főként a jezsuita iskolák oktatási szokásrendjét értjük, 
kisebb mértékben pedig a majd erre a rendszerre épülő, főleg 18. századi 
vonatkozású piaristákét.

A poétikák rendszerbeli elkülönülésénél is tehát dominálnak a 

felekezeti eltérések. így az sem mellőzhető, hogy a humanitás teljesebb 
klasszikus tananyagegyüttese a protestánsoknál jött létre, kik a rétorika és 
a poétika koncepcionális megközelítésében akarva-akaratlanul 
klasszicizáltak,ahogy ezt Bán Imre is megjegyzi tanulmányában1, hiszen az 
antikvitást és az azon alapuló reneszánsz humanista hagyományt fogadták 
el.2 Mindez azt is jelentette, hogy a poétikai kompendiumokban a latin 
műveltség elemei mellett a görög elmélet és költői gyakorlat, valamint a 
héber kultúra vonatkozásai nagyobb szerepet kaptak. A protestáns 
poétikaelméleti összefoglalók gazdagságát jelzi az is, hogy ebben az 
iskolarendszerben a „poéták” klasszisának megléte állandóan igényelte a
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tankönyveket.3 Ezzel szemben a jezsuita poétikák egyoldalúbbak, a 
felekezetre jellemző rétorikaoktatás szerepéből adódóan rétorizáltabbak, s 
jobban támaszkodnak a latinitásra. Ebből az következik, hogy a 17. 
században poétikai rendszerükben Arisztotelész hatása csak közvetett — 
műszemléletük egészében azért a beszédkritérium a meghatározó —, a 18. 
században azonban már erősebb megfeleléseket találunk. Az arisztotelianus 
rendszerhez való kötődés persze az eklektika miatt a protestáns 
kompendiumokban sem egyértelmű. A jezsuiták erénye még az is, hogy a 
rend nemzetköziségéből adódóan tágabb látókörnek, ami a korízléshez 
alkalmazkodó világirodalmi kitekintést jelent. Ebben az értelemben 
beszélhetünk a jezsuita összefoglalók barokkos-klasszicista jellegéről, 
egyébként ugyanis — mint ahogy Soarez retorikájával kapcsolatban 
jeleztünk — a latin humanitáson alapuló tanaik tételszerű lecsupaszítása a 
klasszikus doktrínák, s ezen keresztül a klasszicitás irányába mutatnak. A 
világirodalmi kitekintés formálja egyébként a hagyományos, ebben az 
esetben inkább arisztotelészi jelleget mutató Szerdahely György 
költészetelméleti fejtegetéseit (ars poetica generalis) is.

Ebből a megfontolásból tehát a latin humanitás poétikájának vizsgálatát 
a 17. századi népszerű összefoglalókkal kell kezdenünk protestáns és 
jezsuita munkákat véve figyelembe, majd a 18. századi elméletre fogjuk 
irányítani figyelmünket. Azt sem szabad azonban figyelmen kívül 
hagynunk, hogy az elméletet — és a gyakorlatot — mily mértékben 
határolja be a didaktikum és a praktikum, mely természetesen a költői 
gyakorlatra is kihatott. Ezen kézikönyvek létrehozója tehát a 
költészetszemlélet olyan fajtájú jellege, melynek értelmében azt 
mesterségnek — ars — tartották. Ez mindenesetre a tankönyv tudományos 
jellegét is meghatározta.

Protestáns oldalról a 17. századi népszerű kompendiumokat vizsgálva
Gerhard Johannes Vossius, a dordrechti rétorikaprofesszor poétikai 
öszzefoglalóit emelhetjük ki, aki szónoklattanának metódusa, de nem a 
rétorikus felépítés szerint készítette el a poétikai kézikönyveket. így a De 

rhetoricae natura et constitutione et antiquis rhetoribus (1622) című könyve 
alapján az egységes eloquentia-íaímzk - eloquentia soluta et ligata — 

megfelelően г. De artis poeticáé natura et constitutione (1647) című elméleti 
anyagát, majd az antik bevezető ismeretek figyelembevételével a 

Poeticarum institutionum libri trés (1647) című általános és műfaji 
ismereteket tartalmazó összefoglalóját, végül pedig az imitatio-elv általános 

érvényűségét szem előtt tartó De imitatione cum oratoria, tűm praecipue
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poetica, deque recitatione veterum (1647) című áttekintését.4 A gazdag 
antik (görög és római, valamint keresztény) elméleti apparátust és költői 
gyakorlatot felvonultató retorikai művét Magyarországon is használták, de 
nagy hatású, hasonló gyakorlattal dolgozó poétikai összefoglalói sem 
lehettek hatástalanok.5 Annál is inkább, mert 1721-ben a Lipcsében 
megjelent rétorikai-poétikai művéről Gottsched csodálkozva állapította meg, 
hogy már régóta a nagy Melanchton helyett Vossius csaknem egyedül uralja 
munkáival az alsóbb és felsőbb iskolák rétorika- és poétikaoktatását, s 
Lessing is az ő Rhetoricájéia. hivatkozik a fabuláról szóló értekezésében, 
a 18. századi német esztétikai művekben (Gottsched, Eschenburg, Engel 
stb.) pedig lépten nyomon utalnak megállapításaira.6

Katolikus (jezsuita) oldalról hasonló szerepet töltött be a felsőbb 
osztályok kedvelt poétikatanköny v-szerzője, Jacobus Masenius (1606-1681), 
kinek működését részletesen ismerteti a jezsuita lexikon.7 A jezsuita 

humanitás-teória és képzés élén ugyan a rétorika állt, amely alapvetően 
behatárolta a költészetelméletet, a gyakorlati poézis - pl. a nem egyszer 
nemzeti tárgyú eposzírás8 - szerepe azonban a rend szempontjából 
megnövekedett, s nem hagyta kiműveletlenül az eloquentia másik — ligata 
— oldalát sem. Az egységszemléletre jellemzően tehát a jezsuita szerzőknél 
ugyanúgy jelen van a humanitás — grammatika, poétika, rétorika - 
könyvsorozatában a poétikaelmélet, mint a protestánsoknál, s egyáltalán 
nem beszélhetünk annak elhanyagolásáról.9

Ebben a szellemben jelentek meg Masenius kedvelt tankönyvei a 

Palaestrák, melyek egyformán foglalkoztak az elsősorban a latinitás 
szempontjait figyelembe vevő stílussal (Palaestra stili Romani, 1659.), a 

szónoklattannal (Palaestra oratoria, 1659.), valamint a költészetelmélettel 
(.Palaestra eloquentiae ligatae, 1654.) és a kimondottan barokkos jellegű 
műfajokkal (,Speculum imaginum, 1650.).10 Masenius költészetelméletének 
áttekintésében is a korelemektől megtisztított humanitást és a poétikai 
szemlélet sajátosságait fogjuk keresni.

A jezsuita oktatás hierarchiája szerint a visszább szorult és 
propedeutikaként felfogott költészetelmélet jelenléte mégis oly erős, hogy 
a 18. század poétikatanköny vei és poétikaoktatása elméleti vonalon tágulnak 
és újítást hoznak. A protestáns munkák vonatkozásában mindössze Losontzi 
István munkáját (Artispoeticáé subsidium, 1769.) emeli ki a szakirodalom, 
Csokonai iskolai versgyakorlatainak megértése szempontjából azonban a 

jezsuita vonalon haladó, nagyszombati kiadású 1787-es Institutiones ad 
eloquentiam című művet említik, s legfeljebb a rétorikaoktatás
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szempontjából találunk protestáns művet a fentebb bemutatott Freyerus 
Oratoriájának vonatkozásában.11

A 18. század népszerű munkái közé sorolható tehát az 1787-es 
Institution.es, melynek valószínűsíthetően német szerzője Masenius a 
rétorika felosztása - inventio, dispositio, elocutio — szerint tárgyalt 
szemlélete szerint építkezett, rendszerszerűségét azonban ugyanezen mű 
rétorikai oldaláról is láttuk. E poétikai kompendium áttekintését korábbi 
dolgozatunkban elvégeztük, néhány szemléleti kérdésre azonban még 
visszatérünk.12

A rétorika felosztási rendszere alól kilépő művek közé kell sorolnunk 

a jezsuita Josephus Juvencius (Jouvancy) Institutionum poeticarum libri I-V. 
(1718) című tankönyvét, melyet Grigely József poétikai kompendiuma 
vizsgálatakor már említettünk.13 A francia jezsuita az 1806-os Ratio 

Educationis 92.§-a által előírt tankönyve a kor poétikairodalmát tekintve a 
tartalmi megfogalmazások néha túlzóan leegyszerűsített iskolás jellegétől 
eltekintve a klasszicizálás vonatkozásában letisztultabb, s nem követi a 
rétorizált felosztású poétikakönyvek rendszerét, hanem inkább az 
arisztotelészi poétika kitüntetett fejezeteit dolgozza fel. Juvencius 
rendszeréről is még szólunk a későbbiekben, hiszen művének hatását ott 
találjuk a modernebb szemléletű Szerdahely generális költészettanában.

Ezen poétikatankönyvek tartalmi és szemléleti kérdéseinek 
vizsgálatával és bemutatásával kívánjuk áttekinteni a következőkben a latin 
humanitás poétikáinak világát és rendszerét, valamint az antik 
műveltségeszmény jelenlétét és a klasszicizálás mértékét, hogy ennek 
hátterében vizsgálhassuk majd a 18. századi és századvégi, a felvilágosodás 
filozófiájának és műszemléletének jegyében átértékelődő antikvitás
gondolatban a humanitást más oldalról értelmező rendszereit. Pillantsunk 
be először a protestáns Vossius generális költészettanainak világába.

A nagy hírű rétorikaprofesszor poétikai kompendiumai jórészt a 
költészetelmélet általános megközelítésével foglalkoznak. így a De artis 

poeticáé natura (1647), valamint a De imitatione és az institutiók 
(.Poeticarum institutionum libri trés, 1647) első könyve ad áttekintést és 
rendszert, a másik két könyv pedig műfajelmélettel foglalkozik. Ezek a 
művek szorosan összetartoznak, egymásra épülnek. Jellegükből adódóan 
Vossius a rétorika és a poétika vonatkozásában az utánzást oly fontos 
ismérvnek tartja, hogy önálló műben dolgozza ki a témát. Nézzük először 
azonban az általános részekben összefoglalt ismereteket.
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А/ A protestáns Vossius poétikai összefoglalói

A költészet természete és alkata (De artis poeticáé natura et 
constitutione)

A generális rész első nagyobb egysége a költői mesterség 
természetével — natura — foglalkozik (liber I.). A szónoklattan-írásban 
jeleskedő Vossius hagyományosan a rétorikát és a költészetet tartja az 
eloquentia összetevőjének (cum duplex sit eloquentia, oratorum una, altera 
poematum), hiszen egyébként is édestestvérek. Mindazon jelenségek tehát, 
melyeket a retorikában megmutatott, itt mellőzhetők. így a költészet 
speciális tulajdonságairól kell írnia. Mindenekelőtt a próza és a vers 
szétválasztásával kapcsolatos nézetek különbségére hívja fel a figyelmet, s 
maga azt vallja ebben a vitában, hogy az emberek prózában korábban 
nyilatkoztak meg, mint versben: „Satis etiam liquet, homines prius prosa 
locutos, quam metro” (2.). Mások azonban korábbinak vélik a költészetet, 
és azt mondják, hogy a művészi próza sokkal később jelent meg. Igazolásul 
Mózes könyveit említi, melyeket prózainak vél, bizonyos dallammal, 
ritmussal azonban rendelkeznek.14 A vershagyomány ősiségét a régiek azzal 
igyekeztek igazolni, hogy a történeti könyvek is versben íródtak, részint, 
mert így jobban meg lehetett jegyezni azokat, másrészt, hogy énekelhetők 
voltak. A görögök vizsgálata mégis arra ösztönzi Vossiust, hogy miként 
előbb van a grammatika a szónoklatnál, ugyanúgy a retorikának - prózai 
beszédnek —előbb kell lennie a költészetnél, ugyanis a költőket mindig fel 
tudják használni a prózai beszédben, a szónok azonban nem tud 
folyamatosan versben beszélni. Ezért a költészet mesterkéltebb, a prózai — 
szónoki — beszéd természetesebb. Hasonlatosságukat így díszítettségükben 
lehet megragadni (2.). Nyilvánvaló az is, hogy a költészet a beszéd genus 
demonstrativum (bemutató fajta)-jellegéhez áll közelebb, hiszen a költők 
személyeket és tetteket dicsérnek, buzdítanak, vigasztalnak, vagy más 
érzelmeket - szerelmet, szánalmat - keltenek, vagy éppen az erkölcsöket 
vizsgálják. Mindezekből láthatjuk: a poétika rétorizált kezelése olyan 
irodalomtudatot képvisel, hogy a különbségek specifikumai részben a kötött 
és a szabad beszéd eltéréseiben ragadhatok meg mindössze. Szemléletének 

meghatározó eleme tehát az erős beszédközpontúság.
A fejezet első és egyetlen paragrafusa szintén visszaköszönő témája
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a poétikáknak (3-5.): Ebben annak levezetését olvashatjuk, hogy a költészet 
a görög apó au poieó kifejezésből származik, amit a latin a facéré vagy a 
fingere (csinálni, alkotni) szavakkal ad vissza. Magyarázatában azonban 
nem csak a görög és a latin terminust, hanem a héber megfelelőjét is közli, 
gazdagon vonultatva fel azon költők és „grammatikusok” névsorát és 
idézeteit, kik a jelentés és az etimológia kérdésével foglalkoztak — pl. 
Isidoms, Suetonius. Cato -, a költőket alkotónak (factores) és írónak 
(scriptores) nevezve.

A második fejezet (caput II.) rövid összefoglalója az alkotás és a 
kitalálás kérdésében, valamint a metrum és a költői lelkűiét viszonyának 
keresésében jelöli meg a témát. A kifejtésben továbbra is a paragrafusszerű 
tétel, majd a magyarázat következik. Ennek metodikája a lecsupaszított, 
klasszicizált tanok közreadásának módszerét követi, mint a rétorikák 
táblázatos kiadása, s legfeljebb a gazdag görög és római apparátust 
felvonultató magyarázatokban kereshetünk korhozkötött (barokkos) 
elemeket.

Az 1. § tehát azt vizsgálja, vajon a költői név a verssorok megalkotása, 
vagy a történet kitalálása alapján (a faciendis versibus — a fingendis 
fabulis) illeti-e meg az alkotót, miként Istenhez hasonlóan létrehoznak. A 
költői tehetség nyilvánvalóan nem a verssorok összeszerkesztésében 
keresendő, ahogy erre Arisztotelész is utal Empedoklész kapcsán.15 Platón 

a Phaidónbzn a költői elragadtatásról beszél. Mindebből egyértelműen 
megállapítható, hogy nem a versmérték a költőiség meghatározója: „Solum 
profecto metrum poétám non facit” (6.). Horatius szerint is — pl. a 
Szatírák könyvének 4. verse — a metrum csupán a versfaragáshoz elég, a 
költőséghez tehetségre — ingenium — van szükség.16

A metrum mellett azonban a „nem közönséges beszéd” sem 
elhanyagolható (3.§), mely a szöveget költői lélekkel látja el.

Mindez persze nem jelenheti a versmérték mellőzését, hiszen a 
metrum a költői és a szónoki beszédet ily módon elválasztja; Arisztotelész 
felosztása is ez: aut soluta oratione aut metro (7).

Mások azonban úgy vélik (5.§), hogy Arisztotelész egyetlen olyan 
költeményt sem ismert, mely metrum nélküli lett volna. Ennek alapján 
műveiből viládosan elkülöníthető a poétika és a rétorika, hiszen az utóbbi 
metrum nélküli, az előbbi viszont ritmussal és harmóniával rendelkezik. 
Erről bőven értekezett a Filozófus Poétikájában.'7 Egy költemény (poéma) 

sincs tehát metrum nélkül, mégis az epopoeia kifejezés részben annak az 
utánzását tartalmazza, ami prózában van, részben pedig azt, ami versben
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(6.§). Ennek vitájáról és megközelítési módjairól is hosszan szól. Mindezek 
ellenére azonban a verset ütem szerint kell összekapcsolni, hiszen a héber 
és görög, valamint a latin kifejezések is az énekléssel, énekkel — cano, 
carmen, cantor — hozzák kapcsolatba. A költemény tehát nem lehet 
metrum nélkül, de szükséges-e az utánzás - teszi fel a kérdést —, hiszen 
a költői név a metrum kezelésével, nem pedig az imitációval függ össze 
(7. §). Scaligerre hivatkozva azt az álláspontot képviseli, hogy 
mindenképpen a dictio határozza meg az utánzás minőségét, mert abban a 
tekintetben a történetíróktól nem különbözne: a poesi históriám nihil 
differre, nisi modo dictionis (11.). Ez adja a fejezet zárógondolatát is (8.§), 
melyben a történetíró és a költő gondolatát igyekszik az arisztotelészi elvek 
alapján megvilágítani.

A harmadik fejezet (caput III.) összefoglalója, folytatva az előző 
gondolatkört, a caput tartalmát a műalkotás (carmen, poéma) eredeti 
jellegéről (versus, fictus), tartalmáról - szerelmi, isteni dicséret, vagy 
hősök magasztalása -, s ennek tükrében az igazságértékéről való dolgok 
magyarázatában jelöli meg.

így az első tételben (9.§) ismét azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy 
minden költeményben kereshetjük-e a kitalált történetet (fabulám). Itt, a 
szélsőséges véleményeket tekintve, azokat hibáztatja, akik csupán a költői 
kitalációt (fictionem poeticám) szorgalmazták. Nem kell tehát mindenáron 
a kitalációt keresni, hiszen kezdetben pl. a szerelmi költemények valós 
dolgokon alapultak (11-12.).

A költemények azonban egyéb témákat is felöleltek. Mégsem 
erősíthető meg az a vélemény, hogy a rómaiaknál a költészet pusztán az 
istenek dicsérete lett volna (10.§), bár Cicero is erre utal a De oratoréban. 
Ha volt is ilyen, hamarosan a kiváló férfiak magasztalására tértek át, s az 
ilyen témájú versek ugyancsak nélkülözték a kitalált történetet (fabula). Sok 
olyan nép van, amelyik ezt hagyta az utókorra, s történelmüket ezen 
költeményekből ismerjük (16-17.).

Az ilyen fajtájú versek tehát a cselekedeteket utánozták, melyek vagy 
dicséretet vagy feddést tartalmaztak (13.§). Ilyen volt a himnusz, az 
enkomion, vagy a rágalmazó ének, melyekről Arisztotelész is beszél 
Poétikájában. Ezt a jelleget viselte magán maga a komédia is (14. §). Néha 
azonban nemcsak az erényekről és bűnökről, hanem a természet 
rejtelmeiről beszéltek (15.§).

Szerzőnk szerint mindebből azt a következtetést vonhatjuk le (16.§), 
hogy a legrégebbi költészet csak a metrummal és a beszéd fenségével

18

133



ш?
л. •. - .

különbözött a prózától; így a költészet nem más, mint metrumos beszéd, 
amit a költői lelkűiét kelt életre. Ugyanis a költők a versmérték által 
kellemesebbek, a beszédben fenségesebbek, mint a szónokok. Mindezek 
megállapítására két szaktekintélyre, Arisztotelészre és Ciceróra hivatkozik.

Nem vethetjük el azonban Arisztotelész azon megállapítását sem 
(17. §), mely — elismerve a metrum és a dictio alapvető jellegét — az 
utánzásban véli megvalósíthatónak az ábrázolást, mikor a költők kitalált 
dolgokat és személyeket alkotnak. Ez azonban továbbra sem jelenti azt, 
hogy a kitalált történetek alkotóit mindenáron költőnek kéne nevezni. (18- 
22.§). Mindebből a költészetnek (poetica) az a rétorikai funkciójából adódó 
jellege világlik ki, mely az epideiktikus szöveg gyönyörködtető szerepét 
erősíti, ami nem csak a megénekelt téma (isten, hős, szerelem stb.) 
nagyságát, hanem a kidolgozási módot is mércének tekinti.

Mindezek hosszas fejtegetése után érkezik el a negyedik fejezethez 
(caput IV.), melyben a poézis definícióját adja meg: a költészetet a 
cselekedetek utánzását metrikus beszéddel kifejtő mesterségnek (ars 
oratione metrica imitandi actiones) tartja (l.§).

A 4. századi grammatikusok etimologizálása nyomán Vossius is 
különbséget tesz a költemény, a költészet és a költészettan (poéma, poesis, 
poetica) között (2.§), hiszen a poéma egy sajátos anyag, vagy maga a mű 

- mint pl. a komédia vagy az Aeneis —, a poesis operatio, vagyis 
cselekvés, ami által a költemény létrejön (contexitur), a poetica pedig nem 
más, mint a költészethez rendelt szabályok összessége. Az sem ritka 

azonban, hogy a költészet elnevezést alkalmazzák a költemény helyett, mint 
ahogy ez Cicerónál is olvasható (22-23.)19

Az ötödik fejezet (caput V.) előzetesében azon vélemények 
összefoglalását ígéri, amelyek Platón és a platonikus gondolkodók alapján 
a költészetet a természetből — natura, Ingenium — és az isteni ihletből — 
afflatu divino — eredeztetik (l.§.). Ezzel kapcsolatban alakult ki az a 
vélemény is, hogy bárki a képzés által szónokká válhat, a költő azonban 
születik: fieri oratores, nasci poetae. A költők ihletettségének bizonyítékai 
Diogenes Laertius a görög filozófusokról közzétett művéből gyűjthetők 
össze.20 Ezzel a témával kapcsolatban Vossius még Cicero Archias- 
beszédének mértékadó megjegyzéseit is idézi, hol Tullius beszédében azt 
mondja, hogy minden más szellemi törekvés lényege a tanulás, a szabály 
és a műgond, de a költő a veleszületett tehetség által érvényesül és értelme 
erejéből merít ösztönzést, és szinte valamiféle isteni sugallattól ihletett.21 
Hasonló gondolatok olvashatók még Cicero A szónok című művében és a

'Ф ■
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ihletettségét hangsúlyozza. A gondolatmenet további részében Vossius 
megjegyzi, hogy ezen gondolatokat Cicero Platóntól merítette,, ki többek 
között a Ion című dialógusában a következőképpen vázolja a költői 
lelkesültséget (enthusiasmus): „Ahogy a korübaszként tombolok sem józan 
ésszel táncolnak, úgy a dalköltők sem józan ésszel írják azokat a szép 
dalokat, hanem csak ha ráléptek a harmónia meg a ritmus ösvényére, és 
megmámorosodtak, és megszállottak lettek, akár a bakkhánsnők. 
vonzódása a platóni dialógusformához és a filozófia elemeihez, ismert, és 
ezen rajongás még nagy szónoklattani művében, A szónokról címűben is 

kifejeződik.
A szabály és a műgond elsőségét hirdető cicerói elméleti szónoklattani 

művekben tehát a mester a költészetnek meghagyja a platonikus ihletettség- 
elméletben, azaz a _/hror-tanban rejlő poétái ismérveket, melyeket a 
rétorizáló, s a cicerói szónoklattanra figyelő protestáns poétikairodalom a 
tulliusi tekintélyre hivatkozva átvesz, és költészeti ismérvként kezel.

Ehhez járul az a Vossius poétikájában is fellelhető gyakorlati költői 
megközelítés, mely a furor-tan csúcsára kardalköltőket helyez, hol 
kitüntetett helyet juttat Pindarosznak s a pindaroszi ódaköltészetnek. 
Vossius erre vonatkozóan megemlíti Pindarosz 11. olimpiai ódáját, melyben 
a költő az ihlet isteni eredetére tesz utalást („Bölcs okosság égi kegyből 
ragad az emberi szívben”), majd pedig a 2. olimpiai ódából idéz, hol a 
természettől való tanulást hasonlítja össze Pindarosz — önmagát Zeusz 
szent sasának aposztrofálva - a szónokias fecsegés ürességével.23

Vossius azonban a költők isteni ihletettségéről és a természeti 
tulajdonság meghatározó szerepéről vallott nézeteket a klasszicitás 
szabályrendszerének tudatában mértékletesen megköti, és a költőben 
mindezt a tehetségnek valamiféle nagy erejével és csodálatával azonosítja 
(2.§). Ebből a szempontból alkalma van a költő és a szónok újabb 
összehasonlítására, hol a költőnek juttatja a pálmát, azt mondva, hogy az 
összehasonlítás eredményeként „nagyobb és kiválóbb tehetség van a 
költőben, mint a szónokban, hiszen annyival áll a beszédben a szónok 
mások fölött, mint amennyire a költő felülemelkedik a szónokon”(25.). 
Nem lehetséges tehát az, hogy ne hallgassák meg, és ne olvassák a költői 
mesterség szabályait (3.§).

Ebből következően olvashatjuk a 4.§-ban, hogy az ilyen fajtájú 

művészetszemléleten felülkerekedik a ratio, vagyis a költészetben is 
elengedhetetlen a szabályok teremtette normaképzés. A paragrafushoz fűzött

»22 Cicero
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magyarázatban azt mondja, hogy nem kell tehát Isidorust követni, ki a 
gyönyörűség ítélet nélküli követésének hajhászásával vádolja a költőket, s 
azt állítja, hogy „kitalált dolgokra törekszik a poézis, az anyag érdekében 
elkápráztat, könnyelműen kérkedik és féktelenkedik a visszás gyönyörökkel, 
az ítélőképességet nélkülözi, s mértéket nem ismer”.24 A helyes irányt 
Horatius fogalmazza meg:

Natura fieret laudabile carmen, an arte, 
quaesitum est. Ego nec Studium sine divite vena, 
пес rude quid prosit video ingenium: alterius sic 
altera poscit орет res, et coniurat amice.
(Nagy kérdés: remeket mi teremt, a tudás vagy az ihlet? 
Nem hiszem én, hogy az ihlet kincsei nélkül elég a 
szorgalom egymaga, sem hogy minden a puszta tehetség, 
így szorul egyik a másikra, s vele hű frigyet így köt.25

A költészet bűneitől viszont távol kell maradni, erényeit pedig meg 

kell becsülni (5.§). Mindez a tehetség - ingenium - és a mesterség - ars 
— helyes vegyítésével érhető el. Hosszasan vizsgálták ezt az antik és újkori 
elméletírók is, és a költészet megbecsülésére biztattak. A költői mesterségre 
vonatkozó szabályok kimunkálóit sorakoztatja fel jegyzetében, első helyen 
említve Scaligert, majd Hyeronymus Vidát és a régieket: a Neoptolemosz 
rendszerére támaszkodó Horatiusi és másokat, kiknek csalt töredékei 
maradtak (pl. Boethius). Az egyes elméletírók Diogenes Laertius művében 
megmaradt életrajzai is tanulmányozhatók (28-29.).

A költészetelmélet történetében már az antikoknál sokszínűvé váló 
poétika-értelmezések bemutatása után a költészet anyagát mutatja be (caput 
VI.). Ennek szükségességét az sem csökkenti, hogy a költemény a 

kitaláción alapszik.
A fejezet bevezetője ötrétű anyagfeldolgozásról beszél: egyrészt isteni 

dolgok, mint amilyeneket a himnuszok tartalmaznak; másrészt természeti, 
harmadrészt történeti, negyedrészt erkölcsi, ötödrészt művészi témát 
tartalmazó anyag alkotja.

A költészet belső ismérveinek (anyag és forma) megközelítésében 

Cicero A szónok című művében tett megállapítását veszi mértékadónak 
(1.§), hol Tullius a költő és a szónok rokonságáról beszél azzal a 
megkötéssel, hogy a poéta a ritmusban kötöttebb, a szóhasználat 
merészségében szabadabb: a felékesítés sokféle módjában azonban társak,

<
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különbséget keresni - utaltunk már a bevezető részben a költészetet az 
egyes beszédfajtákra visszavezető felfogásra hacsak nem idézünk fel 
szélsőséges nézeteket valló elméleteket, mint pl. az előbb említett Isidorus 
— poetica mendacium pro materia habet.27

A következőkben (3-7.§) a fent említett öt szempontú anyagválasztás 
lehetőségeit mutatja be. Amint jelezte, az elsőhöz - rés divinae — 
himnuszok tartoznak, a másodiknál — res naturales — tankölteményeket és 
szerzőiket (pl. Xenophanesz, Parmenidész, Empedoklész stb.) sorolja fel, 
a harmadikban - res gestae - a költő a történelem eseményeit dolgozza 
fel, a negyediknél Quintilianus útmutatása alapján, ki a szónoklatot az 
emberi erkölcsök formálásának szolgálatába állítja, az erkölcsformáló 
műveket említi, az ötödikhez pedig a művészetről és a költészetről szóló 
tankölteményeket (pl. Horatius a Pisókhoz írt levele, vagy Terentianus 
Maurius ars poeticája) sorolja (31-34.). A költői anyagon alapuló konkrét 
tárgyválasztás megmutatása bizonyítékul szolgál arra, hogy a költészet nem 
a kitalált minták körül forog (8.§). Ez annál is inkább igaz, mivel a költő 
az utánzáselmélet jegyében mindenről írhat, a versek megszerkesztésében 
azonban művésznek kell lennie.

A szónok és a költő közötti különbségek között kell számon tartani a 
formára vonatkozó ismérveket is (9. §). A költészet formáját ugyanis a 

metrum és a költői lélek (spiritus poeticus) adja, melyben a dictio mintegy 
megelevenedik. Arisztotelész is részben a metrumhoz és a költői dikcióhoz, 
másrészt pedig az emberi cselekedetek utánzásához köti a formát (35.). A 
metrum vonatkozásában már korábban tisztázta, hogy metrum nélkül nincs 
költemény, hacsak nem tágabban értelmezzük e fogalmat: ti. alkotni 
értelemben. Másrészt viszont, ahol a kitalálás érvényesül, ott jelen kell 
lenni a költői léleknek abban az értelemben, mint ahogy Platón dialógusai 
is költeménynek tekinthetők. Továbbá jó példa erre a komédia, amely se 
nem prózai se nem kötött (ligata) beszéd, mégsem nélkülözi a költői 
lelkületet, de gyakran alkalmaz versmértéket - trocheusok - is G5-36.).

Vossius mindössze ennyit mond a formáról, s a következő fejezet 
(caput VII.) izgalmas összefoglalót ígér, melyben a költészet célját és annak 
sokrétű használatát fogja áttekinteni (l.§).

A poézis célja a delectatio (gyönyörködtetés), de ez nem lehet 
kizárólagos, s Vossius is munkájában az antik irodalomtudomány 
hedonisztikus és utilitarisztikus költészetfelfogását egyesíteni kívánó, s a 
horatiusi Ars poeticában hagyományozódó docere et delectare-elvet fogadja
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. el, mellyel Homérosz és Hésziodosz egyaránt élt költészetében, betartva az 

utilitas és voluptas követelményét (2. §). Akik azt mondják, hogy a költészet 
célja a lélek megtisztítása, vagyis az emberek erkölcseinek kiigazítása, nem 
a teljes célt jelölik meg. Empedoklész munkáiban sem jelenik meg ebben 
a formában a cél, ugyanis ő a szemlélődést tűzte maga elé célként, nem a 
praxist (3. §). Ha Arisztotelészt figyelembe véve szűkebben értelmezzük a 
költészetet, annak célját is szorosabban kell meghatározni; kitalált 
történetekben kedvesebb azokat a dolgokat tanítani, amelyek az embereket 
a bűnöktől megszabadítják, s az erényekre nevelik (4.§). Ebben az 
értelemben Arisztotelész nem tartja költőnek Empedoklészt, hanem inkább 
természettudósnak, Hésziodoszt pedig teológusnak (37.).28

A kettős célhoz a költő kettős feladata járul: az ütem/mérték szerint 
kell szólnia és írnia, valamint utánoznia kell, és meg kell alkotni — imitari 
et fingere — a dolgok természetének jelentését, vagy az emberek 
erkölcseinek a bűnöktől való megtisztítását (5-6. §). Ez utóbbi paragrafusnál 
még Lactantius definícióját is idézi: „Officium poetae est in eo, quae gesta 
sunt vere, in alias species obliquis figurationibus cum decore aliquo 
conversa traducat (A költők kötelessége abban van, hogy amik valóban 
megtörténtek, más formára vezessék át burkolt alakokkal bizonyos 

ékességgel ruházva fel).”
A költő tehát ebben a vonatkozásban a filozófushoz és a történetíróhoz 

hasonlít, mert az erényes életre tanít (7.§). így a jó költőnek kiváló és bölcs 
férfinak is kell lennie (8-9.§), de mindenekelőtt a bölcsesség — prudentia 
- a fontos (10.§). Ez pedig arra alkalmas, hogy a költő - miként a 
szónok, hiszen mindkét mesterség az eloquentia része — hasznára váljék 
az államnak. Vossius tehát a docere et delectare-e\v értelmezésénél 
megmarad a horatiusi célkitűzés mellett, melyet a római költő politikai 
ódáiban valósított meg maradéktalanul.

A nyolcadik fejezet (caput VIII.) első részében a fentiek 
figyelembevételével azokkal száll vitába, illetve azok véleményét ismerteti, 
kik megvetően nyilatkoztak a költészetről, nem értékelve annak az állam 
érdekében kifejtett hasznát. Ebből adódóan mutatja majd be a pajkos 
szerelmi költészetet, és a poétái mesterség olyan káros hatásait, melyek az 
ifjúság számára kerülendők.

A poétika elutasítói elsősorban Platónra, s a költészetet az emberi 
szenvedélyek fellegvárának tartó Epikuroszra hivatkoznak, és kijelentik, 
hogy a költők ártanak az államnak, és ezért nem kívánatosak. Ők ugyanis 

az üres gyönyörködtetéssel csupán a gyermeki lelkeket ejtik rabul, vagy az
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ahhoz hasonlókat (l.§). Platónról azonban megjegyzi, hogy a Politeiában 
nem vádolja az egész poézist, hanem csak a homéroszit. Epikurosz viszont 
teljesen elutasítja. Erről Heraclides Ponticus és Cicero véleményét idézi 
(42.). Platón megállapításaival kapcsolatban Petrarcha viszont azt mondja, 
hogy a filozófus csak a scenikus költők mellőzéséről beszél, de műveit 
egyébként is a legváltozatosabban magyarázzák (2.§). Végül is bármit 
mond Homéroszról Platón, a költészetről magasztosan gondolkodik (3.§), 
s a nagy epikus költőt sem veti el teljesen (4-5.§).

Ennyiben kívánja összefoglalni Platón költészetértelmezésével 
foglalkozó nézeteket Vossius, s a következőkben (6.§) a poézis olyan 
tárgyait - argumentum - vizsgálja, melyek miatt Platón és mások azt 
mondták, hogy Homérosz költészete és a hozzá hasonlóké, akik az istenek 
csatáit és sebesüléseit, hasonlóképp szerelmeit és együtthálásait mesélik el, 
mind az istenséggel szemben ártanak a kegyességnek (pietati), mind pedig 
a megbecsült erényeknek (44.). Az emberek aztán ennek ismeretében joggal 
érzik úgy, hogy a költői példák alapján vetélkedhetnek az istenekkel.

A költők a természet titkait is igyekeznek feltárni (7.§), de azt 
történetekkel leplezték, sőt úgy vélték, azok nem tartoznak az avatatlan 

népre: „Odiprofanum vulgus et arceo" - írta Horatius.29 Ezzel a költészet 
azon funkcióját erősítették, hogy a bölcsességet csodálják majd a versekben, 
ha attól a kézműveseket távol tartják.

Az istenvilágot tehát már lefestette Homérosz, s az utána következők

-* >

már nem az istenek csintalan szerelmeit mondják el, hanem a sajátjukat, s 
ezeknek a vágyaknak a könyv lapjain való túltengése helytelen az ifjúság 
nevelésében, ahogy erre Arisztotelész is figyelmeztet a Politikában.30 A jó 
erkölcsök — jelenléte tehát elengedhetetlen a művekben. 
Ennélfogva el kell kerülni azokat az alkotásokat, melyekben pajkos 
szerelmekről olvashatunk. Vossius Venus tiszteletét sem zárja ki a 

költészetből, de Platón Symposionja alapján égi és földi Aphroditét 
különböztet meg, s az előbbi jelenlétét tartja megengedhetőnek (8.§). Az 
utóbbi így nem tartozik a magas költészethez, hanem ún. vulgivagus. 
Részletes kifejtésében bőséges példatárat állít fel annak bemutatására, hogy 
miként határolódtak el az elméletírók a költői obscenitástól, s azoktól a

mores

múzsáktól, kiket Boethius rossz hírű múzsáknak - Musas meretriculas — 
nevezett (47.). Ebből a szempontból főként Catullus és Ovidius verseiben 
talál negatív példákat, kikkel szemben a magistemek alkalmaznia kell a 

quintilianusi/wrgűízo elvét (48.).
A 9.§-ban a költészet más, a gyakorlat oldaláról elmarasztalhatónak
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ítélt jelenségeinek hatásáról is beszél. Az' emberi fajra jellemző 
tulajdonságok közül ugyanis a talpnyalás és a hízelkedés — adulatio — a 
leginkább megvetendő, a költők pedig - ahogy ezt egyesek állítják - 
mindenkinél jobban törleszkednek. A grassator (dorbézoló, kóborló) 
elnevezést így az adulator es (hízelkedő) megnevezés válthatja fel. Ez a 
vélemény azonban annyiban nem helytálló, hogy nem minden dicséret 
származtatható a talpnyalásból. A költői magasztalás megnyilvánulásának 
ellenzői az erényeket - virtutes — is elutasítják. Természetesen a hamis 
dicséretek megéneklőitől el kell határolódni. Az erények vonatkozásában 
hasonló eredményt lehet elérni azzal, ha mások a jókat vádolják, hiszen így 
részvétet keltenek (10.§). Példaként Arisztophanész komédiáit és Platón 
Szókratész-apológiáját említi. Ezek a művek, melyeket harapós 
ékesszólásnak — caninam eloquentiam - nevezünk, ugyanúgy az igen 
tiszteletreméltó mesterséghez tartoznak (10-11.§).

A következő fejezetben (caput IX.), miután visszautasította azokat a 
véleményeket, melyek a költészetet hiábavaló gyönyörűségkeltésként 
értelmezik, másrészt azokat, kik elismerik, hogy tanítani kell, de 
elhatárolják a történelemtől és a filozófiától, éppen azt bizonyítja, hogy a 
költészet mindkettőnél hasznosabb. Az ugyanis könnyen cáfolható, hogy a 
költészet ártalmas lenne az állam számára, az üres gyönyöröket kereső 
költők és olvasók amúgy is egymásra találnak. Azok a költők, akik 
használni akarnak művészetükkel, a delectet docendo és a doceat 
delectando (tanítással gyönyörködtetni és gyönyörködtetéssel tanítani) elvet 
fogadják el. Ebből a szempontból hasznosabbá válhatnak mind a 
történetírónál, mind a filozófusnál (l.§). A költészet maga is erényekre 
tanít, Horatius szerint sem kell azt csupán a filozófiától várni (2.§), hiszen 
a költő jobban megtanít az erények és a bölcsesség tiszteletére, még ha nem 
is oly nagy a tekintélye, mint Homérosznak (3.§). Az emberek ugyanis 
nehezen fogadják el a direkt tanításokat, hacsak nem kedves történetek 
adják elő számukra. Erre pedig a gyermekkor a legalkalmasabb; a 
felnőttkor ugyanis visszariad a szabályoktól, de a történeteket — fabellis - 
szívesen befogadja (4.§). A kitalált történetek gyönyörűsége miatt 
tanulmányozták elsősorban a költészetet a görögök, ahogy erről Strabón is 
beszámol (5.§). De nem csak a gyermeki, hanem minden közönséges és 
nyers lélek is történeteket óhajt (6.§). Ezért kezdték a szónok 
megformálását a régiek a költők és a költészet tanulmányozásával, de ez 
egyúttal a költői tehetség kibontakoztatását is szolgálta (7-9. §).

A tizedik fejezet (caput X.) a költői név halhatatlanságáról, s az azt

■

140



biztosító szimbólumokról és címekről ajánl összefoglalót.
A költők java tehát hírnevet szerez, és repkénykoszorúval illetik (1. §). 

Számos példát idéz arra vonatkozóan, hogy az antik — Horatius, Vergilius 
Ovidius —, de a keresztény 
repkénykoszorúról beszélnek a költők elismertségét illetően.31 Hasonló a 
kép a babérkoszorú vonatkozásában is, mely szintén fontos szimbólum, s 
ugyancsak sűrűn előforduló motívum (2.§). E dionüszoszi és apollóni 
jellemzők mellett harmadik a virágkoszorú - pancarpia —, melyet 
Gyraldus is megemlít művében (3.§). Az újabb költők közül Petrarca volt, 
aki poéta laureatus lett, de nem sokkal előtte elevenedett meg ez a régi 
szokás (4.§). Nem csak a költőkre jellemző azonban ez az elismerés, és az 
is halhatatlanságot hoz, ha valakit megemlítenek a versben (5-6.§). Mivel 
a költészet dicsőséget szerez, megtisztítja a lelkeket a bűnöktől, és az 
erényt gyönyörűséggel csepegteti az elmékbe, ezért nem csoda, hogy 
minden népnél nagy tiszteletben állnak a költők, leginkább azonban a 
görögöknél (7.§). A rómaiaknál nem volt mindig becsülete és értéke. 
Különösen szigorúan nyilatkozott erről Cato (8.§). Később azonban a 
rómaiak befogadták, és nagy dicsőségre juttatták. Cicero Pro Archia című 
beszéde ennek ékes bizonyítéka (9-10.§).

A poétikai munkák érdekes, s egyben elmaradhatatlan részére, a 
költészetet létrehozó okok tárgyalására tér át a következő három fejezetben.

A tizenegyedik fejezet (caput XI.) szokásos előzetes összefoglalójában, 
majd az l.§-ban a következő részek tárgyát a költészetet létrehozó okok - 
de causa efficiente Poesios — kifejtésében jelöli meg. Ebben a fejezetben 
tehát, áttérve mostmár a műalkotás belső működésének kérdésére - az 
elsődleges, valamint a külső okokkal, hova a metrum tartozik, már 
korábban (III. fejezet) foglalkozott, s ezt a carmen címszóval jelölte, most 
azonban annak belső vonatkozását (figmentum - költemény) fogja tárgyalni 
— hármas okot jelöl meg. A következőket írja: „Caussae ejus poesios trés 
sunt. Primum natura, hinc fortuita quadam, eoque rudia poesios initia, et 
sine arte; ас denique ars inqua” (l.§). Arisztotelész is ezt a hármas okot 
állítja fel a költészet alapelveit vizsgálva. Ami az okok mesterségbeli 
vonatkozását illeti, azt már három könyvben kifejtette; most főként a 
műalkotás belső természetének - natura - jellemzőit fogja feltárni (2.§).

natura - alatt egyrészt a tehetség kiválóságát 
(ingenii bonitatem), vagyis a kigondolásnak az ember természetével 
született erejét érti, másrészt a belső természetnek azt a szenvedélyét, 
amivel a költemények létrehozására ragadtatunk (3.§). Ezt juromdk

pl. Prudentius költők is

Belső természet
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nevezik, mivel így más erkölcsöket és érzelmeket vagyunk képesek 
létrehozni. Érdemes tanulmányoznunk a fejezethez fűzött rövid kommentárt 
is, hol az ember belső természetéről szólva, ahonnan minden mesterség 
születik, Longinust idézi, arra vonatkozóan pedig, hogy nem mindenki 
részesül a természet teremtő hatalmában, Arisztotelész útmutatását követi.32

Tehát egyformán fontos a költő számára a természet termékenysége 
- naturae felicitas — és a furor, amivel megteremti magának az elképzelt 
eszmét (4.§). Ez az eszme — idea - pedig az utánzás hajlamából - ex 
imitandi studio - keletkezik, mert ez az emberrel született természet, ami 
azonban a tetszés által növekszik (5.§). Vossius, mint a fentiekből kiderül, 
az arisztotelészi utánzáselméletet fogalmazza itt újra, melyről azonban 
könyve újabb fejezeténél még szólunk. Az utánzáselmélet lényegét a 
továbbiakban példákkal igyekszik megvilágítani, hol a görög mimétikótaton 

fogalmával azt igyekszik bizonyítani, hogy az ember természetes velejárója 
az utánzás: maximé aptum ad imitandum (66.). Bár a dolgok iránti 
utánzáskészség — rerum imitationes — általában megvan, mégsem illet 
mindenkit egyformán, s leginkább a költészet nyer indíttatást általa (6.§). 
Lényege a cselekedetek utánzásában rejlik, nem elég tehát költői lélekkel 
megjeleníteni a szavakat. A tehetség különféle megnyilvánulása hozza létre 
a költészet fajait, ez pedig alapvetően kettős-, mert részben tekintélyes, 
másrészt viszont könnyed tetteket lehet utánozni: „atque ita duó sunt, orta 
poematum genera; unum quare ac honestum, alterum humile ac convitiis 
indulgens.” Homérosz mindkét fajtában előkelő helyet foglal el (7.§). Ez 
a kettős felosztás tulajdonképpen a tragédia és a komédia műfajainak felel 
meg. Homérosz vonatkozásában pedig az Iliásznak, mely a tragédiával 
egyenlő, s benne a test bátorságát ábrázolja a szerző, valamint az 
Odüsszeiának, hol a lélek kiválósága kerül előtérbe. Ebben az esetben 
mindkét műben tekintélyes cselekedetek - actiones graves - vannak (67.).

A tizenkettedik fejezet (caput XII.) annak összefoglalására vállalkozik, 
hogy a költői furor milyen formában mutatkozik meg a poétáknál, s ezzel 
kapcsolatban milyen vélemények fogalmazódtak meg. Bemutatja azt a költői 
eszköztárat is, mellyel az ihletettséget fejezi ki a költészet.

mentis excitatio —, amit enthusiasmosnakAz elme felszítása 
neveznek, elengedhetetlen a költészetben (l.§), bár az antik elmélet 
sokoldalúan fogalmazott. Cicero és Vergilius nyomán pozitív példákat 
említ, Horatius azonban elutasította Démokrítosz elméletét s a költői furor
túlzásait (69.).

Platón a költői furor megnyilvánulásait vizsgálva négyes felosztást
•rőr- ■ ■ •
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végez el a P/zűz<í/wzban (2.§). A következő lehetőségeket említi: a furor 
származhat Apollóntól, Bacchustól, a Múzsáktól és végül a szerelemtől 
vagyis Venustól.33 Vossius mindezek irodalmi példáit is kigyűjtötte: így 
Apollón ihletését kéri pl. Vergilius az Aeneis VI. énekében, Bacchusét 
Horatius (Ódák III. könyv 25. vers), a Múzsákét Cicero és Ovidius, a 
szerelemét (Venus) pedig ugyancsak Vergilius. A paragrafus 
magyarázatának befejezésében hosszan idéz a platóni mű egyes 
vonatkozásait felhasználó s erre irányuló szakirodalomból.

Másként gondolkodik azonban minderről Arisztotelész (3.§), ki az 

enthusiasmust a természetes arányból - a temperie naturali - vezeti le, s 
elhatárolja a kártékony nedvek okozta elkeseredettségtől - humoris 
melancholici acrimonia -, ami a mámort okozó kórhoz hasonló.34

Mégis szép számban vannak jelen Platón követői, akik a költői furort 
nem a melancholiaból, hanem az isteni megszállottságtól - a demonio — 
eredeztetik (4.§). Vossius azonban úgy véli, nem keletkezik mű a démoni 
inspirációval. Elegendő az, ha valaki bő fantáziával és a költészethez 
alkalmas természettel rendelkezik; az versek írására ösztönöztessék (5.§). 
így jutunk el oda, hogy a furomak, vagyis a tehetség ösztönzésének öt 
jellemzőjét a következőkből eredeztethetjük: a búskomor nedvek 
mérsékeltségéből vagy élénkségéből; az érzelmekből; a bortól; a zenei 
eszközöktől és a kiváló költők olvasmányaiból (6.§).35

A költői eszköztárra térve át először az ihlet vonatkozásában azt a 
hármas forrást említi, melyből a költőknek, hogy alkothassanak, inniuk 
kell: ez a Hippokréne, Aganippe és a Piréne (7.§). ez utóbbiból származik 
a Pegazus. A Múzsák lakhelye pedig a Helikon és a Parnasszus (8.§).

A tizenharmadik fejezet (caput XIII.) első két paragrafusa a költészetet 
létrehozó okok második jellemzőjére tér át. Ez pedig nem más, mint amit 
Arisztotelész költői rögtönzésnek - autoszkediaszma - nevez, amit latinul 
a versus subito atque ex temporeprolatos kifejezéssel adhatunk meg (l.§). 
A következőkben (2.§) az ebből magyarázható, s a vers folyamatos 
csiszolgatására — correctio - vonatkozó klasszicista alapelvet fejti ki , hol 
először az ember tehetségéből adódó kecsesség és arányérzék érvényesül: 
ez hozza létre a ritmust; a vers azonban ekkor még nyers és csiszolatlan. 
Ehhez járul a műgond, amit a költői jelleg alakít ki, s a metrum is 
megerősödik (76.). Tullius szavát idézve tehát lehetetlen egyszerre feltalálni 
és befejezni: „ut vere ait Tullius, nihil est simul et inventum, etperfectum”. 
Példái között Salamon és Mózes énekei, valamint az Aeneis szerepel, s 
előszeretettel idéz Hieronymustól is (77.).

й
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A költészeti jellemzők harmadik eleme (3.§) a mesterségbeli tudás — 
ars, Arisztotelésznél techné. Gazdag antik, zsidó és keresztény 
példaanyaggal illusztrálja megnyilvánulásait (78-79.).

A költészet keletkezéséről szólva (4.§) görög példák nyomán — de 
ebből a szempontból talál igazán forrást a zsidó költészetben - a poézis 
feltalálóinak a pásztorokat tartja, kik a hegyekben és a forrásoknál a 
Múzsák és Apollón által váltak szentté (79.). Éppen ezért kell a görögök 

helyett a pálmát isten népének, azaz a zsidóknak nyújtani, kik jóval a trójai 
háború előtt már alkottak (5.§). Hasonló a helyzet, ha a ritmus és a metrum 
történetét vesszük figyelembe, hiszen ott sem tagadható a keleti népek 
elsősége (6.§). Vossius megjegyzéseiből láthatjuk, hogy Lowth előtt is 
megvolt a feltétele a keleti költészet kultuszának.36

A régieknél a zene és a költészet még egy volt, ahogy erre Cicero és 
Quintilianus is utal (7.§).37 Varró szerint a Camena-carmena szavak 
összecsengenek. Később azonban az énekköltési és a zenei funkció elvált, 
hiszen a költők kigondolták tárgyukat és azt ritmusba foglalták, a zenészek 
pedig a tibia üteméhez illesztették (8.§).

Végül az utolsó fejezet (caput XIV.) a költői mesterség felosztásáról 
— de artis poeticáé divisione — értekezik. Ennek alapja Horatius és 
Arisztotelész poétikája, hol az utóbbi szerző az utánzás minősége alapján 

végzi el az elkülönítést (1-2.§). A magyarázatokban tehát a Poétika 
kitüntetett részeit idézi hosszan, főként az eposz és a tragédia elkülönítésére 
vonatkozóan (84.). Az arisztotelészi mű befejezetlenségéből adódóan 
azonban más diszciplínákat is használni kell. Ennek figyelembevételével két 
részre oszthatjuk a költői mesterség tanulmányozását: univerzális részre, 
hol minden költemény sajátságát vesszük vizsgálat alá, és speciális részre, 
melyben az egyes költeményeket (3.§).Ez a felosztás a logika két részének 
felel meg, de más tudományok felosztása is hasonló. A költemények 
fajtáiról szólva Arisztotelészre és Gyraldusra hivatkozva a hármas felosztást 
fogadja el: vagyis az epikai költészetet, a drámait és a dithürambikust, 
melyet a tibia vagy a lant kísér (86.). Ennél részletesebb és bonyolultabb 
felosztásokat is láthatunk, melyeket azonban csak érdekességként említ.38

A költészet törvényszerűségei (Institutiones Poeticáé)

Vossius a poézis természetét és tulajdonságait elemző-bemutató
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fejezete után törvényeinek és egyéb jellemzőinek bemutatása következik, 
mely az előző mű szerves folytatása.

Az első fejezet (caput I.) általánosan szól a költészet közös 
területeiről, különösen pedig a költői tárgyról. Előszöris a költészet négy 
közös területét mutatja be (1 .§), melyek a történet - rés —, a rend - ordo 
—, a szavak — verba — és a mérték - metrum. Részint ugyanis a 
történeteket kell szemlélni a műben, másrészt pedig a szavakat. A 
történetben két dolog fontos: az, hogy mit kell elmondani, és milyen 
rendben kell elhelyezni. A szóhasználatban egyrészt a díszítés, másrészt a 
metrum nyilvánuljon meg. Hasonlóan működik mindez a szónoklat három 
részére jellemző módozatokban, ahol a történetek feltalálása, a feltalált 
tárgyak elrendezése, és az elrendezett tartalom feldíszítése figyelhető meg: 
argumentorum inventia, inventorum dispositio, dispositorum exomatio. A 
költészetben is jelen van ez a hármasság - res, ordo, verba -, de 
kiegészül még a metrummal. Minderről Plótinosz hasonló rendben 
gondolkodott.39 Szorosan ehhez tartozik az előkészület - meditatio —, 
melynél Horatius szintén megköveteli a világos rendet és az ékes szót 
(2.§).40 A helyes szóhasználat kérdését a tárgyválasztás elé kell helyezni, 
ezt más elméletírók is így látják (3.§). Ne enyésszen el azonban a költészet 
a puszta szóhasználaton, hanem jelenjen meg a lélek, melyben 
megnyilvánul a dolgok különféle ismerete (4-5. §). Ezért a legtöbb 
tudomány fellelhető a költészetben, melyről Arisztotelész is tanúbizonyságot 
tesz (6.§). A költői tárgy így oly sokszínű, hogy a különféle műfajok 
segítségével a legkülönfélébb dolgokat lehet ábrázolni (7.§).

A költői kitalálás ismereteit — de fictione poetica — taglalja a 
következő terjedelmesebb fejezet (caput II.) A téma valóban hosszabb 
kifejtést igényel, mivel a költészet alapkérdéséről van szó. A poéta ugyanis 
sajátos feladatából adódóan utánoz és alkot-imitatur et fingit. A két jelleg 
nem mond egymásnak ellent, de mégis különbözik, mert az utánzás arra 
irányul, amit valami szerint csinálunk, a kitalálás (fictio) pedig arra, amivé 
lesz (l.§). A költők tehát az emberi cselekedeteket utánozzák, de 
történeteket alkotnak. A cselekvés, amit utánoznak, valóságos, a valósághoz 
hasonló, amit alkotnak: „Vera est actio, quam imitatur, verae similis est 
actio, quam fmgunt”(6.). Az utánzás tehát a jó vagy a rossz cselekedetek 
ábrázolása (2.§). A költő nem annyira az erkölcsöket utánozza, mint a 
cselekedeteket (3.§). Ebből következik, hogy a beszéd vagy a cselekvés 
által lehet megismerni az erkölcsöket, mint ahogy erre Horatius is utal 
(4.§).41 A fabula (történet) az igazság utánzásával kigondolt beszéd, amint
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ezt Arisztotelész, Cicero és Aphtonius is meghatározta (5.§).
A költőnek tehát a valós dolgok ábrázolása helyett megengedett a 

kitaláció, amivel a lelkeket meg tudja indítani. Nem is nevezhetjük így a 
költői kitalálást hazugságnak, csupán olyan beszédalakzatoknak — figuráé 
sermonis melyek elvezetnek az igazsághoz (6-10.§). Példaként 
Augustinus okfejtését idézi, melyben a bölcs férfi hosszan szól e 
kérdésről.42 így jut el a már az antikok — Arisztotelész, Horatius, Plautus 
- által is használt valószínűség kategóriájához (ll.§) — Poetae interest 
fingere verisimilia —, majd hosszan elemzi annak megnyilvánulásait és 
létrejöttét, s szól a költőknél fellelhető, a valószínű helytelen 
alkalmazásából adódó hihetetlen dolgok szerepeltetéséről is (12-13.§). 
Vannak olyanok, akik nem értik eléggé Arisztotelész kívánalmát, ami a 
költői utánzásra vonatkozik (14.§). Pedig figyelembe kell venni a Filozófus 
azon előírását, hogy a költők a valószínűt ábrázolják, amelyek nem 
létezhetnek, mint a rosszat, amelyek megtörténhetnek (15.§).43 így nem 
könnyű tehát az istenektől megszabadítani a költőket, hiszen nem csak hogy 
olyan dolgokat alkotnak, amelyek nem létezhetnek, hanem a maguk 
példájával is követnek el szentségtörő vétséget (16.§). Ugyanis, amikor a 
természet misztériumait beleszőtték történeteikbe, a természetet nem 
ismerőknek okot adtak arra, hogy őket istennek képzeljék (17.§). Valóban 
kétféle tehát - Arisztotelész szerint — az igazság utánzása, s a valószínű 
és a szükségszerű — verisimile, necessarium — szerint határozható meg 
(18.§). Julius Scaliger ez utóbbit tekinti obiectumndk, és csak a valószínű 
kategóriáját alkalmazza. Pedig nem egy dolog az utánzás módja a valószínű 
és a szükségszerű kategóriái szerint. Mert amikor egy tárgyat utánozunk, 
nem lehet attól elvonatkoztatni, hogy igaz vagy nem (19.§).

A fikció és a vele kapcsolatos témák alapos körbenjárása után szintén 
kiterjedt fejezet (caput III.) foglalkozik a költői eltévelyedésekkel — de 
poetarum erroribus — is. Arisztotelész a Poétikában kettősnek nevezi a 
tévedések fajtáit (l.§.). Részben, amit maga követ el a költő — per se —, 
másrészt pedig, ami megesik - per accidens. Az első mód alkalmával 
magában az utánzásban vét, amikor távol kerül a valószínű és a szükséges 
kategóriájától. Homérosznál és a tragédiaíróknál egyaránt fellelhetők ezek 
a példák (2.§). A második eset akkor következik be, ha olyanba 
bonyolódnak a költők, ami más tudományra tartozik (3-4.§). Az antik 
íróknál ennek is számos példája lelhető fel (24-32.). Három módozattal 
foglalkozik igen részletesen: az egyik, amikor a történelem (5-6.§), a 
másik, mikor a filozófia (7.§), a harmadik, mikor a természettudományok
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. •ellen követnek el vétségeket (8-9.§).
A következő fejezet (caput IV.) továbbra is a költői fictio kérdésével 

foglalkozik, most annak felosztását - fictionis partitio - mutatva be.
A fictio vagy általánosan nyilvánul meg, vagy magában a szent 

tárgyban — in sacro est argumento. Általánosan — universe - vagy egy 
cselekményben — in re una —, vagy a teljes történetben — in fabula 
integra. Az egy cselekményben megnyilvánuló fikció vagy egyszerű — 
simplex -, vagy meseszerű - fabulosus. Az egyszerű fajta a középszerű 
élet ábrázolását kívánja meg, mint pl. az iíjak szerelmei, vagy miként a 
komédiák teszik (l.§). Mondaszerűnek azt tekinthetjük, melyben 

felfedezhető a tudományos hűség. Az a személyekben, tettekben és a 
cselekményekben nyilvánul meg, s szerepelhetnek benne istenek, emberek 
és szörnyek (2.§). A teljes történet kitalálásában két dolgot kell figyelembe 
venni. Az első, amikor a legegyszerűbb módon szerkesztjük a történetet, 
epizódok és kitérések (digressiones) nélkül. A második a teljes és befejezett 
történet, amikor több résszel rendelkezik (3.§). Az egyszerű történet 
gyakori Homérosznál, valamint a tragédiáknál és a komédiák 
szerkesztésénél. Arisztotelész viszont a drámával kapcsolatban arra 
figyelmeztet, hogy a különféle részek a főcselekményhez való 

. kapcsolásakor körültekintően kell eljárni (4.§). A szerkesztett történetre a 

connexio (kapcsolat, bebonyolítás) és a solutio (megoldás, kibonyolítás) 
jellemző. Az előbbi egészen addig a helyig tart, ahol a változás — a 
boldogságból a boldogtalanságba vagy fordítva - elkezdődik; az utóbbi 
pedig a változás (commutatio) kezdetétől egészen a történet végéig (5.§). 
Mindezt hasonlóan részletezi Arisztotelész is a Poétikában fi A harmadik
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tulajdonság az átmenet (transitus), így tehát a hármasság - colligatio, 
solutio, transitus - a mértékadó a történet szerkesztésében (6.§).

A következőkben (7.§) a történetet - fabula — bővítő epizódokról és 
digressiókról (kitérések) foglalja össze az ismereteket. Az arisztotelészi 
Poétikában is fontos szerephez jutó epizódok alkalmazását antik művek 
példázatával mutatja meg, majd óv erőltetettségüktől és mesterkéltségüktől 
— arcessita, affectata —, és minden esetben a történettel való összefüggés 
meglétét hangsúlyozza (8.§).45 Itt is szükség van arra, hogy az epizód 
valószínű legyen, amelyet a személyek, a hely és az idő biztosíthat (9.§). 
Az epizódok és a digressziók ritkán fordulnak elő a solutio ban, általános 
helyük a connexióbzn van, ahol a dolgok összezavarodnak. Az epizód 
ennek okát mutatja be, másrészt bővítésre és díszítésre alkalmas (10.§), de 
mindenképpen a tárggyal kell összefüggnie (11 .§): ez az epizodikus történet
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— fabula episodica. Nagy szerep jut azonban a megoldásnak — solutio — 
is (12.§), melyet magában a cselekményben kell keresni, nem az isteni 
beavatkozásoktól sem mentes epizódokban (13. §). Arisztotelész is ebben az 
értelemben nyilatkozott Poétikájában*6, ugyanis ha az istenség alászállása 
nem szükséges minduntalan, a fabula önmagától oldódjon meg (14-15.§). 
A költői megoldások ezért a connexióban és a solutióban különböznek 
(16.§). A történet megoldását — és a szövegben Vossius itt az arisztotelészi 
poétikában fellelhető újabb elemeket vesz át - az immutatio és az agnitio 
is segíti (17.§).47 Az agnitio gyönyörködtet is (18.§), a dolgok változásának 
(peripetia) tulajdonsága pedig a nagyszerűség és a váratlanság (19.§). A 
változás elsősorban azokban a személyekben megy végbe, akikről a történet 
szól, s a felismeréseknél is hasonló jellemzőkkel találkozhatunk (20-21.§). 
A változás végbemehet a felismerés nélkül vagy vele együtt, s számos 
megoldás kínálkozik felhasználásukra (22-24.§). Ismét Arisztotelész művét 
tekintve mércének arról beszél, hogy a felismerés jelek által történik, 
melyek lehetnek a testen, vagy azon kívül (25-26.§). A költő is kitalálhat 
jeleket, felismerhetik egymást egy levélből (27.§), vagy a viszontlátás, 
egymás hangjának felismerése vagy visszaemlékezés alapján (28.§). A 

következtetés — ratiocinatio - is az agnitio módszere (29.§), valamint ide 
sorolható a nézőközönség helytelen következtetése — paralogismus theatri 
—, mely szintén hozzájárulhat a felismeréshez (30.§), végül az egész 
cselekmény is alapulhat a felismerésen, mint pl. az Oidipusz király (31 .§). 
Az agnitio által keletkező solutióbzn a költők változtathatnak az eredeti 
cselekményen, mint ahogyezt teszi Euripidész az Iphigeniában (32.§). 
Végül afictio általános bemutatása után, ahogy a kettős felosztást Ígérte, 
a szent tárgyú kitalálásról — de sacro argumento — szól, s néhány 
jellemzővel vázolja az abban fellelhető kitalációt (33.§).

Az ötödik fejezet (caput V.) a történet erkölcsiségéről — de moribus
— ad összefoglalót. Az első §-ban azonban arra hivatkozik, hogy 
Arisztotelész a cselekmény jellemzőjeként az erkölcsök mellett a sententiát 
is megemlíti: „duas esse actionum caussas; sententiam et mores.” Ez fogja 
majd képezni a hatodik fejezetet.

A cselekmény és a beszéd - actio et sermo - egyaránt alkalmas a 
lélek erkölcsének jelölésére (2.§), melyben elsősorban a jóságot - bonum
— kell keresni (3.§). Ez nem jelenti azt, hogy negatív erkölcsiség nem 
fordulhat elő a műben, de legyen nagyobb a kiváló erkölcsű szereplők 
száma, és bűnhődjenek meg a gonoszok (4-5.§). Továbbá Arisztotelész és 
Horatius elvárja (6.§), hogy az erkölcsök legyenek találóak —
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convenientes. A rossz erkölcsöket se tegyük alábbvalókká, mint amennyire 
szükséges (7.§). Arisztotelész és Horatius megköveteli az erkölcsök a 
szereplőkhöz való igazítását, amit a római költő így fogalmaz meg Ars 
poeticájában: „Achilleusz legyen haragos, makacs,bősz, Médeia konok, 
ádáz, Ino bánatos, Ixion hazug, Io kóbor, Oresztész gyászos, 
erkölcsök további jellemzője az arisztotelészi aequabilitas, azaz az olyan 
egyenletesség, melyet a történet megkövetel — „aut fámám sequere”, 
mondja Horatius (9.§).49 A történet folyamán az okok változásával az

*
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erkölcsök is változhatnak; ez ajellem leírásában figyelmet követel (10.§). 
Végül arra figyelmeztet, hogy az arány megformálásánál elsődleges a 
személy megválasztása, akinek tökéletesnek kell lennie (11-12.§)

A hatodik fejezet (caput VI.) röviden jellemzi a sententiát, melyet az 
arisztotelészi dianoiáwal azonosít, sőt, más elméletírók terminológiáját is 
felsorakoztatja (l.§). A szentencia használata öt jellemző által érvényesül: 
a megítélés, a cáfolat, a megindítás, a bővítés és a kisebbítés — in 
probando, refellendo, сошлю vendo, amplificando, imminuendo — 
vonatkozásában (2.§). Mindezeket azon dolgok erejéből és természetéből 
kell levezetni, amelyeknek utánzását felvállalta (3.§). Az érzelmekre is 
érvényesek a gondolatokban jelesen és élesen megfogalmazott mondások. 
Ezek a gnémák, melyek nagy erővel rendelkeznek a beszéd moralitására és 
a lelkek megindítására vonatkozóan (4.§). A gnómákat nem kell sűríteni, 
és nem szabad nagy érzelmeket hordozniuk. A gnóma a következtetés 
művészete (5.§). Nem illik azonban a költőknek követni a szentenciák 

elmésségét és fortélyosságát, ugyanis ezt még a declamatomak. is felróják. 
A régiek is tartózkodóan éltek vele, s a mű végén helyezték el. A későbbi 
korok lépten-nyomon használták, csökkentve és megtörve vele a szép 
érzéseket (6.§).

Hosszabb kifejtettségű a rendről - de ordine - szóló fejezet (caput 
VII.), melynek terjedelmét a bőséges magyarázatok és a kiterjedt 
példaanyag adja. Az előzőekben szólt már a költői mű feltalálásáról,
elrendezéséről, díszítéséről — inveniendo, collocando, ornando -, most a 
rendről de ordine - foglalja össze az ismereteket (l.§). A téma 
fontosságát Lucretius és Horatius, valamint Muretus és Averroes ezzel 
kapcsolatos megjegyzéseinek idézeteivel támasztja alá. Arisztotelész a 
szépség megnyilvánulását is a rendből eredeztette: „Nam ex magnitudine 
et ordine oritur pulchrum” (59.). A dolgok rendje a történetben 
meghatározott és összefüggő, habár sokszálú lehet a cselekmény, mégis 
egységes — una -, mivel a cselekményszálak egymással összefüggenek.
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versekben, mint a tragédiában, más a tragédiában', mint az eklogában (2.§). 
A történetben és az epizódokban egyaránt a kiválót és a tekintélyest kell 
észrevenni, ugyanis a nagyszerűn csüngünk, a középszerűn átszaladunk, a 
jelentéktelent leintjük (3.§). A szépségre a szimmetria, azaz a részek 
összhangja és a szerkesztettség is jellemző, valamint nem hiányozhat az 
ízlésesség és a fenségesség sem (4.§).

A következő fejezet bemutatása, mellyel tulajdonképpen a generális 
rész zárul, már a második könyvhöz (liber II.) kapcsolódik, struktúrális 

szempontból azonban sok poétikai kompendiumban az általános bevezető 
része. Vossius úgy gondolta, hogy a műfajokat bemutató könyv elejére 
teszi, hogy aztán belekezdhessen azok részletes taglalásába. Ez a fejezet 
tehát (caput I.) a műalkotások felosztási alapelveinek rögzítését tűzi ki célul 
- de divisione poematum - állnak a segítségére.56

Vizsgálata, felosztási szempontjai két dologra terjednek ki: a 
költeményt milyen részek alkotják, és milyen a formája (l.§). A részeket 
tekintve a felosztás hármas: miben ,mit és hogyan utánzunk. A miben — 
qua - kérdésre ugyancsak három módot jelöl meg: sermo, harmónia, 
rhytmus (2.§). A beszéd hangokból áll, a harmónia a szavak és a nyelvi 
eszközök összhangzata, a ritmus pedig az idő mértéke (3.§). A műalkotás 
ezekből mindig a megfelelőt használja fel: vannak olyanok, melyek csak 
egyet, pl. az eposz csak a beszédet (sermo), a tánc csak a ritmust; vannak 
olyanok, melyek kettőt, pl. a fuvola és a lantjáték a harmóniát és a ritmust. 
Mind a három jellemzőt használó alkotások közé tartozik a dithürambosz, 
a tragédia és a komédia (4.§). Arra a kérdésre is hármas választ ad, hogy 
kit vagy mit utánzunk: utánozhatunk előkelőbbeket, hozzánk hasonlókat 
vagy hitványabbakat (5.§). A hogyan kérdésfelvetés bonyolultabb 
megközelítést igényel, melynek forrása, csakúgy, mint az előzőeké, 
Arisztotelész, de a diomédészi elmélet elemeit is felhasználja. Erre szintén 
a hármasság a jellemző. Mert a költeményekben megszólalhat a költő 
személye, vagy másokat szólaltat meg, vagy maga is beszél és másokat is 
megszólaltat. így a költemény lehet narratív, drámai vagy vegyes (6.§).57 
Ennek ellenére mások a költeményeket öt fajtára osztják: komikusra, 
tragikusra, epikusra, dithürambikusra és melikusra. Mindezt Turbenus 
képviseli, aki ezt Arisztotelész, Horatius és Tibullus alapján állította össze 
(7.§).58 A felosztás még a költők által használt műfaji jelleg alapján is 
elvégezhető; lehetnek jambikus, elégikus, epigrammatikus és más módok
(8.§).

A műfaji besorolás kérdéséről Szerdahely György munkája kapcsán
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és a történetíróétól is különbözik, és mindez a szavak összetűzésében 
mutatkozik meg (4.§).54 A költői szókészlet bősége teremti meg a 
gyönyörködtetést és a változatosságot (5. §), ugyanis a műben a díszítettség 
— omatus - a legfontosabb (6.§). Persze nem minden műformához illik 
az ékesség (7-8.§). Vannak ugyanis olyan műfajok, melyeknek a 
túldíszítettség kifejezetten a kárára van: ilyen a komédia, a mimus és a 
szatíra. Ezek dictiója - nyelvezete — a sermo (9.§). Más azonban a 
tragédia, az epikus, a lírikus és az elégikus költemények helyzete: itt bizony 
kell az emelkedettség (10. §). A dictió ban figyelembe kell vennünk egyrészt 
a magán- és mássalhangzók természetét, másrészt pedig a dolgok és a 
szavak rendjét. A hibák elkerülése mindannyiunk érdeke, ugyanis azt sem 
a történetíró, sem a szónok nem engedheti meg magának (ll.§). A költői 
dictió dallamos, ezt a ritmus és a metrum biztosítja. A ritmust a szótagok 
száma adja, a metrumot a lábak mennyisége (12.§). Minderre vonatkozóan 
Beda Ars metricájához utasít, s hosszan idézi megállapításait.55

A következőkben még néhány verstani kiegészítést és magyarázatot 
fűz az előbbiekhez (13-15.§), majd még egyszer arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a karakterbeli eltérések miatt mennyire különbözik a költői és a 

szónoki dictió (16.§).
A történet felosztásáról — de fabula divisione — szóló fejezet (caput 

IX.) sem más, mint Arisztotelész Poétikája megfelelő szöveghelyének 
magyarázata. Eszerint a történet egyrészt lehet egyszerű és bevégzett, 
másrészt bonyolított és folytonos (1. §). Egyszerűnek az egy és folyamatos 
cselekményűt nevezi, amelyben nincsenek kitérések (2-3. §), bonyolult 
pedig, amelyben felismerések és változások - agnitio, immutatio - vannak 
(4-5.§). A szereplők állapotának változása is felosztási elvet jelent, ti. hogy 
a boldogtalanságból jutnak el a boldogságba, vagy fordítva (6.§). A 
harmadik felosztási módot a patetikus és etikus (morális) jellemzők megléte 
eredményezi, de e két módozat érvényesülhet egyszerre — mixta — is
(7.§).

Befejezésül a tizedik fejezet (caput X.) a műalkotás szépségének 
meghatározásával - de pulchritudine poematis - esztétikai minőséget 
keres. A költemény hatáskeltésének különös fajtája a szépség, ami a mű 

tekintélyéből következik. Igazolásul Arisztotelész Nikomakhoszi etikájából 
idéz; ez így hangzik latinul: pulchritudo in magnitudine consistit. A 
szépséget abszolút és összehasonlító értelemben vizsgálhatjuk. Az előbbi 
akkor valósul meg, ha az egész mű imaginatióját tekintjük (1.§). Az 
utóbbinál is az egész mű nagyságát kell tekintetbe venni, ami más az epikus
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: Minderről bőven olvashatunk Arisztotelésznél (2.§).50 Az egyseges
cselekmény nem jelenti azt, hogy a költők csak egy emberről beszélhetnek, 
sőt, azokat kell kiemelni, akik a történetbe egész genealógiát szőnek, vagy 
a történeti idők elbeszéléseit és meséit dolgozzák fel (3.§). Sőt azok a 
költők sem megvetendők, akik valakinek leírják az egész életét. Mégis 
tehetségesebbek azok, akik úgy fűznek egybe mindent, hogy a cselekmény 
egyes részei egésznek látszanak, vagyis végül az egyes történetek egészet 
alkossanak (4.§). Ezeket a költőket cyclicusoknak nevezik, amilyen 
Hésziodosz és Ovidius is volt (63.). Ha a költeményben a történet egységes 
és a rend biztos, a költőnek meséjét gyakran középről kell elkezdenie, 
ellentétben mint ahogy ezt a történetíró teszi (5.§). Horatius Ars 
poeticájában vannak idevágó utasítások 

Homérosznál egyértelmű, hogy nem meséli el a trójai háború egészét. 
Hosszan idézi Macrobiust, ki ebben az értelemben nyilatkozott 
Homéroszról (64.).51 A költő tehát a történetet középről vagy a végéről is 
kezdheti, de a főcselekménynek szorosan össze kell függnie az epizódokkal, 
és a történetnek kiválónak kell lennie (6-7.§). Ugyanezen szabály 
vonatkozik a mű bevezetésére is, s az epizódok inkább legyenek a 
connexióban, mint a solutióban (8-9.§).

A következőkben a poétikai összefoglalók elmaradhatatlan fejezete, a 
dictióról való ismeretek összegzése következik (caput VIII.). A dictio nem 
más, mint a szavakon keresztül megnyilvánuló érzelemkifejezés: Dictio est 
explicatio sensus per verba (l.§). Arisztotelész kifejezésével lexis.52 A 

fejezet kifejtésének fő forrása tehát a Filozófus, s Rétoríkájának megfelelő 
passzusait idézi a következő paragrafusban is (2.§), hol a rétorikaival 
szemben a költői nyelvhasználat ékességét emeli ki.53 A költői dictio tehát 
a legkevésbé sem lehet közönséges és a csevegéshez hasonló, hanem annál 
fenségesebb és ékesebb (3.§), ahogy Cicero is rendelkezik a De oratore 
című művében. A költőnek ugyanúgy a szónoki nyelvhasználattól is el kell 
távoznia, mint a közönséges beszédtől (4.§). Lucianus pedig megjegyzi: 
„Rhetor multo est infra Poetices grandiloquentiam (a rétor a költői 
ékesszólás alatt van).” Posidonius, a sztoikus filozófus a költészet 
meghatározásakor utal a dictio fontosságára: „Poesis definiatur dictio 
metrica aut rhytmica, immutatione excedens prosam (A költészetet metrikus 
vagy ritmikus dikcióként határozzuk meg, amely változásában elkerüli a 
prózát).” A példák még hosszan folytatódnak, melyeknek Tullius, Horatius 
és Arisztotelész citátiumai képezik a forrását (67-69.). Másként szól tehát 
a költő, mint a közönséges ember, sőt beszéde a filozófusétól, a szónokétól

in médiás rés —, de
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még szólunk, a továbbiakban azonban a teljes könyvet jelentő, az imitatio 
kérdésével foglalkozó vossiusi műre térünk át.

Az utánzás kérdéséről és jelentőségéről az előző fejezetben szóltunk, 
a további művek áttekintésénél pedig még említjük. Most tekintsük át azt, 
hogyan közelíti meg e témát Vossius műve.

Az utánzás (De imitatione)

Az utánzás tanát általában a poétikai kompendiumok nem fejtették ki 
külön összefoglalóban. Vossius az olvasóhoz intézett előszóban emlékezik 
meg arról, hogy ennek ellenére milyen forrásokra támaszkodhatott. Az 
olasz - pl. Angelus Politianus, Petrus Bembus stb. - és német - pl. 
Johannes Sturm, Andrea Scotto - elméletírók mellett a magyarországi 
Zsámboki Jánost is megemlíti, ki szintén átfogó művet készített az 

utánzásról, De imitatione ciceroniana címmel.59
Már a főcím is utal arra, hogy az imitatio a szónoklatra és a 

költészetre egyaránt jellemző, s most arra a kérdésre keresi a választ, hogy 
mi az utánzás valójában, és mennyire szükségszerű (caput I.). A szónoklat 
és a költészet természetét bemutató műveiben már foglalkozott vele, most 
azonban általános érvényűségét vizsgálja: használatát, gyakorlatát, jellegét, 
majd szabályait kívánja bemutatni (l.§). A kettős vizsgálatot pedig az 
indokolja, hogy az antikvitás elméletírói a poétikát és a szónoklattant 
egynek tekintették.60 Azokra a vizsgálandó kérdésekre is keresi a választ, 
hogy azokat a korábbi műveket kell-e utánozni, melyeket olvastunk és 
követésre méltónak tartottunk, miként kell hozzáfogni olvasásukhoz, és 
milyen módszert kövessünk utánzásukban (2.§). Minderre már az antik 
elméletírók is bőséggel válaszoltak, különösen pedig Quintilianus.

Az utánzáshoz tehát elengedhetetlen, hogy kiváló szerzőket olvassunk 
(caput II.). Ez a műfajokra is vonatkozik, hiszen több haszon van a 
drámákban, kevesebb a komédiákban vagy más költeményekben (l.§). 
Ebben is mértékadó Quintilianus Szónoklattanti. Nem elég azonban tudni, 
hogy mit olvassunk, az is fontos, hogy kiket és hogyan (2-3.§). Az íráshoz 
eljutva az utánzandók körét szűkítsük, s műveltségük és csiszolt stílusuk 
szerint alkalmazzuk csak őket (4.§). Egy vagy csak néhány utánzandó 
szerzőt kövessünk, de legjobb, ha egyet választunk, méghozzá azt, aki a 
legkiválóbb, és leginkább megfelel a mi ízlésünknek (5-6.§). Ha nem 
ismerjük megfelelően a szerzőt, nem lehetünk hozzá hasonlók (7.§). Ezért
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látni kell, hova vezet a tehetség bennünket (8-11 -§).

A harmadik fejezet (caput III.) arra a kérdésre keresi a választ, hogy 
mi módon kell olvasni azon szerzőket, akiket utánozni akarunk 
pacto sint legendi, quos volumus imitari. Három dolgot kell elsősorban 
figyelembe venni: az utánzandó író kedveléstt, a munka olvasásában az 
állhatatosságot és az abban való elmélyülést (1. §). Szeretetet akkor 
ébresztünk, ha tudjuk, ki és mily nagy az, akit a példában szándékozunk 
megjelentetni. A szeretetből születik a vágy, hogy hozzá hasonlóak 
legyünk. Ettől a vágytól lobbanunk lángra, hogy további híres szerzőket is 
olvassunk (2.§). Az olvasás fáradalmában állhatatosnak kell lennünk, és 
újra meg kell ismételnünk, mint ahogy ezt munkájában a földműves is teszi 
(3-4.§). Quintilianus megjegyzései ebben szintén iránymutatók.61 Az elme 
koncentráltan figyeljen a szerzőre, ez a meditatio, mely nélkül az olvasás 
száraz és meddő lesz (5-6.). Mivel a meditáció nemcsak az írói 
szóhasználatra irányul, hanem az író teljes felfogására, ami nyilvánvalóbb, 
minthogy a figyelem csak az invencióra, diszpozícióra és az elokucióra 
irányuljon (7.§). Ugyanakkor a tárgyat, helyet, időt és az okot is meg kell 
figyelni (8.§). Sokat kell tehát olvasnunk, de ha bűnös könyveket 
forgatunk, bűnös lesz az utánzás is (9.§). Az inaknak legfőképpen a 
régieket kell olvasniuk (10.§).

A középkorias lectióban rejlő lehetőségek ajánlása után tovább 
folytatva a gondolatmenetet az olvasástól az íráshoz vezető utat vázolja — 
de modo imitandi alius —, amely a kiváló írók helyes utánzásában 
nyilvánulhat meg (caput IV.). Az imitáció módja kettős: lehet utánozni 
gyermekien, amikor csak szavakat és kifejezéseket követünk; valamint 
férfimódra, ekkor azonban már a lelkületre és az erkölcsökre kell 
figyelmezni (l.§). Lehet ezen kívül az utánzás szolgai, amikor babonás 
tisztelettel követjük a szerzőt, valamint nemes (2.§). Ez utóbbi esetében 
Horatius és Seneca útmutatása alapján kell eljárni, és nem szabad szolgai 
tolmácsként szóról szóra idézve a szerzőt követni, ugyanis így nem az 
utánzás nemes eszközét alkalmazzuk, hanem plagizálunk (3-4.§).62 
Könnyebben tudunk másokéból saját alkotást csinálni, ha nem egy szerzőt 
követünk, hanem sokakat (5.§). Az obszcén dolgokat megíró szerzőket ne 
kövessük, ámbár a római irodalom sem mentes az ilyen példáktól (6-7.§). 
Ne kövessen továbbá az iljú olyan szólásmódokat, melyek méltatlan 
véleményt tükröznek, valamint szokásos esküformákat (8-11.§). A hibás 

utánzást a latinok maiam affectionem-ntk, azaz rossz mesterkéltségnek 
nevezték (12.§). Az utánzás tehát összetett dolog. Valószínű, hogy a
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tehetségesebbek fantáziájuk gyeplőjét szabadabbra fogják engedni, de azt 
szabályokkal, tanokkal és az ítélőképességgel kell korlátozni. Követik a 
vezért, végül azonban eltávolodnak tőle a feltalálás elméssége, a rend, a 
szavak ízléséssége, valamint a mondatok fensége által, mint ahogy ezt 
Quintilianus is megállapítja művében (13.§).63

Az utánzás fontos lépcsőfoka a meditatio, amit az írásműben a törődés 
és az igyekezet jellemez (caput V.). Vossius lassan áttérve a retorikákban 
szintén részletesen kifejtett, de a költészetelméletben is felhasználható 
elemek bemutatására, először apraemeditatio hasznát elemzi, melyben meg 
kell formálni a mű egész testét és szerkezetét (1-2.§). Annak hasznát és 
jellemzőit az antikok is bemutatták: hosszan idéz Cicerótól és Senecától, ki 
84. levelében az írás és olvasás, valamint a bennük rejlő elmélkedés 

szépségére figyelmeztet (3-5.§).64
A továbbiakban a következő fejezetek érdekes információhalmazuk 

ellenére, mint már jeleztük, a szónoklattannál fellelhető jellegük miatt az 
utánzás tágabb megközelítéséhez visznek, így szoros áttekintésüktől 
eltekinthetünk. Ilyen az emendatió ról (javítás, kiadás) szóló tan 
összefoglalója (caput VI.), melynek a stílus javításában és kialakításában 
betöltött szerepére hívja fel a figyelmet. Erre vonatkozóan hosszú idézeteket 
találunk Horatiustól, hiszen a műalkotásnál a grammatikai 
mondatszerkesztésnél többről van szó.65 A javítás alkalmával vagy 
hozzáadunk vagy elveszünk vagy megváltoztatunk valamit. Erről azonban 
Quintilianusnál bőven olvashatunk (1-9.§).66

Hasonlójellegű fejezet a recitatió ról (felolvasás) szóló is - caput VII. 
-, majd a hozzá fűzött Mi módon ismerhetjük meg a hallgatók véleményét 
és a Hallgatók véleményének megítéléséről (caput VIII., IX.) címűek 
szintén a rétorikából kölcsönzöttek. Végül A nép ítéletéről (caput X.) és a 
Felolvasási versenyek élére állított bírákról (caput XI.) értekezik.67 Ez 
utóbbi a régi költői versenyek - pl. Homérosz és Hésziodosz - történetét 
és jelentőségét idézi vissza, ahol a felolvasás igen nagy szerepet kapott. A 
nép ítélete ekkor a tetszésben nyilvánult meg. Célja a mű közvetlen 
megítélése, ugyanis közepes költőn sem az istenek sem az emberek nem 
könyörültek (1-10.§).

Vossius könyvei alapján e rövid összefoglalókat szükségesnek tartottuk
Masenius művének

68

előrebocsátani ahhoz, hogy a későbbiekben 
bemutatása után megvonhassuk e művek tartalmi kérdéseinek, 
rendszer(űség)ének és típusjellemzőinek mérlegét. Szükségesnek ítéltük 
tehát a bővebb ismertetést abból a szempontból is, hogy mivel e munkák
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№-■ -•да ..7fordításai nem várhatók, hiszen még a hazai szerzők latin műveinek magyar 
tolmácsolásai sem születtek meg, legalább annyiban szabadítsuk meg a latin 
nyelv bilincseitől, hogy kissé beleláthassunk elméletének világába.

így Vossius poétikai könyveinek rövid mérlegét megvonva protestáns 
oldalról láthatjuk a 16. századtól kialakuló latin humanitás poétikai 
rendszerének részletes kidolgozottságát. A szerző igyekszik összegezni a 
költészettel kapcsolatos témákat és kérdéseket, melyek már az antik 
irodalomtudomány által is megfogalmazott problémakörökhöz 
kapcsolódnak. A néhol egyszerű, iskolás jellegű, talán a tudományosság 
szempontjából megkérdőjelezhető megfogalmazásokon nem 
csodálkozhatunk, hiszen könyveit iskolai használatra szánta, s a didaktikum 
által vezérelt praktikum és érthetőség voltak a fő szempontjai. Az általunk 
több oldalról megvilágított latin humanitás eszmeisége ott munkál 
műveiben, részben, mikor az antikvitás követésére vonatkozó lehetőségeket 
taglalja, másrészt pedig az antik irodalom lelkületének jelenlétére és 
mércéjére irányítja a figyelmet. Ezzel kapcsolatban nem meglepő tehát, 
hogy széles szakirodalmi és szépirodalmi apparátussal dolgozik. Legfőbb 
ihletője természetesen Arisztotelész, s mellette Platón, Horatius és Cicero. 
A művek nem zárkóznak el a különféle, de egymásra épülő 
hagyományrétegek felhasználásától sem. A görög, a klasszikus és a 
későrómai erudíció ugyanúgy jelen van, mint az erre támaszkodó későantik 
és koraközépkori egyházatyák műveiből való citátumok. Különösebb 
válogatás nélkül íme :néhány auktor: Aphtonius, Donatus, Dionysios 
Halicamassos, Dionysios Longinos, Hermogenes, Isidorus, Isokrates, 
Lucretius, Macrobius, Plotinos, Quintilianus, Strabón, Svetonius, az újak 
közül pedig Gyraldus és Scaliger.69 A görög szerzők gyakori előfordulása 
táptalaja annak, hogy az idézeteiket, valamint az egyes terminusokat 
görögül használhassa; néhol azonban a téma függvényében héber 
kifejezéseket is alkalmaz, vagyis a reneszánsz korszakában a „három szent 
nyelv”-nek tartott héber, görög és latin egyaránt előfordul.

Vossius inkább rétorikaelmélet-íróként és -tanárként volt ismert és 
népszerű, művében azonban a költészeti kategóriákat és kérdéseket mégsem 
cseréli fel rétorikaiakra, mint ahogy ez a lehetőség az egységes eloquentia- 
tanból adódóan magától kínálkozott volna számára. Igyekszik a költészetet 
önálló és különleges diszciplínaként megtartani és bemutatni, bár 
megfogalmazásaiban és szemléletében nem tud, de nem is akar a 
rétorikumtól teljesen elszakadni, hiszen ne feledjük, hogy bizonyos 
értelemben a teljes humanitás a poétika és a rétorika összességét jelenti, és
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жтVossius műveivel ezt a felfogást képviseli. A kiterjedt antik apparátus, és 
különösképpen Arisztotelész interpretációjából adódó klasszicitásigény 
jellemző műveire, ennek rendszerszerűségéről és a mesterhez való 
viszonyáról azonban később szólunk, mint ahogy néhány szemléleti kérdését 
is összegzésként és a további poétikák gondolatmenetével való 
összevetésként kívánjuk majd megfogalmazni.

A továbbiakban vizsgáljuk meg a terjedelméből adódó kifejtettség 
tekintetében ugyancsak széles skálán mozgó jezsuita Masenius 
összefoglalóját.

.Vifer?

В/ A jezsuita Masenius Palaestrája a kötött eloquentiáról

A jezsuita szerző műve három „könyv”-ben kísérli meg összefoglalni 
az általános költői ismereteket. A maseniusi rendszer alkalmazkodva a 
rétorikai felosztás ismérveihez az első könyvben inventio, a másodikban 
pedig elocutio címszó alatt tárgyalja a költészeti tudnivalókat. A harmadik 
könyv verstani ismereteket tartalmaz — compositione metrica et quantitate 
vocum -, melynek ismereteit dolgozatunk más fejezetében fogjuk majd 
tárgyalni. Masenius szövege folyamatos, eltűnnek a paragrafusszerű 
megállapítások, kiemelések, s az egyes fejezetek mondanivalója egy 
gondolatkör köré csoportosítva önálló, kifejtő jellegű textusként olvasható.

Az első könyv (liber I.) tehát a költői mesterség inventiójában és 
annak értelmezéseiben (felfogásában) — de inventione et conceptibus artis 
Poeticáé — jelöli meg a témát. A költészetet elválasztja a szabad beszédtől 
— soluta eloquentia -, s tárgyát a költői feltalálás és alkotás törvényeinek 
meghatározásában jelöli meg. Az invenire, fingere, disponere - feltalálni, 
alkotni, elrendezni - hármassága mellett azonban az elocutióban véli 
leginkább megragadhatnak a különbséget, melyről a következő nagy 
egységben — de elocutione — be is számol.

Az első fejezet (caput 1.) röviden a költői névről és a költő 
kötelességéről — de nomine et officio Poetae — ad összefoglalót. Az 
elnevezést — a már Vossiusnál megismert módon, mely a grammatikusok 
etimologizálását idézi fel - a görög apó ton poiein kifejezésből vezeti le, 
mely a csinálás és alkotás (fingendo et faciendo) kifejezésekkel adható 
vissza. Ami létrejön, az maga a mű, mint pl. az Aeneis. A költői mesterség

az értelem készlete, mellyel költeményeket 
szerkeszthetünk. Maga a költészet pedig a szerkesztés végrehajtása. A 
következőkben Arisztotelész és Horatius műveinek azon helyeit idézi, hol

ars poetica
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elvégzik a költészet más tudományoktól való elkülönítését, s annak lényegét
nem csupán a versmérték alkalmazásában látják, hanem a szellem és az 
isteni láng megnyilvánulásában is.70 Tehát a fenségesebb beszéd és az isteni 
ihletettségű elme jellemző a költőre (2.). Annak az általános véleménynek, 
mely a költészetet csupán a versmértékhez köti, ellentmond az, hogy egyes 
művek szabad beszédben -soluta oratio — íródtak, mégis költői műveknek 
kell tartanunk: ilyen pl. Héliodorosz, Apuleius vagy Achilles Tatius 
műve.71 A költészetet tehát testként és lélekként kell felfogni, persze 
mindkettő az emberhez tartozik. A költői képzelőerőről szintén értekező 
Grigely József művében Vossius mellett hosszan idézett Maseniustól is, s 
nála már olvashattuk a jezsuita szerző ilyenirányú fejtegetéseit, melyet a 
maga helyén megmutattunk.72 Mindebből következően így a legtökéletesebb 
költőnél három dolgot kell keresni: a mértéket, a legkevésbé sem 
közönséges beszédet és a megfelelő kidolgozást — metrum, orationem 
minime vulgarem et idoneam fictionem (3.).

A második fejezet (caput II.) újabb témára, a költői mesterség 
természetére és okaira - de natura et causis artis Poeticáé - tér át. A
költői természet lényegét a következőképpen határozza meg: „Est facultas 
qua oratione metrica, rém quamlibet verisimiliter et accomode ad 
delectationem atque utilitatem audientium exponit (Metrikus beszédbeli 
képesség, amely bármilyen tárgyat valószínűen és alkalmasan ad elő a 
hallgatók gyönyörködtetésére és hasznára).” Diomédész definíciója 
hasonlóan fogalmaz, s lényegét tekintve Masenius meghatározása 
felhasználja annak elemeit (3.). A fejezet további menetében szükségesnek 
tartja, hogy meghatározásának egyes jellemzőit kifejtse. A metrum 
szükségességét, mely elválasztja a költői beszédet a prózától, már korábban 
megmutatta. A tárgy — rés — hasznáról és gyönyörködtető voltáról 
Horatius Ars poeticájában bőséggel olvashatunk, különösképpen azonban 
a prodesse et delectare elvét kell szem előtt tartani.73 Általánosan 
megfogalmazott a valószínűség igénye is, mely a költészetben 
elengedhetetlen követelmény, s a gyönyörködtetés szempontjának óhaja 
hozza létre (4.).

A következő fejezet (caput III.) a könyv összefoglaló címéül választott 
kérdésre, a költői mesterség invenciójára és fogantatására vonatkozó 
ismeretekre ad választ. Dionüsziosz Halikamasszoszra hivatkozva utal arra, 
hogy más a szabad és a kötött beszéd inventiója: a metrum és a lélek 
állapota mindenképpen elkülöníti. A feltalálás vonatkozhat az egész műre, 
vagyis az egész költeményre, vagy csak egyes részeire (5-6.).
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De fictione poeticáé eiusque natura) Arisztotelészre és Horatiusra, valamint 
Platón Phaidón]áia utalva vázolja a fictio szerepét, mely kitalált történetet 
— müthosz, fabula — hoz létre. Ennek alapja azonban a mimézisz. 
Possidoniusnál a következő meghatározást olvashatjuk: „Poesis est 
significativusfigmentu, imitationemcomplectens divinarum humanarumque 
rerum (A költészetet a kitalációval jelölték, benne emberi és isteni dolgok 
utánzását foglalva össze).”74 A költészet lényege tehát a képi megformálás 
és az utánzás. Ez utóbbi esetében Arisztotelész határozottan az egyes témák 
utánzásáról beszél, nem a versmértékéről.73 A költészet alapja tehát a fictio 
és a fabula, s ezek az imitatio útján nyerik el képiségüket. Albertus Magnus 
a fabulát költői kitalációnak nevezi, amely csodálatot kelt az emberben (7.).

A kitalálás változatosságáról és annak különbségéről — de varietate 
fictionum earumque distinctione - szóló fejezet (caput V.) annak fajtáit 
tekintve két módozatot különböztet meg. Az egyik a költő által alkotott, a 
másik pedig a váratlanul történő elképzelés és képzelet - per se et per 
accidens fictum. Az első módozatról akkor beszélhetünk, mikor az egész 
tartalmát a kitalálás szüli, és hiányzik a valószínűség, mint pl. amikor 
Aeneas az elüziumi mezőkre érve élőként a holtakkal beszélget. A második 
lehetőségre pedig az jellemző, hogy a tartalom a valószínűségen alapszik, 
mint pl. az Aeneisben Carthago kikötőjének leírása. A kitalált történet - 
fabula - lehet naturális és morális, éppúgy az anyagnak, mint a formának 
a törvényszerűsége alapján. Az anyag törvényszerűségén alapulót 
naturálisnak nevezzük akkor, mikor az anyag kitalált vagy bekövetkező - 
per accidens - jellegű, morálisnak pedig, amikor a történetek cselekménye 
teljességgel kitalált. A kettőt azonban egybe is lehet kapcsolni. A forma 
törvényszerűségével megnevezett típus pedig úgy jön létre, hogy 
természetes tárgyat - rem naturalem — jelöl a kitalált történet, s morális, 
ha emberi cselekedeteket szerepeltet (8.).

A hatodik fejezet (caput IV.) a költői kitaláció valószínűségének - de 
fictionum Poeticarum verisimilitudine kérdésével foglalkozik. A 
gondolatmenet kiindukópontja Arisztotelész, ki a Poétika 25. fejezetében 
arra figyelmeztet, hogy a műben „inkább kell választani a lehetetlen, de 
valószínűsíthető, mint a lehetséges, de hihetetlen dolgokat, 
ugyanis a képiség - imaginatio — utánzásával dolgozik, mint ahogy ezt 
Platón is meghatározta: „Imitatio effectio est imaginum (Az utánzás 
látszatkeltés).”77 Ennek pedig valószínűnek kell lennie.

»76 A költészet

Masenius a valószínűség két fajtáját említi: az egyiket történetinek, a
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másikat pedig kialakítottnak — verisimilitudo historica et figurata 
nevezni. Az első mód abban nyilvánul meg, hogy a történelem menetét 
megtartja a költő az eseményekben, s úgy ábrázolja, mintha maga is jelen 
lett volna. A második esetben pedig a dolgok önmagukban látszanak 
kitaláltnak a valóság hasonlatosságaként. Ezt a módot a régiek metaforikus 
vagy allegorikus módnak is nevezték. Ilyen pl. a Trója elestében szerepet 
játszó faló története (9.). A legtökéletesebb az a kitalált történet - fabula 
-, amely nem csak a történeti valószínűséget alkalmazza, hanem a tiszta 
kitalációt is, amely alkalmas a gyönyörködtetésre. Ilyenek pl. az 
Odüsszeuszról szóló történetek (10.). Horatius figyelmeztetése alapján 
azonban a gyönyörködtetés nem tántoríthatja el a költőt egészen a 

valóságtól:

lehet

Fid a voluptatis causa sint proxima veris: 
ne quodcumque volet, poscat sibi fabula eredi 
(míg gyönyörűséget írsz, messze ne járj a valótól, 
és ne akarja meséd, hogy higgyünk el neki bármit)78

A már a vossiusi poétikában alaposan körüljárt, s a fictio helytelen 
alkalmazásából adódó költői tévedéseket - de veterum recentiumque 
Poetarum in fingendo erroribus - tárgyalja hosszan a következő (caput 
VII.) fejezet. A költői eltévelyedések egyaránt előfordulnak a régi -zsidó 
és keresztény — valamint az újabb költőknél, példáinak zömét azonban 
mégis a görög-római irodalomból vett esetek alkotják. Ezzel kapcsolatban 
Horatius és Cicero elvi megállapításait idézi, valamint Platón Homéroszról 
való fejtegetéseit ajánlja figyelmünkbe.79 Az elméleti hivatkozások között 
azonban még Augustinus is szerepel, az irodalmi példák vizsgálatában pedig 
Ovidius Metamorphosese, az Aeneis és a homéroszi eposzok fordulnak elő 

a leggyakrabban (14-16.).
A következő fejezetek (caput VIII., IX.) a kigondolandó és 

feldíszítendő elképzelések módozatait — prima ratio ас via inveniendi — 
exornandique fictionis et altera fingendi exomandique Poesin ratio — 
foglalják össze. Minthogy г. fictio a gyönyörkeltésre szolgál, ellentétben áll 
a közönséges dolgokkal. Amit az alkotással ki akarunk emelni és fel 
kívánunk magasztalni, azt a magasztosabb dolgok hozzáadásával kell 
növelnünk (17.). Az elképzeléseket — fictiones - ellentétes dolgokkal 
ékesíthetjük és emelhetjük ki. Az alkotás különféle lehetőségeivel 
találkozunk az utánzás alkalmával, úgy mint metaforikus, allegorikus,
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szimbolikus és emblematikus (19.). Ennek változatos módozatait mutatja be 
irodalmi példákon, néhány újabb szerzőt — pl. Gyraldus Herculese — is 
említve.

Ezekben a fejezetekben utalhatunk azokra a korelemekre, melyek a 
mű barokkos jellegét erősítik: a sok keresztény vonatkozású utalás, az 
emblematikus, szimbolikus jelleg említése stb., melyek még a későbbiekben 
is kísérő elemei maradnak e munkának. A további fejezeteknél még 
hivatkozni fogunk erre. Nem hiányzik persze az antik intonáció sem, 
ugyanis a legfőbb irodalmi példa Vergilius, az elméletírók közül pedig 
Arisztotelész mellett gyakran hivatkozik Platónra, valamint Horatiusra.

A platonikus gondolatokból fakadóan így lesz az alkotás — fingendi
— első ismérve a szépség, míg a második módozat az, amikor a költő 
kitalált személyeken és különféle eseteken keresztül utánozza a lélek 
erényeit, hibáit és érzelmeit (20.). Mindkét módozat megtalálható a 
heroikus költészetben, mely a legalkalmasabb arra, hogy a hűséget, 
reményt, szeretetet, gyűlölséget, haragot és a vágyat bemutassa. Ezeknek 
a képeknek a nagy változatosságát a Speculum című művében már 
megmutatta.

A két fejezetben vázolt gondolatmenethez szorosan kapcsolódik a 

következő rész (caput X.) mondanivalója, mely barokkos jelleggel a fictio 
elhelyezésének egyes lehetőségeit — modus varié omatique fictionem 
exponendi - mutatja be, négy módozatot emelve ki. Megvalósulhat az az 
összevont parabolák - per adductas parabolas - által, valamint az álmok, 
s azoknak új képzetein — per somnia eorumque novas imagines - 
virrasztók számára felidézett látványosságokon, játékokon, állatviadalokon, 
tengeri küzdelmeken, csatákon, színházi műveken keresztül - per exhibita 
vigilantibus spectacula, lusus, venationes, naumachias, proelia, theatralia 
Dramata —, és a különbözően végzett mesterségeken — per arte facta varia
— keresztül (21-23.). Ez a négy változat megfelel a korábban felsorolt 
metaforikus, allegorikus, szimbolikus és emblematikus sémának.

A művészi alkotásnak a fictio által csodálatot kell keltenie (caput XI.)
— delectatio fictionibus concilianda est, idque imprimis per raritatem —, 
melyben három ismérv teljesülését követeli meg. Ezek pedig a raritas, a 
varietas és az amoenitas, vagyis a ritkaság, a változatosság és a 
kellemesség. A következő fejezetek (caput XII-XIII.) témáját tehát az ezen 
jellemzők részletes kifejtése és bemutatása adja, elsőként a fejezetcímben 
is jelzett raritasé. A költő számára ezen jellemzők szerepeltetése a docendo 
delectare-dv jegyében kívánatos (23.).

80
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■ . . Raritas alatt a költői műben, kitalálásban rejlő nem mindennapi 
események tárgyalását érti. A kitalált és történeti alapú művekben egyaránt 
előfordul, mint pl. Proserpina elrablása Claudianusnál, vagy más témák 
Ovidiusnál, Vergiliusnál, Tatiusnál. Minden ritkán előforduló dolgot vagy 
a természetben találunk meg, vagy az erkölcsökben (24.). Számos — antik 
és keresztény — példán érzékelteti jelentőségét, s hosszú magyarázatokban 
ecseteli szerepét (25-30.).

A variét as elvén (caput XII.) a történetben előforduló fordulatokat 
érti, amit a görögök — és Arisztotelész - peripetiának neveztek. A fejezet 
tartalma arra szorítkozik, hogy ennek lehetőségeit példákon mutassa be. A 
poétikák e szokásos témájának rendje itt kissé felborul, a sok példa és a 
kiterjedt lehetőségek bemutatása között a téma lényegét alig látjuk (30-35.).

A harmadik jellemző az amoenitas (caput XIII.) — delectatio 
fictionibus per amoenitatem conciliatur —, mely az elképzelést (fictio) 
páratlan módon díszíti, és részben a témák - rés -, másrészt pedig a 
szavak és a mondatok ékességében található. A témák akkor válnak 
kellemessé, amikor az érzelmet és a lelket félelem nélkül valamiféle kedves 
gyönyörűséggel simogatják végig, miként a szemet a tavaszi idő (34.). 
Mindezt tehát a leírásokban — picturae — lelhetjük fel leginkább, mint 
ahogy jelen van pl. Claudianus Proserpina elrablása című művében is.

A költői fogalmazás (felfogás) megformálásának szabálya — ratio 
poetici conceptus formandi — című rész (caput XIV.) tárgyalásánál 
elsősorban az anyagról (de materia) beszél, amely a költői megfogalmazás 
alapja, s vagy igaz vagy valószínű - vera aut verisimilis. Igaz, vagyis
történeti az anyag pl. az Aeneisben, vagy természeti pl. Ovidius Arachnaf!) 
című művében. Valószínű, amelyet vagy a történelem alapján képzelünk el, 
mint pl. Seneca Medeiája és Plautus Aulariája, vagy ha a történeti hűség 
hiányzik, a rejtőző igazságot allegorikusán jelöli a költő a fictio leple alatt 
(35.). Ilyen pl. Ovidius története Phaetonról. Amikor a gyönyörködtetés 
kedvéért igaz vagy valószínű anyagot használunk, szükséges azt elválasztani 
a történetitől (36.). A továbbiakban terjengős fejtegetését példákkal 
igyekszik igazolni, melyeket Homérosz és Vergilius műveiből merít (37- 
38.).

Az előző fejezethez szorosan kapcsolódó, e témában újabb példákat 
felsorakoztató részben — exemplo declaratur haec concipiendi ratio — 

(caput XV.) Alexius Romanus Laodicafl) című művét mutatja be, majd 
klasszikus példán, Vergilius Aeneis ének ismertetésével 
principis exemplo concipiendi ratio magis exponitur — folytatja (caput

poetarum
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művet a történet, az utánzás, a díszítés és a költőiség szempontjából tekinti
át részletesen (48-62.).

Masenius még a következőkben is folytatja e témát, az anyagformálás 
újabb lehetőségeit vetve fel. A tizenhetedik fejezetben (caput XVII.) az 
élettelen és a tudat nélküli dolgok megverselésének anyaghasználatára — 
poesis rerum inanimatarum et irrationabilium, concipiendique in iisdem 
ratio — vonatkozóan tesz néhány megjegyzést. Az ilyen tárgyú alkotások 

a kisebb költeményekhez tartoznak, hol nem csak az emberi cselekedeteket 
lehet ábrázolni, hanem olyan témákat is, melyek a történeti tények 
valószínűsíthetőségén alapulnak (62.). Az ábrázolás lehetőségei közül itt a 
metaforikus és allegorikus módokat alkalmazhatjuk. Az élettelen dolgok 
-mint pl. a csillagok, bolygók és és egyéb természeti jelenségek, vagy 
olyan témák, melyeket Aesopus használ fabuláiban — költői alkalmazásának 
bő lehetőségét és tárházát mutatja be a fejezet magyarázatában (63-66.).

Ennek ellenkezője, mikor a költeményben a gondolkodás képességével 
megáldott személyek - poesis personarum rationabilium, et concipiendi 
ratio in bonis praesertim intemis extemisque — szerepelnek (caput XVIII.). 
A költészet és a költők leginkább az embert állítják a mű középpontjába, 
hol a külső - opes, honores, forma - vagy a belső jótulajdonságok 
kerülnek előtérbe. Ez utóbbinál egyaránt szerepelnek a test — forma, 
valetudo, robur, statura — és a lélek — artes, scientiae, virtutes, vitia - 
tulajdonságai (66). Mindezek részletezése, irodalmi és néhol mitológiai 
példákkal való megvilágítása alkotja a fejezet hátralévő részét (67-72.).

A megformálási módok utolsó lehetőségét az ember különféle és
ratio concipiendi in rebus hominiselkerülhetetlen dolgaiban 

indifferentibus ac necessariis — jelöli meg (caput XIX.). Az ember számára 
szép számmal akadnak olyan dolgok, melyek sem dicséretet, sem feddést 
nem érdemlenek, hanem emberi mivoltunktól fakadnak. Ilyen a születés, 
a felnövekedés és a halál, vagy a szabadságvágyból adódó elmenetel, vagy 
visszatérés, megházasodás és más emberi cselekedetek a jó, a rossz és a 
középszerűség között (71.). Ezek mind a költészet anyagát alkotják, s ezt 
az antikok is alkalmazzák, úgy mint pl. Statius, Claudianus, Lucanus, 
Ovidius stb., de számtalan alkotás dolgozta fel a Krisztus születéséről vagy
a haláláról szóló történetet is (72-74.).

így jut el azokhoz a költeményekhez, melyek témájukban az előbbi 
fejezet anyagát képviselik — particularium poematum conceptus, quos 
exposita supra fmgendi ratione magis exomare licebit: ezek pedig nem
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«Жг-.-. mások, minta barokkos jellegű alkalmi költemények, melyektől még 
Grigely József poétikája sem kívánt megválni (caput XX.).81 Az 
anyaghasználat tehát különféle fajtájú verseket hoz létre. Ezek disposition 
(szerkesztése) könnyebb, mint a heroikus vagy drámai költeményeké, de 
kiválóan alkalmasak a szerkesztés gyakorlására (75.). Bő példaanyaggal 
megvilágítva a következő tartalom szerint elkülönülő műformákat említi: 
gentliacon vagy natalium, epithalamium vagyis házassági ének (nuptiale 

carmen), soteria, propempticon, apobaterion, epibateron, protrepticon, 
eucharisticon, syncharisticon, panegyricus, epicedium, dirae vagy Erinnys 

(§ 3-4.).82
Masenius kötött eloquentiatanában tulajdonképpen ez a húsz fejezet 

alkotja az inventio alá tartozó költői ismeretek kifejtését, ugyanis a 
továbbiakban váratlan fordulattal, vagy ha a korabeli poétikák és 
poétikaoktatás tendenciáit nézzük nem is oly váratlanul, könyve további 
részében (caput XXI-XXXIII.) összefoglalja a teljes antik mitológiát. A 
huszonegyedik fejezet (caput XXI.) címe egyúttal az indoklást is 
tartalmazza, ugyanis mitológia nélkül nem érthetjük meg a régi szerzőket, 
s nélküle nem lesznek eléggé felékesítettek az új költemények - Brevitas 
totius Mythologiae complexio, qua conceptus et fabulas veterum exponit, 
sine qua neque autores antiqui intellegi, neque poesis nova pro dignitate 
exomari poterit (82.). A továbbiakban aztán hatvanhárom oldalon keresztül 
mutatja be az antik mitológiai apparátust. Szól az égi istenek rendszeréről 
- Coelus ejusque progenies —, Satumns uralmáról, Juppiterről és a kisebb 
istenekről, majd a tekintélyesebbekről - mint pl. Apollón, Diana, Mars 
stb. -, bemutatja Juppiter fivéreit, majd a csillagképeket. A mitológia 
mintegy második részét képező hérosztörténetekről sem feledkezik meg: 
elmondja Tantalosz történetét, bemutatja Herculest, majd a trójai és a 
thébai mondakört, s ismerteti azok szereplőit. Végül ízelítőt ad Athén 
mitikus történetéből, valamint elmeséli az Argonauták vállalkozásának főbb 
állomásait és a szereplőkkel történt csodás dolgokat. 83

Masenius művének második fő részét a rétorikából kölcsönzött 
terminológiájú elocutio (liber II. De elocutione) alkotja, mely a 
beszédközpontú poétikai összefoglalók elengedhetetlen része. A kiterjedt 
példaanyag alaposan megnöveli e rész terjedelmét, mely huszonkilenc 
fejezetben kívánja összefoglalni a szükséges tudnivalókat. Ezek mindegyike, 
néhol kissé nehézkesen, a költői eszközök formai megközelítését taglalja.

Az első fejezetben (caput I.) — de cultu omatuque sermonis, ejusque
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a költészet testéről beszélt, most azonban a beszéd ékességéről és 
díszítéséről fog értekezni. A költőnek ugyanis csodálatot és gyönyörűséget 
kell keltenie művével, úgy annak tárgyában, mint a szavakban. Ezért az 
írásművek példáit az aranykor ékesszólóiban, vagyis Vergiliusban, 
Horatiusbán, Ovidiusban vagy éppen Terentiusban kell keresni. Ugyanis 
náluk ízléses és tiszta - elegáns et purus — a beszéd, tehetségükkel pedig 
felülemelkednek a közönséges szokásokon. Őket követi Lucanus, Statius, 
Claudianus és mások, akik még rendelkeznek a fenségesebb ékesszólás 
adományával. Az auktorok alapján tehát először azt kell megérteni, hogy 
milyen szavakkal és kifejezésekkel élhetnek a költők, s miben különböznek 
a szónoktól (169.). Ebben utat mutat Cicero A szónok című műve, hol a 
következőket írja: „Grandia et omata vox est Poetarum, atque majorem 
licentia habet faciendorum jungendorumque verborum; voluptati enim 
inserviunt aliquando magisque verbis (A költők szónasználata nagyszerű és 
ékes, és nagyobb szabadsággal élnek megalkotásukban és összetűzésükben, 
ugyanis a szavakat inkább a gyönyörködtetés szolgálatába állítják).

A korabeli poétikák szinte mindegyikében olvasható Ciceró-idézettel 
irányítja a figyelmet a konkrét költői vizsgálatokra. Alkalmasnak látszanak 
erre a célra Ovidius elégiái, melyekben könnyen kimutathatók a költői stílus 
különféle jellemzői, melyek alapvetően eltérnek - a természeti és az 
erkölcsi dolgokat is beleértve - a szónoki és történetírói gyakorlattól 
(170.). A fejezet céljaként azonban mégiscsak két szabályszerűség 
bemutatását jelöli meg. Az egyik a költői dikcióban fellelhető nagyszerűség 
és érthetőség — magnificentia, perspicuitas -, amire Arisztotelész is 

felhívja a figyelmet a Poétikában.}5 Mindezt költői eszközökkel érhetjük el, 
amilyen a hasonlat, metafora és más trópusok. A másik szabály, hogy 
ékesen és összhangzóan legyen megszerkesztett a beszéd, s egyszersmint 
a részek elrendezettsége jellemezze, melyet a hozzá kapcsolódó ütem 
biztosít (173.). Ebből a szempontból emeli ki s idézi hosszan Vergilius 
Aeneisének néhány részletét, valamint Statiust. A fejezetet Arisztotelész 
szentenciája zárja, hol a Filozófus arról beszél, hogy ott kell nagyobb 
gondot fordítani a beszéd felékesítésére, ahol az erkölcsöknek és a 
gondolatoknak nincs nagyobb szerepe. A túlságosan feltűnővé tett szöveg 
azonban fényével elhomályosíthatja a jellemeket és a gondolatokat (175.).

A következő két fejezet a helyes szóválasztás követelményeit vázolja 

(caput II., HL: Quo in ipso vocum delecta ac compositione observanda sint 
- Vocum delectum, varietatemque via aperitur), mivel a kötött beszéd
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fontos követelménye, hogy a szavak és mondatok a versmérték kívánalma 
szerint helyezkedjenek el. A szavak elrendezésének első feltétele a 
grammatikai szabályok betartása. A szótagok, valamint a magán- és 
mássalhangzók helyes alkalmazása a beszéd folyamán ugyancsak mértékadó 
(177-178.). A szavak bősége megfelelő lehetőséget nyújt a 
gyönyörködtetésre. Első helyen a főnév használatában rejlő lehetőségeket 
említi, kiemeli szinekdochetikus felhasználását, majd a fejezetben ehhez 
stílusszótárat is ad (278-284.).

A szó- és a főnévhasználattal kapcsolatos tudnivalók vezetnek át a 
szóképek tanához, hol három fejezet — caput IV., V., VI. — mutatja be 
és részletezi a metafora alkalmazásának lehetőségeit. A negyedik fejezet — 
de omatu vocurn, illő praesertim, qui a metaphora ducitur — az ide tartozó 
három szókép (szinekdoché, metonimia és a metafora) rövid értelmezése 
után alkalmazásuk bő tárházát vonultatja fel az antik költészet alapján. 
Példái között elsősorban Vergilius, Ovidius és Seneca szerepel (185-187.).

A következő fejezetek (caput V., VI.) folytatva az előzőeket, a 
metafora és más szóképek hibás használatát veszik vizsgálat alá néhány régi 
költő művében — a szövegből kiderülően Statius és Lucanus stílushibáit 
ostorozza -, s ezzel kapcsolatban a híres ítész, Scaliger véleményét idézi. 
A sok idézettel bemutatott példák szövegkritikai módszere számottevő, s 
később, majd a 19. század eleji költők szemszögéből nézve a régi poétikák 
hatása és stilisztikai rendszere néhol kísértetiesen visszaköszön. A 
humanitás (protestáns) osztályait járó Kölcsey Berzsenyi Dániel 
versköltészetéről született kritikájának főként a stílust és a szóhasználatot 
kifogásoló megjegyzéseinek eredője valószínűen az innen hagyományozódó 

stílustanok hozadéka.87
A hetedik fejezet (caput VII.) hasonló módszerrel az allegóriák 

használatát részletezi - in quo carmine tropi et allegória audaciores locum 
habeant, cum censura Persei —, majd az újabb fejezetek (caput VIII-XII.) 
kiterjedten a jelzőhasználat kérdésével foglalkoznak. Elsőként a jelzők 
bőségét összefoglaló rész — de facili epithetorum copia et varietate 
comparanda — e költői eszköz jelentőségét igyekszik bemutatni, 
előrebocsátva, hogy a versekben nagy a jelzők ereje, ami 
változatosságukból, ékességükből ered (201.). A jelzők általában vagy 
magából a tárgyból - ex re ipsa —, vagy az ahhoz való hozzátoldásokból 
— ex ejus adiunctis — keletkeznek. Ezért a következőkben csoportosítva 
fogja bemutatni használatukat. Az alábbiakat olvashatjuk: „Quare in primis 
rei ipsius natum, deinde persona quae illa oritur, denique rei actio et
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passió, quantitas et qualitas, locus ас tempus expendi possunt (Ezért 
elsősorban magából a dologból keletkezetteket, aztán a személyekhez 
kapcsolódókat mutatjuk be, végül a dolog cselekvése és szenvedése, 
minősége és mennyisége, helye és ideje mérlegelhető).”88 Ennek értelmében 
nyolc lehetőséget tekint át a továbbiakban, bőséges példaanyaggal világítva 
meg mondanivalóját (202-204.)

Ezután az előző fejezetek metódusát követve a régi költők 
számbavétele következik a jelzők ékessége és gyönyörködtető funkciója 
alapján. Az első helyet Homérosz foglalja el, majd a latin költők 
jelzőhasználatának sajátosságai következnek, hol Statius, Claudianus és 
Vergilius szövegeit idézi (205-211.).

A ritkább jelzők forrásainak eredetével foglalkozik hosszan a 
következő fejezetekben (caput X-XII.), melynek anyagát egy jelzői szótár 
alkotja. Ez úgy épül fel, hogy módszeresen összegyűjti, milyen 
elnevezésekkel illetnek egyes népeket, városokat és egyéb helyeket stb. 
Például a franciák esetében -Galli, Celtae, Vasco, Nemausius etc. (212- 
233.).

Az epitheta szerepének bőséges illusztrálása után az újabb összetartozó 
két fejezet (caput XIII-XVI.) a gnomikus mondatok feltalálásáról, 
használatáról és ízlésességéről 
sententiarum gnomicarum - ad áttekintést. A gondolatokban jeles beszéd
— sententiosa oratio -, amit más néven gnomának hívnak, kettős céllal 
bír: egyrészt alkalmas az emberek jellemének és erkölcsének alakítására, 
másrészt pedig érzelmeket kelt. Feltalálása egy bölcs és tekintélyes 
emberhez fűződik, aki igen jártas a tudományokban, és az életről vagy az 
emberi cselekedetekről általános következtetést von le (236.). Mindezt 
példákon is bemutatja, elsősorban néhány horatiusi szentenciát véve alapul. 
Használatáról keveset mond, annál kiterjedtebb viszont az ízlésességéhez 
járuló tulajdonságainak bemutatása, mely növeli stílusértékét. Ilyen pl. az 
átvitt értelem, az érthetőség, a hathatósság, a változatosság, a közösségi 
jelleg stb. (236-240.).

Az imént vázolt megállapításokhoz kapcsolódó fejezet fejti ki 
valójában használatának és felhasználásának —de usu et abusu — kérdését, 
a régi költők közül Vergiliust, Ovidiust és Senecát, valamint az újabbakat
- recentium Poetarum censura - véve számba. A tekintélyes antik 
példatárat felvonultató fejezet bőséges betekintést enged a régi költők 
stílusvilágába, és mintakövetésre sarkall (241-252.).

A tizenötödik fejezet (caput XV.) a költészet és/vagy a költemény

de inventione, usu et elegantiis
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felékesítéséről, és annak a tárgyhoz és az érzelemhez való 
odailleszthetőségéról — de Poesios decoro, ejusque ad rés affectusque 
compositione — beszél röviden. A különféle tárgyak, személyek és 
érzelmek ugyanis más és más díszítettséget kívánnak. Ennek módjait 
ismerteti néhány példán keresztül, főleg Claudianus, Ovidius, Vergilius és 
Lucanus ábrázolásának módszereit véve alapul (252-253.).

A tizenhatodik fejezet (caput XVI.) a figurák tana — figuratum in 
poesi vis ac varietas. A retorikáknál ismertetett metódust alkalmazva a szó- 
és mondatalakzatokról beszél, majd bőséges módozatait mutatja be a már 
megszokott módon (253-259.).

A nagyobb egységet képező következő részben a hasonlat 
mibenlétének összefoglalója következik (caput XVII-XIX.). Elsőként e 
költői eszköz erejét és ékességét — comparationis in poesi vis et omatus — 
taglalja, melyben hasonlatosságukkal vagy különbségükkel képesek kiemelni 
a tárgy lényegét. A fő auktorok (Vergilius és Ovidius) bőséges példákat 
nyújtanak bemutatására (259-262.).

Az egyes lehetőségek felsorolását azonban szűknek tartja, így a 

következő fejezet(ek)ben a comparand к a hasonlatosság alapján 
rendelkezésre álló változatossága és alkalmazható bősége — comparationum 
a simili varietas suppeditata, et facilis copia — kerül terítékre, felvonultatva 
a különféle lehetőségek tárházát, majd a téma lezárásaként a hasonlatok 
példák által rendelkezésre álló bőségét foglalja össze kiterjedt példaanyaggal 
(271-288.).

A huszadik fejezet (caput XX.) még mindig ezzel a témával mutatva 
összefüggést az ősapák neveiben megmutatkozó példák használatában — de 
patronymicis in exemplorum usuoccurrentibus - jelöli meg témáját. Ez a 
rész főként a mitológiai nevek vonatkozásában nyújt eligazodást a 
versszerzésben, bár keresztény példákat és vonatkozásokat is említ (282- 

297.).

v..

Témát vált Masenius művének huszonegyedik fejezete (caput XXL), 
melyben az egyszerű és körmondatok, valamint a teljes költői beszéd 
rendjéről, megszerkesztéséről és üteméről - de ordine, compositione, ac 
numero sententiarum, periodum et orationis totius poeticáé — beszél. A 
fejezet kapcsán alkalma nyílik arra, hogy etekintetben ismét összehasonlítsa 
a költőt és a szónokot, hiszen ez utóbbi műveinél szintén figyelembe kell 
venni a fenti elveket (297.). Fontos témáról van szó, hiszen a mondatok, 
körmondatok és az egész költői beszéd tartja fogva az olvasók vagy a 
hallgatók lelkét. Mivel a beszéd a természetet utánozza, így annak rendjét
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kell követni, mely a folyamatos dolgoktól halad a befejezésig. Mindez a 
mondatok kapcsolódásában is megnyilvánul. A dolgok rendje feszültség 
alatt tartja a lelkeket. A hallgatók ítélete sem mellőzhető a gyönyörködtetés 
megítéléséhez, ugyanis a durva és kemény hangok, szótagok és szavak 
ellenérzést keltenek. A költői nyelvben gyakori a szótagismétlés, attól 
azonban óvakodni kell, hogy az egy vagy több szótagú szavak gyakran 
egymás mellett forduljanak elő (300). A hang- és szótaghasználatra 
vonatkozó szabályok után a mondatok költői szerkesztésének néhány 
alapelvét ajánlja: ezek a rövidítés és a változatosság (302-303.).

A költői szabadságról, és annak helyes és visszás használatáról - de 
licentiis Poetarum, earumque recto ас perverso usu - szóló fejezetben 
(caput XXII.) főként Vergilius alapján - eum adjuncta censura Vergilii — 
azokat a főként nyelvtani és nyelvi jelenségeket foglalja össze, melyeket a 

költők a grammatica ellenében is alkalmazhatnak, mert a metrum ezt 
szükségessé teszi. A költői szabadság egyebek mellett az elvonásból, a 
hozzátételből és a felcserélésből — detractio, adjectio, permutatio — áll. A 
korábbi elméletírók, mint pl. Bartholomeus Maranta, Juvianus Pontanus, 
Fulgosus, Ignatius, főként Vergilius Aeneisére támaszkodva a következő 
jelentésgeket gyűjtötték össze: elisio, contractio, aphaeresis, diaresis stb. 
(307-311.).

A következő két összefoglaló fejezet (caput XXIII., XXIV.) az írás 
stílusszintjeit és hibáit - de stylo seu charactere scribendi triplici, eum 
ratione quemlibet assequendi, vitatis contra sese offerentibus vitiis —, 
valamint a hozzá tartozó részletes példaanyagot - exemplis distinctio 
characteris tirplicis magis illustratur - foglalja össze. Hagyományosan, a 
rétorikákból kiindulva (ahogy a címben is jelezte) három stílusszintet 
különít el, amelyeket a tárgy határoz meg. A tekintélyes mondanivalóhoz 
jelentőségteljes szavak és mondatok illenek, a közepeshez ékesek és a 
gyönyörködtetésre hajlók, az alacsonyhoz pedig a szokottabb közönséges 
beszéd tartozik (312.). A tárgy és az anyag a stílushoz alkalmazkodó 
megfeleltetése a cicerói aptum-elmélet talajából fakad, amit a görögök 

ргероппгк - illő — neveztek.89 így tehát — a tudósok alapján - a tárgyak 
jellege és formája szerint a stílusra a hármasság a jellemző. Ezért az lesz 
a fenséges - sublimis - stílus, ami leginkább megindít, a második a 
mérsékelt - temperatus -, ez inkább gyönyörködtet, és a harmadik az 
alacsony — humilis —, amely többnyire tanít (313.). A következőkben 
röviden az egyes stílusnemek tulajdonságait foglalja össze. Ennek elemei 
szerint a fenséges stílus tekintélyes tárgyat mondhat a magáének, amilyen
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sorscsapások. A fájdalomnak, méltatlankodásnak, gyűlöletnek, szánalomnak 
heves érzelmeit követeli meg. A díszítettsége is gazdagabb (313:314.). A 
beszéd mérsékelt vagy közepes — temperatus seu medius — jellege 
visszafogattabb érzelmekkel dolgozik, s a díszítettsége is ehhez igazodik. 
Alkalmas műfajai az epicediumok, dirae-k, elégiák, ódák stb. (314-315.). 
Utolsóként az alacsony szólásmódot tárgyalja, mely az érzelmek 

felkeltésére alkalmas, de leginkább a tanításra rendeltetett. Alkalmas 
műfajai az episztola és a komédia. A latin nyelv egyszerűsége és tisztasága 
jellemzi, nem alkalmaz gyakori szóképeket, és mérsékletes az alakzatok 
használatában (315-316.).

Végül - már új fejezetként — Vergilius Aeneisében és Georgicájában, 
valamint Ovidius Metamorphosesében mutatja be az egyes stílusszinteket, 
s hosszú idézetekkel illusztrál, nem mellőzve az előforduló indokolatlan 
vagy rossz stílusszintválasztások bemutatását sem (317-322.). Ez utóbbinál 
főleg a későrómai szerzők munkáiból idéz. Itt szerepel pl. Lucanus, Statius, 
Claudianus stb., kik elé mérceként az aranykori szerzőket állítja (322-324.).

A stílus alkalmazásával függ össze a következő fejezet (caput XXV.) 
is, melyben a költői kifejezés bővítésének és szűkítésének praktikus 
bemutatását - practica amplificanda elevandaque poeticáé demonstratio - 
tűzi ki célul. Ez a módszer a szabad és a kötött beszéd vonatkozásában 

egyaránt működik. A költői bővítést egyszerű példákon —pl. feladat az est 
homo doctus bővítése — mutatja be, melynek fő lépései a jelzővel való 
bővítés, majd szóképek és szintaktikai alakzatok alkalmazása, valamint 
összehasonlítások és egyéb felékesítések szerepeltetése (324-327.). Az 

elevatio vonatkozásában oratóriájának palaestrájához utasít, néhány példán 
azonban bemutatja (328.).

Az elocutiós témák utolsó fejezetéhez (caput XXVI.) érkezve a 
Vossiusnál egész könyvet kitevő utánzásról, a címet idézve a kiváló szerzők 
követésének különféle és legjobb módszeréről - de varia et optima bonos 
autores imitandi ratione - értekezik. Az imitatio fontosságát ő is 
elsősorban a formai, stilisztikai szempontok figyelembevételével értelmezi. 
Ezért kerül az elocutióhoz ez a fejezet, bár megjegyzi, hogy a kiváló költők 
utánzása mindenre kiterjedhet (329.). Ennek lehetőségeit csak röviden 
vázolja, három pontban foglalva össze az érveket: ezek az anyagra, a költői 
ornamentikára és a beszédre vonatkoznak. Végül hosszabb példákon 
Vergilius költészetének utánzási módozatait és lehetőségeit taglalja (331- 
332.).

170



ШSÜfc
, -V.

TJ

_ __________________ _ ____ ___ _______ __________________
A következőkben, mint jeleztük, a harmadik könyv - mintegy a

dispositio helyén — már a verstannal foglalkozik, melynek szerepét és 
jellemzőit más fejezetben fogjuk bemutatni.90

Masenius a kötött eloquentiára, azaz a költészetre vonatkozó könyvét 
röviden jellemezve azt mondhatjuk, hogy a Vossiusnál látott kiterjedt antik 
elméleti és gyakorlati költészetre vonatkozó apparátus leszűkül, s az előző 
műben nagy gyakorisággal alkalmazott görög - esetleg héber — 
kifejezések eltűnnek, s még az arisztotelészi idézetek is latin fordításukban 
épülnek be a szövegbe. Ami az elméleti és a gyakorlati behatárolódást illeti 
a szerzők vonatkozásában egyfajta hármasságot figyelhetünk meg. Elméleti 
oldalról néhány más, főként a kortársakra való hivatkozástól eltekintve 
Platón, Arisztotelész és Horatius neve szerepel általában, anélkül azonban, 
hogy különösebben elszakadna a Filozófus elméletének primátusától. A 
gyakorlati költészet oldaláról pedig a legfőbb hivatkozási pont a poéta 
princeps - Vergilius - Aeneise, mely egyben az eposzi tekintélynek is 
szól, valamint Ovidius és Seneca, sokszor a kritika élével pedig Lucanus, 
Statius és Claudianus művei szerepelnek. Masenius poétikájában a mű 
gyönyörködtető funkciója felerősödik, így a tanító jelleggel való foglalkozás 
visszább szorul. Ez az oka annak, hogy a mű főként a művészi kitalálással 
és annak felékesítésével foglalkozik. Menet közben már jeleztük azokat a 
barokkosnak tartott korelemeket is — utalás vallásos motívumokra és
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költészetre, valamint az alkalmi versek szerepe, helye a poézisben —, 
melyek meg-meg villannak művében.

Térjünk vissza azonban a rendszerszerűség és a rendszerépítés, 
valamint a típuslétrehozás kérdéséhez mindkét mű vonatkozásában, mely 
alapján még további, főként ezekre a szerzőkre támaszkodó, a 18. 
században keletkező és használatában népszerű művet vonhatunk be 
vizsgálódásunk körébe.

С/ A poétikai rendszerszerűség és tipusalkotás kérdése Vossiusnál és 
Maseniusnál, valamint a továbbgondolás lehetó'sége a 18. századi 
kompendiumokban

Azt mondtuk, hogy az oktatás viszonyait figyelembe véve a 17. 
századra értek be azok a törekvések, melyek a latin humanitás teljes 
rendszerét törekedtek a tananyagi formához rendezett könyvekbe összefogni 
és kiteljesíteni. Az ebben a felfogásban megjelenő poétikakönyveknek 
lényegi elemeit igyekeztünk bemutatni a fentiekben, melyeket a latin
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humanitást mindig is kísérő klasszicisztikus jellegből a 18. században egyre 
inkább tudatosuló klasszicizmus hatására mindinkább egy logikai 
szempontból rendezettebb rendszerszerűségbe igyekeztek átformálni. Ezen 
poétikák feladata ugyanis a művészi kompozíció általában tanítható 
szabályszerűségeinek megmutatása volt. Ennek alapján Vossius és Masenius 
kiterjedt művei hordozták azokat a költői mesterség szabály- és 
rendszerűségére vonatkozó elemeket és megállapításokat, melyekkel a 
költészet a grammatizáltság és a rétorikusság mellett és azzal szemben az 
esztétikum felé tudott elmozdulni. Ezt a művészi igényt a klasszicizmus 
tudta végrehajtani. A racionális klasszika abszolút szabályelvűséget követelő 
álláspontját tekintve a tárgyalt poétikák egyike sem mutatja annak igényét; 
könyveik lazán összefűzöttek, ennek ellenére természetesen van saját logikai 
rendjük, de ez nem az a teljes rendszer, melyben a költészet önálló 
diszciplínaként nyerhet megfogalmazást. Ezt bizonyítja a rétorikával való 
állandó összevetés, valamint az a széttöredezettség, mely Vossius és 
Masenius rendszerépítését jellemzi. E kiterjedt poétikák rendszerének 
elemei azonban jól használhatók, és más munkákban tovább élnek, s a 
tipusalkotás mintájául szolgálnak.

Ha a rendszerek kisebb elemei felől közelítünk, azt látjuk, hogy 
mindketten a költői név/elnevezés magyarázatából indulnak ki, melyet az 

alkotás, kitalálás
összefüggésbe hozni. Ezzel a kötött eloquentiaként megjelenő költészet 
helyét, szerepét is igyekeznek meghatározni, s az egységszemlélet mellett 
törekednek elválasztani a szónoklattantól. Ebben a vonatkozásban 
óhatatlanul arra a megállapításra kell jutniuk, hogy a képzelettel — fictio
- való alkotás más és több, mint a rétorikai inventio, s a metrummal való 
megkötése fontos, elválasztó jellegű, de nem kizárólagos kritérium. A 
műalkotás megformálásában a képzelet működése a rendszer alapvető 
formálója, melynek hozadéka a valószínűség hatását mutató történet 
körülírása, a használatában rejlő tévedések, költői túlzások bemutatása, 
valamint az ingenium és az ars kérdése, s ebből eredően a versificatio 
problematikája, továbbá ebből adódóan a költő, a történetíró és a filozófus 
összehasonlítása, de ide kapcsolható még a költői furor és az utánzáselmélet 
mibenléte is. A másik sarkalatos kérdés a költői beszéd — elocutio, dictio
- meghatározása, melyet Cicero is ékesebbnek és kidolgozottabbnak tartott 
a szónoki beszédformánál. A költői alkotásokra jellemző fenséges beszéd 
elkülönítő mozzanatként működik annak ellenére, hogy a felékesítés elemeit 
összefoglaló rétorikák szemlélete itt különösképpen uralkodhat. Azt is

' >->

• •

szavakkal kellpoieszisz, facéré, fingere

172



Ш-- - ■ :;:;r —К'г: /*• ;
■

.V

mondhatjuk, hogy talán itt a legnagyobb az átjárhatóság. Mindebből a 
rendszerszerűség vonatkozásában azt a tételt állíthatjuk fel, hogy a költői 
inventióv al foglalkozó részek arisztotelészi ihletettségűek, s 
problémafelvetésükben a Poétika egyes megállapításait járják körül, a 
beszédre, vonatkozó részek pedig inkább rétorizáltak, s gyakran követik 
Cicero műveiben megfogalmazott megállapításokat és koncepcióját. Ennek 
működését a továbbiakban még látni fogjuk.

A latin humanitás poétikái tehát a már jelen lévő klasszicizáltság - 
melyen az antik szabályrendszer, különösképpen Arisztotelész poétikája 
elemeinek továbbélését értjük —, valamint a 18. századra az ezirányú 
klasszicizmus rendszerének megformálásában ezen kérdéskörök tisztázását 
és megtisztítását tartották alapvetőnek. Mindebből a megformáltabb 
rendszerszerűség irányai is kirajzolódtak, s a poétikák típusos megjelenését 
indokolták. így a nagyobb összefüggések vonatkozásában azt mondhatjuk, 
hogy ezek a poétikák a rétorika oldalán fogalmazódtak meg, hiszen 
említettük, hogy az elméletírók többsége az oktatási rendnek megfelelően 
az eloquentia mindkét részét — poétika, rétorika - elkészítette. Ez a 
költészetelmélet bizonyos fokú rétorizáltságához vezetett, legalábbis ami a 
költői beszéd felékesítését illeti (mint jeleztük azonban, a folyamat 
visszafelé is érvényesült, ugyanis a retorikáknál megfigyelhető az irodalmi 
jelleg), s ezen elsősorban a szónoklattan egyes elemeinek és általános 
elméletének beszüremkedését értjük. Ugyanakkor kisebb kiegészítésekkel, 
s a dominanciák változásával a rendszert az arisztotelészi poétika egyes 
kiragadott elemeinek, szemléleti kérdéseinek az interpretációja vezérli (itt 
pedig arra utaltunk, hogy ez főként a költői inventióhoz kapcsolódó részek 
sajátossága) - a szakirodalom ezen jellemzők alapján említi e munkákat 
neoarisztotelianus rendszerként —, s a differenciák néhol a platóni 
ihletettségű furor, illetve a költői ingenium nem a mértéken túli 
felszabadításában, valamint a horatiusi kiegészítésekben (pl. az utánzás 
egyes szintjeinek megjelölésében) jelennek meg.

A megformálás vonatkozásában a rendszer szempontjából erősebb 
rétorizáltságot rejt magában az a típus, hol a szónoklattani felosztásnak 
megfelelően az inventió, dispositio, elocutio hármassága szerint tárgyalják 
a költői ismereteket. Ezt láthatjuk Masenius esetében is, ki a fentiek 
értelmében azonban a költői ismeretek tárgyalásánál csak a rétorika két 
elemét tartotta meg: az inventiót, melybe főként a fictio köré 
csoportosítható tudnivalók — valószínűség, furor, ingenium, anyag, és a 
mitológiai segédlet - tartoznak, valamint az elocutiót, melynek meggyőző

. ..

>

173



- -

í'Í.*
■Ui

i:■fS-S.-Zg
:*Ü

a rétorizáltsága, és nem más, mint a költői beszéd felékesítésének 
tárgyalása, azaz stilisztika. Művének további menetében poétikájának 
áttekintéséből az derül ki, hogy a rétorika „harmadik” elemét jelentő 
dispositio — ami egyébként a rendszer második tagjaként szokott állni — 
azaz az elrendezés alatt csupán a verstant értette. Annak szerepéről a 
későbbiekben szólunk.

Az elocutiós elemek alapján a korabeli költői életművek iskolás 
gyakorlatát vizsgáló szakirodalom hajlamos volt ezen jellemzőket az egész 
poétikaelmélettel azonosítani. Pedig az elmélet csak az elocutiót tartotta a 
költői beszéd ruhájának - oratio Poesccs vestis est -, mely a metrikus 
ismeretekkel együtt kétség kívül a legalkalmasabb volt arra, hogy a poétái 
classisban valamiféle versszerű képződmény létrejöjjön. Ezért volt sokszor 
elegendő a rétorikus ismeretanyag is. Maseniusnál (és Vossiusnál) azonban 
a sokszínű antik elméletet csakúgy figyelembe véve, mint a gyakorlatot, a 
költői mű alkotástörténeti mozzanata és eszmeisége — a humanitás - sem 
volt elhanyagolható. Vagyis a költői teremtőerő nélkül az alkotás mit sem
* 91er.

..... Й

,y.

A rétorikai felosztás szerint építkező 18. századi az iskolai oktatásban 
valószínűen felhasznált költészetelméleti munkákat tekintve az 1787-es 
Insútutiones ad eloquentiam című munka poétikai ismereteket tárgyaló része 
érdemel figyelmet, melynek szónoki attani könyvéről a rétorikum 
poétizálódásának és poétizálhatóságának kapcsán már szóltunk.92 A poétika 
elméleti kérdéseit tárgyaló fejezetek a Masenius által használt rétorikus 
rendszerszerűséget követik annak az egységes eloquentia-tannak a szem 
előtt tartásával, mely tulajdonképpen így saját rétorikai művének felosztási 
szempontjait veszi figyeleiíibe. Az 1787-es Institutiones rétorikai fejezeteit 
vizsgálva említettük, hogy a mű szerzőjének értékrendje szerint a 
szónoklattani műben az elocutio kidolgozottsága kapott meghatározó 
szerepet, majd ezt követte az inventio és a dispositio. Ez a sorrendiség a 
poétikai műnek is sajátja, ami tehát a maseniusi kidolgozástól abban tér el, 
hogy a három rétorikai részelem megléte mellett a felékesített beszéd kerül 
a mű hierarchiájának az élére. Különösen azok az ismérvek kapnak 
kitüntetett szerepet, melyek sajátságosán a költői elocutio sajátosságai. Itt 
tárgyalja — sosem tévesztve szem elöl a szónoklattannal való minduntalan 
összevetést sem — a költői dallam/ütem (numerus poeticus) kérdését, a 
metrikai szabályokat, s a költői stílus egyéb sajátosságait - de stylo poetico 
-, majd össze is hasonlítja azokat a szónokival, kiemelve az éles 
különbségeket.93 Az inventio ebben a műben is a legtágabb értelemben vett
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>'Г::Ilii fictio — amelyet tulajdonképpen fábula-fábulatio értelemben használ, 
melyen egyfajta elrendezettséget ért — körüljárása a szokott elemekkel (pl.

• .Л > '.i;- ■verisimilitudo, no vitas, mirab ilitas), de itt kap helyet az érvekről, az 
érzelmekről, az erkölcsökről, a jellemekről és a költői képekről való 
ismeretek összefoglalása is.94 Végül a rétorikai felosztási elveknek 
megfelelően a dispositióval fejezi be a művet, melyet az exordium, a 
narratio, a confirmatio és az epilógus alkot.95

A maseniusi műnél alkalmazott, de az 1787-es Institutiones poétikai 
rendszerében már teljes súlyával uralkodó rétorikum jelenléte a poézis 
autonómiájának viszonylatában kedvezőtlenül hatott, s a(z iskolás) költői 
gyakorlat szempontjából is csökkentette a reneszánsz korban humanitássá 
emelt poétika tekintélyét. Ez a túlrétorizáltság tehát kedvezőtlenül 
befolyásolta az elméletet, s az egységes eloquentia-tan leple alatt szinte 
maga alá kényszerítette a poézist, melynek ily mértékű fellazításától a 
cicerói inspirációjú egységszemlélet nevében írók is tartózkodtak. Ennek 
tekintetbevételével találunk magyarázatot arra, hogy miért került egy 

terjedelmesebb bevezető az 1787-es Institutiones poétikai fejezetéhez — 
Tractatio de prolegomenis —, hacsak nem egyszerűsítjük le a kérdést azt 
mondva, hogy a rétorikai könyv elején szintén ott találjuk az előismereteket 
összefoglaló részt. A költői instrukciókat tartalmazó könyv elején található 
Tractatio tárgyalja ugyanis azokat a költészet specifikumaival összefüggő 
ismereteket - pl. a költészet meghatározása, célja, anyaga, valamint a 
furor, ingenium, imitatio —, melyek egy másfajta kidolgozottságú, az 
arisztotelészi — platóni, horatiusi — rendszer elemeiből építkező, de 
ugyancsak az eloquentia egységszemléletére épülő, s ezért rétorizálódó 
irodalomtudat kifejezői.

Ennek megértése szempontjából vissza kell térnünk Vossius 
poétikaelméleti összefoglalóihoz, melyben főként az arisztotelészi 
költészetelmélet alapján — de jeleztük, hogy a költői témák alapos 
körüljárásával a gazdag (ókori) elméleti irodalomból változatosan merített 
- összegezte, vagy éppen kiemelte azokat a költészettel kapcsolatos 
témákat, melyek a poézis önálló diszciplínájának meglétére és fontosságára 
utaltak, s azt a rétorikától alapvetően elválasztották. Ezen, főként az 
arisztotelészi költészetelméletben használt elemek fejezetekké való bővítése 
hozza létre a poétikai kompendiumok azon típusát, melyek fő
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problémaköreit a vossiusi rendszer igyekezett alaposan körüljárni. Ezek 
kitüntetett kérdései főként az alkotás és a kitalálás, valamint a költői 
lelkűiét és a metrumhasználat körbejárásán, a fabula és a fabuláció
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kérdésén, a többszintű — de főként a cselekedeteket megjelölő - 
utánzáson, az ihletettség (furor-tan), az anyag, a költői cél, a költeményt 
létrehozó okok, s a műalkotásban megjelenő erkölcsiség, erkölcsformálás, 
továbbá a külső szerkesztettség vonatkozásában a műalkotásban 
megtestesülő rend, dictio, epizódok, kitérések, szentenciák problémakörén 
alapultak. Mindez a vossiusi rendszerben a szerző logikai összeállítása 
szerint ugyan, de mégis rendszertelenül jelent meg, s a standard témák - 
pl. a furor-tan vagy a kitaláció kérdése — többször visszatértek, és az 
egyes könyvek — a De artis poeticáé, valamint az Institutiones — tartalma 
között is találunk átfedéseket. A rendszerszerűség szempontjából azonban 
az Institutiones már átgondoltabb, az egyes fejezetek nem összefoglalókban 
körvonalazzák témakörüket, mint a De artis poeticae-ben, hanem azokat 
pontos, körülhatárolható cím jelöli. Azokat a rövid áttekintés kapcsán az 
egyes fejezeteknél már megmutattuk.

Vossius kétség kívül gazdag áttekintésű művei, s a rendszerszerűség 
szempontjából körvonalazódó módszere bizonyára alapul szolgálhatott a 18. 
századi népszerű költői institúciók megfogalmazóinak, mint ahogy a 
felvilágosodáskori német elméleti irodalom - pl. Eschenburg —, vagy 
Szerdahely teoretikus munkája sem volt mentes hatásától.96 Ezek az 
elméletírók — jezsuita oldalról is — elvetették a poétikának a rétorika alá 
gyűrése azon a mértékét, mely nem csak az egységes eloquentia-tanon 
nyugvó koncepcionalitással élt, hanem még a rétorikai besorolást is 
alkalmazva nehézkesebben különítette el a két diszciplínát. A vossiusi 
kidolgozásban megmutatkozó, főként arisztotelészi ihletettségű tételek 
kiemelése azonban afelől nem hagyott kétséget, hogy a költészetet 
valamiféle különleges erőnek kell tekinteni, a költőt pedig akként tisztelni.

Valószínűen ez a szemlélet is közrejátszott abban, hogy a jezsuita 
Josephus Juvencius (Jouvancy), kinek 1718-ban jelent meg az Institutiones 
poeticarum libri I-V. című poétikai kompendiuma, nem követte a maseniusi 
rétorikai felosztási elveken nyugvó rendszerszerűséget.97 A műfaji és 
stilisztikai ismereteket tartalmazó kézikönyvben a csak mintegy harminc 
oldalt kitevő általános rész jóval egyszerűbbnek tűnik, ha a jezsuita elmélet 
oldaláról a többszáz oldalt kitevő maseniusi művel hasonlítjuk össze, amit 
a főként a jezsuita és a piarista költői gyakorlattal foglalkozó, s e 
kézikönyvekben poétikaelméleti hátteret kereső szakirodalom rosszallóan 
emlegetett. Friedreich Endre Halápy Konstantin latin nyelvű költői 
gyakorlatát bemutató könyvében, bár egyik poétikaíróról sincs jó 
véleménye, ezt írja: „Mindkettő sok kiadást ért. Juventius műve nagyon
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silány, Maseniusé helyenkint jobb.”98 Persze Friedreich könyvét olvasva 
megjegyezhetjük, hogy ő e munkák gyakorlati fejezeteiben gyermekes 
versjátékoknak nevezett gryphusok, logogryphusok, symbolumok és egyéb 
költemények a versköltészetben jelen lévő kóros hatásai szempontjából, 
egyfajta klasszicista értékrend alapján nincs kibékülve e két szerzővel.99 
Juvencius művének egyszerűsége tény, viszont az 1806-os Ratio 
Educationis 92. §-a által előírt tankönyv tartalmi kifejtéseinek néhol túlzóan 
leegyszerűsített iskolás jellegétől eltekintve a klasszicizálás tekintetében 
letisztultabb. Eltűnnek a maseniusi műre oly jellemző, a bonyolult 
leírásokban és példatárban jelentkező barokkos sallangok, melyek a költői 
szabályok és a költészeti jellemzők pontos megértését, így a didaktikumot 
is hátráltatták. Juvencius műve azonban az érthető, s így könnyen 
elsajátítható megfogalmazásoknak, valamint a költői ismeretek jól 
körülhatárolható, az ismeretanyagban megfogható módszer híve.

Ne feledkezzünk meg azonban műve általános részének 
rendszerszerűségéről sem, melyet Szerdahely György még alkalmaz 
generális költészettani fejtegetéseiben, jóllehet az ő eszmefuttatásai már 
elszakadnak a csupán a szabálybéli megfogalmazásra szorítkozó, néhol 
valóban száraznak ítélt juvenciusi szövegtől, s az esztétikai tudományosság 
eredményeivel közelít a kitüntetett témakörökhöz. Ettől még azonban a 
juvenciusi rendszerszerűség tény marad, mint ahogy a latin humanitás 
poézisfelfogásának elsősége is. Ennek módját és rendszerét, valamint 
sajátosságait azonban már a következő fejezet fogja bemutatni.

Az átvevők és tovább vívok közé tartozik Grigely József is, kinek 
1807-ben jelent meg poétikai kézikönyve. Ő nem csak a rendszer és a 

felosztási elvek vonatkozásában, hanem szövegszerűen is követte 
Juvenciusi. A következőket olvashatjuk műve előszavában: „Expositis 
nimirum generatim primum, deinde omnibus Poeseos eo, quo IOSEPHUS 
IUVENCIUS ordine habet, speciebus (Először mindenesetre az általában 
vett költészetelméletet adjuk elő, aztán minden fajtáját úgy, amilyen

Grigely azonban»ioosorrendben IOSEPHUS IUVENCIUS-nál van), 
ugyancsak szűknek érezte a Juvenciusnál olvasható általános elméleti 
megfogalmazásokat, és az alapszöveget, jócskán merítve a neolatin poétikai 
hagyományból
antikvitásban és a latin humanitás rendszerében kialakult problémáit 
ütköztetve megidézi Vossius és Masenius kompendiumait is —, főleg 
jegyzeteket fűzve a juvenciusi alapszöveghez, kibővítette. Még így sem vált 
azonban túlságosan terjengőssé a bevezető, s terjedelmével - ami mintegy

mint jeleztük, bizonyos kérdésköröknek már az
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negyvenöt oldalra rúg - meg sem közelítette elődeit.101
A rendszer egyes elemeit és kérdéseit tekintve Juvencius — s nyomán 

követői, Szerdahely és Grigely, kinek esetében, ha a szövegbeli egyezéseket 
figyelembe véve munkájának e részét Juvenciuséval összehasonlítjuk, 
„juvenciusi-grigely-féle” rendszerről beszélhetünk102

4

a poétikai
alapfogalmak vonatkozásában az arisztotelészi Poétikából kiemelt 
fogalmakat értelmezi és magyarázza, mint ahogy erre már a vossiusi mű 
esetében is tettünk észrevételeket, segítségül véve a horatiusi Ars poeticát. 
Témakörei és fogalmai forrására lapszéli jegyzetekkel utal.

Az első fejezetet a költészet meghatározásával kezdi — definitio 
Poeseos —, melynek első részét az etimologizáló fogalommeghatározás 
képezi. Ezután a diomédészi értelemben vett poétika definíciója következik, 
melynek tartalma elsősorban a költői szabályok felhasználására és 
alkalmazására irányult, ugyanis a költészetet „ars faciendi seu fmgendi”- 
ként, azaz az alkotás és a kitalálás mesterségeként határozta meg.103 Magára 
a poézisre vonatkozó tétel pedig így hangzik: „Defmitur, Ars imitandi 
Actiones humanas, seu imitatio humanarum Actionum cum fictione (Az 
emberi cselekedetek utánzásának mesterségeként, vagy az emberi 
cselekedetek kitalálással végbemenő utánzásaként határozható meg). 
Mivel Arisztotelész az emberi boldogság elnyerését cselekedetek útján tartja 
elérhetőnek, az utánzás nem irányulhat az erkölcsökre — mondja Juvencius 
a kifejtő magyarázatokban (1-3.).

Viszonylag keveset mond az anyagról — de Materia Poeseos —, s a 
szónoklattani művekhez (Cicero: De oratore című értekezéséhez) utasít, és 
az anyagváltozatosságot az emberi cselekedetek sokszínűségében jelöli meg. 
Itt veti fel a valószínűség kérdését is (3-4.). A formáról szóló fejezet — de 
Forma Poeseos - a költői kitalálás és teremtés elrendezésével, s az így 
létrejövő történet (fabula) kérdésével foglalkozik. Arisztotelész alapján ezen 
elsősorban a költemény szerkezetét, vagyis a kitalált történet felépítettségét 
és költeményként való elrendezettségét érti. A költői anyag megformálása 
azonban nem pusztán a versmérték alkalmazását jelenti. A költött történet 
más jellemzőkkel is bír, melyeket Arisztotelész elengedhetetlen 
építőelemekként határozott meg: ezek a körülírások, a felismerések, az 
epizódok, a machinák, az erkölcsök, a szentenciák és a költői beszédmód 
— peripetia, anagnorisis, episodium, machina, mors, sententia, dictio —, 
melyek nem hiányozhatnak egy műalkotásból sem (4-7.). A következőkben 
ezek a „formai” jellemzők alkotják a generális rész gerincét (caput IV-X.), 
melyekről a dráma és az eposz kapcsán Arisztotelész művében többször
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visszatérően beszél
A beszédelvűség vonatkozásában, mielőtt megneveznénk a további 

fejezeteket, érdemes bepillantanunk a költői dictióróí mondottakba, mely 

viszonylag terjedelmesebb egységet képez.
A dictiót általában a lélek erényeit kifejező beszédmódként írja le, 

mely költői, szónoki és más közlésmódot foglalhat magába. A költői dictio 
a poézishez illő beszédmód, mely a költőre jellemző szóhasználattal él, és 
sajátos nyelvet használ. Ennek köszönhető a költői szótárak létrejötte. A 
poézisbeli beszédmód legfontosabb eleme az érthetőség, a fenség és a 
mérték - perspicuitas, majestas, numerus -, melyeket antik példákkal 
világít meg és hosszan magyaráz (17-25.).

A költészet létrejöttének okait tárgyaló fejezet — caput XL: De causa 
efficiente Poeseos — azt fejtegeti, hogy a megtanítható szabályok alapján 
mesterségnek kell tartani a költészetet, mert „az olyan lelki képesség, 
amely egészen megbízható előírásokkal, és nem megbízhatatlanokkal tart 
célja felé, és hoz létre művet; ez pedig a mesterség jellemzője”(25.).

Rétorikus irodalomszemlélete alapján tehát a költészetet szabályok 
közé szorítja, ugyanakkor hangsúlyozza annak lelki jellegét, és 
szükségesnek tartja a költői ihletettség - furor poeticus - állapotát. 
Furortana azonban visszafogott, platóni gondolatok nem merülnek fel, mint 
Vossius művében, nem tekinti azt ugyanis isteni sugallatnak, csupán 
Arisztotelész alapján heves érzelemnek, melynek fajtáit 
desiderium, gaudium, odium, fuga, dolor, ira, spes, desperatio, audacia, 
timor — fel is sorolja (25.). Végül az ars és natura vonatkozásában 
álláspontjában idézve az Ars poetica megfelelő sorait, a horatiusi középutas 
megoldást látja helyesnek (26.).

A költészet célját - de fine Poeseos 
tanításában jelöli meg (caput XII.), melyből azonban a tetszés sem 
hiányozhat; vagyis nem tesz mást, mint a horatiusi „dulci et utile”-elvet
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amor,

az erkölcsök kellemes

járja körül (26-27.).
Az általános rész utolsó fejezete (caput XIII.) a korábban - 

Vossiusnál - megismert módon a felosztási elveket ismerteti. Ezt az 
utánzás lehetőségei szerint végzi el, mely a költői beszédmódhoz 
kapcsolódik: mert „a költő vagy önmaga beszél el valamit és másnak a 

beszédét adja elő, de úgy, hogy nem alkalmaz párbeszédet; vagy nem 
önmaga beszél, hanem más beszélő és cselekvő embereket vonultat fel; 
vagy maga is beszél, de más beszélő és cselekvő személyeket is 
alkalmaz”(28.). Ebből adódóan az imitáció lehet narratív vagy enunciatív,
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drámai vagy cselekvő, valamint kevert (mixtum). Ennek a felosztásnak az 
arisztotelészi-diomédészi eredetéről már szóltunk, Szerdahelynél kell majd 
kiegészítéseket tennünk.108

Az ismertetett jellemzők tükrében láthatjuk tehát egyrészt a rendszer 
felállását, másrészt pedig a vossiusi kiemelésekkel való érintkezéseket és 
a letisztulást, bár ismételten hangsúlyoznunk kell annak alaposságát és 
sokszínűségét. Juvencius vitás kérdéseket nem említ, és műve 
célkitűzéséből adódóan nem is árnyal: konkrét, kézzelfogható tételek 
felállítására és magyarázatukra törekszik, s teszi mindezt egy normatív 
szabályrendszer kialakítása érdekében. Ami az érintkezéseket illeti: 
Juvencius a fictio kérdéseit & forma címszó alá rendezi, mindketten szólnak 
azonban a költőiség mibenlétéről és a felosztási elvekről, a dikcióról, az 
erkölcsökről, nem mellőzik a rétorikával való szüntelen összehasonlítást 
sem, az „összeépítéstől” azonban tartózkodnak. Ennek ellenére — mint már 
sokszor utaltunk rá - a tantárgyi struktúrából adódóan a rétorikum 
beszivárgását a poézis és a poétikaoktatás, valamint az elméleti képzés sem 
kerülhette el. Ennek mértéke, és az elméleti anyagban felmerülő eljárási 
módok azonban a költészet javára rendeződtek.

A latin nyelvű humanitás poétikájának változása tehát ezen hatások 
felszabadulásában rejlett. Az européer antik gondolkodás hagyományában 
utat és kifejezési formákat kereső esztétikai elméletiség volt képes csak 
mindezt véghezvinni. Ennek elméleti változását fogjuk tehát keresni 
Szerdahely György általános poétikaelméletében, ki a latin humanitást és 
a poétikai hagyományokat elméleti megfontolásainak meghatározó 
elemeként kezelte.

3. A poétika elméleti kérdései Szerdahely György generális 
költészettanában

Szerdahely György munkájának megközelítésekor nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül korabeli művelődéstörténeti viszonyaink alakulását sem, 
melynek legfontosabb kérdéseit és paradigmáit igyekeztünk már korábban 
meghatározni.1 Szerdahely működése a magyar irodalmi felvilágosodás 
nyelvújítás előtti szakaszának azon korszakára esett, amikor az 
irodalomtörténet-írás az 1780-as évek táján egyértelműen fordulatról beszél,
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mely a politika, a tudomány és a kultúra új felfogásához vezet.2 Mindezt 
Bessenyei kultűrális programja rajzolta körül, melyben két, egymással hol 
összekeverődő, hol világosan szétváló gondolatkör meglétére hívta fel a 
figyelmet Bíró Ferenc. Az egyik a filozófusé, aki a tudományokat a hit 
helyére és funkciójába akarja állítani (a „vad” természettel szemben), s a 
politikusé, aki az ország materiális boldogsága, „közönséges haszna” 
érdekében fejti ki tevékenységét.3 Ezen program mindkét elemének élére 
a magyar nyelv használatának kérdése került, mely nem csak hogy nemzeti 
szimbólummá lépett elő, de a kultúra egészének, így a nemzeti identitásnak 
is záloga lett. Bessenyei a Magyarság című röpiratában híressé vált sorai, 
tudniillik hogy „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen 
sohasem”, jelzik, hogy az egyébként sokszínű kultúraértelmezés és - 
felfogás helyébe kizárólagos meghatározóként a magyar nyelv ügye - 
főként a tágabb értelemben felfogott literatúra vonatkozásában - 
mégnagyobb vehemenciával vetődik fel, ami kétségtelen, hogy különösen 
az utókor szempontjából alapvető tételként funkcionál, a korviszonyokat 
tekintve mégis egysíkúan és kirekesztőén hat, mégha ennek magyarázatát 
oly alapvetőnek is véljük.

Ebből következően Szerdahely György életművének megítélésére sem 
a politika, sem pedig a tudomány szempontjából nem hatottak kedvezően 
azok a tendenciák, melyek tükrében tulajdonképpen Bessenyei programját 
igyekeztek számon kérni életművén.4 Ennek figyelembevételével törekedett 
az újabb szakirodalom megrajzolni és kijelölni Szerdahely helyét a magyar 
irodalmi felvilágosodás történetében, bizonyítva, hogy bár személyisége 
ellentmondásoktól sem mentes, mégis méltóbb hely illeti meg az irodalmi 
gondolkodás történetében. Margócsy István tanulmányában életművét 
Bessenyei programja mellett egy másik modernizációs irányzatként 
értelmezi, amely gondolatiságában és esztétikai ízlésében „az európai újító 
változások honosítását tűzte maga elé célul, anélkül azonban, hogy mindezt 
összekötötte volna az irodalom egynyelvűsítésével, illetve magyarításával, 
jóllehet egy magyar nyelvű irodalmiság kibontakozása nem állt 
programjával ellentétben”.5 Az 1780-as években azonban a nyelvkérdés 
megjelenésével a két irányzat konfrontálódott (amelyhez Szerdahely káros 
politikai szerepjátszása is hozzájárult), s a Szerdahely nevével fémjelzett a 
latinnyelvűség miatt idegenné vált, mint ahogy minden olyan tendencia, 
mely a magyar nyelvet nem fogadta el kizárólagosnak, mégha műveik 
esztétikai értéke felül is múlta a csak a nyelvhasználatot szem előtt tartó 
értékszemléletet.6 Ennek következménye a főként a hasznosságkoncepció
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alapján működő, a grammatikai kérdéseket és a rétorikus eljárást inkább 
figyelembe vevő nemzeti nyelvű irodalomtudat megjelenése, mely Kazinczy 
nyelvújítási mozgalmában és a 
esztétikában csúcsosodott.7 Ennek értékeit az 
részletesen igyekezett feltárni, de hogyan közelíthetünk a leginkább a 
Szerdahely nevéhez kötődő „másik” modernizációs irányzathoz?

Korábbi gondolatmenetünk figyelembevételével azt mondhatjuk — 
nevet próbálva ezzel adni a Margócsy István által megfogalmazott 
okfejtésnek -, hogy Szerdahely működésével a latin humanitás 
hagyományához kötődő, s annak tudati szintjén jelentkező pozitív 
tendenciák modernizációs lépését hajtotta végre a pesti egyetem 
esztétikaprofesszora, mely személyétől s az anyanyelvi kérdéstől függetlenül 
az irodalomtudat része volt, s az is maradt. Sőt, hadd utaljunk még egyszer 
arra, hogy az anyanyelvi struktúrában gondolkodó irodalomtudat annak 
grammatizáltabb és rétorizáltabb szintjéhez lép vissza. Viszonyainkból és 
a kortudatból adódóan azonban szintén az ő javára billen a mérleg, ha az 

irodalomtudatot ebben a korban oly jellemző 1787-es Institutiones, vagy 
Freyerus az irodalmi-költői gyakorlatban használt rétorikája felől nézzük, 
vagy még visszább tekintve, Moesch Lukács népszerű poétikáját vesszük 
figyelembe, ugyanis a poétika tudati elemeinek szempontjából ezen művek 
hatásáról beszélhetünk leginkább.

A latin humanitáshoz kötődő irodalomtudati folyamatok és irányok 
gyakorlati szempontjából részben Szerdahely helyzetét kell vizsgálat alá 
vemii, mely őt a jezsuita hagyományhoz és az iskolai oktatáshoz kötötte. 
Művelődési és irodalomtörténeti szerepének — és műveinek — vizsgálatával 
esetében kilépünk az iskolai humanitás középső szintjéről, s a studia 

humanitatis további képzési szintjét jelentő felső szintet kell figyelembe 
vennünk.

„fentebb styl”-hez kötődő irodalom- 
irodalomtörténet-írás

•*
' Л
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A felvilágosodás állami irányítású oktatáskoncepciója (melyről már 
részleteiben is szóltunk) igyekezett az iskolák vallási-felekezeti jellegét 
megszüntetni, s azokat állami irányítás alá vonni.9 1773-ban a jezsuita rend 
feloszlatása a nagyszombati egyetem számára a császári-állami hatalom, 
melyet akkor Mária Terézia felvilágosult abszolutizmusa képviselt, teljes 
befolyását jelentette, amelynek célja az volt, hogy a tanítás rendje az egész 
Habsburg birodalomban mindenütt egységes legyen.10 Ürményi József és 
a pozsonyi Tanulmányi Bizottság tervei alapján jelentősebb átszervezést 
hajtottak végre az 1769/70., valamint az 1774. év folyamán, mely főként 
a bölcsészkaron jelentett szervezeti átalakulást.11 A humanitás tantárgyi
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struktúrájának vonatkozásában meghatározó lépést jelentett, hogy 1774-ben 
egyéb más új fakultások mellett létrehozták az esztétika tanszékét, melynek 
élére az exjezsuita Szerdahely György került, ki valószínűleg aulikus 
magatartása és magas képzettsége miatt foglalhatta el a tanszék vezetését.12

Tevékenységének újabb lökést adott, hogy ugyancsak Örményi József 
javaslatára az uralkodó 1777-ben döntött az egyetem Budára, majd Pestre 
költöztetéséről. A később kibontakozó többcentrumú irodalmi élet

■

■ 7-

viszonylataiban ez azt jelentette, hogy kísérlet történhet egy tudományos és 
irodalmi központ megteremtésére, melynek bázisát az immáron Pestre 
telepített egyetem, illetve annak bölcsészeti kara jelentheti.13 Mind Pest 
irodalmi központtá válása, mind az egyetem bölcsészkarának meghatározó 
szerepe - hol a későbbiekben éppen az esztétikai tanszék vezetői
posztjának betöltése kavarta az irodalmi élet legnagyobb viharait14 - ugyan 
még sokáig váratott magára, Bessenyei György a Magyarság (1778) című 
röpiratának rövid megjegyzéséből azonban az derül ki, hogy ő is
reményeket fűzött a Budára (majd Pestre) költöztetett egyetemhez a
tudományos életet illetően. A következőket írja: „Az universitás magára 
vehetné a jó magyar könyveknek megvizsgálását, kinyomtatását.
Fordíttathatna magyarra Cicerót, Epictetest, Senekát, Rollint, Millottot, 
Hübnert sat. Hadd lehetne magyarul is tanulni, megvennék az ilyen 
munkákat, s így az universitasnak pénze, a nemzetnek pedig magyar 
könyvei lennének.

Az idézet azonban arra is rávilágít, hogy Bessenyei az általa képviselt 
magyar nyelvű program érdekében emel szót, mely úgy tűnik, az 
egyetemen nem teljesült olyan mértékben, mint ahogy azt a filozófus poéta 
kívánta. A röpiratban ugyanis néhány sorral feljebb ezt olvashatjuk: „A 

budai nagy universitásnak miért nem lehetne olyan magyarokat magához 
kapcsolni, csak becsülettel, fizetés nélkül, kik hazájok nyelvét tudják?”16 A 
megjegyzés éle a szigorítások ellenére - ti. hogy a filozófiai fakultáson a 
volt jezsuiták csak fizikát és matematikát oktathatnak - az egyetem 
exjezsuitái és más, nem a Bessenyei-féle programot képviselők személyi 
állománya ellen irányul, mely Szerdahely magatartásában és alakjában is 
megnyilvánult.17 Talán ez az oka annak, hogy Bessenyei programja 
megvalósíthatóságának intézményét egy évvel később a Holmiban. (XXVII. 
Rész: A magyar nyelv fel emelkedéséről) már egy magyar Akadémia 
felállításában látta.18 Térjünk vissza azonban Szerdahely György szerepének 
ahhoz a mozzanatához, melyben őt az újonnan felállított esztétikai fakultás 
élén látjuk.

” 15
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'Mm mA tanszék létrehozását a kor szükséglete alapozta meg, ugyanis 
felmerül az igény a Baumgarten nevével fémjelzett új tudományág 
tanítására (a hallei tanár munkája Aesthetica címmel 1750, 1758-ban jelent 
meg), másrészt pedig ebből adódóan a nagy egyetemeken már bevett 
diszciplína, így a tananyagszerkezeti változtatásokat végrehajtó 
nagyszombati-pesti egyetem bölcsészkarán is bevezetik. Az 1777-es Ratio 
Educationis utilitarisztikus szellemében az esztétika csak az ajánlott tárgyak 
közé tartozott, II. József emelte később a rendes tantárgyak közé 
„aesthetica et amoeniores litterae” címmel.19 Feladata, a műalkotásokban 
megjelenő szép elméleti vizsgálata — melynek alapját kezdetben a költészeti 
és rétorikai munkák a szorosabban vett széptan felőli megközelítése 
jelentette -, de emellett az esztétika stúdiuma együtt járt a klasszikus 
auktorok olvastatásával, vagyis alapjában véve klasszika-filológiával is 
foglalkoznia kellett. így volt ez Bécsben, sőt Göttingában is, ahol Heyne 
a neohumanizmus szellemében a poétika és a rétorika elméletével együtt 
elemezte a görög és római klasszikusok szövegét.20 Mindez talán elég 
magyarázat arra, hogy Szerdahelynél és a későbbi elméletíróknál miért az 
antik auktorok szolgálnak példaként, és miért nem esetleg a kortárs 
alkotások kerülnek a hivatkozások középpontjába.21

A latin humanitás tantárgyi struktúrájában és a költészetértelmezésben 
meglévő konvenck nális elméleten végrehajtott göttingeni fordulat új 
távlatokat nyitott az antik szellemiség értelmezésében, mely a humanitás 
hagyományos formáit átrendezte.22 A rétorikát, és a rétorikára támaszkodó 
poétikát a szónoklattan Quintilianusra visszatekintő, elsősorban a beszéd 
kiművelésének didaktikai és praktikus szemléletét szem előtt tartó 
szempontjai helyett igyekeztek főként az esztétikai szép oldaláról elméleti 
síkon megközelíteni. Talán a locke-i antirétorikus fordulatnak is 
köszönhetően ezek a vizsgálódások azt eredményezték azonban, hogy 
nyilvánvalóvá vált, a szép a beszéd által megnyilvánuló önkifejezés 
mélyebb tudattartamait kifejező irodalmi alkotásokban elvontabban, 
filozófikusabban jelenik meg, mint a rétorikai művekben, hol 
hagyományosan csak a formai elrendezés elvei érvényesülhetnek. Az 
önmegismerés - nosce te ipsum — elvére építő, a képzés (Bildung) 
humanista alapfogalma alapján a maga természetes adottságait 
kibontakoztatni kívánó ember a költészetben - bonae litterae - találja meg 
mindazt, ami őt a magasabb rendű emberséghez {humanitás) elvezetheti. Ez 
a humanitás fogalmának a göttingeni neohumanisták, és különösképpen 
Herder emberségértelemzésére világít rá, illetve annak újraértelemzését
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jelenti. A műveltségeszmény így már nem a rétorikai képzésben, hanem az 
irodalom - és különösképpen még mindig az antik irodalom — teljesebb 
(nem töredékszerű) megismerésében, illetve annak önkifejezési formáiban 
testesül meg.

Azt kell látnunk tehát, hogy az irodalomtudat alakulásában a 
műalkotásban megtestesülő belső értékek (a szép) keresése, vagyis az 
esztétikai szempont töri meg a rétorikumot, s ez a latin nyelvű humanitás 
megújhodását hozza, ugyanis a viszonyok átrendeződnek. Eddig a rétorika 
(és a grammatika) alá rendelt poétikáról beszélhettünk, most azonban 
elmélete a filozófia alá kerül (esztétika), mely korábban a skolasztikus 
rendszerben a rétorikát - filozófia alá rendelt rétorika — jellemezte. A 
skolasztikus rendszer a rétorika helyzetét úgy határozta meg, hogy - az 
oktatás felekezeti jellegének megfelelően - a teológikus töltésű filozófia 
szolgálatába állította a beszédet, melynek eszköze volt a poétika. A 
tudomány (scientia) felől nézve azonban az esztétikum (a szép) 
meghatározásánál már nem lehetett olyan rétorikai kategóriákkal élni, 
melyek az ars (mesterség) meghatározói voltak. Az elvontabb gondolkodást 
segítette a filozófia skolasztikus és neoskolasztikus rendszerének megtörése, 
s a racionális áramlatok jelentkezése, melyek kategóriarendszere 
alkalmasnak látszott egy elvontabb művészetelméleti, esztétikai 
gondolkodáshoz. Az esztétikai rendszerek tehát egy-egy filozófiai 
áramlathoz (racionalizmus) vagy iskolához köthetők, a két diszciplína 
összefüggésének a filozófiai ismeretelmélet szempontjából Kant 
kriticizmusánál látjuk majd együtthatását, hol az esztétikum az érzéki 
megismerés fő területévé válik.23 Persze tulajdonképpen a Kant előtti - pl. 
a wolffiánus indíttatású — esztétikák az érzéki megismerést szolgáló 
jellege, mint általános esztétikai törekvés, szintén meghatározó volt.

Bár az esztétikák igyekeztek általános művészetelméleti kérdéseket 
megfogalmazni, meghatározójuk mégiscsak az irodalom és a költészet volt, 
s ennek tükrében a 18. század folyamán az irodalomesztétikák virágzásának 
lehetünk tanúi. A szakirodalom ebben a vonatkozásban főként a német
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esztétikákat emeli ki, mindenekelőtt Baumgartent, Meiert és Riedelt, de 
hasonló fontossággal bírt az empirikus és lélektani alapon álló, s a 
neoplatonikus rendszerre építő angol Home is. Ezeket a műveket a puszta 
elméletre szorítkozó voltuk miatt, s abból adódóan, hogy az általános elvek 
mellett a gyakorlati jellegű részeket még nem tárgyalják (pl. Riedel), 
nevezik filozófiai esztétikáknak. A gyakorlati oldal - a szorosabban vett 
irodalom- és műfajelmélet megjelenésével - kapják meg az esztétikák az
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„irodalom-” jelzőt (irodalomesztétika, mint pl. már Eschenburgnál, vagy 
Bouterweknél).24

Az esztétika hatására (akár a racionális, akár a neoplatonikus 
pszichologizmushoz kötődő elméleti-tudományos jelleget vesszük is alapul) 
a poétika kikerül a humanitás oktatási rendszerének elemeit jelentő 
grammatika és rétorika szorításából, s etikai értékét — mint jeleztük — a 
neohumanisták és a herderi értelemben felfogott, s az emberiesség és az 

emberi értékek mentén meghatározott humanitás fogja megszabni. Az 
esztétikum, az esztétikai érték megjelenésével tehát a latin humanitás 
megújhodása megy végbe, melyet az ókor hangsúlyainak, kiteljesítésének 
és kiteljesedésének a változása is követ. Az újítás fogalma ugyanakkor 
azonban őrzi azt a széles hagyományt, melynek hatásától nehéz 
függetlenedni, és kérdéses, hogy az mennyire szükségszerű. Ameddig 
ugyanis az oktatási struktúrában a studia humanitatis rendszere fennáll, 
létezik az a képzési folyamat, melynek eredményeként az egyén birtokába 
jut első lépcsőként annak a humanitásnak, mely számára a latinitáson — 
grammatika, stilisztika, rétorika
formához — ez esetben a költészethez — segítheti. Mindez alapjává válhat 
számára annak a poétikatudatnak, mely az egyént gondolatainak költői 
megformálásához vezetheti. Ennek több szintje lehetséges, mely az iskolai 
(latin nyelvű) versgyakorlatoktól a neolatin költészetben keresendő 
önkifejezési lehetőségeken át a költői szerep újraértelmezéséig, s ennek 
tükrében az elszakadás tendenciájával a nemzeti nyelvű poézis és 
poétikatudat megformálásáig és megteremtéséig tarthat, melyre jó példa 
Csokonai életműve, vagy a későbbiekben Ungvámémeti Tóth László költői 
törekvése.25 Lássuk azonban mindebben Szerdahely műveinek és 
tevékenységének szerepét.

Ha az 1774-ben létrejövő esztétikai tanszék élére kerülő Szerdahely 
György szerepét a humanitás átalakulásának és átalakításának szempontjából 
vizsgáljuk, tevékenységét ebben a folyamatban valóban úttörőnek és 
meghatározónak kell tekintenünk. Mindezt a korábbi szakirodalom 
esztétikájának puszta megjelenésében és tényében jelölte meg, Margócsy 
István összegzését idézve lényegében azonos módszerrel az esztétikai 
kategóriák önfejlődési sorába állítják be Szerdahely koncepcióját” — írja 
-, „s az európai vezető gondolkodókhoz mérik teljesítményét.”26 Pedig — 
s erre a legújabb szakirodalom szintén figyelmeztet — megítélésénél 
alapvetőnek kell tekinteni a korabeli magyar viszonyokat, emellett pedig az 
iskolai humanitásnak azt az európai kontextusát, melyet a modern német és
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keresztül magasabb önkifejezési
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:Ш®К Tv-"angol, vagy éppen a francia esztétikai-poétikai gondolkodás is felhasznált. 
A magyarországi viszonyokat tekintve a latinitáson keresztül erősebben élő, 
az iskolai struktúrában jelen lévő — majd abból kilépő - humanitás 
viszonylatában nem csodálkozhatunk azon, hogy a pozitívnak ítélt európai 
és kortárs magyar irodalmi hivatkozások mellett Szerdahely műveit az antik 
példatár határozza meg, vagy esetleg kortársi hivatkozások elő sem 
fordulnak, mint pl. Verseghy Ferencnél.27 Az európai kontextust vizsgálva 
a humanitás-tudat feltérképezése e joggal jelentősnek ítélt munkákban sem 
történt meg: a német Scherpe monografikus feldolgozása ugyanis a műnemi 
és a műfaj tudat változását vizsgálja, s munkájának a Gottsched előtti 
előzményeket áttekintő része, ahol pl. a 17. századi poétikák — mint 
Thomas Hobbes vagy Birken - műnemi felosztásukat a nemesi rang,vagy 
a településszerkezet alapján végzik, és azon kifejezésekkel illetik (Hof, 
Stadt, Land — ti. Tragödie, Komödie, Satyrspiel) a műnemi tudat túlzó 
leegyszerűsödésére enged következtetni, ami a latin humanitás poétikáinál 
az arisztotelészi-diomédészi felosztásnál alább nem szállt.28 Jánosi Béla

г

Szerdahely György esztétikáját vizsgáló munkájából pedig, ki általánosan 
megfogalmazott véleményként értekezésében a forrásoknak rendkívül 
pontos, filológikus feltárását adta, azt olvashatjuk ki, hogy egyrészt azok 
az esztétikai elemek és tételek, melyek szöveghelyeit Szerdahely német 
mintáiban igyekszik megmutatni, több forrásban is jelen vannak, úgymond 
általánosan használatosak, másrészt viszont az antikvitás kezelése ezekben 
a munkákban szintén alapvető. Talán a legjellemzőbb példa, amikor a 
fenségről szóló fejezetben található longinoszi idézetek szöveghelyeiről szól, 
melyeket Home és Riedel ugyanúgy idéz.29

Az esztétika feladatköre a művészi megismeréssel Szerdahelynél 
részévé válik a humanitásnak (ennek kétség kívül haladó jellegére is utal 
az újabb szakirodalom) oly módon, hogy a jó ízlés - az ember „universalis 
facultas”-a — az embert széppé, s inkább emberré, „emberebbé” teszi.30 

A szép mesterségeknek ez a humanisztikus felfogása a humanitás herderi 
(neohumanista) értelmezéséhez áll közel, melynek kapcsán már bemutattuk 
e fordulat jelentőségét, s a fogalom tartalmi-struktúrális változásokkal is 
együtt járó módosulását, ami a szépirodalom egyetemes igényű, s az 
emberformálásra (a görög paideia értelmében) való legfőbb módozatát 
jelentette. Ebben a folyamatban veszti el szerepét a rétorika és értékelődik 
le a versifikáció, s a humanitás-igény az embert vagy a tökéletes görög és 
római műveltség nagyobb - esztétikai igényű - átélésére, vagy a benne 
szunnyadó költői igény teljesebb kiélése felé vezeti. Ezek a folyamatok a
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költészet és a költői mesterség az egyetemes emberség szempontjából 
visszaállított tekintélyének kedveznek, ami a költői individuum 
nagyszerűségének és kivételes volta hangoztatásának igényével jár, mint 
ahogy erről Cicero is részletesen írt az Archias-beszédben.31

Szerdahely elméletírói működésében ezen tendenciák megtestesítőjének 
látszik, amelyet a hagyományos humanitás-gondolat modern 
értelmezéseként foghatunk fel. A latin humanitás poétikatudatát formáló 
gondolkodásának első lépcsőfoka tehát esztétikája, melynek utolsó 
fejezetében (Partis Secundae, Liber tertius, caput ultimum) a jó ízlés — 
Bonus Gustus — általános meghatározása után (caput septimum) annak a 
derék embert (hominum pulchrum) létrehozó voltáról értekezik, amely 
nagyobb mértékben szolgálja az emberséget. Az ember belső, etikai 
tudattartamára vonatkozó megfogalmazás a paideia-gondolat része, s igaza 
van Margócsy Istvánnak, amikor Szerdahely az esztétikai-filozófiai jó ízlés 
által kiteljesedő* az embereszme teljessé válását megvalósító 
megfogalmazását Quintilianus a szónokra vonatkoztatott megállapításával 
állítja párhuzamba, bár a korábbi rétorikaíróknál, így Arisztotelésznél és 
Cicerónál is, ez hangoztatott elem. Mindez pedig a szónok derék voltára 
vonatkozik.32 Quintilianus ezzel kapcsolatban a következőket írja: „Az a 
szónok, kit mi akarunk nevelni, legyen szónok a szó ideális értelmében s 
ez csak tetőtől talpig derék ember lehet.”33

Szerdahely fordulata azonban mindezt - a jó ízlés ugyanis a szónok 
meghatározója is
következőképpen fogalmaz meg: „Artes Humaniores Bor.i Gustus faciunt 
Hominem Pulchrum, et magis Hominemf’34 Az artes humaniores az a 

humanitás-tanulmány (humaniora studia, humanitatis studia33), ami az antik 
művekkel való foglalkozás folyamatát jelenti, amely a humanista 
embereszmény személyiségjegyeinekkialakulását eredményezi.36 Szerdahely 
mindezt összeköti az emberben meglévő, de a neveléssel kibontakozhatható 
jó ízlés (Bonus Gustus) fogalmával, amely a köré épülő humanitás
stúdiumok által a nevelés eredményeként az ember derék emberré, és 
inkább emberré válhat.

Érdemes tanulmányoznunk a fejezet hátralévő három alpontját is, hol 
először azt fejtegeti — II. Quid Spiritus Pülcher, Mens Pulchra, Homo 
Pulcher —, hogy a szép léleknek és a derék emberségnek jellegét elsőként 
az ember belső természeti tulajdonsága (natura) alapozza meg. Ez azt 
eredményezi, hogy a kivételes ízléssel rendelkező emberek túllépnek az 
emberiesség közös területén, és mintegy a tiszta és fenségű lelkeket égi
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az esztétikum világában helyezi, melyet a
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levegő táplálja (communem humanitatis regionem excessere Homines 
eximie Gustuosi, et tamquam puri, sublimesque Spiritus aura caelesti 
nutriuntur).37 Az ingeniális erő megléte mellett azonban szükség van a 
tanári mesterségre (Ars Magistra) is, hogy a drágakövet kicsiszolhassuk. 
Ezt pedig az eruditio (história, filológia és a különféle tudományok) adja, 
mely a szép lélek kincsesháza. A műveltségben rejlő magasabb emberséget 
tehát a régi mesterek és műveik tanulmányozásával érhetjük el. Szerdahely 
megfogalmazásában ide tartozik Homérosz, Vergilius, Horatius, Cornelius 
ugyanúgy, mint Moliére vagy Boileau.38 A fejezet második részének 

tárgyalását Horatius Ars poeticájának idézetével zárja, melyben az 
arany szájú lantos a humanitás képzési struktúrája által a művészeti 
ismeretek teljes birtokába jutott ember műítészi feladatait hatázozza meg:
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Vir bonus et prudens versus reprehendet inertis, 
Culpabit duros, incomptis adlinet atrum 
Transverso calamo signum, ambitiosa recidet 
Ornamenta, parum Claris lucem dare coget,
Arguet ambigue dictum, mutanda notabit:
Fiet Aristarchus;
(Jó és bölcs kritikus sose tűr el pongyola verset 
feddi a durvát, és áthúzza sötéttel a kócost 
tolla könyörtelenül. Henye díszt megnyír, a homályos 
résznél fényt követel, kétértelmű helyeken több 
pontosságot kér a javítandót kijelölve.
Szinte Aristarchus lesz;39

Szerdahely megközelítése tehát a humanitás-tudományok a költészetre 
koncentráló primátusával az irodalmi műveltség birtokába jutott ember az 
azon magatartását állítja követendőnek, mely a paideia folyamata során a 
klasszikus eszmények elsajátításával, magasabb emberséggel az ízlés 
jegyében különbséget tud tenni az értékes és az értéktelen között, a tanultak 
alapján műítészként lépve fel. Ez a magatartásforma — mely a latin 
humanitás poétikáiban sokszor hangoztatott elvi követelmény — valójában 
majd csak Kazinczy Ferenc működésében ölt valós testet (kérdés, hogy 
ebbéli magatartásformáját mennyiben befolyásolta a humanitás 
poétikaelméletének efféle hagyománya), de Grigely József tankönyve is ezt 
a célt állítja a költészeti fakultás elé.40

N A fejezet III. része - characteres Homini Pulchri, ac Aesthetici - a
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műveltség birtokába jutott derék ember (aki rendelkezik immáron azokkal 
a kifejlesztett érzékekei, hogy érzékeny lehessen a szép megnyilvánulásai 
iránt) jellemét mutatja be. A belső természeten alapuló tehetség és a 
mesterség — mely értelemzésünkben a paideia folyamatát jelenti — 
jótéteménye teremti meg a derék gondolkodást, szívet és lelket, végülis a 
derék és széplelkű embert.41 Hosszan ecseteli annak jótulajdonságait és 
erényét, melynek következtében ez az embertípus alkalmas leginkább arra, 
hogy a közjót szolgálja és a nemzetét dicsővé tegye.42 Ezek tudatában 
jelenik meg tehát Szerdahely művelődési programja, mely a közjó 
megteremtésében a humanitás tudmányát állítja követendőnek. Ennek 
irányát azonban nem a nyelvkérdésben jelöli meg, hanem az akár attól 
függetleníthető individuumnak a szépművészetekben és a tudományokban 
való teljes kiműveltségében. Míg Bessenyei programja tehát közösségi 
jellegű, addig Szerdahely az egyént és univerzális műveltségét állítja a 
közboldogság elérésének középpontjába.43

Végül а IV. részben concliisiót von, melyben a hagyományos - az 
emberiességhez közel eső, vagy azzal egy műveltséganyag — és megújított, 
azaz az emberiesség lényegi képzésére irányuló humanitás meghatározását 
és apológiáját adja. Ebben szól a szépmesterségek (Artes Amaeniores) 
emberformáló erejéről, melynek célja a jó ízlés (Bonus Gustus) kinevelése. 
Ennek segítségével távolodhat el az ember mindattól, ami rút (Turpitudo), 
vagyis nem emberhez illő, s vezethet az esztétikai széphez, mely a 
gyönyörködtetés által a jóra serkent és vezet. Az irodalmi alkotásokban 
megtestesülő, s az érzékeinkkel felfogott szép irányít a helyes cselekvéshez, 
melynek legfőbb erénye, a jó.44 Szerdahely itt egyértelműen a görög 
kalokagathia eszményét fogalmazza újra, melyet a felvilágosodás 
boldogság-eszményével köt össze. Az európai műveltségben megtestesülő 
jó ízlés jegyében mindez a szép művek befogadására ösztönöz. Ez 
magyarázza Szerdahely humanitás-koncepciójú művében az európai és a 
magyar irodalom nagyobb recepcióját. Verseghy Ferenc a hagyományos 
humanitás jegyében alkotva meg műveit, hol a műveltség kizárólagos 
meghatározója az antikvitás, ezzel nem él.45

A conclusio befejező sorai a szépség jegyében fogant humanizált- 
hominizált életforma szerepét összegzik. Szövegét a maga teljességében 
idézzük: „Dicam ergo libere, Artes istas iure optimo Humaniores dici, 
quibus Homo ad Pulchritudinem, et Humanitatem informari potest. Vim 
earn habent, et potestatem, ut quamvis naturam, quodvis ingenium, quod 
se in hanc partem studiorum placidissimam ac pulcherrimam tradidit,
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mollescere, ac mansuescere cogant: hic PolitioremHumanitätem reperimus; 
sine his nec omata est Respublica nec liberális vita; audent aliqui dicere: 
Hominem vix esse Hominem (Tehát hogy őszintén szóljak, legfőbb joggal 
azok a mesterségek nevezhetők Humanióráknak, amelyekkel az embert a 

szépségre és az emberiességre — humanitás — lehet kiképezni. Olyan 
erővel és hatalommal rendelkeznek, hogy jóllehet a természetet, bármilyen 
tehetséget, ami önmagát a stúdiumok igen békés és szép részéhez engedi 
át, arra készteti, hogy érzékeny és szelíd legyen: itt találjuk a műveltebb 

emberiességet-, nélküle nem ékeskedik az állam, nem szabad az élet; bármit 
bátorkodnak mondani; az ember nélküle alig ember)”.46

A szöveg általunk kiemelt kulcsfogalmai egyértelművé teszik, hogy 
Szerdahely a humanitási illetően a hagyományos struktúrában 
alapfogalomként funkcionáló képzést - Bildung — az emberformálás 

meghatározójának tartja, amit az egészséges emberi értelmen — sensus 
communis - alapuló jó ízlés — bonus gustus - irányít. így jut a kiművelt 
ember annak az ítélőerőnek a birtokába, melynek segítségével a teremtett 
világ - natura naturata - jelenségeiről és alkotásairól megfogalmazhatja 
véleményét.47 Ennek vezérlője a szép, mely a műveltebb emberiesség 
létrehozója. Ezzel a herderi értelemben használt humanitás-értelmezéssel 
újítja meg és teljesíti ki Szerdahely az esztétikából, mint új tudományból 
eredően szükségszerűen a humanitás általános képzési célját, s az erudíción 
túl az emberformálás görögös paideia-igényét kelti életre: ezzel egyúttal új 
lehetőséget is nyújt a humanitás értelmezésének az esztétikák világában, 
amely Schedius Lajosnál már az abszolút humanitásig terjed, mely a 
szépség legfőbb foka, s képes arra, hogy emberi kultúrát teremtsen.

Szerdahelynél — a későbbiekben pedig Schedius rendszerében is — 
az esztétikummá emelt humanitás koncepciója képes arra,hogy visszaállítsa 
a szépmesterségek, így a költészet tekintélyét, bár még az esztétikai szép 
keresésénél a külföldi (német) és hazai esztétikákban egyaránt a rétorika is 
szerepel. A hazai rétorizált irodalomtudatot figyelembe véve Szerdahely 
annak túlsúlyát érzékelve az oktatásban - a korszakban az 1787-es 
Institutiones, melynek túlrétorizáltságáról szóltunk, még nem jelent meg, 
pl. Freyerus rétorikájának szerepével azonban a Csokonai-szakirodalom is 
bőségesen foglalkozott - amegújítotthumanitás-értelemzés viszonylatában 
a szónoklattan tárgyalását elveti, és kizárólagosan az irodalom jelenségeire 
és műfajaira koncentrál. A megismerésen alapuló filozófiai esztétika mellett 
szükségesnek látszik olyan „ars”-ok kidolgozása, melynek segítségével

48
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elképzelhető az a humanizált-hominizált életforma, melyet az esztétika
amíg abefejező részében felvázolt. A humanitás gyakorlatát tehát 

képzés által az egyén eljut emberiessége lényegéhez, a szép felismerésén 
keresztül a helyes cselekedetig, majd a boldog életig, melynek része a 
művészi alkotások megértése, valamint a tehetség birtokában az alkotás 
(poiészisz) megkísérlése — immáron az esztétika tudományosságával 
visszaállított tekintélyű poétikai gondolkodás tükrében általános 
poétikaelmélete (Ars poetica generalis) és a drámai valamint az epikus 

műfajok (Poesis dramatica, et Poesis narrativa) meghatározása jelentette. 
A következőkben általános költészettanával fogunk részletesen foglalkozni, 
s műfajelméleti dolgozatainak áttekintése már más fejezetek feladata lesz.49

Szerdahely esztétikájával — mint jeleztük - a szakirodalom bőségesen
foglalkozott, az Ars poetica generalis című művével azonban már 
mostohábban bánt, s megjelenésének puszta tényét is az esztétikához képest 
visszalépésnek minősítette.50 Az elutasítás okai között szerepelt a mű régies 
színezete, ugyanis munkájának mintájaként Jánosi Béla a jezsuita Juvencius 
népszerű poétikáját jelölte meg.51 A poétikaelmélet általános részét tárgyaló 
művét az esztétikában rejlő rendszerteremtés és német (angol, francia) 
mintái - Baumgarten, Riedel, Sulzer, Home, Batteux (Ramler) — felől 
nézve valóban lehet látni azt a jezsuita (és más) oktatási rendszerhez, a 
latin humanitáshoz való formai és néhol tartalmi kötődést, amit azonban a 
kortudat alapján felesleges minősítenünk. Az esztétikai irodalomban ugyanis 
csak később kristályosodik ki az a bevett rend, mely az esztétikát, mint 
diszciplínát általános (generális) és speciális részre osztja, hol aztán az 
utóbbi vonatkozásában az általános művészeti elvek alapján más művészeti 
ágak beilleszthetősége mellett legtöbbször az irodalom (költészet) kap 
kitüntetett szerepet (irodalmi esztétika), s elméletének kidolgozottsága a 
speciális részben a költészetelméleti tételek felállításától a műfaji 
meghatározásokig terjed. Az ilyen típusú megközelítés visszahatásaként a 
általános részek is jobban elszakadnak a filozofikumtól (mint a tiszta 
esztétikának nevezett változatoknál), s az irodalmi művekből 
elvonatkoztatott esztétikum, azaz a mű ontologikus megközelítése és 
létformája válik meghatározóvá.52 Úgy tűnik, Szerdahely, mivel a szép 
általános elméletével foglalkozó, filozofikus jellegű esztétikájában az 
oktatási folyamatban ars módozatú diszciplínaként szereplő 
költészetelméletet nem adott, szükségét érezte annak, hogy a humanitás 
megújításával, annak kiteljesedését a költészetben megrajzolt felfogásának 
megfelelően, kidolgozza azt az általános elméletet, mellyel a humanitás
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ezen felsőbb foka elérhető. További lépcsőfokként pedig a műfajok 
rendszeréről és ismertetéséről sem feledkezett meg, ami az általános 
megközelítést akár a megítélés, akár a művelés szintjén konkréttá teheti. 
Mindehhez mintául szolgált az a költészet elméletét gazdagon tárgyaló, a 
latin humanitáshoz tartozó protestáns és jezsuita elméleti irodalom, melynek 
hatásától az oktatás nem függetleníthette magát, s ez együtt járt a költői 
gyakorlatra való ráhatással. Ennek igénye jelentkezett a 18. század közepe 
jezsuita költészettanításának elméletében és gyakorlatában is, melytől 
Szerdahely képzettsége és felekezeti hovatartozása kapcsán sem tudta 
függetleníteni magát.53 Az oktatási rendszer kérdésében és 
problematikájában lelhető fel az általános költészetelméleti munka 

megszületése miértjének azon oldala, hogy az egyetem bölcsészeti 
fakultásán az esztétika újdonságából adódóan a hallgatóság csökkent, így a 
tanulóifjúság állami hivatalokra irányuló képesítésének utilitarisztikus 
szempontját figyelembe véve a már bevált metóduson Szerdahely sem akart 
változtatni.54
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Ezért az exjezsuita esztétikaprofesszor általános költészettanának 
megítélésében már nem (csak) az a kérdés, hogy milyen formában adja elő 
mondanivalóját, hanem az, hogy a latin humanitás költészetelméletének 
korábban felvázolt fajtáit tekintve azoknak a rétorikai felosztástól elszakadó 
típusát milyen tartalommal tölti meg, valamint a rendszerszerűség 
viszonylatában mutat-e előrehaladást. Szerdahely művét tekintve mindkét 
vonatkozásban pozitív értékekettartalom és rendszerszerűség 
emelhetünk ki. A tartalmat vizsgálva Margócsy István Szerdahely 
irodalomszemléletét tárgyaló tanulmányában kiemeli, hogy a maga korának 
irodalomkritikai szempontrendszere alapján a megújuló irodalmiság majd 
minden elemét már tárgyalja.55 Műve régies színezetét az antik és 
reneszánsz kori poétikai és rétorikai hagyomány jelenlétének tulajdonítják 
a bírálók, ami - megítélésünk szerint - a latin humanitás poétikái mellé 
állítva művét, nála sem más, mint az egyetemes humanitás-tudat azon 
része, amelytől még a legmodernebb munkák sem kívántak teljesen 
függetlenedni, tartalmában pedig a modernebb szemléleti elemek 
beszivárgásával természetszerűen jelent újítást Vossius, Masenius vagy 
Juvencius gondolkodásával és irodalomtudatával szemben. Természetesen 
ily módon a latin humanitás poétikáinak hagyományrendszerérői nem is 
célunk leválasztani művét, hiszen a rendszerből kivéve az európai vezető 
gondolkodók irodalomszemléletének szempontjából nézve hamis képet 
kapnánk.56 Azt viszont hangsúlyoznunk kell, hogy a latin humanitás poétikai
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megújítását Szerdahely е modem — német (angol, francia) — munkák 
kérdésfeltevéseinek beépítésével, gondolatmeneteik figyelembevételével 
hajtotta végre. A költészet elsőségének hirdetésénél, és szerepének, 
hivatásának hangsúlyozásával jórészt kikerül a rétorikai befolyás alól, 
melyet majd a mű részletes bemutatása kapcsán kívánunk bemutatni. A 
rétorikum — az egyéb vonatkozásoktól itt most eltekintve — mindössze a 
beszédelvűség elméleti hozadékaként kerül elő, valamint esztétikájában, hol 
a rétorikákban minduntalan megfogalmazott szerkesztésbeli-stiláris 
jellemzőket — pl. varietas, dignitas, simplicitas, sinceritas, amoenitas 
(változatosság, méltóság, egyszerűség, őszinteség, kellemesség) stb. — 
esztétikai minőségekké emeli, melyek ezáltal a jó ízlés (bonus gustus) 
kategóriáivá válnak.57 Erre utal még azonban az Arisztotelésznél a 

Rétorikában a pathé alá tartozó jellemzők - gaudium, ira, odium (öröm, 
harag, gyűlölet) stb. - átlényegítése is, ezek azonban a poétikai 
munkákban ugyancsak elmaradhatatlan részt alkottak.58 Szerdahely 
szemlélete azonban távol esett a szabad és kötött eloquentia-tan azon 
felfogásától, hol a beszéd meghatározottságában a prózától a verset 
(műalkotást) mindössze a mérték választotta el.

Hasonlóan vélekedhetünk a rendszerszerűség megteremtésének 
viszonylatáról is, melynél a minta lehet éppen a juvenciusi mű, a költészeti 
ismeretekre vonatkozó mondanivaló megformálásával azonban Szerdahely 
szintén túllép a korábban tárgyalt, s a latin humanitás rendszeréhez tartozó 
poétikák rendszerteremtő kísérletein. Művét a költészet értékének 
felemelését szolgáló fejezetekkel — Liber primus: Pretiopoetices — vezeti 
be, hol a poézis ősi voltáról és eredetéről - De antiquitate Poetices; De 
origine Poetices — szóló részekben a költészet ősi, humanisztikus jellegét 
bizonyítja, a következőkben pedig az ebből adódó alkalmazását és 
értékelését — De Usu Poetices; De Aestimatione et Honoré Poetices - 
mutatja be. A poézis tekintélyének valószínűleg a rétorikával szemben 
képviselt helyreállítása után következik az a főrész, mely Szerdahely 
rendszerét a latin humanitás, leginkább pedig Juvencius poétikájához köti.59 
A juvenciusi poétikánál azonban — mint jeleztük — rendszerszerűsége 
sokkal kiforrottabb, mondhatni szabályteremtéséből adódóan klasszicistább.

De Natura Poetices kirajzolódóA mű második részéből 
rendszerszerűség az alábbiakban ragadható meg: Mondanivalóját három 
nagy kérdés köré csoportosítja, melyek a költészet anyagéihoz, formájához 

és céljához rendezhetők. A forma a továbbiakban két részterületre oszlik, 
s ez a fabula (történet) és a dictio (beszéd). Ezek jellemzői alkotják az
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I. Quae MATERIA
1. sententia
2. narratio actionum
3. pictura
4. peripetia
5. agnitio
6. episodium
7. machina
8. mores
9. orationes

FABULA

II. Quae FORMA

1. epitheta
2. tropis
3. figuris
4. numerum, harmónia

DICTIO

III. Quae FINIS

Végül a harmadik nagy egységben (Liber tertius) a költő természet 
adta adományainak (kiváló tulajdonságainak) és jellemének bemutatásával
- De dotibus, et characteribus poetae — fejezi be az általános költői 
ismereteket, hol szól a poéta nagyszerű és gazdag elméjéről — mens magna 
plena a gyors és éles értelméről — ingenium velox, et acutum a 
költői lelkesültségről - furor poeticus a könnyed, élénk és bőséges 
fantáziáról — phantasia facilis, vivax, copiosa -, a könnyed költői vénáról
— vena fluida —, és a jó ízlésről - bonus gustus.

A három könyv témájának áttekintésével Szerdahely teljes rendszerét 
a latin humanitás poétikáinak (Vossius, Juvencius, Grigely József60) 
bevezetőiben fellelhető költészet - poiészisz -, mű - poiéma -, költő —
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poiétész — hármasságára figyelhetünk fel, melyet ő a hagyományos 
rendszert követő, és a modem esztétikai igényű gondolkodók nézeteivel 
igyekezett feltölteni. A továbbiakban e hármas rendszer egyes elemeit 
fogjuk vizsgálni a latin humanitás poétikáinak hagyománya és a kortársi, 
megújító jellegű gondolkodás vonatkozásában.

Mindenekelőtt rövid pillantást kell vetnünk a mű előszavára 
(Prooemium), hol műve prekoncepcióját abban látja, hogy az általános 
esztétikához a költészet generális majd speciális — Batteux felosztását 
követve narratív, dramatikus, lírikus és didaktikus részben gondolkodik61 
- tárgyalásával mintegy lépcsőt készítsen. Ennek alsó házát tehát a 
műnemek, s alosztályait a műfajok képezik, melyet a generális költészettan 
fog össze, ami a magasabb esztétikai ízléshez, illetve annak elméletéhez 
vezet. Másrészt viszont az előszó az elvont elmélethez (esztétika) vezető út 
kizárólagos voltát a költészetben látva annak kivételes értékeire hívja fel a 
figyelmet, élesen elhatárolódva azon tudósoktól, kik a költészet ellenségei, 
s nem látják a magasabb humanitáshoz vezető kivételes szerepét. A 
következőket írja: „Sunt utique non pauci de viris etiam gravioribus, et si 
superis placet, litteratis, qui Poeticen palam contemnere, eamque ut 
inutilem, ut otiosam et noxiam declamare, et inclementer insectari sapientis 
esse putant: hi sunt Hostes illius et Gustum Poeseos nullum habent (Sokan 
vannak mindenesetre a tekintélyesebb emberek, és ha az égieknek tetszik, 
a tanultak közül olyanok, akik a költészettant nyiltan megvetik, és azt 
gondolják, hogy az haszontalan, üres és ártalmas dolgokat ad elő, és 
kíméletlenül a bölcsnek üldözni kell: ezek annak ellenségei, és semmiféle 
költői ízlésével sem rendelkeznek)”.62

Szerdahely viszont ugyanilyen vehemenciával utasítja el azokat is, akik 
értékelik, szeretik és gyakorolják a poézist, de nem tudják, mi teszi a költői 
költővé, csupán verssorokat fabrikálnak, és a majmokhoz hasonlók, mert 
nincsenek birtokában a költészetről való igen nemes tudásnak. Őket a rossz 

ízlés vezeti, s valójában ezek a költészet legveszedelmesebb ellenségei.63 A 

jó ízlés jegyében utasítja el tehát azokat a versifikátorokaí, kiknek barokkos 
versjátékai a költészet leértékeléséhez vezettek, s ezt - a protestáns és 
jezsuita munkákban egyaránt - az elmélet is támogatta. Ezért jelölte ki 
általános költészettana számára azt a célt, hogy először a költészet értékét 
(pretium), természetét (naturam), majd magát a költőt (Quis fit Poéta) fogja 
bemutatni. Mindebben régi és új mesterek (és példák) lesznek a segítségére, 
kik a legjobb ízléssel és érzéssel tárták fel a költészet értékeit. Vegyük 
szemügyre tehát Szerdahely művének első könyvét, melynek négy

196



mr-"?

fejezetében tesz mélyreható kísérletet arra, hogy a poézis értékét a 
szépmesterségek viszonylatában a legmagasabbra helyezze.

A költészet értékét (pretio poetices) bemutató könyv első fejezete a 
poétika régiségének - De antiquitate Poetices — keresésénél (a művel 
eddig foglalkozó szakirodalomban is fellelhetően) azon értékkel 
rendelkezik, hogy Szerdahely a latin műveltséghez szokott szemléletbe és 
irodalomtudatba bekapcsolja az orientális és biblikus irodalmat, melynek 
Robert Lowth és Herder nyomán - kiket meg is említ művében - indul 
el újrafelfedezése, s ez az orientalisztikus irány és igény még Csokonai 
költői világképét is befolyásolja.64 Szerdahely művében az ókor mélyebb 
rétegei felé való nyitást annak a célnak az érdekében teszi, hogy bizonyítsa: 
„a költészet régebbi, mint az ékesszólás és a szónoklás művészete - 
Poesim antiquiorem esse eloquentia et arte Oratoria’Xl.).65 Ez azonban 
csak úgy lehetséges, ha szélesre tárja az emberi kultúra világát, s időben 
annak legrégebbi nyomait kutatja. A következőket írja: „Hoc ut extra 
dubium collocem planeque certum esse demonstrem, necesse est in antiquia 
tempóra, quoad possumus, cogitatione redire, et apud Gentes prae aliis 
memorabiles, ac illustres in Poesim quaerendo investigare — Hogy ezt 
kétség kívül beigazoljam, és világosan megmutassam bizonyosságát, 
előadásunkban szükség van visszamenni a régi időkre, és a többinél 
emlékezetesebb és jelesebb népeknél a költészet nyomait kutatni”(l.). így 
jut el - visszafelé haladva - a római és görög kultúrán át a szkítákhoz, 
perzsákhoz, egyiptomiakhoz, arabokhoz, föníciaiakhoz, majd a zsidókhoz, 
kiknek könyvei egyrészt a legbiztosabb bizonyítékot nyújtják, másrészt 
pedig, mivel történelmük folyamán oly sok néppel érintkeztek, kultúrális 
hozadékuk meglepően szerteágazó (2.). Ezzel el is érkezett a latin 
humanitás poétikáiban - protestáns és jezsuita oldalról egyaránt - 
fellelhető, ugyan kisebb volumenű, de szintén a szónoklat és a költészet 
elsőségének vitájához kapcsolt, azok eredőjét a szent szövegekben kereső 
bizonyítás első tételéhez, hogy „Mózes és Jób, akiknek iratai minden szent 
és világi író előtt a bölcsek egyetértő megítéléséből eredően a 
legrégebbiek, valóban költők voltak” (2.). Zsoldos Jenő útmutatása alapján 
kétségtelen, hogy a biblikus és a zsidó irodalom felfedezésének és 
újraértelmezésének reneszánszát Lowth és Herder hajtotta végre, s ennek 
eredményeként az 1790-es évek magyar (nyelvű) irodalmában ugrásszerűen 
megnőtt iránta az érdeklődés (pl. Csokonai és Földi költői és elméleti 
műveiben), a biblikus szövegek versbéli voltáról - éppen Mózes és Jób 
kapcsán - való vita azonban a teológiai-poétikai gondolkodás része volt
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: #йэд|a latin humanitás elméleti könyveiben is (pl. Vossiusnál, ki művében a 
görögök helyett Isten népének juttatja a pálmát). Szerdahely jegyzetében 
hivatkozik arra, hogy Josephus, Origenes, Hieronymus, Eusebius és mások 
Mózes könyveit egyenesen hexameteres (carmen heroicum) formájúnak 
vélték, költői mivoltukhoz tehát nem fért kétség.66 Szerdahely valószínűen, 
ha a szövegben erre konkrét utalás nem is történik, Lowth nyomán a 
paralellismus membrorum értelmében közelít e szövegekhez, túllépve ezzel 
Rájnis felfogásán, s megelőzve Földi János lowthiánus elméletét.67 
Kétségtelen, hogy gondolkodását az esztétikai igény keresése vezeti, hiszen 
a szövegek nagyszerűségét és fenségét hangsúlyozza, s előrébbvalónak véli 
Pindarosz epinicionjainál (2-3.)

Ennél azonban tovább lép Szerdahely, ugyanis vallásos és jezsuita 
műveltségéből adódóan a bioiikus szövegek magasztalásán túl ugyanilyen 
lelkesedéssel szól az egyiptomiak hieroglifáiról is, melyekben költői 
szimbólumok, allegóriák és más képek testesülnek meg (4.).

Nem feledkezik meg azonban a görög és római műveltségről sem, s 
figyelemreméltó, hogy mennyire kitüntetett szerepet kap — valószínűen a 
göttingeni neohumanizmus tudatában — a görög régiség, melynek kapcsán 
azonban már visszatér az eredeti kérdésfeltevéshez, ti. a szónoklat és a 
költészet elsőségének kérdéséhez. Ez a kultűikor rendelkezik ugyanis a 
humanitás (régi) szempontjából e két diszciplína kiműveltségének 
alapértékeivel. A görögség tanulmányozásának kapcsán — kiknek ismételten 

kiemeli tekintélyét és szerzői hitelét 
megállapítását, hogy „a görögöknél a költők sokkal korábbiak, mint a 
filozófusok, sőt magukat a költőket tartották bölcselőknek”(5.). A görögség 
a költészet filozofikus voltát valló felfogása a magyar irodalmi nyelvújítás 
korszakában irodalmi viták gerjesztője, s a neoklasszicista felfogás egyik 

jellemző nézete Berzsenyinél és Ungvámémeti Tóthnál.
A görög költészet mitikus megjelenítése a végső érv arra nézve, hogy 

a poézis minden diszciplínánál előbb létezett. Szerdahely jóllehet magukat 
a történeteket valószínűtleneknek tartja, megközelítésében mégis az 
Aesthetica befejezésében idézett, a művészet (költészet) embernemesítő, 
emberformáló hatását hangsúlyozó humanisztikus felfogás kerekedik felül. 
A következőképpen fogalmaz: „Quamquam enim fabulosa sint ad cantum 
Orphei, et Amphionis constitisse fluvios, convolasse aves, delphinos, et 
feras concurrisse, silvas, et saxa, et ventos, et res sensu carentes fuisse 
commoratas; eos tarnen orationis, carminisque suavitate ita valuisse, ut 
homines a fera, agrestique vita ad cultum humánum traduxerint, civitates

fogadhatjuk el Lactantius
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■r4- condere, legibus obtemperare, et federa matrimoniorum servare docuerint 
- Jóllehet mesébe illők, hogy Orpheus és Amphion énekére a folyók 
megálltak, egybegyűltek és odasereglettek a madarak és a delfinek, az 
erdők, a sziklák és a szelek, valamint az élettelen dolgok megmozdultak; 
mégis mindezek úgy megerősödtek a beszéd és a versmérték 
kellemességétől, hogy képesek voltak az embereket a vad mezei élettől az 
emberi műveltséghez vezetni, és megtanították őket arra, hogy városokat 
alapítsanak, engedelmeskedjenek a törvénynek, és hogy a házassági 
szerződéseket megtartsák”(6.). Az emberiesség alapját képező poézis a 
műveltség legemberibb értékeihez kerül közel, melyek az embert képesek 
civilizálni. Ennek az oktatási-képzési folyamaton keresztül való 
elsajátíthatóságát vallj a Szerdahely csakúgy, mint ezt korábban, Quintilianus 
századától kezdődően a rétorikaírók tették.

Szerdahely a fejezetben a tétel bizonyításának utolsó mozzanatához 
érkezve konklúziót ad, melyben ismét hangsúlyozza, hogy „a költészet 
minden népnél egyrészt a szónoki mesterségnél, másrészt sok más 
tudománynál elsőséget élvez”(7.). Mindez az egyetemes archaikus 
kultúrában fellelhető, melyben a kérdés eldöntéséhez egészen az idők 
kezdetéig visszamehetünk, hol Ádámot már nem annyira az emberek, 
hanem a költők atyjának kell tartanunk; a költők tehát atyák, és a 
bölcsesség vezetői (8.).69 Szerdahelynél a költő prófétai-bölcselői 
szerepvállalása a horatiusi vates fogalmával mutat egyezéseket atekintetben, 
hogy a vallásos-morális-bölcselői magatartást a költői szerepvállalással köti 
össze, kinek tulajdonsága a mens divinior.70 A költői tulajdonságokkal a 
továbbiakban nem foglalkozik - az egy másik könyv feladata lesz -, 
hanem ismét összegez: Home véleményét idézi, melyben az angol 
irodalmár a mértékes beszéd elsőségét hangsúlyozza az írásos művekben a 
prózaival szemben. A szaktekintélyek - Gyraldus, Viperanus, Cicero, 
Home — munkáinak olvasása mindenkit meggyőzhet tehát a költészet ősi 
voltáról. így áttérhet eredetének — De origine Poetices - tárgyalására.

A latin humanitás poétikáiban - Vossiusnál (Institutionen, XII. 
fejezet) és Juvenciusnál - az ilyen jellegű fejezet a költészet létrehozó 

okairól (De causa efßciente Poeseos) címet viselte, de ennek témája és 
gondolatmenete sokkal szűkebb volt Szerdahely művének ezen fejezeténél, 
bár Vossius 
vállalkozott ennek kifejtésére.71

A széptan professzora tehát művében, miután kifejtette és bizonyította, 
hogy az első írásokat versben szerkesztették, Arisztotelészre hivatkozva úgy

» V •'* * 7

főként Arisztotelészt elemezve - három fejezetben
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véli, hogy „pontosan két természeti ok az, amely létrehozza a költészetet: 
az egyik az utánzás ereje, a másik pedig valamiféle felébresztett hajlam a 

harmóniára és az éneklésre”(10.).72 Az utánzás és a harmónia ugyancsak 
az esztétika elméleti kategóriái, melyeket az Aesthetica című műben sem 
kerülhetett meg, s ott szerepüket bőségesen érintette; a harmóniát — a 
fejezet nagy részét kitevő gondolatmenet ugyanis e fogalom köré épül — 
elsősorban a zenére jellemző rend és arány megtestesítőjeként értelmezte, 
amit a költők a mű különféle részei összhangjának megteremtéseként

. í •.

alkalmaztak, vagyis: „Rectam Varietatis Unionem facit Harmonia (a 
változatosság helyes egységét teremti meg a harmónia)”.73 A harmónia 
esztétikai fogalommá válásának történetét tekintve — ugyanis pl. az 

Odüsszeiában. Homérosznál még „kapcsok”, „szögek” értelemben 
használatos a Szókratész előtti gondolkodás főleg kozmológiai 
értelemben használta (Püthagorász), majd a szépség eszményével 
kapcsolódott össze (Hérakleitosz, Empedoklész), végül pedig 
pszichologizálódása során az ember belső világára lényegült át (Szókratész, 
Platón).74 A későantik és a koraközépkori fejlődése során lényegében 
értelmezésében a Szókratész előtti és utáni (platonikus) elemek jelenléte 
valamennyire szintetizálódott, és a zeneelmélet alá rendelődött (Augustinus, 
Boethius, Erigena).75 Szerdahely gondolatmenetében jobbára ezek az antik 
esztétikai gondolkodásban is fellelhető nézetek jelennek meg, melyek arra 
utalnak, hogy az ember 
figyelembevételével - alapvető késztetésnek érzi a ritmust, a zenét, s az 
ezeket jellemző harmóniaigényt, melynek a szövegben való megjelenítése 
hozza létre a verset (10-11). Nem maradtak rá hatástalanok azonban a 
jegyzetekben említett Quintilianus Szónoklattanának a zenéről mondott 
megállapításai sem, melyekben szintén az ember természetes hajlamát 
emeli ki a zene vonatkozásában, amit alapvető emberi műveltségnek tart.70 
A zene és a költészet összefüggése ugyancsak az antik teóriából ered, 
ugyanis a mitikus lant- és fuvolahasználat a költői műfajok születésével 
fonódott össze. Vossius poétikája szintén érintette e kérdést (műve 
hivatkozott fejezetének 7.§-ában), melyet a maga helyén mutattunk be. 
Szerdahely logikája szerint tehát, ha az embernek természetes hajlama van 
az utánzásra, valamint a ritmusra és az éneklésre, ugyanez a természetes 
törekvés kell, hogy jellemezze a versköltészetet is, melyet aztán a 
mesterségbeli szabályok alkalmazása tesz csiszolttá (11.). Az ember 
számára a költészet alapvető meghatározottságát tekintve a következő 
megjegyzést teszi:„Fundamentum Poeseos est in ipso homine; humanitás

a platonikus pszichologizmus
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dedit illi originem; vereque dixerim: Poesim eodem plane modo vocem esse 
Naturae, quo Musicam - A költészet alapja magában az emberben van, az 
emberiesség (humanitás) adta annak eredetét; és valóban elmondhatom: a 
költészet nyiltan és ugyanazon módon a természet szava, mint a 
zene”(Uo.). Az emberben ezt az igényt pedig az érzés (sensus) támasztja, 
melynek differenciált kifejezési módját látja az emberi szóval ötvözött 
ritmikus megnyilvánulásokban: ez a zenével szóló történet volt először a 
maga nyersességével és csiszolatlanságával, melyet a műgond és a 
tapasztalat lassanként szabályozottá tett (12.). A költészet legfőbb érdeme 
tehát, hogy az ember belső lényegét közvetítse szívének vágyain keresztül. 
Szerdahely azonban ennél nem viszi tovább gondolatmenetét — melyek 
széles olvasottsága ellenére önállónak tűnnek, s a költészet apológiáját 
fogalmazzák meg -, hanem az általa közvetlen olvasnivalóként megjelölt 
Brown és Cesarotti, valamint ebben a témában jelentős eredményeket elért 
Condillac, Herder, A. Schlegel, Sulzer és mások írásait ajánlja (13.j.77 

A harmadik fejezet (caput tertium) a költészet alkalmazásának 

De usu Poetices
gondolatmenetének folytatásaként ismét az ember a természet általi 
meghatározottságát eleveníti fel, mely az utánzásra, és a harmóniára 
irányul. A latin humanitás költészettanaiban ez a sokszor felcsendülő tétel 
Arisztotelész Poétikáiénak gyakran idézett helyére vezethető vissza — 
melyet Szerdahely szintén a figyelmünkbe ajánl -, hol a Filozófus a 
következőképpen fogalmaz: „Mivel természettől megvan bennünk az 
utánzás, az összhang és a ritmus érzéke — s világos, hogy a versmértékek 
csak a ritmus részei -, a kezdettől fogva legtehetségesebbek lassankint 
előre haladva, rögtönzéseikből fejlesztették ki a költészetet.”78 Ebből a 
tételből vezetik le a neoarisztoteliánus poétikák a költészet témáira, 
valamint az anyaghasználatra vonatkozó ismereteket, hol az imitatio-tan 
értelmében a teremtett természet (natura naturata) dolgai utánozhatok, mely 
a költészet sokoldalúságát eredményezi.

Szerdahely az arisztotelészi definícióból kiindulva — s az utánzás és 
a harmónia kettősségét megtartva — azt mondja, hogy a költői témák 
(istenek és emberek dicséretei, jótéteményei, a szentségek stb.) a külső és 
belső világ közt létrejövő harmóniaigény kifejezői voltak, melyekhez a 

zenei ritmus társult (13.). Ezekben a kezdetleges költeményekben, melyeket 
a rögtönzés — autoszkediaszmatosz — jellemzett, kevés volt a műgond, s 
minthogy az énekeseket lelkületűk ihlette, azt hitték az emberek, hogy 
valamiféle őrület (oestrum — furor) szállta meg őket, melyet azonban
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biztos határon belülre kellett kényszeríteni: így a ritmus helyébe a metrum 
került (14.). Szerdahely gondolatmenetét egyébként Laurentius (Lorenzo)
Valla költészeti könyvéhez köti.79

A következőkben mostmár az utánzás- és harmóniaigényből 
megszületett költészet alkalmazási területeire térve át annak hármas 
funkcióját emeli ki (Triplex igitur erat usus Artis Poeticáé). Mindenekelőtt 
a költészet dicsérő funkciója kap fontosságot, mely — a harmónia-teória 
jegyében - elsősorban az isteni világ felé irányul. A régi idők szent és 
világi költőit felidézve ismét említi Mózest, ki kezében tymphanont tart 
(Exodi XV. v. 20.), Dávidot, Jóbot, Isaiást, Jeremiást, Salamont, valamint 
Ovidiust, kik verseikben az isteni nagyságot magasztalták (apotheosin). A 

költők tehát ezáltal próféták, kiválasztottak, vateseк (16.).80 A vates 
tulajdonsága az isteni megszállottság (furor), melyet néhány irodalmi példán 
is bemutat. A dolog fordítottja is igaz azonban, ugyanis a jósdák papnői 
ihletettségükben (enthusiasmus) versben adtak feleletet (16.).81

A költészet funkcionális feladatai közé tartozott az emberek, hősök 
dicsérete is, melyet szintén bő példaanyaggal illusztrál. A görög ősköltők 
(Phemius és Démodokhosz az Odüsszeiában) bemutatása mellett méd, fríg, 
egyiptomi, sőt perui és mexikói utalásokkal is él, nem feledkezve meg 
hazai költészetünk ősi verseire való utalásról sem, melyről megjegyzi, hogy 
szájhagyomány útján maradtak fenn, és őseink háborús tetteit és hősi 
erényeit magasztalják, hiszen „egy ország sem oly műveletlen” — írja - 
.,egv nemzet sem oly bárdolatlan és vad, hogy ne énekelné meg az őseinek 
nagyszerű tetteit, és e ajánlaná az örökkévalóságnak azok emlékezetét saját 
versmértékével és költeményeivel” (18.). Az antikvitásból eredő, pindaroszi 
és horatiusi értelemben felfogott költői szó sajátossága tehát, hogy emléket 
(monumentum) állítson.82 A költészet ezen ősi funkcióját vallva idézi 
Szerdahely Theokrítoszt (XV. idill) és Cicerót, kik a költők és a múzsák 
feladatát abban látták, hogy ünnepeljék a halhatatlan isteneket és a bátor 
férfiak tetteit (18.). A költészetnek tehát társadalmi haszna és funkciója van 
Szerdahely felfogásában - ez az antik irodalomtudomány utilitarisztikus 
felfogásának sajátossága —, hiszen a versek mindenféle történetek, 
hőstettek, és maguknak az erényeknek is terjesztői, és az utókor emlékezete 
és a halhatatlanság őrzi ezeket (Uo.). Mindezek alátámasztására Horatius 
és Ovidius a költők dicséretét megfogalmazó műveit említi jegyzeteiben.83

A poézis utilitarisztikus felfogásából adódóan a költőknek (vates) így 
nagy szerepük van a jellemformálásban, ugyanis vádolnak és dicsérnek, 
megdorgálnak és kitüntetnek (19.).84 Ennek bizonyítására és illusztrálására
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még a költészet allegorikus képének a leírását is elmondja, mely a 
következő: nőalak, melynek baljában egy gömb látható, ami azt jelképezi, 
hogy a költészet a világegyetem egészét átfogja: örömöt és mulandót, 
minden mesterséget és tudományt, ami létezik, vágy lehetséges. Plutarchosz 
is azt vallja, hogy a költészet minden tudomány kezdete és tanítója (20.).

Mindebből az következik, hogy a poézis használata kiterjed a dolgok 
megismerésére és tanítására is, s különösen így van ez a természet 
törvényeinek a leírásával. Mintegy fél oldalon sorolja azokat a verses 
alkotásokat - Hésziodosszal és Lucretiussal kezdve a sort -, melyek 
természeti dolgokat tekintettek tárgyuknak (21-22.). Végül összegzésként 
megállapítja, hogy „Nincs oly tanítás, nincs oly tudomány, nincs oly 
mesterség, amit ne lennének képesek a költői művek tökéletesen átadni”

,'V
■

(22.).
A költészet funkciójának (usus et utilitas) szerepét harmadsorban a 

humanitás-gondolat etikai tartalmában, vagyis az erkölcsök tanában és 
tanításában (doctrina et praeceptione) jelöli meg. Az erkölcsök helyes 
rendje - recta Morum ordinatio - az erényes életre vezet (vita virtutibus 
agenda), s ennek tanai a filozófiához tartoznak. Mit tesznek akkor a költők? 
- kérdezi Szerdahely. Válaszában a költészet tekintélyének kiemelése 
mellett a poézis rétorikai szemléletétől örökölt propedeutikus célját 
hangsúlyozza, mely mintegy előkészíti a virtus nevében leélendő élet 
filozófiai tételeinek megfogalmazását, s annak megvalósításában gyakorlati 
szerepet vállal. Ugyanis - ahogy írja -, „nincs oly vétek, amitől ne 
fordulnának el, nincs oly erény, amire ne ösztökélnének”, és ezt oly erővel 
és kellemesen teszik, hogy ez a csodával határos, és figyelmeztetéseik, 
tanaik, képeik és beszédük teljes mértékben megindít (22-23.). Szerdahely 
megfogalmazásában még a filozófusok (az isteni Platón, Arisztotelész, 
Thalész, Pithagorász) tanai is - melyeket istenről, a jóról és a rosszról, az 
emberi természet misztériumairól, a lélek halhatatlanságáról, az erényekről 
és a bűnökről stb. fogalmaztak meg - fellelhetők a költészet évszázados 
hagyományában. Ezzel a kijelentésével a poézis propedeutikuma helyett 
annak mindenhatóságába vetett elképzelése nyer itt újra megfogalmazást.

A következőkben Szerdahely a „használat” címszó alá rendeli az eddig 
a humanitás poétikáiban inkább a materiá hoz tartozó ismeretek mellett 
azokat a jellemzőket, melyek a költészet felosztási elveihez 
hagyományban de divisione poematum, pl. Vossiusnál és Juvenciusnál - 
tartoznak. Az előszóban (Prooemium) megjelölt, s a batteuxi felosztási 
elvekre visszavezethető négyes műnemi elkülönítést fogalmazza itt újra a

a
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költészet universalitásának szellemében, szakítva ezzel a latin humanitás 
poétikáinak arisztotelészi-diomédészi felosztási elveivel, melyet részleteiben 
Grigely József poétikakönyvének kapcsán máshol megmutattunk.85 Batteux 
rendszerét követve tehát a költészet fejezeteit az elbeszélő (poesis 
narrativa), drámai (dramatica), lírai (lyrica) és a tanító (praeceptiva) 
jellegben határozza meg. Az universalitás pedig abban fejeződik ki, hogy 
az egyes műnemi sajátosságok leírásánál azokat a művészetek és a 
tudományok helyettesítőiként értelmezhetjük. A következőképpen fogalmaz: 
„vagy elbeszél (narret) a költő, mint a történetíró (historicus), vagy tanít 
(doceat), miként a filozófus, vagy cselekszik (agat), mint a színész (histrio), 
vagy felhangolja a húrokat vagy fuvolát szólaltat meg (seu nervös increpet, 
aut tibiam animet), miként a zenész, vagy fest, mint a festő” (23). Mindezt 
az erkölcsi igazság szellemében teszi attól a céltól vezérelve, hogy a jót és 
a rosszat megmutassa, s így — korábbi tételének szellemében — az erényes 
életre vezessen. Ebből adódóan a költészet birodalma igen sokszínű — de 
ez már a műfajok világához vezet -, hol vannak a gondolkodásban jeles 
filozófusok, aesopusi mesélők, regényes történetírók, vannak bukolikusok, 
epikusok, komikusok, tragikusok, szatíraírók és mások (23.). A költészet, 
az emberi élet megjelenítésének ez a gazdag tárháza nem lehet más, mint 
az erkölcsök iskolája és hordozója. Szerdahely költészetértelmezésében ez 
az univerzalitás adja meg tehát az irodalom értékét, mely erkölcsiségével 
az emberi élet magasabb létformáit (humanitás) közli olyan emberek 
segítségével, akik maguk isteni ajándékkal rendelkeznek (23.).

Szerdahely György gondolatmenete további részében a fenti 
megjegyzések és tételek figyelembevételével röviden a korábban említett 
műfajokat, elnevezéseket és fogalmakat jellemzi, s a következő 
tulajdonságokat emeli ki: A gondolatokban jeles költőkön (sententiosi 
Poetae) azokat érti, akik az erkölcsök legkiválóbb tanait rövid versben 
adják elő azzal a szándékkal, hogy régi alapelveket erősítsenek meg és 
jegyezzenek fel. Nem mások ők tehát, mint a gnómaköltők. Verseik kevés 
lelkesültséget (enthusiasmus) tartalmaznak. Kiváló képviselőik: Szolon, 
Pithagorász, Theognisz, Türtaiosz, Lénosz stb. Az aesopusi meseírók, a 
novellák és a regények szerzői (fabulatores Milesii et Romanenses) 
szellemes történeteiket úgy adják elő kellemes csevegés közepette, hogy 
találóbban befolyásolják az érzéseinket és a gondolatainkat, mint a szigorú 
és száraz filozófia (24.). A bukolikaőszinte és derűs, melyben az aranykor 
természetes egyszerűsége és az erkölcsök szeplőtlen tisztasága fogalmazódik 

meg. A lírai és az epikus művek vonatkozásában Cicero Archias-
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legnagyszerűbb görög alkotásoknak mondja.86 A szatírjátékokat a színpadon 
belül játszották, melyben a fertőzött erkölcsöket sok élccel és maró gúnnyal 
ábrázolták (24.).

A fejezet befejező sorai összegzésképpen Cicero és Joannes Spondanus 
magasztaló szavait közük a költészet hatalmáról — amely a költők áldásos 
tevékenységével a legjelesebb államot hozhatja létre —, majd főként a 
reneszánsz korból származó szakirodalmi munkákat említ, végül pedig 
Horatius szép soraival összegzi az elmondottakat.87

Az első könyv utolsó fejezetében (caput quartum) Szerdahely a latin 
humanitás poétikáinak metódusát követve szükségesnek tartja, hogy a 
költészet tekintélyének ily mértékű hangsúlyozása mellett teljes képet fessen 

a poézis megítéléséről és méltóságáról — De aestimatione et honore 
poetices. A korábbi poétikai kézikönyvekben az ilyen fajtájú értékelés csak 
elszórtan volt jelen, Vossius azonban bővebben foglalkozott vele, de csak 
a platóni tanok és a platonikus gondolkodók költészetellenes nézeteit 
cáfolta.88 Szerdahely nagy alapossággal és részletességgel sorakoztatja fel 
érveit, hol ismét a szónoklattannal való összevetés szolgáltat megközelítési 
alapot. Ebben pedig azt hangsúlyozza, hogy a rétorika és a költészet szoros 
rokonságát valló Theophrasztosz, valamint Quintilianus és Cicero is 
messzemenően elismerték a képzés folyamatában a költői olvasmányokban 
rejlő erőt, és erről elismerően nyilatkoztak.89 De nem is lehet egyedüli az 
ékesszólás - korábbi gondolatmenete ezt amúgy is cáfolta -, hiszen a 
költészet van az ember segítségére, s „emberi és isteni dolgokat foglal 

Humanas, Divinasque complectitur Poesis” (26-27.). A
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továbbiakban, a költészet újabb magasztalásában rámutat arra, hogy minden 
olyan korban megvolt az értéke, ahol felismerték a racionalitást és a 
humanitási (emberiesség), hiszen a költők minden népnél a legbölcsebbek, 
a legkiválóbbak, és isteni jelleggel rendelkeznek. A korábbiakban beszélt 
már az arabokról, a perzsákról, a szkítákról, Mózesről és Dávidról, most 
Salamon tevékenységét emeli ki — elmerült a tudományokban, elismerően 
szólt a költészetről, sok verset is írt stb. -, majd a görögöket méltatja, kik 
az istenekről, a világról és a dolgok eredetéről értekeztek, s a költészettel 
bölcsességre neveltek (27.).így érkezik el a latin humanitás poétikáiban a 
költészet értékelését elvégző részek által is tárgyalt filozófushoz, Platónhoz, 
kinek a poézisról alkotott ellentmondásos véleményét hosszan tárgyalja e 
fejezetben. Ennek lényegi elemei a korábbi poétikákban szintén 
előfordultak, melyek részben Platón szigorú ítéletét érintették, ugyanis a
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Politeiában a filozófus szenátusi határozattal akarta a költőket távol tartani 
az államtól. Másrészt viszont nem tagadta isteni ihletettségüket 
(enthusiasmus), s az istenek tolmácsának tartotta őket, s műveiben sok 
utalás történik a művészet eredetére és természetére is (28-29.).90 A 
Politeiaban sem veti el egészen a költészetet, csupán a költők bizonyos 
„nemzetségéről” és az utánzásról hoz döntést, ugyanis maga ugyancsak 
művelője a költészetnek (30.). Magunkénak vallhatjuk tehát a poézist, mely 
a gyönyörködtetéssel használni tud — nostra haec Poesis, quae delectando 
prodesse debet (Uo.). Sosem volt nagyobb értéke a költészetnek, mint a 
tudományok aranykorában, s ezt Szerdahely a hagyományoknak 
megfelelően a Iulius Caesar utáni időkre teszi. Cicero — kinek magasztaló 
jelzői (ingeniorum princeps, doctrinarumque lux — a tehetségek vezére, és 
a tudományok éke) magas tekintélyt fejeznek ki Szerdahely számára — 
előbb költő volt, s nem szónok. A Római Birodalom aztán naggyá emelte 
a költészetet, és sok uralkodó is művelője közé tartozott csakúgy, mint a 
birodalomban megszülető kereszténység egyházatyái, mint pl. Antistites, 
Cyprianus, Paulinus, Hilarius, Ambrosius, Fulgentius és mások (31.). E 
gondolatkör befejezésében kiemeli, hogy a görög városállamokban és 
Rómában az ifjak kora gyermekségüktől fogva a költőktől tanultak, és a 
költészeten nevelkedtek, melynek ékes bizonyítéka az a horatiusi episztola, 
melyben a római költő arról beszél, hogy mennyire divattá vált Rómában 
a versírás („scribimus indocti doctique poemata passim — egyként verseket 
ír nálunk a tanult s a tanulatlan”), s ez mennyire meghatározta a humanitási 
(30-31).91

-I -

Ennyit kívánt elmondani a költészet értékeléséről (és értékéről), s a 
továbbiakban megbecsültsége {honor) kifejezésének és megnyilvánulásainak 
mozzanatait kívánja bemutatni, ami az emberek józan és valós ízlésítéletétől 
függ. A megbecsülés (és a megbecsültség) a közvetlen ítélet és értékelés 

jele, s az erény és az érdem jutalma (32.). A költői honor kérdését Vossius 
szintén tárgyalta a De artis poeticáé natura ас constitutione című művének 
X. fejezetében, tehát konvencionális elemnek tekinthetjük a latin humanitás 
poétikáiban. Szerdahely szintén hosszan fejtegeti művében, s a külsőségek 

felsorolásánál Arisztotelész Rétoriká}ának I. könyvére hivatkozik, melynek 
alapján a költő megbecsülésének kilenc jellemzőjét említi. Ezek a 
következők: 1. Pénzjutalom - mint ahogy Vespasianus és Hadrianus 
évenkénti jutalmat juttatott a költőknek, és más esetek. 2. Babérkoszorú, 
a velejáró hivatallal. Megemlíti példájában Petrarcának a római szenátustól 
kapott magas kitüntetését is. 3. Fejedelmi férfiak barátsága. 4. Magas
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hivatalok betöltése. Például Statius consulsága, Prudentius tisztségei stb. 5. 
A királyok autográf kéziratokat kémek a nagy költőktől, s azt könyvtáraik 
őrzik. 6. Szentélyekben (lararium) őrzik meg a költők képmását. 7. A híres 
költők halálakor halotti áldozatot mutatnak be, vagy utólagosan történik 
meg a méltó tiszteletadás, mint pl. ahogyan Scipio is szobrot helyeztetett 
el Ennius sírjára, vagy Ovidiusnak az idegen földön állított síremléke. 8. 
Oltárokat vagy templomokat emelnek a költő tiszteletére, mint pl. 
Augustus, ki Vergilius születésnapja tiszteletére állított templomot. 9. A 
költői hímév sok esetben megmenekülést és kegyelmet hozott, mint pl. 
Pindarosz és családja esetében (32-37.).

Ilyen volt a helyzete és megítélése a költészetnek az arany 
századokban. Szerdahely azonban az újkorban is megnyugtatónak találja a 
poézis helyzetét, ugyanis aki az emberiesség (humanitás) érzésével 
rendelkezik, és kitűnik az erkölcsök tiszteletében, nem értékelheti másként 
a költészetet (37.). Az újkori költők, Dante, Ariosto, Tasso, Boileau, 
Corneille, Racine, Moliére, Voltaire, Milton, Shakespeare, Joung és még 
sokan mások hasonlóképp méltók a megbecsülésre (38.). Akik pedig nem 
látják a költészet értékét, azok nem rendelkeznek semmiféle ízléssel, vagy 
éppen rossz ízlésűek (39.). A költészet ellenzőivel való képzeletbeli vita 
jellemzi Szerdahely művét a továbbiakban, hol bőségesen illusztrál az antik 
irodalom ismert alakjainak műveivel, de nem hiányoznak az újkori példák 
sem. A legnevezetesebb exemplum talán Rousseau említése, ki ismert 
pályaművében elutasította a tudományok és a művészetek pozitív társadalmi 

• szerepét (40.).92 Szerdahely véleménye szerint az elutasítás oka a 
tudatlanság volt, és a jó ízlés hiánya. A költészet megítélésében Petrarca 
értékelését tartva szem előtt a híres itáliai költő előtti századok negatívumait 
emeli ki, mikor a humanitásnak ezt a stúdiumát puszta varázslásnak és 
jóslásnak tartották (41). 5

A fejezetet befejező gondolatok a költészet újabb apologikus 
magasztalásához térnek vissza. Bűnnek tartja, hogy a költészet korában 
vádakat zúdítsanak a költészetre, s ennek okát ismét a tudatlanságban jelöli 
meg (42-44.). Befejező soraiban lehengerlő érvrendszere tudatában úgy 
érzi, eléggé figyelmeztette a költészet megvetőit, hogy ne veszítsék el józan 
ítélőképességüket. Úgy véli, hogy ezen ismeretekkel a költészet pártfogói 
kezébe oly tudásanyagot adott, mely lelkűkben és törekvéseikben megújulást 
hozhat: „Iuvat aliquando contemptores Poeseos admonere, ut sapiant; 
Amicos erudire, ut quo animo, studioque esse debeant, noverint”(45.).
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Szerdahely művének második könyvében (liber secundus) a költészet 
tekintélyének igen körültekintő helyreállítása után, melyet az első könyvben 
teljességgel elvégzett, a költészet testével (natura), azaz magával a művel, 
s annak ismérveivel (szerkezetével) kíván foglalkozni. Vossius egész 
könyvének tartalmát a költői mesterség természetének és alkatának 
keresésében és problematikájában jelölte meg — De artis poeticáé natura 
ас constitutione —, annak lényegi elemei azonban már a második könyvhöz
- Institutionum poeticarum liber — kerültek. Az érintkezési pontokat 
keresve az első könyv VI. fejezete foglalkozik az anyaggal (materia), de a 
forma címszó alá tartozó poétikai ismeretek kidolgozatlanok. A költészet 
céljáról a VII. fejezetben értekezik.93 Vossius műveinek áttekintésével 
láthatjuk, hogy Szerdahely a költészet természetével foglalkozó részről 
leválasztja azokat az ismereteket, melyek közvetlenül nem oda valók (pl. 
a költészet értékéről vallott nézetek, a költészet megítélése stb.), s 
klasszicisztikusabb, a szabályok összhangjára figyelő trenddel, a juvenciusi 
poétikatankönyvben kialakított, a költészet alaki elemeinek rendjében, de 
jóval nagyobb rendszerszerűséggel fog hozzá a költeményre jellemző alkati 
tulajdonságok bemutatásához, melynek rendszerét már egy egyszerű sémán 
bemutattuk.

A könyv elején újabb előszó (Prooemium) található, melyben ismét 
alapelveket rögzít. Azok első tétele arra irányul, hogy műve a 
költemény/műalkotás természeti és alkati tulajdonságait vizsgáló részében 
kifejezze az arisztotelészi utánzáselmélet alaptételként való kezelését: 
ohm Aristoteles dixit Poesim esse Imitationem (45.).94 Az esztétikai műben 

már alaposan körüljárt, s a batteuxi szép természet utánzására vonatkozó 
elméleti tétel számára is alapkérdés, hiszen a természetben lelhető fel a 

rendszerűség és a szépség (Ordinaria et Pulchra), s a költészet nem más, 
mint ezek utánzása: Poesim utriusque huius Naturae Imitationem esse dixi
— azt mondom, hogy a költészet ennek a két természeti dolognak az 
utánzása (45.).95 A költészet (költemény) teljes megismeréséhez azonban 
még más is hozzátartozik. Úgy tartja, hogy „a költészet mesterség (ars), 
amely mindenféle anyagot, igazat és valószínűt megvizsgál, és azt az 
emberek életének kiművelésére a maga sajátos beszédmódjával vagy 
elbeszéli — narrat —, vagy véghez viszi - ágit” (45.). A szöveget követve 
Szerdahely a mű, és az anyag elbeszélő és cselekvő jellegű megjelölésével 
itt csak az eschenburgi kettős felosztási elvet képviseli, hiszen szövegében 
csak az epikus és drámai módozatot említi.96

Az emberi élet kiművelését tartva a költészet alapértékének (in hoc

•
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poétikák részletesen tárgyaltak, csak annyi megjegyzést tesz, hogy az 
alkotás és a kitalálás (faciendo et fingendo) adják annak lényegét — de utal 
a görög poieó, poiészisz, poiéma kifejezésekre is —, s ez olyan 
mesterségekre illik, melyek a cselekvésen (factio) vagy utánzáson (fictio) 
alapszanak. A költői mesterséget tehát az utánzás és a kitalálás köré kell 
építeni, s ennek alapján kell meghatározni. A természetes rendszerszerűség 
szempontjából az anyaghasználat kérdése látszik szükségszerűnek — a 
természeti szépségnek majd a forma fog megfelelni, melyről a rétorikai 
művek (Cicero és Quintilianus) az anyag alkalmazásának sokrétűségét 
hangsúlyozó definíciója értelmében kijelenti, hogy „minden olyan dolog 

anyaga a költészetnek, amit el lehet mesélni (narrare), vagy meg lehet tenni 
(agere)”, és ez a két költészeti jelleg a beszéd sajátosságában nyer 
kifejezést (46.). A horatiusi ut pictura poesis elvére hivatkozva a költői 
eljárást a festő módszeréhez hasonlítja, aki először a valós vagy elképzelt 
világból anyagot választ magának — ez a rétorikai inventiónak felel meg -, 
aztán találóan elrendezi - dispositio -, majd színekkel díszíti - elocutio 
-, végül pedig tárgyát az emberek gondolkodásának és erkölcseinek a 

kiművelésére (humanitás) teszi alkalmassá. A költészet belső természetét 
és Arisztotelész miméziselméletét tehát a rétorikákra jellemző anyagkezelés 
hármasságára vezeti vissza, melyet a külső természeti világ (natura 
naturata) rendszerszerűségéből eredeztet - feltalálás-teremtés, elrendezés, 
feldíszítés, melyeknek kozmogóniai azonosságait vagy esetleg panteisztikus 
színezetét sem nehéz észrevennünk —, s annak törvényszerűségeiből fakadó 
elvekben keres. Ebből adódóan három sajátságos költészeti jellemző 
vizsgálatát ígéri a következőkben. Ennek tartalmát pedig az anyag 
(materia), a forma és a cél (finis) kérdésében jelöli meg.

Az első fejezetben (caput primum) tehát részletesebb kifejtést kapunk 
a költészet anyagáról — De Materia Poetices. A téma állandó jellemzője 
a latin humanitás poétikáinak, Vossius és Juvencius műve is részletesen 
foglalkozott kifejtésével. Szerdahely a kérdés sok elemét tekintve Juvencius 
művére támaszkodott, bár nála e fejezet sokkal kidolgozottabb és 
részletesebb. A költészet anyaga nála is kettős, mint Juvenciusnál - ott 
távolabbi (remota) és közelebbi (proxima) költői anyagról olvashatunk -, 

részben közös {communis), másrészt pedig sajátságos {propria). Míg 
Juvencius Cicero A szónokról című művére hivatkozva az anyaghasználat 
tágabb értelmezésénél azt állítja, hogy mindkettőnek (ti. a szónoklatnak és
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a költészetnek) minden lehet az anyaga, Szerdahely a közös anyaghasználat 
alatt, melynek értelmében más űrsok 
geommetria, filozófia, jogtudomány, természettudomány stb. - 
ismeretanyagát alkalmazza a költészet, szintén ugyanazt érti, mint 
Juvencius, hiszen azt mondja, hogy a kiterjedtség miatt „semmilyen 

határral nem lehet körülírni és meghatározni”(47.). Természetesen mindezt 
részletes példaanyaggal támasztja alá, hol főként Vergilius Aeneisére 
hivatkozik, melyben az antik költő sokrétű ismeretanyaga jól példázza az 
anyaghasználat általános jellegét (47-48.).

A költői anyag megjelenési formájának másik módja sajátosságában 
(propria) rejlik. Szövegszerűen nem, de lényegi elemeit tekintve Szerdahely 
Juvenciushoz hasonlóan fogalmaz. Abból indulnak ki mindketten, hogy 
mivel a költészet emberi cselekedeteket (actiones humanas) utánoz, s olyan 
magatartásformákat, melyek megtörténtek, vagy megtörténhetnek, sajátos 
anyaghasználata is korlátlan, s az erkölcs szolgálatában áll, ugyanis az 
emberi dolgok mindenféle állapotát képes a szemünk előtt megjeleníteni. 
Ezért a költőnek egy kicsit „történésznek, erkölcstanítónak, filozófusnak és 
teológusnak kell lennie, ki a durvaságot és a kíméletességet, az ostobaságot 
és a jártasságot, a mértéktelenséget és a mértékletességet, az ocsmányságot 
és a tisztességet maradandóan az emlékezetbe juttatja, és bemutatja az 
erények hagyományozásában a bűnöket is, hogy emezeket kövessük, azokat 
pedig kerüljük el”(49.). Juvencius definitiv megfogalmazásai szűkek és 
rövidek, Grigelv József azonban jegyzetes formában már beépíti 
poétikatankönyvébe Szerdahely jónéhány gondolatát.97

A költészet szükségszerűsége mindebből belátható, s a továbbiakban 
gondolatmenetébe a poézis értékeit hangsúlyozó újabb eszmefuttatást épít, 
hol a költészet filozófiai igazságot hordozó funkcióján túl számos olyan 
értékét észre kell vennünk, mely a világ teljesebb megismerésére irányul, 
mint pl. Homérosz művészetében.

Szerdahely az anyagról szóló fejezetének további menetében szintén 
fellelhetők a juvenciusi megfogalmazások egyes elemei. A további részben 
- témát váltva — arra a kérdésre keresi a választ, hogy ha az anyag az 
emberi cselekedeteket követi és alkotja újjá, akkor miért szerepelnek a 
költeményekben vadállatok, élettelen dolgok, istenek, vagy a 
tudományoknak, a mesterségeknek és egyéb tanoknak miért találkozunk oly 
bőséges leírásával? Ennek oka, hogy a különféle emberi magatartásformákat 
bemutathassa a költészet, hiszen pl. az apologusok és más történetek is ezt 
szolgálják (50.). Innen ered, hogy a költői anyag, akár általános, akár

mint pl. az asztronómia,
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sajátságos, vagy igaz (vera), vagy pedig kitalált (ficta). A következőkben 
szinte szó szerint idézi Juvenciust mikor arról beszél, hogy a poézis a 
létrehozás művészete, a poéma pedig maga a gyakorlat és a létrejövő mű; 
ezeket a szavakat mégsem abban az értelemben kell venni, hogy a költő 
mindig köteles saját anyagot teremteni - non tarnen semper necessario 
incumbit Poetae, ut sibi matériám de nihilo procreet (51.)-" Szerdahely 
továbbra is a juvenciusi szöveget követve az egyes műnemek és műfajok 
vonatkozásában arról beszél, hogy az elbeszélő műben (Poesis Narrativá), 
a drámai műnemben, így a tragédiában, és az eposzban, valamint a kisebb 
költői műfajokban (mint a genetliacum, epinicium, eucharisticum, 
paraeneticum, proptrepticum és a panegyrucum) --.érdekes, hogy a 
juvenciusi szöveg csak az eposzt és a tragédiát, valamint a „kisebb 
költemények”-et említi, Szerdahely tehát már a batteux-féle műnemi-műfaji 
rendszert építi szövegébe - valamiféle történeti igazság szokott előfordulni, 
sőt a didaktikai költemény minden vonatkozásában valós (51.)- Ennélfogva 
a költő vagy teljesen új anyag ábrázolásával alkot, vagy az anyaghoz, mely 
valós (vera), új formát illeszt hozzá, és ennyiben alkot a kitalált és költött 
dolog emlékezetbe idézésével - Tarnen ut plurimum fingere comminiscique 
debet Poéta vei no vám penitus matériám condendo; vei matériáé, quae vera 
est, novam formám inducendo, atque eatenus ficta falsaque referendo (51.). 
A költő tehát a/zc/zóval, melyet a latin humanitás poétikái - Vossius, 
Masenius — előszeretettel állítottak a középpontba, egyrészt másféle 
természetet (Naturam alteram), másrészt sokféle helyzetet (fortunas plures) 
teremt, s ezzel megteremti a költői lehetséges világokat - Heterocosmus. 
Maga a teremtés pedig isteni aktus, melyet platonikus színezettel Scaliger 
is előadott poétikájában a költőt képességei alapján mintegy második 
istennek tartva.101
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Ezek a gondolatok vezetik be a fejezetben a rétorikai és más poétikai 
munkákból jól ismert valószínűség (Verosimile) kategóriájának vizsgálatát, 
melyet hasonlóan az Aestheticábm elmondott harmóniához, a természetből, 
s a személyek és az erkölcsök törvényszerűségéből származtat, amely 

illeszkedik a történelem és a politika viszonyaihoz.102 Az Aestheticában 
szintén meghatározott valószínű — Verisimilitudo est ille Veritatis gradus, 
qui tametsi evictus non sit ad certitudinem plenam, tarnen Falsitatem, quae 
repignet, et observari possit non continet (Szép János tolmácsolásában: 
Hihetőség az igazságnak az a gráditsa, melly noha nem minden részrül 
bizonyos, még is szembetűnő hamisságot nem foglyai magában) — tehát 
részben a dolgok és személyek természete szerint, másrészt pedig a jeles
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történelem, vagy a régiek közös hiedelméből, szóbeszédéből és gyakorlata 
alapján jön létre; azon alapszik a való világ, emezen a mesés;az az abszolút 
valószínűség, emez a teremtett (53.). Mindezt Arisztotelész Poétikájából 
vett, s a híres és elmaradhatatlan költő és történetíró hasonlatával kívánja 
illusztrálni, majd a valószínűség költői világának bő példatárát mutatja be. 
A főként antik költészeti utalásokat tartalmazó exemplumok között ott 
találjuk Homérosz és Vergilius híres pajzsleírásainak példáját is, melynek 
kapcsán a költészet végtelen lehetőségeit ecseteli, hiszen a költői kettős 
természetből adódóan (való és valószínű) a poéta világokat hoz létre (54). 
Ugyanis az utánzás kiterjedhet arra, ami van, vagy amit a szóbeszéd 
alapján úgy hisznek, hogy volt vagy van - Volo dicere, quod imitari 
debeamus ea, quae vei sint, vei fama est ita fuisse, vei ita esse creduntur 
(Uo.). Ebből adódón a költőnek beszédében a köznép érzéséhez (ad vulgi 
sensum) kell igazodni, s inkább sokak véleményét kövesse, mint a dolgok 
igazságát. Ez a megfogalmazás tehát az arisztotelészi költő és történetíró 
kettősségére vezethető vissza. A mitológiai utalások vonatkozásában — 
Arcadia, a pásztorok hazája, amilyet a bukóiikusoknál találunk, az arany- 
és ezüstkor, az elysiumi mezők, az alvilág, a Hesperidák kertje stb. — a 
szükségszerűségből adódó valószínűséggel kell szólnunk. A humanista 
erudíció alapfogalmaként működő, s nevelési célként felállított római 
eredetű és sztoikus színezetű sensus communis nem az igazból, hanem a 
valószínűből táplálkozik. Ez a minden emberben meglevő és kifejleszthető 
képesség elsősorban a morális igazság felé vezet, melyet a költői alkotások 
hordozhatnak, elvontan pedig a szép és a jó. Ennek a gondolatmenetnek a 
lényegi elemei Szerdahelynél is megtalálhatók, ki a valószínűség alapján a 
példa kedvéért mondjuk nem a Hesperidák kertjét fogadja el igaznak, 
hanem a mítosz által közvetített erkölcsi igazság alapján vallja a lehetséges 
világba való beilleszthetőségét. S ez éppoly meggyőző lehet, mint az 
axiomatikus igazságok.

Gondolatmenete további részében a valószínűség alapján figyelmeztet 
a költői eltévelyedés lehetőségére, aminek kérdését a latin humanitás 
poétikáinak többsége - Vossius, Masenius, Juvencius majd Grigely — 
hosszú fejezetekben járta körül, De poet arum erroribus címmel. Szerdahely 
inkább csak elvi megállapításokat tesz, majd példákkal illusztrál (55-56.). 
Összegzésként úgy véli, hogy a költészetet nem lehet hazugnak tartani, 
ugyanis azt a valószínűség tartja kordában, mely egyben a költészet alapja 
is. A költők azért alkotnak történeteket, hogy szemléletesebb legyen az 
igazság, s a valóság hasonlatosságának a képét kell az olvasó elé tárni (56-
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Szerdahely sok vonatkozásban kiegészítette tehát Juvencius művének 
az anyagról szóló fejezetét, munkája szerkezeti felépítésében azonban a 
jezsuita professzor nyomdokain maradt. A második fejezet (caput 
secundum) a költői forma — De Forma Poetices - tárgyalását ígéri, ahogy 
az Juvencius munkájában is következik. Szerdahely azonban a rendszerűség 
követelményének megfelelően a fejezetet alaposan átrendezi, de továbbviszi 
Juvencius forma-értelmezésének elemeit, ugyanis ezen mindketten egyfajta 
elrendezést és összerendezettséget (dispositio et compositio) értenek. 
Szerdahely rendszerében ez két elemből áll: az egyik a fabula, a másik a
dictio.

A fabula kifejtésében (sectio prima) - melyet Grigely József rétorikai 
műve progymnasztikus részébe is felvett, de rajta csupán a mesét értette — 
Juvencius értelmezését figyelembe véve szól a fogalom jelentésköreiről. 
Ezen elnevezés ugyanis jelölhet minden tekintetben kitalált cselekményt 
vagy beszédet, miként Aesopusnál az állatok beszélgetései és cselekedetei. 
Az is szokás, hogy a fabulán keresztül jelöljük meg a költemény anyagát 
és cselekményét. Szerdahely számára azonban - követve Juvenciust, kinél 
az előző jelentések magyarázatai is megtalálhatók — a fabula a költemény 
szerkezetét és felépítését (Fabula est compages et structura Poemati) jelenti, 
vagyis nem más, mint a tárgy alkata és elrendezése, 
poétikájában n fabula „alkat és elrendezés’’-ként értelmezett megfogalmazás 

forrásául Arisztotelészt jelölte meg, kinek idézte is Poétikájából az ide 
vonatkozó szöveghelyet: „Definio fabulám esse compositionem rerum”.106 
Juvencius és Szerdahely értelmezésében azonban kis hiba történt, 
Arisztotelész ugyanis a cselekmények összekapcsolásáról (legó gasz müthon 

touto tén szüntheszin tón pragmaton 
compositionem factorum) beszélt.
(compositio rerum) a rétorikai dispositionak felel meg, mely a szónoki
költői megformáláshoz (configuratio) vezet.

A következőkben tehát a történet elemeiről lesz szó, melyek egymással 
összefüggenek, és a cselekmény felépítését szolgálják. Ennélfogva a fabula 
alkotóelemei, melyek összerendezettségét is megkívánja Arisztotelész - a 
cselemény egységének kívánalma alapján -, Juvenciusnál és Szerdahelynél 
tehát ez a jelleg kap hangsúlyt, s ebben a szellemben értelmezik (újra) a 

Poétikái.

104

105 Juvencius

fabulám enim hoc dico,
107 A dolgok, részek elrendezése

108

A Szerdahely által említett kilenc elem a latin humanitás poétikáinak 
az arisztotelészi költészettan egyes elemeit kiemelő típusában is részben
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StA Аmegtalálhatók: így Vossiusnál pl. az erkölcsök, a sententia, a dictio, és 
Juvenciusnál ő hetet sorol fel: peripetia, anagnorisis, epispdium, 
machina, mores, sententia, dictio kinek munkája szerkezetével az 
összevetést Szerdahely művének vonatkozásában a szakirodalom 
elvégezte.109 A pesti esztétikaprofesszor azonban felülkerekedik „mesterén” 
rendszerűségével, kidolgozottságával és teljességigényével, hiszen a korábbi 
poétikáknál ilyen részletességgel nem találkozunk. A Vossiusnál, 
Juvenciusnál, s az általa felsorolt részek két eleme - peripetia, anagnorisis 
- Arisztotelésznél a dráma cselekményének bonyolultabb (peplegmenoi —
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implicatae) történetszövéséhez tartoznak.110 Az epeiszodion a tragédia két 
kardala közötti rész, mely azonban a történetnél (müthosz — fabula) is 
előfordul, s a kívánalmak szerinti egyszerű történet az epizódok 
túlzsúfoltságával folyamatában és egységében károsodik.111 A színházi 
technikával kapcsolatos gépezet 
jellemzője, s az
(theologeion — isteni beavatkozás), a horatiusi költészettanban viszont 
alkalmazásának mellőzéséről (nec deus intersit, AP 191.) olvashatunk. Az 

erkölcsök, jellemek (éthé 
alkotóelemének egyikét képezik, és számos helyen előfordulnak (pl. még 
а XVI. fejezetben). A sententia nem felel meg az arisztotelészi dianoiának 
(gondolkodásmód), hanem inkább a rétorikai feldíszítés eszköze, mint a 
pictura, a narratio pedig a rétorikai inventio része.112

Az egyes alkotóelemek bemutatása előtt Szerdahely a költő és a 
történetíró párhuzama alapján arra utal, hogy ezeket a részeket inkább a 
költészet alkalmazza, mint a történetírás, hiszen a cselekmény az 
arisztotelészi egységszemlélet értelmében formálódik, de annak funkciója 
ugyanolyan sokrétű, mint a történeti munkáké, melyek különféle és 
változatos dolgokat (témákat) rögzítenek (59.). A költészet mindent láttat, 
és az egység alapján egyformán megőriz, és semmi olyat nem iktat közbe, 
ami ne lenne a tárggyal összefüggésbe. A következőkben rátér tehát a 
fabula egyes jellemzőinek bemutatására, melyek a következők.

I. Narratio actionum et eventuum (A cselekedetek és az események 

elbeszélése) - Mint jeleztük, a narratio a rétorika része, melyről Juvencius 
nem szól költészettanában. Korábban utaltunk arra és be is mutattuk, hogy 
a latin humanitás grammatikai műveiben - mi ugyan Szerdahely Ars 

poetica generálisánál későbbi grammatikai munkát, Grigely Józsefét 
tekintettük át, de e munka előzményeinél sem találnánk mást — a

machina — a görög tragédiák 
arisztotelészi poétika szóhasználatában is előfordul

mores) a Poétikában, a tragédia hat
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szerkesztés alapkategóriájaként szerepelt a levél mellett, 
ugyancsak Grigely József progymnasztikus ismeretként építeti be 
szónoklattani művébe, az Oratoriába.113 Szerdahely megközelítése azonban 
jóval alaposabb és részletesebb, s jellegében is más, hiszen gondolatmenete 
szerteágazóan érint különféle témákat.

Először az elbeszélés és az idő viszonylatát igyekszik tisztázni. A rész 
definitiv kezdősoraiban ezt állapítja meg:„Narratio rei gestae seriem, 
eventumque omnem, qui cum lapsu temporis peragitur, recensei idoneo 
sermone — Az elbeszélés a történet sorát és minden eseményét, ami az idő 
folyamával végbemegy, alkalmas beszédmódban mutatja be”(60.). Az 
elbeszélés meghatározója a cselekmény és az idő, melyek szukcesszívek. A 
cselekménysor viszi előre az időt, s az idő előrehaladásának a történetek 
egyes arányai felelnek meg. Az elbeszélésnek tehát az idő folyamatosságára 
van szüksége: a szavak idővel folynak, s az előadásban elenyésznek. 
Szerdahely mindezen sajátságokat nem hasonlítja össze a festészettel, de a 
szukcesszív látásmód Lessing elméletére enged következtetni, kit műve más 
helyén is megidéz.114

Az idő mellett az elbeszélés (narratio) másik meghatározója a 
cselekmény (actio), melyben a dolgok megváltozhatnak. A cselekmény a 
lélek indulatait (pathos) adja elő, mely az értelmet (intellectual) а 
megismerésre, a szívet pedig az érzésekre ösztönzi.

Az elbeszélés egy rész anyagi, másrészt érzelmi - Narratio et 
Materiális est, et Pathetica (60.). Különben a költői elbeszélés nem

••

Ar

ugyanaz, mint a történeti, bár bizonyos azonosságokat és sajátosságokat 
egyaránt felfedezhetünk. A következőkben Szerdahely Arisztotelész 
költészetelméletének párhuzamából kiindulva összehasonlítja a költő és a 
történetíró módszereit és lehetőségeit. Például: a történetírók (historici) a 
főcselekménytől és a kezdetektől indítják az elbeszélést, okokat sorolnak 
fel, cselekedeteket adnak elő, célt jelölnek ki és megtartják az időrendet. 
A költők nem törődnek sem az idővel, sem a történtek sorrendjével, 
gyakran az eseményeket középről vagy a végéről szemlélik, s az egész 
tárgyat (argumentum) a látótérbe állítják. A természetes rend (ordo 
naturális) helyett a költőknél a művészi rend (ordo artificalis) érvényesül
(61.).

A további részben rétorikai kitételeket érvényesít Szerdahely. Például 
a rövidség erénye az, hogy kisebb lesz az elbeszélésben a mesterkéltség, a 
közepes és nagy lélegzetű narráció azonban több költői igyekezetei igényel, 
ugyanis hatása is nagyobb lehet. A narráció ismérvei között említi azt is,
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tartalmazhat, valamint jósjelek is szerepelhetnek, alkalmazhat a költő 
megszólítást, figyelmeztetést, hasonlatot, példát stb. (61-62.).

A költői műbe beleépített igaz történet (história) képes arra, hogy az 
olvasót más vidékre vigye, s az események mintegy a szeme előtt 
játszódjanak le. Ez nagy és csodás lehetősége a költészetnek. Az események 
elbeszélésének jó ízlésével rendelkeztek az arabok, sok kedvesség és 
bölcsesség van történeteikben. Szerdahely az eddig szerkezeti elemként 
tárgyalt elbeszélés vonatkozásában hirtelen műfaji szemléletre vált, hiszen 
a továbbiakban arról beszél, hogy Keletről jöttek Európába az elbeszélések, 
melyeket a későbbi századok jobban megszerettek, mint a régiek. 
Népszerűségnek örvendenek az erkölcsi elbeszélések (narrationes morales), 
melyeknek számos művelője akad: pl. a németeknél Gellert, Hagedorn, 
Wieland (63.). Az eposzok sajátosságai közé tartozik, hogy bizonyos 
részeiben eseményeket beszél el. Ennek egyszerűnek kell lennie, és minden 
esetben óvakodni kell a terjengősségtől. Példát mutat nekünk ebben 
Vergilius.

HÍ

•rr.

Ismét visszatérve az elbeszélés szerkezeti szerepéhez azt bizonygatja 
Szerdahely, hogy nagyon is szükséges a költők számára az elbeszélés, és 
azokat úgy kell előadni és elhelyezni, hogy az a hallgatók érzéseihez 
juttassa el a gondolatát. A költőnek ugyanis a versben nem elég azt 
mondani: harc volt, hanem meg kell mutatnia a fegyvereket, a sereget, az 
ellenséges csatasorokat, majd az egész csatát (64.). Az emberek (olvasók) 
érzelmeire - nem csak értelmére — kell hatni, hiszen az ember nem tiszta
értelem, hiszen leginkább érzelmei irányítják - Homo non est mens púra; 
sensibus maximé agitur (65.). Az elkövetkezendő évtizedek esztétikai 
alaptéziseként értékelt, s a Sulzertől átvett gondolat szerint a művészet célja 
tehát a szív megilletése, az érzelmek mozgásba hozása, az érzékenység 
felébresztése, melyről a századvég és a századelő literátorai bőségesen 
fognak értekezni. Erre mutat számos utalás Szerdahely esztétikájában is.115

A költői elbeszélés (narratio poetica) nagyságát, kiterjedését a műben 
nem határozza meg közelebbről: állhat rövidebb és hosszabb kifejezésekből, 
és nem mindig felel meg a cselekménynek. Nagyságát tehát a jó ízlés dönti 
el. Az elbeszélés minden részletében befejezett, teljes, kimunkált és 
felékesített, és minthogy az alkotásban tevőlegesen számolni kell vele, 
megindító, és ezért jeles (65-66.). Példái között főként antik vonatkozású 
művek szerepelnek, elsősorban a mitológiából, valamint Vergiliustól és 

Ovidiustól.

216



i*& 4ж
■sfcf
■-Ж-

• " s -.

i?

II. Pictura seu descriptio rerum simultanearum (Lefestés, vagyis az 
egyidejű dolgok leírása) — A progymnasztikus rétorikai ismereteknél 
descriptio megjelöléssel Grigely József Óratornyában már olvashattunk e 
témáról, ő azonban csupán anyagával és néhány tulajdonságával (dotes) 
foglalkozott. Szerdahely a maga sokszínűségében mutatja be a művészi 
leírás jellemzőit, melyről már esztétikájában is értekezett iconismus, vagyis 
(Szép János szóhasználatával) képírás címszó alatt.116 Ott elsősorban az 

emberábrázolásról (effigies) és az erkölcsképek (Ethopoea) megjelenítéséről 
foglalta össze az ismereteket, majd regulákat közölt. Azokban a képek a 
szem gyönyörködtetésére való funkciójáról, az ábrázolt dolgok valóságáról 
vagy (ha a tárgy mesés - fabulosum est argumentum) valószínűségéről, az 
idea és a kép egyezéséről, valamint a képekben szükséges világosságról és 
élénkségről értekezett.117

Általános költészettanában előszöris elválasztja az elbeszéléstől, 
melynek alapja az a lessingi szukcessziós eljárás, hol a narratio az egymást 
követő dolgok felsorolása (időbeliség), a descriptio pedig az egyidejű 
dolgok képét nyújtja, vagyis térbeli. Utal arra, hogy általános esztétikájában 
erről már értekezett, s ott sajátos elnevezéssel a leírást picturának (kép) és 

iconismusnak (képszerűség) nevezte. Az esztétikában az elbeszélés és a 
leírás érzéki felfogásáról — hiszen az egyik a fül, a másik a szem 
érzékelését igényli — is beszélt, amit itt megismétel. Ebből következik az 
a tétele — melyben az eddigi szakirodalom szintén a lessingi ihletést látja118 
—, hogy a „narratio a zene jellegét utánozza”, ugyanis a szavak időben 
haladnak előre, „a leírás viszont a festészethez hasonló”, vagyis térbeli — 
Narratio imitatur morém Musicae, Descriptio similis est Pictoriae (66.). A 
problémakört két költő vizsgálatával igyekszik bemutatni, Homérosz 
költészetét elbeszélőnek, Ariostóét festőinek (Pictor) mondja; ennek 
sajátossága az elbeszélés, amannak a festés. A leírás anyagaként az 
egyidejű dolgok (rés simultaneae) ábrázolását határozza meg. Az 
Aestheticában megismert módon a leírás lehet emberábrázoló (effigies) vagy 
jellemfestő (ethopoeia).119 Az emberábrázoló módozat a test formáját 
mutatja be, még a jellemábrázolás az erkölcsöket és a lélek sajátosságait 
(characteres). Ezen kívül leírhatunk még állatokat, szörnyeket és 
mindenféle jósjelet, harmadsorban pedig bemutathatunk helyeket, általános 

dolgokat, melyről részletesen az Aestheticában már beszámolt (67.).120 A 
költemények állandó jellemzője a leírás és a képszerűség, mely gyakran 
jeleníti meg a természetet. Ennek bemutatására szokásosan főleg az antik 
példák bő tárházát vonultatja fel Szerdahely, s idézi az Aeneis híres alvilág-
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jelenetének leírását is (68-69.). A képek színesítéséről és világosságáról 
mondottak vonatkozásában is az Aestheticához utasít, s változatos módon 
mutatja meg a költői képhasználat lehetőségeit. Kora irodalmi alkotásaira 
való hivatkozások sem hiányoznak azonban a fejezetből, Horatius és 
Ovidius mellett Haller és Kleist szép leírásait szintén megemlíti (70-71.). 
Óv a terjengős leírásoktól, a kicsapongó fantáziától és a szegényes 

tartalomtól a képszerkesztés művészi hatását illetően. Végül utal a kiváló 
műalkotás szerkezetét jellemző változatosság elvére (elbeszélések és képek), 
valamint a gyakori képek alkalmazásának veszélyeire. Mindebben példát 
mutat Lessing Ьаокоощшдк huszadik fejezete, melyben a Szerdahely által 
idézett Helené-leírást mutatja be és elemzi részletesen a német szerző. 
Valószínűsíthetjük tehát Szerdahelynél Lessing ismeretét, még ha 
megállapításaiban sajátosan értelmezte is a német esztétát.

III. Peripetia, seu commutatio conditionis, et formáé (A változás, 
vagyis a helyzet és alakváltoztatás) — A következőkben Szerdahely már 
olyan jellemzőket tárgyal, melyeket a juvenciusi poétika is érintett, s bár 
kifejtésük itt sokkal részletesebb, a gondolatmenet mégis a népszerű jezsuita 
kompendium megállapításain alapszik.121 Emeljünk ki azonban néhány 
jellemzőt.

r‘:
v;. '•

A görög peripetia a dolgok változását, ellentétes fordulatait jelenti, 
melyek szerencsés vagy szerencsétlen kimenetelűek lehetnek. A példa itt is 
Oidipusz alakja, kijelentős sorsfordulaton megy keresztül. Az emberi sors 
fordulatai mellett az állatok megváltozásáról is beszél, mely kettős módon 

mehet végbe: allegorikusán, vagy az emberrel együtt (73.). A költemények 
cselekményében gyakran előfordul a változás, így tulajdonságai (dotes) és 
törvényszerűségei a következők: 1. A peripetia lélektani hatását tekintve 
általános követelmény, hogy legyen nagyszerű — Peripetia sit Magna. Az 
előre nem sejtett változás erősebb indulatokat szül. Eredményessége a 
műben a nem közönséges ember szerepeltetésétől függ, kinél mélyreható 
lesz a változás. 2. Néha teljesen váratlan és előre nem látott fordulat 
(peripetia) keletkezhet. Ez előfordulhat egy istenség hatására, vagy a 
hirtelen felindulás következtében. 3. A változás szükségszerűen következzék 
be a szereplőkben (in Personis), hiszen ők a történet meghatározói. Kövesse 
a peripetia a tartalmat (argumentum) és vegye figyelembe a hallgatóság 
kívánságát. 4. Meg kell tartania a változásnak a természet tulajdonságait és 
határait. Megállapítása magyarázatában - Margócsy István szavaival — 
„naív, de mindenképpen tekintélyellenes haladáskoncepciója” szólal meg, 
amikor kora műveltségének tehetségeit és gondolkodását méltatja.
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Megfogalmazásában finoman felsejlik а 17-18. században a régiek és 
modemek vitájaként ismert toliharcnak néhány momentuma, hol Szerdahely 
a jelenkorban kifejeződő nagyságot mintegy a vita kiegyenlítéseként a múlt 
örökségéből adódó gazdagságban látja: Omnes retro aetates nos docent 
(76.). Ebből következik, hogy a peripetiát modem ízléssel és 
tudományossággal kell alkalmazni.

Az állapotváltozáson kívül maga az alak is megváltozhat, mely nem 
más, mint a metamorphosis. A mindenhatósággal rendelkező költő a tárgy 
és a hely viszonylatában megengedheti, hogy istenek és félistenek emberi, 
állati vagy más formát öltsenek. A folyamat fordítva is végbemehet, 
emberek változhatnak istenné, mint pl. Philemon és Baucis történetében. 
Arra is találunk példát azonban, hogy állatok vagy más élő és élettelen 
dolgok (fák, kövek stb.) változzanak át. Mindezek bő példatárát találjuk 
Ovidiusnál (77-79.). A római szerzőt azonban sokan utánozták, pl. 
Ludovicus Holdberg, ki állatok emberré történő átváltozásáról írt (80.).

Szerdahely az arisztotelészi poétikából kiemelt perzpetaz-fejezetének 
újdonsága tehát, hogy a jelenséget kiterjeszti a nagy népszerűségnek 
örvendő átváltozás-irodalomra, melyet így tudományosan lehet értelmezni. 
Koncepciójával ezért messze túlnő Juvenciuson, kitekintésében pedig a 
műfajjá alakult metamorphosis-irodalmat is bevonja vizsgálatába. A műfaj 
magyarországi népszerűségét mutatja, hogy a 18. századot tekintve 1726- 
ban jelent meg Juvencius expurgált Ovidius-kiadása, Szerdahely pedig 

művében Schez Péter osztrák jezsuita Metamorphosis Hungáriáé című 
művére is utal, melyet a szerző 1716-ban adott ki.123

IV. Agnitio (Felismerés) - Az arisztotelészi Poétika IX. fejezetében 

szereplő kategória Juvenciusnál görög alakjában anagnorisis néven 
szerepel.124 Szerdahely is csak röviden foglalkozik vele, s követi a 
Juvencius által szintén használt arisztotelészi meghatározás megállapításait: 
az agnitio olyan változás, hol a meg nem ismerés megismerésre fordul. Ez 
általában akkor következik be, amikor egy vagy több személy a 
legkülönfélébb bolyongások után megérkezik arra a helyre, ahol felismeri 
azt a dolgot, amiből saját meghasonlottsága vagy más ellenségeskedés, vagy 
éppen barátság ered, mely boldogtalanságot vagy boldogságot eredményez. 
Egyfajta hármasság jellemzi tehát a felismerést: irányulhat személyekre és 
dolgokra, a barátságra vagy az ellenségeskedésre, valamint a boldogság és 
a boldogtalanság állapotára. Kézenfekvő példa Oidipusz esete 
(önfelismerés), de pl. az állatok is felismerhetik gazdájukat, mint pl. 
Odüsszeusz esetében. A juvenciusi műben megismert módon Szerdahely is
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az agnitio kettősségéről beszél: lehet egyszerű (simplex), mint pl. amikor 
Odüsszeuszt felismeri a dajka, vagy kölcsönös (mutua), pl. Euripidész 
Iphigénia Tauriszban című drámájában (81.)

Szerdahely az elsőséget ugyancsak a megszerkesztett agnitiónak adja, 
melyet még a változással (peripetia) is összekapcsolhatunk, mint pl. ahogy 
ezt a bibliai József történetében olvashatjuk. A felismerés jelek (signa) által 
történik, melyek lehetnek a hőssel egyszerre születettek (congenita), 
amelyeket a természet határoz meg, és külső jelek (adventitia), amlyek a 
testen — mint pl. Odüsszeusz sebhelye — vagy a testen kívül vannak, mint 
ahogy pl. Oresztész egy levél alapján ismeri fel nővérét (82.). A költő 
alkalmazzon mindig a helyzetnek megfelelő jelet, és azt jól illesze be a 
cselekmény folyamatába. Minderre számos példát találunk a drámákban, a 
regényekben és az eposzokban (83.).

V. Episodium seu digressio et introductio (Az epizód, vagyis a kitérés 
és a bevezetés) — Juvencius művében csak az epizód címmegjelölés 
szerepel, Grigely József poétikai kompendiuma azonban már ezt a 
címleírást alkalmazza.125 A juvenciusi művel szövegszerű egyezéseket is 
találunk, Szerdahely fejezete azonban részletesebb és történetibb, s 
megfogalmazásait már olvashatjuk Grigely művének jegyzetében.

Az epizódról szóló részt a fogalom történeti áttekintésével kezdi:
Viperanus szerint egykor olyan ének volt, melyet az előkelő férfiaknak, 
királyoknak, hadvezéreknek rendezett ünnepi tetszésnyilvánítások között 
énekeltek. Erre utal a görög epi eis odos elnevezés is. Szerdahely 
véleménye azonban az arisztotelészi poétikából szintén kiolvasható 
drámatörténeti momentummal inkább szimpatizál, ami a kórus énekei között 
lévő játékot — epeiszodion, intermedium — jelentette, hiszen a dráma 
kezdetben a kórus éneke (83-84.). Az epizód tehát az a cselekmény, mely 
az első és a második felvonás (kardal) között helyezkedik el. A költészetben 
az epizód szoros kapcsolatban áll a főcselekménnyel, és azt vagy segíti 
vagy gátolja. Elnevezései igen változatosak. Hívják introductionak 

(bevezetés), egressiónak (a kartól való eltérés), digressio nak (kitérés), 
excessumnak, (eltérés, csapongás), vagy a rétorok elnevezésével görögül 
parekthaszinnak (kitérés). Az elnevezések közül mindössze csak a címben 
használt digressio és inductio — most ezt említi az introductio helyett — 
rövid magyarázatát adja: az előbbi ugyanis a főcselekménytől való eltérést 
jelöli, az utóbbi pedig azt, hogy a szerző most kezdi meg a költeményben 
az új téma (epizód) kidolgozását. Vergilius Aeneise. bővelkedik
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epizódokban, így példái nagy részét innen veszi. A főcselekményhez képest 
epizód ugyanis Aeneas és Didó találkozása, melynek kapcsán Szerdahely

vív

mfinoman megrója Vergiliust, ugyanis a Dido-jelenetet igen szerencsés 
anakronizmusnak nevezi, hiszen ezidőben nem találkozhattak, s Didó

126szerelmi tombolása sem méltó királynői jelleméhez (84.). 
epizód viszont az alvilágjárás, hol alkalma nyílik a szerzőnek arra, hogy 
dicsőítse Augustust.

Négy okot sorol fel annak illusztrálására, hogy miért térnek el az írók 
a főcselekménytől, s alkalmaznak epizódokat. 1. A bővítés, mely a költői 
nagyság megalapozója lehet. 2. A felékesítés, ami a gyönyörködtetést 
szolgálja. 3. Az arányossággal a hasznos és a gyönyörködtető keresése. 4. 
A szükségszerűség, amikor a főcselekményben nem lehet megoldani 
bizonyos helyzeteket (85.). Mindezek figyelembevételével az epizód 
sajátossága, hogy vagy elmeséli a történetet, vagy ha az már megtörtént, 
bemutatja. Illeszkednie kell a főcselekményhez, tehát nem lehet öncélú 
(86.). Példái főként antik vonatkozásinak — Vergilius, Lucanus -, de 
példatárából Osszián, Voltaire és mások sem hiányoznak (87-88.).-

VI. Machina (Gépezet) - A juvenciusi poétikában is meglévő elem, 
de Szerdahely megemlíti az Aestheticában is: Quando adhibenda machina 
- Mikor kell machinával élni? Ott - Szép János olvasatában - a 

következőképpen fogalmaz: „Az Aestheticai mívesek Isteni erőhez 
(Machina) szoktak folyamodni a nehézségek könnyebb meghaladásáért. 
Poétikaelméleti könyvében is hasonlóan fogalmaz, s a machina azon 
szerepét emeli ki, hogy olyan nehézségek megoldására szolgál, amit emberi 
erővel nem lehet felülmúlni és elhárítani. Nevét ugyancsak a régi görög 

tragédiából eredezteti — makké —, mely ott az isteni erő megjelenését — 
deus ex machina — jelentette (89.). Mindjárt példát is említ a homéroszi 
eposzból {Iliász), melyben szép számmal találhatók olyan jelenetek, hol 
istenek avatkoznak a cselekmény menetébe, de alkalmazásának szüksége 
vezeti Vergiliust is.

A machina jellemzői között a világosságot (lumen), a felékesítettséget 
(omamentum) és a csodálatot (miraculum) említi. Használatának szabályait 
tekintve öt dologra figyelmeztet: 1. Csak nagyszerű és komoly tárgyhoz 
illlik a machina, melynek méltósága kövesse az istenek mindenhatóságát. 
2. A nehézségnek az emberi erő által megoldhatatlannak kell lennie, s a 
csodatétel a szükségszerűségből következzen. 3. Az isteni beavatkozás 
kerekedjen felül a megoldhatatlan helyzeten. 4. Ne alkalmazzuk sűrűn, ne 
szerepeljenek minduntalan az istenek. 5. Feleljen meg a történetiségnek és

Szerencsés
-} ’ ~ *4 v

30

»127

221
• v

P-



•• • • л v • .-:г' V — Л,,;;• •’•- ■ ;■ ". ■.;-£№?£

a jellembeli tulajdonságoknak (90-91.)
Még a keresztény eposzokban is alkalmaztak csodás elemeket. Példái 

között Klopstock Messiása., Voltaire Henriád]a és Tasso A megszabadított 
Jeruzsálem című műve szerepel.

Óv azonban a csodás elemek túlzó használatának hibáitól is; ne
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szerepeltessünk állandóan jósokat, varázslókat, vagy más efféléket. Kiemeli 
saját kora erényét, mely a természet jobb megismerésével leküzdötte a 
tudatlanságot, s helyes útra vezette az emberi gondolkodást. A 
felvilágosodott ember szemléletének alapértékei szólalnak meg itt 
Szerdahelynél, melyek haladáskoncepciójának kifejeői (92.). Szemlélete 
még a minden tekintetben csodált antikvitás értékelésében is 

megmutatkozik, ugyanis azt írja, hogy a genius Vergilius korában tisztább 
és műveltebb volt, mint Homéroszéban, hiszen az Aeneisbtn már sokkal 
ritkábbak a machinák - At quia Genius seculi Virgiliani purior cultiorque 
fűit, quam Homerici, multo pauciores in Aeneide, quam in Iliade machinas 

invenimus (93.).
A machinák használatának gyakorisága szempontjából kora kedvelt 

műfaját, az operát említi, mely több csodás elemet használ, mint az más 
műben megengedett. Célja a nézőközönség megnyerése, s oly sokoldalúan 
használja a csodás elemeket, hogy azokat szinte lehetetlen lenne felsorolni. 
Ezért aztán nincs is jó véleménye az operáról, a bűnök legnagyobb 
mezejének tartja, s a legkevésbé található meg benne a jó ízlés szabálya 
(93.). Drámaelméletében mégsem hagyja mellőzetlenül, s műfaji szabályait 
körültekintően taglalja.

VII. Mores (Erkölcsök-Jellemek) - A juvenciusi műben ugyancsak 
szereplő jellemzőt Szerdahely is szükségesnek véli, amivel a történetben 
emberi sajátosságokat, jellemeket és hajlamokat tárhatunk az olvasó elé 
(93.).129 A festészet ábrázoló erejével való összehasonlítást Juvenciustól 
kölcsönözte, a továbbiakban azonban a gondolati egyezések szabályos 
megfelelései mellett Aestheticá]ának megfelelő fejezetéhez utasít, melynek 
megfogalmazásait szabadon követi, s ezek elemeit a szintén a juvenciusi 
műre támaszkodó Grigely-féle poétikatankönyv már haszonnal építi be 
ismeretanyagába.130 Ennek alapján négy pontban kívánja összefoglalni a 

tudnivalókat, melyhez Arisztotelész Rét о rimájának II. könyve szolgáltatott 
anyagot, amire az Aesthetica is hivatkozik.131

Az első pontban tehát a jellemek összhangjára — Congrui sint Mores 
- hívja fel a figyelmet, melyeknek a nemhez, életkorhoz, nemzethez kell 
illeszkedniük. A másodikban a hasonlóságot és a sajátosságot emeli ki —

123
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, a harmadikban pedig azMores esse debent similes, ас proprii 
állandóságra — aequabilitas — utal, melyet megcsodálhatunk az Aeneisbcn. 
Végül a negyedik pontban a jó vagy rossz tulajdonságokat bemutató 
jellemek nevelő hatásáról szól, mely a bűnök megvetését és gyűlöletét, 
vagy pedig az erények szeretetét szolgálja (94-96.)-

A költészet nem illetheti dicsérettel a kicsinyes jellemeket, de a 
nagyszerű hősök jellemhibáit se hangsúlyozza. A költői jellemek ábrázolása 
az eposzokban és a drámákban a legkifejlettebb, hol a költő a beszéddel és 
a cselekedettel rajzolja meg hősei karakterét, mely legfőképpen a lélek 
indulataitól függ. Ehhez ad kellő cselekedeteket és beszédet a költő, ki a 
jellemábrázolásban az ethopoeát alkalmazza. A jellemek kiforrottabbak 
azokban a költői művekben, hol a poéta a rossz tulajdonságokat ostorozza 
(97-98.). Szerdahely nem szól a jellemfejlődésről, de ezt felesleges is lenne 
számonkémünk, hiszen nehezen szakad el az arisztotelészi iránymutatástól. 
Megfogalmazásaiban azonban körültekintően jár el, s megközelítési módja 
sokoldalú.

Ш.

VIII. Orationes (Előadásmódok) - Juvenciusnál (és Grigelynél) ez a 
rész dictio (De dictione) néven szerepel.132 Szerdahelynél még egyszer 

előkerül ez a téma - dictio néven -, így a fabulához tartozó részt 
oratióként jelöli. Ebben és a következő részekben Szerdahely a latin 
humanitás poétikáitól örökölt beszédelvűség köré épülő felfogásának ad 

helyet. Az oratio ebben az értelmezésben Szerdahelynél egyfajta ékesszólás, 
amely a történet tartalmát segíti. A jó ízlés alapján az oratio részeit a 

rétorikából kölcsönözzük, ugyanis exordiumból, propositió ból, 
confirmatiőbóX és peroratióból áll, melyek a rétorikában a dispositio 
részeiként voltak ismeretesek (98-99.). A következőkben főként antik 
irodalmi példákat említ, mellyel illusztrálni tudja az elmondottakat (100- 
ЮЗ.).

IX. Sententia, et dictum acutum (A szentencia és az elmés mondás)
De sententia —,— Juvencius csak röviden a szentenciáról beszél 

Grigely József azonban már Szerdahely címmegadását alkalmazza.133 A
fejezet lényegi elemei megegyeznek a népszerű jezsuita szerző 
kompendiumában foglaltakkal. A szentenciát Szerdahely is valamiféle 
egyszerű és általános sarkigazságnak nevezi, mely a helyes élet elveit 
foglalja magába. Jellemzője a rövidség és az egység (brevitas et una), a 
hely, az idő, a személy és a dolgok egyéb kitétele szempontjából bizonyos 
szabadsággal rendelkezik (103.). A horatiusi példa - Dulce, et decorum 
est pro patria móri (Szép és magasztos dolog a hazáért meghalni) —
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Juvenciusnál is szerepel.134 Hármas használati módja a következő: vagy egy 
történetet bocsát előre, vagy az elbeszélés és a cselekmény közé helyezik, 
vagy már a tárgy befejeztével mintegy felkiáltásként fűzik hozzá (104.).

Röviden szól még az elmésségek (acumina) vagyis az elmés mondások 
alkalmazásáról és tulajdonságairól — ezt Juvencius is elkülönítve tárgyalta 
művében —, amelyek bájt és szellemes elmésséget hordoznak magukban. 
A részletesebb megismerés forrásaként Masenius Ars nova epigrammatica 
című művét jelöli meg, ki ott részletesen felsorolja ezen elmés mondások 
forrásanyagát. Végül néhány példát említ, Ovidius, Ovenus és mások 

szentenciáit idézve (105.).

Szerdahely művének a formakoncepcióval foglalkozó fejezet második 

részét (sectio secunda) a dictio - De dictione - képezi. Kiterjedtségével 
magában hordozza a beszédelvű (rétorikus) irodalomtudat azon jellegét, 
mely a beszéd felöl értelmezett költemény tulajdonságait a rétorikából 
ismert elocutio szempontjából is szükségesnek tartotta megvizsgálni. így 
volt ez Masenius poétikájában is, hol láttuk, hogy mekkora helyet szentelt 
e kérdésnek a rétorikum jegyében. Vossius dictio-fejezete már rövidebb, és 
a szerkezeti-szerkesztési szempontokat figyelembe véve igyekszik beépíteni 
rendszerének azon részébe, mely a nyelviség szabályaival foglalkozik.135

A dictio tárgyalása az 1787-es Institutionesnek is elmaradhatatlan 

fejezete, ez a mű azonban 
szempontokat érvényesít.

Juvencius poétikájának e fejezetére már a korábbiakban utaltunk, 6 
tételesen három dologgal kívánt foglalkozni: a költői beszéd érthetőségével, 
fenségével és dallamával.137 A perspicuitasnál (érthetőség) említi meg a 
szóképeket, a varietasiiái (változatosság) a jelzőket, a numerus (dallam) 
pedig önálló rész. Az elnevezések jelentéskörét tekintve a latin humanitás 

poétikáiban a dictio az elocutio értelmű beszéd és előadás megjelölésére 
szolgál, a sermo „beszédmód” és „kifejezés” értelemben használatos, az 
oratio pedig magát az ékes beszédet jelenti.

Szerdahely eszmefuttatásai előtt ott vannak a latin humanitás 
poétikáinak a dictioról szóló fejezetei, melyek lényegi elemei művében is 
ismétlődnek, a fejezet tartalmi kérdéseit tekintve azonban sajátos 

problémamegközelítéssel nyúl a témához. A dictio definitiv 
megfogalmazásában — melyben a sermo és az oratio alárendelt formában 

jelenik meg

inkább rétorikaimint jeleztük
136

a szavak összeállításával kifejezett gondolatiságot
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тhangsúlyozza. A szólásmódnak így a szív és a lélek magyarázójának és 
hírvivőjének kell lennie. A költeményben elsődleges a fabula megalkotása, 
s csak másodlagos, hogy azt az „értelemmel felfogott alkalmas szavakkal”

Ж
Г '

díszítsék.
Szerdahely tehát igyekszik leválasztani az elocutio-szempontú rétorikai 

funkciót a műalkotásról, s így valóban az első helyre kerül a fictio és a 
költői invenctio, amely maga után vonja az imaginatio elsődlegességének 
tagadását is, s mindent az esztétikai szépség alá rendel. A következőképpen 
fogalmaz: „Hic enim apud nos non imaginaria, séd vera aestheticaque 
pulchritudo esse debet — Ugyanis itt nálunk (ti. a költészetben - 
megjegyzés tőlem, T.S.) nem a képszerűség, hanem az igaz és az esztétikai 
szépség kell, hogy jelen legyen” (106.).

A szépség keresése veti fel a verses és prózai forma kérdését a 
műalkotás megítélésében. Szerzőnk igyekszik hangsúlyozni a verses 
formában rejlő esztétikum lehetőségét, s a külső formára koncentráló 
rétorikus felfogás elvetésével kompromisszumos megoldásssal a prózai 
műveket (aesopusi mese, regény, versmérték nélküli dráma stb.) is 
elfogadja, bár felidézi azt az antik szemléletből eredő, és a későbbi 
korokban sokszor éles vitákat kiváltó nézetet, hogy régen pl. a regényeket 
prózai voltuk miatt nem is tekintették műalkotásnak, 
magyarázatában részben a latin humanitás poétikáiban szinte mindenütt 
megjelenő poiészisz, poétika értelmezése sejlik fel, mely az alkotás és a 
kitalálás fogalmai mögött megbújó teremtésaktussal függ össze 
hős, et istius generis Scriptores paene non aliter, quam Pictores, Mimos, 
imitatoresque ceteros adpello Poetas —, másrészt pedig ebből következően 
fogalmazza meg a tételét, hogy ezekben (ti. a regényekben) az anyag a 
költői, nem a nyelvezet — Materia iis est Poetica, non dictio (107.). 
Megközelítésében azonban pozitív kicsengéssel inkább egy folyamat 
összegzését fedezhetjük fel, hiszen a fictio körüli kérdések, s a műalkotás 
lényegének keresése ugyanúgy témája - persze szűkebb formában - 
Vossius poétikájának (Artis poeticáé natura ас constitutione, caput И.), 
mint ahogy a kérdést Masenius is felveti, ki szintén műalkotásnak tekinti 
a regényt.

138 Szerdahely

- séd

139

Mint említettük, Szerdahely azonban csak kompromisszumos 
megoldással fogadja el a kötetlen beszédet műalkotásként. A tökéletes 
„költemény” létrejöttéhez elengedhetetlennek tartja a fabula és a fabuláció 
mellett annak verses voltát (carmen), de ismételten utal arra, hogy a 
versmérték nem elegendő. Meg is nevezi gondolatmenetének táplálóját,
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Arisztotelészt, ki a költő és a történetíró elválasztásánál nem tartotta
elégségesnek pusztán a kötött és kötetlen beszédmódra való 
visszavezetést.140 A carmen szempontjából azonban mégsem tartja tökéletes 
költőnek Aiszoposzt és Heliodoroszt. Mindez tökéletes összhangban van a 
műalkotás fabulám és dictióra való kettős felosztásával, hiszen ez adja a 

tökéletességet, s a dictio jelentősége valójában a versben növekedhet meg. 
A kimunkált dictio a zenéhez hozza közel a költeményt — Carmen est ut 
Musica —, mivel a zenei és a költői mérték között nem nehéz észrevenni 
a hasonlóságot.

A dictio köré építhető gondolatmenet másik kérdése arra irányul, hogy 
„vajon költőnek kell-e tekinteni azokat, akik a verseket fictio nélkül készítik
- An Poetae censendi sint, qui carmina faciunt sine fictione” (109.)? 
Utaltunk már arra, hogy általános kérdésfelvetés ez a latin humanitás 

poétikáiban (pl. Vossiusnál, Institutiones, caput II.), Szerdahely korában (és 
a későbbiekben) azonban a költészet és a versificatio megkülönböztetésének 
problematikáját újra és újra felvetették.141 A pesti esztétikaprofesszor az 
előbbiek értelmében - Arisztotelészt is figyelembe véve — nem mondhat 
mást, minthogy a költői kimunkálás nem csak a verses beszédmód köré 

építhető, hanem a dolgok kitalálása és szerkezete, ha úgy tetszik inventiója 
és dispositiója együttesen határozza meg a műalkotást. A mindezeket nem 

teljesítők csak versificatorok: Perfectam plenamque Poesim carmina non 
faciunt (109.). Ennek értelmében — bár a műalkotás teljességéről beszélt
- a költészet tudományos igényű elméletéről leválasztja a verstant: tarnen 
syllabarum quantitates et genera versuum non percensebo (110.). Bár 
megjegyzésével kapcsolatban azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
hogy a verstanok legtöbbször a grammatikák részeként, vagy a poétikák 
függelékeiként jelentek meg a stilisztikai ismeretekkel együtt.142

A gondolatmenet további részében a költői nyelv néhány sajátosságát 
kívánja megadni, tehát egyfajta stilisztikai összefoglalót tart szükségesnek: 
„Eloquentiam Poeticám a communi artium aliarum sermone in multis 
differre; idióma suum, lingvamque propriam esse Poetis — A költői ékes 
nyelv más mesterségek mindennapi beszédétől sokban különbözik, hiszen 
a költészetnek sajátos kifejezésmódja és nyelvezete van” (110.). A költői 
jellemzők nem tűrik a közönséges beszédet és gondolatot, mert az 

lealacsonyító hatású. Az általános jellemzők között a sinceritast — 
szellemesség -, az amoenitast — báj —, a gratiát — kedvesség —, a 
fortitude?t — merészség —, a sublimitast — fenségesség — és a divitiaet —

: ■
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gazdagság - említi. A következőkben az ékes beszéd négy elemével - 
jelzők, szóképek, alakzatok és a ritmus — kíván foglalkozni, melyeket 
általában az irodalmi retorikák elocutióról szóló része tárgyalt. Ezek jellegét 
már más fejezetben bemutattuk.143

I. Epitheta (Jelzők) — A kiváló költőre a jelzők körültekintő 
használata jellemző, minthogy ez a költői eszköz érzést kelt, színt és erőt 
birtokol. A jelzők felosztását a retorikai munkák is elvégzik. Szerdahely 

szövege részben sajátságos —propria — és megkülönböztető — distingvans 
- funkciójukat emeli ki, másrészt pedig a tárgy növelésében — augunt - 
vagy csökkentésében — minuunt — betöltött szerepüket, amelyek lehetnek 
szokásosak (erudita) és metaforikusak (metaphorica). A költők gyakori 
jelzőhasználatára is utal a szónokokkal szemben, melynek kérdése és tétele 
Quintilianus óta szerepel a két művészeti ág nyelvezetének 
megkülönböztetésénél. Használatuk helyességének néhány szabályáról is 
szól, majd azon munkákhoz utasít, melyek részletesen foglalkoztak a 
jelzőhasználat kérdésével. Ezekről a neolatin compendiumokról már 
szóltunk, melyek között szerzőnk előszeretettel említi Masenius Palaestráját 
(111-112.).144

II. Tropi (Szóképek) - A trópusok ugyancsak a beszéd 
felékesítésének és változatossá tételének eszközei. Szerdahely mindössze 
néhány gyakori szóképet említ — korántsem ad olyan teljes rendszert, 
melyek a latin humanitás rétorika műveiben fellelhetők —, majd azokat 
néhány példával világítja meg. Gyakoriságuk alapján érdemesnek tartja 
megemlíteni a metonímiát, a hiperbolát, a metaforát és az allegóriát (112- 
114.).

4. ' *
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III. Figura (Alakzat) — Az alakzat szintén a beszéd segédeszköze, s 
a nyelvi rendszer a szokásostól eltérő használata. Itt sem veszi sorra az 
összes lehetőséget, mint ahogy azt más munkáknál láthattuk. Megemlíti a 

prosopopeiát, melyet az Aesthetica is tárgyalt, röviden jellemzi az 
apostrophét, az antithesist, a sustentatiót és a repetitiót. A szakirodalom 
bőségére hagyatkozva minössze ennyit tart szükségesnek itt elmondani (114- 
116.).

IV. Harmonia (Összhangzat) - A harmóniáról esztétikai szempontból 
már értekezett, azonban a beszéd szempontjából is fontosságot tulajdonít 
neki.145 így ez a rész az előbbieknél testesebb.

Szerdahely a szónoki és a költői beszéd elválasztásának szempontjából 
hangsúlyozza, hogy „a dallam, a mérték és az összhangzat nélküli beszéd

N.
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ezért е tulajdonságok megléte a költő számára szükségszerű 
(116.). A költői beszéd harmóniáját az egyszerű szóhasználatban — Verbis 
simplicibus —, a szavak rendjében — Verborum ordine —, az ütemben — 
Numero —, és a verslábak, a szavak, az ütemek és a kifejezések 
összhangjában — convenientia cum re — látja megvalósulni. Mindezeket 
egyenként tárgyalja és részletezi, majd példákkal világítja meg.

Az egyszerű szóhasználat részben az együtthangzást biztosítja, 
másrészt a tekintély ességet és a szelídséget, harmadrészt pedig megfelelőbb. 
Az együtthangzó szavak jól csengő hangokból állnak — pl. luctantes ventos 
-, a tekintélyesebbeknek nagyobb a kifejező erejük a jóságra, vagy a 
csalárdságra, a szelídebbek édesebben hangzó hangokon alapszanak, a 
megfelelőbbek (digniora) pedig a harmóniához alkalmazkodnak (117-118.).

A rend (ordo) olyan harmóniát hoz létre, amit a szavak 

összekapcsolódásában is meg kell őrizni, hiszen magának az оratiónak az 
épületét hozzák létre. Ennek érdekében kerülni kell a hiátust és a hangok 
torlódását (118-119.).

Az ütem (Numerus) alkalmassá, összhangzóvá és kedvessé teszi a 
beszédet, s a változatos és az összefüggő verslábakat az idő megfelelő 
törvényszerűsége hozza létre. Ugyanis ez tart távol a beszédtől minden 
ürességet, rendezetlenséget, hiányosságot, ingadozást és áradást; úgy 
formálja a szavakat mondatokká, úgy mérsékli és kormányozza, hogy 
kedvesen és harmonikusan hangozzanak, és a fülön keresztül a lélekhez 
ereszkedjenek le (119.). Mindezek illusztrálása érdekében Quintilianus 

Szónoklattanából is hosszan idéz, majd az újkori szerzők (Vida, 
Marmontel, A. W. Schlegel) munkáit ajánlja.146 A téma bemutatásához a 
bőséges antik példák sem hiányoznak, főként az Aeneisie hivatkozik az 
exemplumokban, de Tibullust, Propertiust és más jeles szerzőket sem 
mellőz repertoárjából (120-121.).

A tárggyal való egyezés -convenientia cum re — az elmondottak 
alapján a szavak, a rend és az ütem megfelelő alkalmazásában áll. 
Mondanivalójának illusztrálására hosszan idéz Vida poétikájából, melyben 
a szerző a forma és a téma megfeleléséről, megfeleltetéséről ír.147 Tehát a 
vidám tárgyhoz vidám ütem illik, a szomorúhoz lassú stb. (122.). Végül a 
témáról szakirodalmi tájékoztatót ad, ha valaki ennél többre lenne kíváncsi 
(123.).148 Ahogy erre már más vonatkozásban többször utaltunk, Grigely 
József poétikatankönyvének a dictióról szóló fejezetébe Juvencius 
compendiuma mellett Szerdahely megállapításait is beépítette 
mondanivalójába. így vált nála ez a fejezet kiterjedtebbé és részletesebbé.149

közönséges”,
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A rendszert az anyagról és a formáról szóló fejezet után a költészet
De officio, et fine Poetices — megfogalmazottszolgálatáról és céljáról - 

rész (caput tertium) záija
A latin humanitás poétikáiban is a költészet céljának megfogalmazása 

állandó igényként jelentkezik, hol részben a poézis gyönyörködtető 
funkciójából kiindulva (pl. Vossius Artis poeticáé, VII. caput), másrészt 
pedig az erkölcsök tanítását célként jelölve meg (pl. Juvencius Institutions, 
XII. caput) jutottak el a horatiusi docere et delectare megfogalmazásáig, 
mely a művészet hedonisztikus és utilitarisztikus felfogásának egységesítő 
szemléletével hosszú évszázadokra irányt mutatott a poézis funkcionális 
megközelítését illetően.

V.

Szerdahely sem tud elszakadni a horatiusi elvtől generális poétikájának 
a költészet célját meghatározó részében, bár az emberiesség jelentéskörében 
értelmezett humanitás jegyében, s a költészet mindenhatóságát 
megfogalmazó eszmefuttatásai alapján úgy fogalmaz, hogy a költészet célja 
nem más, mint az emberi élet számára megédesített tanítás - Officium 
finique Poetices est iucunda vitae humanae institutio (124.). A 
következőkben azonban világossá teszi, hogy ez a megfogalmazás nem más, 
mint a horatiusi alapelv körüljárása, ugyanis az ember vele született 
tulajdonsága és mozgatója a gyönyörűségre és a hasznosságra való 
törekvés. Az erkölcsök és a tudományok megismertetése a gyönyörűség 
hajlamának felkeltésével; ez a költészet igazi feladata. Szerdahely 
koncentrikus körökként építve fel mondanivalóját először a teljes ember 
megformálásának igénye alapján elsősorban a költészet erkölcsnemesítő 
funkciójáról beszél. Eratoszthenészt idézve abból indul ki, hogy a költészet 
szükségszerűen szent dolog, a költők kegyesek, és a bölcsesség atyái és 
vezetői - Sancto esse debet Poesis; pii sunt Poetae, patres et duces 
sapientiae (124.). Ebből következően az általuk ábrázolt emberi 
cselekedetek a bűnöket gyűlöletesen és visszataszítóan mutatják be, a lelket 
viszont megtisztítják, és az erény szeretetére vezetnek. A humanitás 
részeként értelmezett sztoikus erény (virtus) elérését, melyhez a költészetet 
kell segítségül hívni, Szerdahely már műve első könyvében — De usu 
Poetices; De aestimatione, et honore Poetices - is megfogalmazta. Itt a 

horatiusi utilitas elvének rendeli alá, melynek kapcsán a költészet az 
emberábrázoláson keresztül közvetített alapvető erkölcsnevelő funkcióját 
ismételgeti, s ebben újra meg újra a poézis mindenhatósága hangsúlyozódik 
(125.). A költészet ezen feladata vezet ahhoz, hogy egyesítse a történész és 
az erkölcstudós által megfogalmazottakat. Ennek bemutatásában még a híres
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szállóigét - História est magistra vitae, vagyis: A történelem az élet 
tanítómestere — is cáfolja, hiszen a történelem kész dolgokat tár az ember 
elé. A költészet pedig az érzelmek és a gyönyör felkeltésével teljesebb 
története(ke)t alkot, melyeket különféle módon — pl. agnitiók, epizódok és 
machinák beépítésével, ki váló jellemek szerepeltetésével stb. — tesz teljessé 
(126-127.). Az tehát a költészet szolgálattétele (officium) és célja, hogy a 
halandók kedvességgel megnyert lelkeit az erkölcsök tiszteletére és az erény 
szeretetére vezesse (128.). Szövegébe finoman ismét beleszövi Horatius 
híres sorait - Omne túlit punctum, qui miscuit utile dulci lectorem 
delectando, patiterque monendo —, melynek kapcsán ugyancsak a kettős 
funkció érvényesülésének szükségességét hangsúlyozza.

Gondolatmenete további részében azonban ismét a fontossági sorrendet 
feszegeti - Séd útra potior sit, Voluptas, an Doctrina? - s a költészet 
gyönyörködtető funkciójából adódó, az etikai tartalomtól kiüresedő, a 
hédoné szerepét túlhangsúlyozó felfogás veszélyeitől óv. A humanitás 
gondolatkörének megfelelően a puszta gyönyörök hajhászását olyan 
járatlanságnak tartja, mely a lelket megfosztja a kiműveltségtől és az okos 
tanoktól. A szónokok kiválóságára, Cicero példájára hivatkozik, ki szintén 
elítélte az üres fecsegést. A költészet eszményét tehát a műveltséget és az 
erényt magába fogadó poézisben jelöli meg, s elveti a szegényes 
verssorokat és a zengzetes bohóságokat (nugae). Csakúgy, mint első 
könyvében, a költő vatesi magatartása mellett foglal állást, melyet Horatius 

fogalmazott meg az Ars poeticában, elítélve a semmitmondó költészetet.
Eszmefuttatása befejező részében vonakodva ereszkedik le a költészet 

olyan alkotásainak bemutatásához, melyek nem képviselik azt az erkölcsi 
magasztosságot, melyet a szónoklattanírók is megköveteltek a szónokokkal 
szemben. Ezek az öncélúnak ítélt, pusztán a gyönyör keresésében kimerülő 
költői példák a purgáció igényét szem előtt tartó poétikai kompendiumok 
gyakori fejezetei, melyet pl. Vossius költészettana sem hagyott 
mellőzetlenül. Szerdahely ezek nyomán szintén fanyalogva fordul el a 
csábító nimfáktól, a pajkos szatíroktól és a vágyak felkeltésének más 
szörnyeitől, melyek obszcén művekben fordulnak elő (129-130.). Ezek 
azonban nem tartoznak hozzá az igaz költészethez, s keletkezésükért sem 
okolhatjuk magát a poézist, csupán azokat a rossz érzületű embereket, akik 
ilyet papírra vetnek. Ezért nem kell elvetnünk magát a költészetet, ugyanis 
néhány szónok miatt, akik ártottak az államnak, sem vetették el magát a 
szónoklást (130-131.). Aköltészet elvetendő példáit abból a következtetésből 
is helytelen magyarázni, hogy a poézis a természetet utánozza, tehát
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mindent megidézhet a költői mű, ami a természetben előfordul. Szerdahely 
ezen a helyen nyilván az esztétikai művében kifejtett szép természet 
utánzásának a jegyében szól, bár közvetlenül nem utal erre szövegében. A 
költészetnek tehát minden körülmények között a jóra kell törekedni, így 
elkerülhető a rút ábrázolása (132-133.).

-

Szerdahely művének harmadik könyve (liber tertius) magával a 
költővel, s annak a természet által adott tulajdonságaival és jellemével - 
De dotibus et characteribus poetae - foglalkozik.

művészet, mű, művész épülő
rendszernek tehát ez a befejező része. Ennek „újdonságát” a régebbi 
szakirodalom is kiemelte, hiszen ez a rész a juvenciusi poétikában már nem 
található meg, a latin humanitás költészettanaiban azonban szétszórtan 
fellelhető.151 A mindössze egyetlen fejezetet (caput unicum) kitevő rész 
tehát összefoglaló jellegű, a kérdéskör néhány vonatkozását azonban 
Szerdahely már a korábbi fejezetekben érintette.

Erre utal a bevezető mondat is, melyben a költészet 
mindenhatóságának megfogalmazása után a költői név nagyrabecsültségét 
emeli ki, melyek akár a tehetség természetes adományára - Naturae dotes 

- akár a mesterségbeli tudásra - ars - vonatkozhatnak (133.). A natura 
és az ars a horatiusi Ari poeticában megfogalmazott kettőssége viszi tovább 
a gondolatmenetet, hiszen mindkét elem a művészetek és a tudományok 
velejárója. A natura (természet, hajlam, tehetség) és az ars (műgond) 
jelenti a teljességet, hol az előbbit a teremtő isten adományának nevezi, az 
utóbbit pedig az ember mesterségbeli képességéből adódó tudásnak 
(industria). A tehetség fontosabb, mint a mesterségbeli tudás - Natura 
prior est, quam Industria —, de a továbbiakban a latin humanitás 
poétikáiban megszokott elsőségbeli kérdés vitájáról’lemond, s annak 
részleteit nem ismerteti. Annyit azért megjegyez, hogy az ars szerepét nem 
lehet elvitatni, ugyanis az ifjak számára a költészet tanulmányozása erősíti 
meg a hajlamot, s ha ez elmarad, elveszítik bátorságukat (134.).

Szerdahely a természeti képesség jelenlétének fontosságát a 
szépművészetek (Artes Aestheticae) vonatkozásában már esztétikájában 

kifejtette, hol a genius meghatározását és jellemzőit is közölte, megadva 
azon tudományos munkákat, melyek e kérdéssel foglalkoztak.152 A generális 
poétikában így a műgond kérdésére helyezi a hangsúlyt, melynek feladata, 
hogy a műalkotás aprodesse mellett a delectare kitételének is megfeleljen. 
Ebben pedig a mű retorikus menetű megszerkesztése nyilvánul meg,

A hármas koncepcióra
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ugyanis költői anyag kell г. feltaláláshoz, a feltaláláshoz és az elrendezéshez 
szükség van a történetre, az ékesszóláshoz pedig a nyelvezetre — Materia 
Poetica opus est Inventionis, Fabula Inventionis, et Dispositionis, Dictio 
Eloquutionis (135.). Ezek mindegyikében a tehetségnek és a mesterségbeli 
tudásnak mindig összhangban kell lenniük. Akik oly balgák, hogy lenézik 
a mesterségbeli tudás (ars) előírásait, és kizárólag a tehetség (natura) és a 
lelkűiét (ingenium) erejével dicsekszenek, a mindenütt összhangzó, biztos, 
tiszta, művelt és világos költeményhez képest homályos, szaggatott és 
természetellenes művet fognak alkotni (134.). A Quintilianusra való 
hivatkozás a tehetség mellett a retorikában meghatározó szerepet játszó — 
s ezzel a humanitás alapfogalmává váló — képzés (Bildung) és a tudatos 
műszerkesztés szerepéről árulkodik Szerdahely szemléletében. A natura 
túlhangsúlyozása ugyanis a műalkotás létrehozásának alapelveit sérti, 
hiszen a költés - effmgere — nagyobb szerepet kap a feltárásnál — aperire 
-, a kitörés — rumpere — a felszabadításnál — solvere —, a vonszolás — 
trahere

4

■

a vezetésnél — ducere (Uo.). Szerdahely tehát a rétorikai 
hagyományban gyökerező szabálykialakítást és megtartást, valamint annak 
gyakorlati szerepét néhol fontosabbnak tartja a tehetségnél, természetesen 
azonban ezt az előbbiek értelmében nem hangoztatja. Csupán a hagyomány 
elvétől nem akar elvonatkoztatni: fogalmai ugyanis a rétorikából 
kölcsönzöttek, hiszen a művészi folyamatban a szabályhasználat kapcsán a 
meghallgatásnak, az olvasásnak, az elmélyülésnek, az írásnak, a kiadásnak 
és az utánzásnak — audiendi, legendi, meditandi, scribendi, emendandi et 
imitandi - a szerepéről beszél. Ezen fogalmak mindegyike megtalálható pl. 
az 1787-es Institutiones rétorikai részének a Prolegomena imitatióról szóló 
részében, hol annak elsajátítási módjai között említve ezen jellemzőket — 
lectio, meditatio, scriptio, emendatio — emeli ki.153

Mindezek igazolására a horatiusi költészetelmélet, valamint a rétorikus 

hagyomány
ihletettségétől kiváló költővé váló Hésziodoszról szóló történetet 
mendemondának minősíti, s Horatiusi idézve (AP 267-269.), a görög 
irodalom olvasásának hasznát emeli ki. Tehát a legkiválóbb költőket kell 
utánozni, s ebből a szempontból Vergiliust teljes mértékben utánzónak tartja 
-... exempla poetarum optimorum imitari student. Virgilius omnis imitator 
est (136.). Ugyanilyen fontos azonban a többi elem - meditatio, emendatio 
- megléte is. A fejezet célja tehát, hogy a következőkben a tehetség 
(natura) és a mesterségbeli tudás — műgond - (ars) összes olyan 
tulajdonságát (dotes) számba vegye, amelyek a költészethez szükségesek,

Cicero és Quintilianus - alapján a múzsák isteni
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és ugyanúgy velejáróivá válnak a jó költő jellemtulajdonságainak. 
Mindezeket hat pontban foglalja össze, melyek a következők: 1. A 
nagyszerű és gazdag szellem — MENS MAGNA ET PLENA; 2. Az eleven 
és éles tehetség - INGENIUM VELOX, ET ACUTUM; 3. Szenvedély, 
és valamiféle egészséges költői lelkesültség — OESTRUM, ET SANUS 
QUIDAM FUROR; 4. Élénk és bő fantázia - PHANTASIA VIVAX, ET 
COPIOSA; 5. Könnyed és lágy költői véna - VENA FACILIS, ET 

FLUIDA; 6. Jó ízlés - BONUS GUSTUS (136-137.).
Jánosi Béla ezen költői tulajdonságok felsorolásában közvetlen Sulzer 

hatását látja, ugyanis a német esztéta a Dichter címszó alatt hasonlóképpen 
fogalmazta meg a költői ismérveket.154

Szerdahely további célja, hogy megalkossa a tökéletes költő ideáját, 
amely tehát a natura és az ars harmonikus kettősségén alapszik. Hozzá is 
lát a témák kifejtéséhez, hol elsőként a költői szellemet vizsgálja.

Első rész (Sectio prima): A nagyszerű és gazdag szellem (MENS 
MAGNA, ET PLENA) — A költészet szellemiségét véve vizsgálat alá 
megállapítja, hogy az oly nagyszabású dolog, ami több mesterségbeli 
fogásból és tudásból áll össze — Magnum quiddam est Poesis, et pluribus 
ex artibus studiisque collectum (137.). A költészet kiterjedtségét már 
korábban megrajzolta, melyben szólt anyagának valós és mesés (Mundus 
verus et fabulosus) világáról, az emberi és az isteni dolgokra való 
kiterjedtségéről, valamint arról, hogy ábrázolásában az emberi 
cselekedeteket és a szép természetet utánozza. Jegyzetében utal arra, hogy 
ezekről az elemekről — pl. a szép természet vagy az esztétikai szép, a 
változatosság stb., melyek művészi-költői tulajdonságok - esztétikájában 
már értekezett, csakúgy, mint a költő egyetemes műveltségének 

(enküklopaideuton) szükségességéről, amely a filozófia, a történetírás, a 
mondák és a görög-római írók világának ismeretére terjed ki (138.).155 
Mindez a költői felsőbbrendűség (isteniség) velejárója, melyet azonban már 
Cicero is megkövetelt, legújabban pedig Gravina és Marmontel dolgozott 
ki.156
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A költőkkel szemben támasztott enciklopédikus tudásigény óhatatlanul 
magában hordozza a költői tévedések lehetőségét, melynek bemutatása 
jórészt ki is tölti a fejezetet. A téma nem ismeretlen a latin humanitás 
korábbi poétikáiban (Vossius, Masenius) sem, hol e kérdésnek általában 
külön fejezetet szenteltek, De poetarum erroribus címen.157 Ezekben a 
művekben a költői tévedések okát főként Arisztotelész alapján az 
utánzásban és a valószínűség helytelen értelmezésében, valamint a költő
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tudományos kérdésekbe való bonyolódásában keresték. Szerdahely az 
enciklopédikus ismeretanyag jegyében vonja kétségbe példájában Lucanus 
jártasságát Vergiliussal szemben, kinek helytelen utánzása és a tapasztlat 
hiánya a lucanusi Pharsaliában nevetséges dolgokat szült. A jó költő rW

megfigyelései alapján szellemiségének tudatában nem engedhet meg 
magának efféle tévedéseket (139-140.).158

Szerdahely Vergilius és Lucanus összehasonlítását annak 
figyelembevételével elemezte hosszan, hogy kifejezhesse akaratát arra 
vonatkozóan, hogy az ő egész alapelve és esztétikai doktrinája a 
természettől és annak törvényszerűségeitől nem térhet el, s ebből eredően 
hasonlítja össze a természetet a költői gondolkodással. Ezért három 
alapelvben kívánja összegezni az elmondottakat, melyek a következők: 1. 
A költőnek sok tudomány tárgyához kell értenie, s ezért szükséges, hogy 
kiművelt (eruditus) legyen. 2. Mivel az emberi cselekedetek képezik a 
költészet sajátos anyagát, ezért a költőnek az emberről szóló egész filozófiát 
kell ismernie. 3. Szükséges, hogy a költő tiszta erkölcsű és becsületes 
legyen. Ennek eszményképe Vergilius, kit krisztusi tisztaságú poétának 

nevez (141.).
Szerdahely megállapításai jobbára a quintilianusi követelményeken 

alapszanak, s a költőeszmény megalkotásában is követi a római 
szónoklattaníró értékítéletét.

-•VV

159

Második rész (Sectio secunda): Az eleven és éles tehetség 
(INGENIUM VELOX ET ACUTUM) - Szerdahely a téma megközelítését 
a reneszánsz kori poétikák — Lorenzo Valla és Scaliger — által az antik 
elmélet (Arisztotelész) alapján kidolgozott, a poézist az emberi cselekvésben 
rejlő teremtőerő megnyilvánulásának tekintő felfogása szellemében végzi el, 
és Scaligerre hivatkozva a költőt, aki létező és nem létező dolgokat jelenít 
meg, mintegy másik istenként alkotónak tartja (142.).160 Az esztétikában 
már megjelenített, s az antik anyagelvű filozófiában jelen lévő lehetséges 
világok (heterocosmus) elméletét a költői szövegvilágok megteremtéseként 
idézi fel megjegyzése, melynek az antik grammatikusok etimologizálása 
alapján megfogalmazott végkicsengése az, hogy a költők tehát teremtők és 
alkotók - Creatores, ac factores sunt Poetae (Uo.). A kijelentéshez fűzött 
jegyzet hosszan részletezi az elnevezés sokféleségét, bemutatja a latinoknál 
használatának változatosságát, a megnevezést azonban zavarónak tartja, 
mert a mindenható istenre és az emberekre is alkalmazható.161

A költőknek tehát termékeny, serény és éles értelemmel kell 
rendelkezniük ahhoz a sokféleséghez, amellyel gyönyörködtetnek és

. .
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tanítanak. Ehhez a legfőbb erény a változatosság (varietas), melyet a 
szépség első alapelveként — De varietate prima pülchri elementa - 
esztétikájában bőven kifejtett.162 A generális költészettanban a különféle 
részekben - inventio, dispositio, elocutio - megnyilvánuló változatosságot 
szemlélteti, mely a dolgok és a szereplők vonatkozásában, valamint az 
elrendezés és a nyelv viszonylatában jelenik meg (143-144.). A varietas 
elve működésének szemléltetéséhez költői példák is szükségesek — 
Szerdahely választása itt is Vergiliusra esik -, melyek gondolatmenete 
további részében a más költők utánzására vontkozó horatiusi tétel
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magyarázatához vezet. El kell vetni a szolgai utánzást (similem 
imitationem), hiszen az egyik helyen igen választékos szépség megjelenítése 
attól, hogy sokan alkalmazzák, eltorzul, és hitvánnyá válik. A költő az 
anyagát és a dolgok természetét vizsgálja meg saját szemével, 
műveltségével, éleslátásának birtokában gondosan vegye szemügyre, mélyen 
kutassa ki, alaposan derítse fel (144-145.). Ebből a szempontból 
rendezetlennek ítéli a keleti költőket, kik nem törődnek a pontossággal és 
az odafigyeléssel. Szerdahely racionális gondolkodásának pontos 
eszményeket kereső és leíró menetébe tehát nehezen fémek meg az effajta 
jelenségek, bár másutt elismerésre méltónak tartotta a keletiek poézisét. 
Kritikával szemléli Jób leírását a Leviathánról és Behemótról, melyek valós 
jelentéséről még mostanság is vitatkoznak (145.). A költői célt tekintve 
azonban elfogadhatónak ítéli, hiszen más szempontból egyébként fenséges 
ideát alkotott istenről és annak hatalmáról, másrészt pedig bemutatta az 
ember kisszerűségét és gyengeségét (Uo.).

Harmadik rész (Sectio tertia): A költői őrület (FUROR POETICUS) 
- Szerdahely költészettanának a szakirodalom által sokszor emlegetett 
fejezete valóban a maga szétszórtságában jelenik meg a latin humanitás 
poétikáiban, ha úgy tetszik a poétikák szélére szorítva, mégis 
szükségszerűen, és az antik irodalomtudomány meghatározottságának 
szellemében.163 A pesti esztétikaprofesszor sem mond a kérdésről túl sokat, 
mégis lényegi megfogalmazásának néhány elemére érdemes odafigyelnünk.

A költészet elméletében a furor-tan jelentőségét vizsgálva a 
szakirodalom Baumgarten szerepét erősíti meg abban, hogy újraértelmezi 
a furor tartalmát, szerepét és fontosságát. Jelentőségét a görög
enthusziaszmosz fogalmánál maradva Sulzer is hosszan fejtegette esztétikai 
lexikonában (Begeisterung címszó alatt), hol az emelkedett hatást - 
latinosán enthusiasmus vagy a mozgáserőhöz, vagy a lélek 
képzelőerejéhez köti, s a lelkesedés kettős funkcióját az érzésre és a
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képzeletre vonatkoztatja.164
A latin humanitás poétikáiban megjelenő furor-tanok bőven ismertetik 

a platóni ihletettségű, s az isteni megszállottságra vonatkozó ismérveket, 
bár a szabályok teremtette' normaképzés tudatában a költői elragadtatásra 
vonatkozó elméletet próbálják kordában tartani, s azt csupán a költői 
tehetség különös megnyilvánulásának tekinteni, melynek 
kinyilatkoztatásában Cicero is a segítségükre siet. Juvenciusnál mindez már 
a költő heves érzelmi kitöréseként jelenik meg, mint ahogy a római 
költészet nagyjainál (Vergilius) is megjelenik a fékezhetetlen harci illetve 
szerelmi furor.165

::x~;

Szerdahely célja, hogy a költői furort részben a lelki képességhez, 
azaz az érzelmekhez kösse, másrészt viszont a furor-tant eltávolítja az 
ihletettség önkívületi állapotát valló (főként) antik felfogástól, melyek az 
eksztázisirodalom irányába mutattak. A lélek ilyen fajtájú önmozgása 
ugyanis nehezen szabályozható, ezért a tudatos rendszerességbe, a 
szabályok világába nehezen illeszthető. Ebből a szempontból Szerdahely a 
már Arisztotelész óta ismeretes, mindenféle transzcendentalizmustól mentes 
ihletkoncepcióhoz áll közel.

Gondolatmenetében tehát elsőként a démokrítoszi-platóni 
költészetmegközelítésben alapvető szerepet játszó költői furor 
értelmezéséből indul ki, mely az ihletettség állapotában ennek a felfogásnak 
az értelmében mintegy égi tűzként ragadja el a költőt, érzi az őrületet, 
félisten (entheosz), és isteni erővel telik meg (146.).166 A görögök ezt 
oistronn.ak, a latinok fúróniák nevezték. Nem vak és értelmetlen őrület ez 
- szögezi le Szerdahely —, hiszen hogyan teljesítené akkor a költő a 
feladatát. Az ihlet pillanatában is világosnak kell lennie az értelemnek, 
működnie kell a költői hajlamnak, s a nagyság a lángolással legyen felérő. 
A mens és az ingenium szükséges tehát az ihletettség állapotához, ekkor 
szárnyalhat a költő, és önmagát folytonos felindultságban tarthatja (146- 
147.).

A költői furor eredetét tekintve elhatárolja azt a delphoi-dodonai 
jövendőmondók megszállottságától és extázisától, s a lélek különféle 
szenvedélyeivel — szeretet, gyűlölet, csüggedés, remény, vágy, félelem, 
öröm, szomorúság, szánalom, irigység, vetélkedés, harag (eddig a 
juvenciusi poétikából vett felsorolás), valamint ide sorolja az ízlést 
(aesthesim) és a szépművészetekre igen jellemző élénkséget (vivacitatem) 
- azonosítja. A következőkből azonban az derül ki, hogy Szerdahely a 
költői furor alatt a poéta intuitív érzelmi képességeit érti, hiszen a költő
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eltávolodva saját pillanatnyi kedélyállapotától szereplői lelkiségével 
azonosul, s így teremti meg alakjukat: Atreuszt ezért hevíti a gyűlölet, 
Ariadnét a szerelem, Philoktétészt a kín, Didót a kétségbeesés, Medeiát a 

harag stb. (147.).
Eszmefuttatásának ebben a részében az érzelmi azonosulás 

szolgálatába állított furor és a költői érzület hatását egészen a nemzeti 
karakterekig tágítja, Európa négy híres nemzetét - németek, franciák, 
olaszok, angolok — vizsgálva. A német költői és költészeti vérmérséklet 
sajátsága a tűz, a franciáé a szikra, mely ragyog és elenyészik, az olaszoké 
a vágy, az angoloké az elenyészés (148.). A lélek felindulásai, amelyből a 
költői őrület — furor poeticus — keletkezik, olyannyira indulatba 
hozhatnak, hogy az értelem a műből eltűnik. Ez már nem a költői indulat 
(furor), hanem egyenesen bolondság. A költőnek tehát nem kell mindig 
örjöngenie — Poetae non esse semper furendum -, hiszen szükség van 
lelke csendességére és vidámságára is. A heves érzelem járjon együtt a 
megfontolással. Végül a következő magasztos gondolatokkal fejezi be 
okfejtését: „Dum res ita deposcit, incalescat animus Poetae, plenusque Deo 
urgeatur, experiatur vacuum aera pennis non homini datis, viamque adfectet 
Olympo; videat quae nusquam sunt, immisceaturque Deorum charis, aut 
sacris in lucis versetur inter Nymphas Musasque ipse Musarum Sacerdos; 
arceat profanum vulgus, humilis et inertis iudicet tuta sectari, eat per alta 
feraturque velox mente nova: immortaliam quaeque humanam fortém 
superare videntur, grandioraque ore mortali canat - Amikor úgy kívánja 
a téma, a költő lelke hevüljön, és az istennel telve lelkesedjék, és az 
embernek meg nem adatott szárnyakkal szelje az üres levegőt, és törjön utat 
az Olümposzra; olyan dolgokat lásson, melyek elképzelhetetlenek, lépjen 
be az istenek karába, vagy mint a Múzsák papja, tündököljön szent fényben 
a nimfák és a Múzsák között; tartsa távol az avatatlan köznépet, ítélje el, 
hogy az alantas és a tudatlan biztonságra törekszik, járjon a magasban, és 
fogékony lelke röpítse: a halhatatlanságot és az emberfelettinek tűnő s 
nagyszerű dolgokat énekelje meg halandóként” (148-149.).

Az idézetben nem nehéz észrevennünk az antik klasszikus költők 
sorait és megfogalmazásait, melyeket Szerdahely itt ebben a formában 
tolmácsol.
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Negyedik rész (Sectio quarta): A könnyed, élénk és bőséges képzelőerő 
(PHANTASIA FACILIS, VIVAX, COPIOSA) - Szerdahely tételmondata 
ebben a fejezetben az, hogy a költészet anyja a képzelőerő — Phantasia est 
mater Poeticáé (149.). A költő és a pszichologikus jellegű képzelőerő
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szorosan összetartozó fogalmak, hiszen a fantázia elragad, és érzelmeket 
ébreszt.167 Szerdahely tehát a fantázia köré rajzolja a költők által teremtett 
mesés világot (mundus fabulosus), amely'a mitológiában, Phaedrusban, 
Miltonban, Heliodoruszban stb., valamint a szép természetben (natura 
puchra) testesül meg. A képzelőerő a költői megjelenítés fontos eszköze, 
amely nem csak a való világot, hanem a lehetséges és csodálatos dolgok 
szféráját is magába foglalja. Újra megismétli, hogy a képzelőerő 

segítségével a költő képes a semmiből számtalan dolgot megalkotni: et 
tamquam ex nihilo rés innumerabiles fingendo educit (150.). A költő legyen 

tehát eleven képzelőtehetségű (euphantasziotosz), aki a valóságnak 
megfelelően nagyszerűen talál ki dolgokat, szavakat és cselekedeteket 
(Uo.). Szerdahely szinte a mai pszichológiai tudományos állapotnak 
megfelelően különbséget tesz a fantáziálás, az álmodozás - amikor a lelki 
nyugalom és a hiú remények közepette mintegy ébren álmodva jönnek elő 
az álomképek — és a költői képzelőerő között, mely lelkünket csak addig 
tartja fogva, míg szükséges: a jövőbeli történések lehetőségét, vagy az 
elmúló dolgok tüneményeit villantja fel. Ezzel kapcsolatban idézi az angol 
Bacon szavait, ki a humán tudományok közül az értelem lehetőségeit 
tekintve a történelmet a visszaemlékezés, a költészetet a képzelőerő, a 
filozófiát pedig a gondolkodás tudományának tartotta: Tota poesis 
Phantasiae opus est (Uo.).168 A költői képzelőerőben rejlő képiség 
illusztrálására az Aeneis kedvelt viharjelenetét idézi fel, melyet Vergilius 
képzelőereje segítségével teremtett meg, s olyan kifejezéseket használt, 
melyek ezt a leírást páratlanná tették (151.).

Szerdahely ezzel át is tér a képszerűség problematikájára, s az 
esztétikában vázoltak szerint legfőbb erényeként a megértés könnyedségét, 
a megjelenítés elevenségét, a kigondolás és a cselekvés bőségének az 
esztétikum felöl megközelített magyarázatát szövi mondanivalójába. Ezeket 
a gondolatokat ott a facilitas, copia, vivacitas tartalmához rendelt 
eszmefuttatásokban találjuk.169 A képszerű megjelenítés példáit ismét az 
antikvitásból kölcsönzi - Ámor gyermek, Apollón lantot visel, 
Hümenaiosz fáklyát tart stb —, majd a példák sokasága után attól óv, 
nehogy a költői képzelőerő alkotásait felületesen és andalogva szemléljük, 
hiszen a költő nem fantazmagóriát alkot, hanem a képalkotást a természet 
törvényeinek szellemében végzi (152-153.). Mindezt Milton könyvének 
bemutatásával illusztrálja, ki nagy képzelőerővel rendelkezett, s csodás 
leírásokat készített; Thomson képei pedig még a valósághoz is közelebb 

állnak, mégis rendelkeznek az ábrázolás elevenségével. Arról, hogy melyik
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Gondolatmenete befejező részében Marmontel figyelmeztetésére 
hivatkozva arra utal, hogy a képzelőerő ne zavarjon meg más . magas 
művészi értéket, ami azt eredményezné, hogy a költő néha elhagyja 
önmagát, és azokat a személyeket ölti magára, akiket be kell mutatnia 
(154.). A költő tehát őrizze meg objektivitását, hiszen a beleélés kapcsán 
sérül tudatossága. A művészet ugyanis az efféle képzelőerőtől annyiban 
különbözik, amennyire a belső érzelmek a dolgoknak attól a benyomásától, 
amelyek az érzelmekben jelennek meg (Uo.). A költő feladata az, hogy 
bmutassa a helyzetet, mint pl. Homérosz az idős Priamoszt, ki fia 
holttestéért könyörög. Az ábrázolás módja — Priamosz Achillesz lába elé 
veti magát — a képzelőerő feladata. A lelkületet ugyanis a költő szavakkal 
nem képes kifejezni, de a súlyos helyzetben lévő embert és magatartását 
megfigyeli: ez a drámai költészet elengedhetetlen feltétele. Ebből ered, 
hogy a lélekállapot jól fejezi ki a jellemet, amit szavakkal nehéz 
megmutatni (154-155.).

Ötödik rész (Sectio quinta): A könnyed költői véna (VENA FLUIDA) 
- Szerdahely a téma kifejtését azzal az ovidiusi Tristiából vett közismert 
idézettel kezdi, melynek egy részletében a római költő arról számol be, 
hogy ajkára szinte önként jöttek a szavak, s bármit megénekelt, verssé 
vált.170 Ezzel a tehetségét és a poézisben való könnyed költői vénáját teszi 
közhírré.

Szerdahely így a költői véna elnevezés alatt a poétikai ékes beszédet 
— poetica eloquentia — érti, amelynek követelménye, hogy ne legyen 
egyeletlen, nehézkes és szaggatott, hanem természetes és folyékony (155.). 
Ennek ékes példája többek között Nesztor és Odüsszeusz beszéde. 
Mindezek eléréséhez képzett tehetségre (ingenio subacto) van szükség, 
melyet a gyakorlás — usus —, a meghallgatás — auditiö -, az olvasás — 
lectio - és az irodalom —litterae - biztosít, mondja Cicero.171 A költői 
ékesszólásban két hibától kell óvakodni: egyrészt a mesterkéltségtől 
(adfectatio), ami nem más, mint a téma feletti erőlködés, másrészt a 

bágyadtságtól (langvor). A mesterkéltség szükségképpen a témához nem illő 
beszédmódot eredményez, mert vagy dagályosak leszünk, mint Statius, 
vagy homályosak, mint Lucanus, vagy szűkszavúak, mint Silius (156.). A 
költészet bágyadtsága az erőtlenségben, valamint a lendület és a tűz 
hiányában mutatkozik meg. Minderről azonban részletesen értesülhetünk 
Scaliger munkájából.172

Hatodik rész (Sectio sexta): A jó ízlés (BONUS GUSTUS) —
; -
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Szerdahely általános poétikájának befejező része az Aesthetica utolsó előtti 
fejezetének (caput septimum) visszaköszönő témájával, a humanitás 
alapfogalmainak egyik jellemzőjével, a jó ízléssel foglalkozik.173 Az 
Aestheticát behatóan tárgyaló szakirodalom a mű címében is jelzett, s a jó 
ízlés tudományaként aposztrofált megközelítés kapcsán hosszan foglalkozott 
az ízléskategória kialakulásával, mely eredetileg inkább morális, nem pedig 
esztétikai fogalom volt.174 A graciáni ízléselméletben megtestesülő 
művészetideálhoz az ízlés által közvetített megismerésmód társult, melyet 
szellemi megkülönböztetóképességként foghatunk fel. Mivel a megismerés 
az érzékek által közvetített valósághoz járult, az ízléskategória áttevődött 
a művészi (érzéki-esztétikai) szép megismerésének viszonylatára, hol azt 
általában természetinek, s külön lelki képességnek tartották. Ennek 
fejlődésrajzát Nagy Endre részletesen kifejtette könyvében, elsősorban a 
francia, angol és német elméletet tekintve alapvetőnek, ahova Szerdahely 
elképzelési és gondolatai is beilleszthetők.175 Mint ismeretes, az egész mű 
az ízléstudományra épül ugyan, itt azonban csak az általános poétika 
néhány kérdésfelvetésének szempontjából a jelzett utolsó előtti fejezet - 
mely egyben összegzi is az egész esztétika gondolatmenetét — néhány 
fontosabb megállapítására szorítkozunk.

Az ízlésre épülő esztétikai rendszerbe ugyanúgy összegzésként kerül 
a jó ízlés megfogalmazása - Qui tandem Bonus Gustus? —, mint az 
általános költészetelméletbe. Az elméleti tudnivalók szempontjából 
mindenekelőtt megállapítja, hogy a jó ízlés (Bonus Gustus) a szép 
filozófiájából a szép mesterségek és tudományok elméletén és tanításán 
keresztül formálódik. Ez irányítja a geniusX, és helyesen tanít meg az 
utánzásra. Táplálja a szépérzést, és a jó cselekedetekhez vezet el.176 A 
neveléstől, az időtől, az erkölcsöktől és a kormányzási formáktól függ. 
Lépcsőfokai a kellemesség (<delicates) — mely azonnal közvetíti a kisebb 
szépséget és a bűnöket —, a nemes ízlés (Nobilis Gustus) és a befejezettség 
(perfectivum).177 Az ízlés és az erkölcsiség szorosan összefügg - Bonus 
Gustus ad Mores quoque conducit. Azt mondják, hogy olyan az emberek 
ízlése, amilyen az erkölcseik.178

Végül az ízlés változatosságának (varietas) lehetőségeit mutatja be, 
mely általában a helynek, az időnek, a népnek, a kornak a függvénye, és 

az emberek különbségeiből ered.179
A gyakorlati szempont oldaláról is szintén kiemelkedőnek véli a jó 

ízlés meglétét, hiszen a költő minden jótulajdonságát ennek kell 
kormányoznia (156.). A tehetség (ingenium) vak, különösen, ha nagyobb
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felindulás hajtja, a képzelőerő (phantasm) pedig, amely a képszerűség 
létrehozója a műben, ha magára hagyják, rémképeket teremt. A költői véna 
néha akkor árad meg, amikor nem kellene, s csak csörgedezik, amikor 
folyamra lenne szükség. Az egész költői működés elhibázott lesz, hacsak 
nem irányítja azt a jó ízlés — Tota Poesis érit vitiosa, nisi omnia Bono 
Gustu regamus (157.). A jó ízlés teremti meg tehát azt a 
harmóniarendszert, melyet az ideális költő a magáénak érezhet. Ugyanis a 
költői adományok, jótulajdonságok (dotes) kívánalma (és felemlítése) nem 
jelenti azt, hogy mindenki rendelkezik is a legteljesebb mértékben az 
értelemmel (mente), a tehetséggel (ingenio), a képzelőerővel (imaginandi 
vi), az ihletettséggel (furore) és a költői vénával (vena poetica), ugyanakkor 
még a kiváló érzékek és ízlés sem hiányzik belőle. Mindez a költészet 
számára egyfajta kettősséget jelent, melynek bemutatásában Homérosz és 
Vergilius kapcsán megjegyzi, hogy „Homérosz Vergiliust egyrészt az 
értelem nagyságában, másrészt a tehetség isteniségében, a képekben, a 
lelkületben és az ihletettségben is felülmúlta; de ugyanőt, a költészet atyját 
Vergilius túlszárnyalta az ízlés nemességében” (Uo.). Szerdahely 
megállapítása a latin humanitás ismeretanyagában megjelenő olyan 
irányzatosságra mutat rá, mely a két szerzőt mindig is a normaképzés és a 
jó ízlés mércéjének tekintette, ami egyaránt a görög kalokagathia felfogását 
és közvetítését volt hivatott szolgálni. Mindezt a pesti esztétikaprofesszor 
a következőképpen fogalmazta meg:„<nam si> Gustus ille Pulchri 
Bonique sensus est — az ízlés a szépnek és a jónak az érzete” (Uo.).

Szerdahely gondolatmenete további részében a jó ízlés által képviselt 
normateremtés alapján jut el a rétorikából ismert illendő - aptum, prepon

Az ebből keletkező hibák elkerülése 
érdekében néhány jótanácsot is helyénvalónak tart. Először: A költő vesse 
alá szigorúan magát önmaga és mások ítéletének. MintMarsziasz, bőrükkel 
bűnhődjenek azok, akik óvatlanul nekibátorodnak, és Apollón lantját 
avatatlan kézzel merészelik megszólaltatni. Másodszor. Akik rendelkeznek 
azokkal a költői tulajdonságokkal, melyet fentebb részletezett, azok a jó 
ízlés vezetésével válasszanak maguknak költői anyagot. A szövegbe 
beépített horatiusi idézet (AP 38-41.) ugyancsak erre figyelmeztet (159.). 
Ha már a költői jó ízlés kérdésénél tart, Quintilianus útmutatása alapján 
bemutatja a római költészet rövid értékelését is Enniustól Horatiusig (160.).

Megállapítja továbbá, hogy ugyanazon dolog nem tetszhet 
mindenkinek, és a költészet nem azonos mértékben szolgálja az emberi 
életet. Az anyagválasztásnál tehát ezen hallgatói érdekeket is figyelembe
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kell venni, és annak a gyarapodást kell szolgálnia. Ebből a szempontból 
értékeli többre a költészetet, mint a festészetet, mert az utóbbi csak 
gyönyörűséget nyújt, a költészet viszont az erkölcsök és az emberi élet 
ábrázolásával tanít is, az értelemre hat, nem csak az érzékekre, elfordítja 
a szívet és a lelket a rossztól, és dicső tettekre sarkall (161.). Minderről Du 

Bosnál részletesen olvashatunk.181 Harmadszor. A költő szárnyaljon, de 
csak oly mértékben, amennyire az illendőség (decorum) megengedi. Ne 
keverje össze a szentet a profánnal. Rút dolog pl. Venust a legszentebb 
Szüzanyának nevezni, vagy Krisztust a böjtben hegyi nimfákkal és erdei 
istenekkel kiszolgáltatni (162.).

Végül arról tesz említést, mennyi művet olvasott, mely alapul szolgált 
okfejtéseinek. A névsorban Buckhingam, Boileau, Vida és Pope szerepel, 
itt most egyéb forrásairól hallgat. Úgy érzi, célját teljesítette, hiszen a 
költészet értékét és természetét, és a költő kiváló jellemét igyekezett 
bemutatni, melyben a hagyomány és a kor szokásához való alkalmazkodás 
kettősségét emeli ki. Az általános poétika megírására pedig a költészet 
méltó helyének kijelölése vezette. Nem szégyenli, hogy nem titkolt célja 
inkább a visszariasztás, mint a rábeszélés, hiszen a szépművészetek sok 
emberséggel rendelkeznek, melyet az embernek születés sok oldalról 
determinál. A tehetségtelenség így annak csak kárára lehet. Befejező 
mondataiban tehát a költészet az emberség-emberiesség szolgálatába állított 
elhivatottsága szólal meg — totique humanitati prodesse —, melyről 
többször is hitet tett művében (163.).

6
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A magyar irodalomtörténet-írás szégyenletesnek tartott 
megfeledkezését Szerdahely e munkájáról (és más munkáiról) Margócsy 
István már kiigazította; rámutatott életművének ellentmondásosságára és 
értékeire, s végérvényesen megcáfolta azt az állítást, hogy művei a magyar 
irodalomra jóformán semmi hatást nem tettek.182 Az újabb szakirodalom 
igyekezett azt is megmutatni, hogy műveiben a kibontakozó megújítási
felzárkózási irányok jelen vannak, és munkássága jelentős nyitás volt a 
korszerű Európa felé; latin nyelvű munkáinak elméleti színvonalát a magyar 
nyelvű irodalomelméleti gondolkodás csak évtizedek múltán érte el. 
Szerdahely műveinek tematikájában, témavilágában már egy, másfél 
évtizeddel azelőtt fellelhetők azok a kérdések és esztétikai minőségek, 
nelyeket a magyar nyelvű elméleti irodalom az 1790-es években emel ki és 
vizsgál, valamint kutat problematikája után. Margócsy István 
tanulmányában példaként Péczeli József cikksorozatát említi a Mindenes

183
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Gyűjtemény évfolyamaiban, de a műfajelméleti gondolkodás és a 
verstechnikai részletek kidolgozottságát illetően szintén elsőségéről tehetünk 
említést.184 Mindez persze nem hathat egészen újdonságként, ha Szerdahely 
műveit a latin nyelvű humanitás igen sokszor iskolai használatra, s oktatási 
célra használt poétikai irodalmának folyamatába állítjuk, mely az antik és 
a reneszánsz kori elméleti irodalom eredményeit felhasználva, az oktatás 
nemzetköziségét (gondoljunk a protestantizmus mozgalmára vagy a 
jezsuiták működésére) alkalmazva kidolgozott rendszerrel működött. 
Magyarországon ennek a sajátságos oktatási folyamatokat tekintve, és a 
nyelvhaszálati oldalt, oly erős volt a hagyománya, amelytől Szerdahely sem 
függetleníthette önmagát, s helyzetéből adódóan úgy gondoljuk, nem is 
tudta volna. Ezért ennek a hagyománynak a jelenlétét felesleges számon 
kémünk, s a megújítási kísérletét, valamint a haladó tendenciák felé 
irányuló nyitását inkább erényként értelmezhetjük, mintsem valamiféle 
konzervativizmusként. A pesti esztétikaprofesszor azonban nem maradt meg 
a humanitás hagyományának újrafogalmazásánál, hanem figyelembe véve 
kora (főként német) elméletíróinak a művészet elméletében jelentkező úttörő 
godolkodását (Baumgarten esztétikája, s követői), beépítette azt a latin 
humanitás rendszerébe, s így esztétikája után - melynek forráselemzését 
Jánosi Béla pontosan elvégezte — megírta a latin humanitás minden eddigi 
generális költészettani rendszerénél kiforrottabb, teljesebb igényű, etikai és 
formai értelemben is megújított költészetelméletét. A latin nyelvű humanitás 
poétikaelméleti gondolkodásában kialakult módon építi újjá tehát az ókori 
és a reneszánsz, valamint kora modem esztétikáiban megfogalmazott 
poétikai elveket. Áttekintésének során annak lehettünk tanúi, hogy a 
francia, az angol és a német esztétikákban jórészt azok a problémák és 
témák jelennek meg, melyeket korábban a rétorizálódott, a latin humanitás 
rendszeréhez kötődő poétikaelmélet szintén felvetett. A modernebb, a 
poétika elméleti kérdéseivel foglalkozó munkák azonban már nem a rétorika 
alapján keresték a választ, hanem a filozófiai gondolkodás a 
művészetelméletre áttevődő programja alapján igyekeztek bemutatni a 
problémákat, s fogalmazták meg rendszerüket. Ettől függetlenül azonban 
a hagyományos elemek értékelődtek át, azokat értelmezték újra, valódi 
elméleti kérdésekké váltak, s esztétikai problémákká lényegültek. 
Szerdahely kora esztétikai tudományának gondolkodása alapján — az 
egyetemen betöltött funkciójából adódóan nyílt meg előtte a lehetőség, hogy 
elsőként írhasson a művészet elméletéről könyvet — kiadja általános 
művészetelméleti munkáját, az Aestheticát, mely azonban számos irodalmi
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,V példája ellenére sem jelentette a hagyományos értelemben vett 

költészetelmélet pótlását. Kora német gondolkodóit tekintve, ők már 
lemondanak arról, hogy az esztétika mellett külön általános poétikaelméletet 
dolgozzanak ki (pl. Eschenburg), s a művészet és a költészet (létréhozás, 
alkotás értelemben) általános, esztétikai igényű és jellegű kérdéseinek 
megválaszolása után a szorosabban vett irodalomesztétikát a műnemi-műfaji 
problémák, vagyis a poétikai rendszer vázolása jelenti. Szerdahely ebből a 
szempontból hagyományos módon a latin humanitás poétikáinak generális 
részét nem cseréli fel az esztétikával, nem ad a műnemi-műfaji kérdésekről 
részletes elméleti összefoglalót, beéri mindössze néhány szakirodalmi 
jellegű utalással, az nála azonban következetes tendencia, hogy az 
esztétikában vázolt és jellemzett fogalmak, fogalomleírások és más elemek 

visszaköszönnek generális poétikájában, és sokszor hivatkozik is arra, hogy 
ezt vagy azt a kérdéskört az Aestheticában már felvetette és körüljárta. 
Generális poétikájában tehát néhol ismétel, másutt viszont az elméleti 
fejtegetés mellett — ahogy ezt meg is ígéri — valóban az egyes 

kérdéskörök gyakorlati oldalát igyekszik körüljárni. Az Aestheticá egyes 
részeinek, problémaköreinek az Ars poetica generálisban való tudatos 
ismétlődését és gyakoriságát figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy azok 
a forrásfeltárások és hivatkozások, melyek bizonyítása kapcsán Szerdahelyt 
kompilátomak tartva munkáját részben leértékelték, másrészt viszont 
modern tájékozódását és tájékozottságát emelték ki, a generális 
költéczettanban is érvény esülnek. Ez a kettősség jellemzi tehát Szerdahely 
művét és egész munkásságát —, mely részben őt a kor modem 
gondolkodóihoz és gondolataihoz közelíti, másrészt viszont a latin 
humanitás nem elhanyagolható hagyományához. A latin nyelvhasználat — 
melynek kérdését és területeit korábban bemutattuk - óhatatlanul velejárója 
a latin műveltség és irodalom klasszikus ismeretének, vagyis annak a 

latinitásnak, mely feltételezi az antik tudatosságot és a humanitást. A 
németeknél — Szerdahely közvetlen korát tekintve - már csak Baumgarten 
kötődik a latin nyelvhasználathoz, Meier, Riedel és a többiek már 
anyanyelvűket használják. Ennek következménye, hogy a német nyelvű 
(akár kortársi jellegű) irodalom náluk már a legfőbb érték. Magyarországon 
azonban, a vázolt tendenciák függvényében a latin konzerválódik, az oktatás 
még igen sokáig Grigely József latin nyelvű könyveire támaszkodik, aminek 
sajátos következményei lesznek, s Verseghy Ferenc a nemzeti nyelvű 
irodalom újabb nekilendülési időszakában (Kazinczy-korszak) szintén deák 
nyelven írja meg a latin humanitáshoz kötődő, s ebből kinövőén szintetikus
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igényű Analyticáját. A latin nyelvhasználat azonban óhatatlanul magában 
hordozza és magával hozza azt, hogy a (szép)irodalmi hivatkozások az 
amúgy is felértékelt antik műveltséganyag példatárából kerüljenek ki. Nincs 
ez másként Szerdahelynél sem, ki a latinitást annyira a magáénak érzi, 
hogy művében, műveiben sokszor előforduló nyelvi fordulatként — latin 
nyelvű művekről lévén szó — gyakran használja a nálunk (apud nos) 
kifejezést. Ennek ellenére sem mond le az angol, francia, német és magyar 
irodalom régebbi és kortársi műveinek említéséről, melyek hiányát 
Verseghynél (különösen a hazai művek mellőzését) szinte bűnnek tartják.

Mindez tehát Szerdahely művének értékét és jelentőségét emeli, mely 
- ha a befogadás közvetlenségéről lehet is vitatkozni - közvetetten (és 
akaratlanul) ott élt a különböző korok írónemezedékeinek tudatában, hiszen 
Grigely József művének jónéhány vonatkozását beépítette 
poétikatankönyvébe, jegyzeteiben szólt az irodalom problematikus 
kérdéseiről; így tehát Szerdahely gondolatai és megfogalmazásai egészen 
a reformkor irodalomtudatáig hatoltak (és hatottak). Közvetlenül azonban 

az Ars poetica generalis című műnek ennél persze kisebb szerep jutott, 
jelentőségét azonban mégsem vitathatjuk el kora irodalomelméletének 
vonatkozásában. Vizsgálatunkban még műfajelméleti írásai hatásának 
jelentőségével is megismerkedünk, melyek ugyancsak megkerülhetetlenek 

a latin nyelvű humanitás poétikájának rendszerében.
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A latin nyelvű humanitás általános költészettani munkáit áttekintve 
ezen munka keretei között már nem térhetünk ki az ezekben az 
összefoglalókban elengedhetetlen műfaji részek tárgyalására, melyek 

áttekintése teheti teljessé a latin humanitás rendszerét. Ezért e munkát nem 

tekinthetjük befejezettnek, de áttekintésünkkel igyekeztünk összefoglaló 
képet adni a költészettanok általános részeiről, melynek elemeit 
elengedhetetlennek tartjuk a további, már a műnemi-műfaji kérdéseket 
áttekintő fejezetekhez. Az alábbi összefoglalóban a munka további irányait 
kívánjuk meghatározni, melynek egyes fejezetei már elkészültek, s esetleg 
publikációs anyagként szolgálhatnak, de szándékunkban áll a latin 
humanitás teljes műfaji rendszerét áttekintő munka elkészítése is. További 
meggondolásainkat tehát az alábbi vázlatban összegezhetjük.

*

A latin humanitás poétikai rendszere természetesen túlmutatott az 
általános köitészetelméleti elvek megfogalmazásán, sőt, annak az csak 
kisebbik részét jelentette, s gerincét valójában a műfajelmélet alkotta. A 
műfajok tana hatolt el a gyakorlati költészet azon mélységeihez, mely a 
költői praxist az ízlés szempontjából is meghatározta. Ennek alapján 
tehetünk különbséget a latin humanitás poétikájának ízléstudatán belül a 
studia humanitatis iskolás költői gyakorlatában jelentkező versgyakorlatok 
— melyek egyaránt hordozhattak barokkos vagy klasszicizáló ízlésirányzatot 
—, valamint az érett humanitáshoz tartozó poézis között, melyet szintén 
igyekeztek hozzáidomítani a korizléshez, az antikvitás klasszikusainak 
imitatiója, valamint a versszövegek reminiszcenciái azonban a klasszicizáló 
ízléshez köti vers világukat. A humanitás poétikájához tartozó érett költői 
gyakorlatról nehéz egységes képet kialakítani, hiszen a nemzeti identitást 
célzó jezsuita eposzirodalomtól, a didaktikus célzatú iskoladrámákon 
keresztül a barokkos tudóskodó, alkalmi jellegű versköltészetig terjed. 
Ennélfogva a poétikákban megfogalmazott műfajelméletek bemutatásánál
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1a gyakorlati oldal néhány jellemzőjére is ki kell majd térnünk
Elsődleges célunk azonban majd a továbbiakban a műfajelméleti 

kérdések áttekintése s a latin humanitás poétikáiban megfogalmazott műfaji 
rendszerek és műfajkérdések leírása, melyhez szorosan kapcsolódnak a 
poézis belső felosztását elvégző felosztási elvek — De divisione poematum 
— , melyek tulajdonképpen a műnem kérdésével foglalkoznak. Ezek Platón, 
Arisztotelész és Diomédész felosztási elveire vezethetők vissza 
többségében, melyeken azonban a 18. századi elméleti (esztétikai) fejlődés 
hatására kisebb-nagyobb módosításokat hajtottak végre. Ennek német 
gyakorlatát elemezte R. Scherpe, tanulságos azonban a valóban 
meghatározó angol, francia és német elmélet mellett a latin humanitáshoz 
kötődő poétikák felosztási elveit, majd az új hatások alatt továbbfejlődésük 

irányát is figyelembe vennünk.2
Ezeknek a poétikáknak a beosztási és felosztási gyakorlatát 

nagymértékben a tekintélyelv befolyásolta, és az a gyakorlati szempontú 
hasznosságelv, mellyel a humanitás megfelelő stúdiumához és szemléletéhez 
illeszkedhettek. Ezért - a későbbiekben bemutatandó felosztási elveknek 
megfelelően — az eposz, mint a műfajok legtekintélyesebbike került a 
felosztás élére, s köré építették ki a más, narratív jellegű műfajokat, bár 
sokszor az arisztotelészi mixtum-elvet (a költő maga beszél és mást is 
megszólaltat) érvényesítve önállóan tárgyalták, s a narratív jelleghez más 
műfajok kerültek, s néhol még a lírát is ott találjuk. Ennek alakulását 
igyekszünk majd bemutatni. A modernebb rendszereket és felosztási elveket 
figyelembe vevő Szerdahely György Poesis narratívabban azonban már a 
teljesebb rendszerszerűség megteremtésének lehetünk tanúi, hol helyet kap 
a regény elmélet, valamint a mese és a pásztorköltészet, de rendszerbe kerül 
az eposz is.

A latin nyelvű humanitás műfajokat tárgyaló poétikaelméleti 
könyveinek legtekintélyesebb részét a drámaelmélet jelentette. Ennek igen 
részletes kidolgozására az arisztotelészi Poétika is ösztönözte az 
elméletírókat, hiszen a Filozófusnál a dráma köztudottan igen fontos 
morális hatása mellett a költészetelmélet leginkább áttekintett műneme a 
maga sajátos műfajaival. Vossius ugyancsak nagy teret szentelt e 
műnemnek poétikájában, s tanulságos lesz az itt tárgyalt műfajok 
besorolhatóságának kérdése is. Szerdahely egész könyvet szentelt a dráma 
bemutatásának — Poesis Dramatica -, gyakorlati oldalról azonban az 
iskolai színjátékok fontosságából és kitüntetett szerepéből adódóan a 
kéziratos Dramatopoeia compendiosa című művet sem lesz érdektelen
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áttekinteni.3

Е két nagy rendszer mellé változatos formában illesztették be az ún. 
lírai műfajokat, melyeket azonban legtöbbször csak a maradékelv alapján 
tárgyaltak, és a kisebb költői műfajok néven kerültek be a poétikákba. 
Néhol ezekben a munkákban a kifejezetten lírai műfajoknak tartott 
alkotások fejezetével is találkozunk, itt azonban általában csak a különféle 
ódaformák bemutatására kerül sor. Szerdahelynek erről a műnemről nem 
készült el az összefoglalója, Grigely József rendszerét pedig már 
bemutattuk.4 Mégsem lesz haszontalan a latin nyelvű költői gyakorlatból 
kiindulva, s az eddigi szakirodalom eredményeit felhasználva a „kisebb 
műfaj ok’’-ként bemutatott költemények általános elméletének és 
problematikájának az áttekintése, melyekről nem feledkeztek meg a latin 
nyelvű humanitás poétikái sem.

A „kisebb műfajok” rendszere kapcsán vetődnek fel olyan stilisztikai
verstani kérdések, melyek szorosan összefüggtek a latin humanitás oktatási 
rendszerének egészével. Ezért sokszor részben a grammatikák, másrészt 
pedig a rétorikák függelékeiként jelentek meg, de a poétikai kompendiumok 
részeiként való megjelenésükre is találunk példát. Rendszerük kidolgozott 
és szerteágazó, melyek mind elméleti, mind gyakorlati oldalról 
befolyásolták a latin humanitás lényegi oldalát, ti. az antik műveltség 
gyakorlatként való megjelenését és életelvként való elfogadását. Mindezek 
összefoglalóját függelékként kívánjuk az általános részhez kapcsolni.

Az oktatási rendszerről lassan leváló, s önálló tudományos jelleget öltő 
esztétikák világában a latin humanitás antikvitásképe már mint az abszolút 
humanitás — emberiesség - szolgálatába állított műveltségeszményként fog 
megjelenni (pl. Schedius Lajosnál). A latin nyelvi ideál lassú 
visszaszorulásával és elhalásával szemben ezek a művek nyelvükben és 
anyagukban is megőrzik a humanitás eszményét, mely azonban feloldódik 
a nemzeti nyelvű irodalom világában, másrészt azonban befolyásolja azt 
eszményeivel, s hagyományos struktúráltságával, mely szemléleti oldalról 
a grammatizáltság és a rétorizáltság tudatosságában él tovább. Mindezzel 
már a magyar nyelvű elméleti irodalom és poétikai praxis megközelítéséhez 
érkezünk, melynek a humanitás — sok alakváltó formájában — szintén 

meghatározója maradt.

■ Г'*-
■ -

A latin nyelvű humanitás elméleti poétikai műveinek további vizsgálata 
a fenti argumentum figyelembevételével a következő 

tartalomjegyzékszerű vázlatban fogható meg azzal a kitétellel, hogy még
így
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ehhez a munkához kívánjuk majd csatolni appendixként a stilisztikai- 
verstani összefoglalók bemutatását, valamint fordításunkban Szerdahely 
általános költészetelméleti munkájának kis részletét.

i

I. MŰNEMI RENDSZEREK ÉS MŰFAJOK A LATIN NYELVŰ 
KÖLTÉSZETELMÉLETI MUNKÁKBAN

I. Az eposz és a narratív műfajok - Szerdahely György Poesis 
Narrativája 

А/ Az eposz elmélete
В/ A regényelmélet és a regény körüli vita .
С/ Egyéb narratív műfajok \

\

2. A dráma — Szerdahely Ars dramaticája 
А/ A drámáról általában 
В/ A tragédia
С/ A komédia és a zenei dráma
(.Appendix I.: Az iskolai színjáték és a színjátszás)

3. A „kisebb költői műfajok” világa 
А/ A líráról általában 
В/ Az óda elmélete és formái 
С/ Egyéb műfajok 

Az elégia 
Az epigramma 

Az episztola 
Az ekloga
Az alkalmi költemények

(Appendix II.: A latin nyelvű költői gyakorlatról)

III. A LATIN HUMANITÁS ÉS AZ ESZTÉTIKÁK VILÁGA

IV. BEFEJEZÉS: HUMANITÁS ÉS NEMZETI IRODALOM

(Appendix III.: Fejezetek Szerdahely gyakorlati poétikáiból)

X
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A latin humanitás poétikáinak műfaji világa számos gyakorlati kérdés -Mf.

megválaszolásának lehetőségét is kínálja, de ettől a magyar nyelvű elméleti 
gondolkodás sem függetleníthette önmagát, így részévé vált (s az is maradt) 
a gyakorlati poézisnek is. Ezen művek további vizsgálata tehát a

század

.'C?\

lényegfeltárás újabb lehetőségéhez vezethet 
irodalomtudatának megítélésében.

a 18-19.
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ADr = Ars dramacica \
APG = Ars poetica generalis

.. ЙBp. = Budapest
c. = című
cap. = caput, „fejezet”
EPhK = Egyetemes Philológiai Közlöny
FK = Filológiai Közlöny
ford. = fordította
h.n. = hely nélkül
It = Irodalomtörténet
ItK = Irodalomtörténeti Közlemények
IRIS = Irodalomismeret
k. = kötet
l. = lásd
lib. = liber, „könyv”
Od. = odae, „ódák”, „versek” 
p. = pagina, „lap”
R.M.P.E. = Régi Magyar Prózai Emlékek
szerk. = szerkesztette
uo. = ugyanott
uő. = ugyanó
vö. = vesd össze
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PROOEMIUM
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1 Ezt a szerepet tölti be pl. Bán Imre kismonográfiája, 1. BÁN Imre, 1971.
2 L. Szauder József tanulmányait, SZAUDER József, 1980. 36-57.Az iskolás 

klasszicizmus, 73-109. Sententia és pictura (A fiatal Csokonai verstípusairól), és uő. 
1970. 92-123. A klasszicizmus kérdései és a klasszicizmus a felvilágosodás magyar 
irodalmában.

3 SZÖRÉNYI László, 1993.
4 L. SZÖRÉNYI László, 1989. 29-36. A Hymnus helye a magyar és a világirodalomban.

&

I. A GÖRÖG PAIDEIA ÉS A LATIN HUMANITÁS ETIKÁJA A 17- 
18. SZÁZAD ÉS A FELVILÁGOSODÁS ÉRTÉKRENDSZERÉBEN

1. A paideia és a humanitás — görög és római embereszmény
.

1 TÚRÓCZI-TROSTLER József, 1961. 147. L. a Nosce te ipsum c. tanulmányt.
2 FRIEDELL, Egon, 1992. 154., 158. L. Az ókor feltalálása c. részt.
3 PRÓTAGORASZ, 1993. 13. L. még JAEGER, Wemer, 1934. 364-368.
4 HELLER Ágnes, 1966. 30.
5 VISY József, 1943. 39.
6 Uő. uo. 42-48.
7 Erről összefoglalóan 1. PAIS István, 1982. 250-284.
8 VISY József, 1943. 59.
9 Uő. uo. 76-77.

10 Az önszeretet filozófiai hatásáról a 18. sz. vonatkozásában!. TÓTH Sándor, 1991. 37-

1=

|

38.
L. FRIEDELL, Egon, 1992. 158-160.
A platóm filozófiai-esztétikai hatást vizsgáló gazdag szakirodalomból az antikvitásra 
vonatkozóanl. VISY József 1943.49-60., a reneszánsz szemléletére gyakorolt hatásáról
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pedig KRISTELLER, Paul-Oskar, 1979. 74-107.

13 L. TÚRÓCZI-TROSTLER József, 1961. 166-219. Keresmény Seneca c. tanulmány.
14 L. UNGVÁRNÉMETI TÓTH LÁSZLÓ, 1816. 95-100., a Sennovicz Mátyás úrhoz c. 

verse. Erről TÓTH Sándor, 1991. 35-36.
15 L. BÍRÓ FERENC, 1976., s mű bevezetését, Vázlat а XVIII. század közepének hazai 

erkölcstani irodalmából, 4-20., valamint uő., 1994. sok vonatkozásban.
16 L. VISY József, 1943. 10-13. Hogyan közelíthető meg fejtegetésünkben az ókori 

embereszmény és a paideia-gondolat.
17 GYÖRKÖSSY-KAPITÁNFFY-TEGYEY, 1990. ógörög szótárában 776.
18 VISY József, 1943., különösen 91-99.
19 Uő. uo. 91.
20 Uő. uo. 92.
21 Uő. uo. 92-93. ■
22 LOSZEV, A.F. - SESZTAKOV, V.P., 1982. 108. L. A kalokagathia címszót.
23 VISY József, 1943. 84-89.
24 Uő. uo. 72.
25 ADAMIK Tamás, 1993. 84.
26 ADAMIK Tamás, 1994., 1. a Cicero filozófiai művei c. részt 27-31., valamint LESSI 

Viktor, 1967., Cicero filozófiai müveiből, Bevezetés, 5-27. sok vonatkozásban.
27 L. a magyarországi latin szótárakban közölt jelentésköröket.

FINÁLY Henrik, 1884. 918., valamint HARMATTA János-BORONKAI Iván, 1993. 
295.

28 L. MARÓTI Egon, 1994. 177., az OMNIS HUMANITÁS c. tanulmány szakirodalmi 
utalásait: REITZENSTEIN, Richard, 1907., valamint PERL, Gustav, 1973. 49-65., 
KLINGER, F., 1947. és TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, 1960. 77-107.

29 GELLIUS, Aulus, 1905. 209.
30 CICERO, Tullius, 1987. 114-115.
31 A műfordítók általában a humanitást az .emberiesség’ kifejezéssel adják vissza. Vö. 

INCZE József, 1902., valamint LÁNG Nándor-SZŐKE Adolf, 1907.
32 CICERO, Tullius, 1979. 8., 10. A magyar fordításra vonatkozóan 1. CICERO, 1987. 

85., 84.
33 GELLIUS, Aulus, 1905. XX. A fogalmak kiemelése a humanitás lényegi elemeire 

világít rá.
34 SZERDAHELY György, 1784.
35 BARCSAY Ábrahám, 1982. 213. Vö. SZŐKE György, 1974. 765-781.

!.?S;
•••*•: .

V

\

2. Latinitas, humanitás, eloquentia és az iskolai oktatás

l HAVAS László, 1993. 9., 1. Az antik Róma szellemi öröksége a 17. századi magyar 
prózafordításokban c. tanulmányt a Római szerzők 17. századi magyar fordításai c. 
kötetben, 9-32.
Vö. KECSKEMÉTI Gábor, 1993., Az iskolai gyakorlat és a 17. századi magyar 
prózafordítások c. tanulmányával a Római szerzők 17. századi magyar fordításai c. 
kötetből.
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97 L..BÁN Imre, 1971. 62-78., különösen 69. KAZINCZY Ferenc, 1960. 34.
98 BÁN Imre, 1971. 64.
99 L. GRIGELY József, 1807., 1808/a-b. Vö. TÓTH Sándor, 1994.

100 Róluk az alábbi tanulmányokat forgattuk: SZÖRÉNYI László, 1993. 107-110. Szeged 
szittya születése (Fiala Jakab), TÉGLÁSY Imre, 1978. 195-204. A hungarus-tudat 
kifejlődése Fiala Jakab ZSzegedis’ című epyllionjában, FRIEDREICH Endre, 1903. 
Halápy Konstantin emlékezete, -JELENÍTS István, 1969. 176-193. A latin nyelvű 
epigramma tizennyolcadik századbeli piaristák költői gyakorlatában.

101 MÉSZÁROS István, 1981./b 218.
102 Uő. uo. 218.
103 Uő. uo. 225.
104 Uő. uo. 311.
105 Uő. uo. 351-352.
106 Uő. uo. 533-542.
107 Uő. uo. 533-542.
108 Uő. uo. 332-347. Vö. BÁN Imre, 1959.
109 Uő. uo. 359. L. még SZELÉNYI Ödön, 1917.
110 MÉSZÁROS István, 1981./b 367.
111 BÁN Imre, 1971. 15.
112 BARTÓK István, 1991. 13.
113 BARTÓK István, 1992. 203-221.
114 BÁN Imre, 1971. 46-50.
115 Uő. uo. 23.
116 L. BÁN Imre, 1976. 215-229. Losontzi István poétikája és a kései magyar barokk 

költészet c. tanulmányt.
117 MORTIER, Roland, 1983.272. L. A francia filozófusok és a köznevelés c. tanulmányt.
118 Uő. uo. 277.
119 Uő. uo.278.
120 MÉSZÁROS István, 1981 ./b 617.
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О121 A pietízmus történetéről 1. SZENT-IYÁNYI Béla, 1936.
122 Bővebben 1. DÜMMERTH Dezső, 1961. és BORZSÁK István, 1955. L. még KORNIS 

Gyula, 1927. П. 219-243.
123 Vö. DÜMMERTH Dezső, 1961.352.
124 MÉSZÁROS István, 1961/b 619.
125 VILÁGIRODALMI LEXIKON, 1975. 4.k. 666-667.1. a humanizmus címszót.
126 A neoklasszicizmus kérdéséről I. pl. PÁL József, 1988. és SÁRKÖZY Péter, 1988. sok 

vonatkozásban.
127 KRISTELLER, Paul-Oskar, 1979. 14-15.
128 RATHMANN János, 1983. 82-83. L. még KORNIS Gyula, 1927. II. 223-226.
129 HERDERS Werke, 1989. 263. és HERDER, J.G., 1978. 474.
130 KANT, Immanuel, 1980. 77.
131 RATHMANN János, 1983. 89.
132 L. PUKÁNSZKY Béla, 1918.
133 MÉSZÁROS István, 1981/b 460.
134 BAJTAY Antal, 1752. Systema studiorumpro gymnasiis Scholarum Piarum, CÖRVER 

János, 1757. Methodus instruendae juventutis apud Scholas Pias. L. TAKÁTS Sándor, 
1891. 35-72.

135 Vö. KOSÁRY Domokos, 1983., KORNIS Gyula, 1927. I. 3-36.
136 TAKÁTS Sándor, 1891. 65.
137 KOSÁRY Domokos, 1983. 421. Vö. BALÁZS János, 1980. 15-23.
138 Az 1777-i Ratio Educations, MÉSZÁROS István, 1981., SZEKFŰ Gyula, 1926. 13.
139 MÉSZÁROS István, 1981/b 621.
140 BALÁZS János, 1980. 15-16.
141 Uő. uo. 16-17.
142 Az 1777-i Ratio Educations, MÉSZÁROS István, 1981. 114.
143 Uo. 122-123.
144 KOSÁRY Domokos, 1983. 422.
145 BALÁZS János, 1980. 9.
146 Vö. MÉREY Gyula-VÖRÖS Károly, 1980. 70-74. Magyarország története 1790-1848, 

és KOSÁRY Domokos, 1983. 275-283.^
147 Az 1806. évi Ratio Educations, MÉSZÁROS István, 1981. 232.
148 L. uo. 40.§, 242. KORNIS Gyula, 1927. I. 179-240.
149 L. MÉSZÁROS István, 1987-88. 674-707.
150 Az 1806. évi Ratio Educations, MÉSZÁROS István, 1981. 245.
151 L. uo. 74.§, 257.
152 Uo. 326.
153 BACKER-SOMMERVOGEL, 1895. IV. 830-859.
154 GRIGELY József, 1807., 1808/a-b
155 L. VÍGH Árpád, 1981. 90.
156 Vö. HORVÁTH Károly, 1968. 54-139. A szakirodalmi utalásban említett Juvencius 

helyett célszerűbb Grigely József tankönyveit számításba venni.
157 JÁNOSI Béla, 1916. 12-13., DÜMMERTH Dezső, 1961. 353.
158 SZELÉNYI Ödön, 1917. 117., és KORNIS Gyula, 1927.1. 310-363.
159 Uő. uo. 119.

í«
rSr-.
-s

" •
■ ьч'т

■

257

у:.



‘

. > -
Г; ÁT-С/. |г

?ШМ£-,'-::
ЩЯ:, -

160 U5. ио. 120.
U6. ио. 120.
Vö. FRIED István, 1990. „... törpe növény a cedrusos erdőn" — Kis János 1814-15-ös 
verseskötete —, 169-171., különösen 167.
KÖLCSEY Ferenc, 1975. 527-529.
Uő. uo. 474.
PÁPAY Sámuel, 1808. 25.

161
■■162
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I:. A LATIN NYELVŰ HUMANITÁS POÉTIKAI SZEMLÉLETE 
ÉS ÁLTALÁNOS KÖLTÉSZETELMÉLETE

1. Stíluskérdések és a latin humanitás. A grammatikai és a retorikai 
hagyomány, valamint az antik és neolatin minta a poétika rendszerében

A gondolatmenet vonatkozásában!. CSETRI Lajos, 1990. 112.
TÁRNÁI Andor, 1969. 67-82. és uő. 1981. 188-195.
L. az argumentum célkitűzését.
SZAUDER József, 1970. 92-123. és 1980. 36-109.
SZAUDER József, 1980.75-79.
Jó példa erre Csokonai életműve. Vö. JUHÁSZ Géza, 1977. 83-110.
BETHLEN Miklós Önéletírása, 1955. I. 146.
BÁN Imre, 1976. 216. és SZILÁGYI Ferenc, 1975. 342.
SZILÁGYI Ferenc, 1975. 342.
SZAUDER József, 1980. 47.
KÖLCSEY Ferenc, 1960. III. 5C6-507. Idézi SZILÁGYI Ferenc, 1975. 343.
L. SZAUDER József, 1980. 49-53.
CSETRI Lajos, 1990. 287-290. Ungvárnémeti Tóth László Pindar ősz-tanulmány a, és 
TÓTH Sándor, 1988.
Vö. SZAUDER József, 1980. 108.
Uő. 1970. 98-99.
TÁRNÁI Andor, 1981. 192.
L. SZÖRÉNYI László több tanulmányát, pl. 1985.,1991. stb.
ARANY János, 1981.458.
Számos utalást taiálunk erre KAZINCZY levelezésében. L. VÁCZY János, 1890-1911. 
pl. XII. 301.
DÁVIDHÁZI Péter, 1992. 323.
OPITZ, Martin, 1882. 12-13. SZAJBÉLY Mihály, 1985. 24.
L. GRIGELY József poétikatankönyvét, 1807. Vö. TÓTH Sándor, 1994.
SZAUDER József, 1980. 57-73. és SÁRKÖZY Péter, 1988. 76-79.
Itt ugyancsak SZÖRÉNYI László több dolgozatára utalhatunk, vö. a 17. jegyzettel. 
SZATHMÁRY István, 1968. 56.
Vö. MÉSZÁROS István, 1981/b 24.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
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QUINTILIANUS, M. Fabius, 1913. 136., SZILI József, 1986. 353-355. 
JAKOBSON, Roman, 1969. 230.
SKLOVSZKU, Viktor, 1973. 240.
L. HORVÁTH Iván, 1972. 290-305.
L. HORVÁTH Iván-VERES András, 1980. Ismétlődés a művészetben c. tanulmánykötet 
több tanulmányát. Pl. AUSTERLITZ, Robert, Szabad gondolattársítások általában az 
ismétlődésről, avagy Repetitio matrix stúdiósa, 7-16.
TÚRÓCZY-TROSTLER József, 1961. I. 18.
VICTORINUS, Marius, 1874. VI. 188., TÚRÓCZY-TROSTLER József, 1961. 25. 
Uő. uo. 26.
Uő. uo. 24., SZATHMÁRY István, 1968. 86-112.
GRIGELY Józsefről 1. TÓTH Sándor, 1994.
GRIGELY József, /1807/ 1832. Pars IV. II.
Uő. uo. Praefatio VI.
Uő. uo. Praefatio IX.
Uő. uo. 1-51.
QUINTILIANUS, M. Fabius, 1913. 66-73., 88-98.
A castitas és a puritas elnevezés egyaránt előfordul.
GRIGELY József, 1832.53.
QUINTILIANUS, 1913. 74. (I.V.). Vö. LAUSBERG, Heinrich, 1960. 257-258. 
GRIGELY József, 1832. 54., QUINTILIANUS, 1913. 75.
QUINTILIANUS, 1913. 80-88., GRIGELY József, 1832. 85-90. Definíciója így 
hangzik: Quid Soloecismus? Est peccatum quodvis contra Leges Grammaticas, cum 
nempe aut constructione, aut rectione, aut collocatione partium orationis aberratur a 
regulás Grammaticis.
GRIGELY József, 1832. 90-93.
Uő. uo. 90-92.
QUINTILIANUS, 1913. II. 323.
TÚRÓCZY-TROSTLER József, 1961. 18.
GRIGELY József, 1832. 136.
Uő. uo. 178.
Uő. uo. 225.
Uő. uo. 233-234.
Uő. uo. 262.
Uő. uo. 285.
Ezek mindegyikét megtaláljuk a rétorikai figuráknál. L. alább a Grigely retorikáját 
bemutató részt.
GRIGELY József, 1832. 295.
Uő. uo. 298.
LAUSBERG, Heinrich, 1973. 458-460.
GRIGELY József, 1832. 311.
V. KOVÁCS Sándor, 1987. 259. Humanista levelek, levélíró humanisták 
CICERO, 1987. 456. Ad familiäres, II/4., GRIGELY József, 1832. 320.
CICERO, 1987. 456.
GRIGELY József, 1832. 325.
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66 Uő. uo. 352.
Uő. uo. 357-362.IÄ-' 67

68 SZENTHE Pál, 1792., MEZEI Márta, 1994. 128.
69 GRIGELY József, 1832. 363.
70 Uő. uo. 365-367.
71 SZAUDER József, 1980. 48.,52., pl. Báród Szabó Dávid Faludi Ferenc szövegeit is 

felhasználta. A kérdés újabb megközelítését 1. SZAJBÉLY Mihály, 1996. 318-319. 
Költészet és próza viszonya Csokonai Vitéz poétikájában és szépírói kísérleteiben.

72 L. MARGÓCSY István, 1987/88. 539-581., TERHES Sámuel, 1816. Tükröcske, Eggy 
Fitzkó-poéta számára. Első darab azon esetre, ha a Fitzkó nem szelídül-, vö. 
SZÖRÉNYI László, 1981.,, Tükröcske eggy Eickopoéta számára ". (Ungvámémeti Tóth 
László kritikai fogadtatása).

73 L. CSETRI Lajos, 1990. 73-74.
74 ARISZTOTELÉSZ, 1982. 174., és A szofista filozófia (Szöveggyűjtemény), 1993. 27.
75 A szofista filozófia (Szöveggyűjtemény), 1993. 27.
76 QUINTILIANUS, 1913. 103-104.
77 Uő. uo. 202.
78 L. VÍGH Árpád, 1981., különösen Bevezetés a retorika történeti rendszerébe c. rész, 

13-53.
79 BALASSA Brúnó, 1930. 207.
80 Ennek kérdését az argumentum célkitűzéseként megjelölt verstani fejezetben fogjuk 

tárgyalni.
81 L. BALASSA Brúnó, 1930. 231.
82 Ismert volt pl. HIERONYMUS Cicero iránti tisztelete.
83 A fogalomra nézve 1. GENETTE, Gerard, 1977. 60-72., különösen 60-61. A leszűkült 

retorika c. tanulmányát.
84 L. SZABÓ G. Zoltán-SZÖRÉNYI László, 1988. 10., SZAUDER József, 1980. 51. Ez 

utóbbi szerző a romandcizmus szempontjából kifejtett véleményével azonban nem értünk 
egyet.

85 BALASSA Brúnó, 1930. 247.
86 SOAREZ művét a szakirodalom részben már érintette. L. BÁN Imre, 1971. 51-62. és 

BITSKEY István, 1979. 36-44.
87 BARTÓK István, 1991. 11.
88 Vö. BÁN Imre, 1971. 46-47., BARTÓK István, 1991. 11-12. és BARNER, Wilfred, 

1970. 265-281., különösen 267.
89 BARTÓK István, 1991. 13.
90 Uő. uo. 13.
91 L. BARTÓK István több tanulmányát, pl. 1981. 1-15., 1991. 1-24., 1992. 203-221.
92 KIBÉDI VARGA Áron, 1983. 454-592., 556.
93 L. BARTÓK István, 1981. 1-15.
94 KIBÉDI VARGA Áron, 1983. 557. Vö. GENETTE, Gerard, 1977. 60-61.
95 SZAUDER József, 1970. 111.
96 L. CSETRI Lajos, 1986. sok vonatkozásban
97 VOSSIUSsal kapcsolatban 1. a 88-as jegyzetet. FREYERUS (Freyer), Hieronymus, 

1732.

•f' k'-K
■■m

“A-

•Щ-

X

260



'

L. KIBÉDI VARGA Áron, 1983. 556.
99 L. a 86-os jegyzetet

100 BITSKEY István, 1979. 36.
101 SOAREZ művének 1739-es kiadását használtam. A könnyebb áttekinthetőség érdekében 

a hivatkozásokat a szövegben jelzem utalásokkal (rész és/vagy fejezet).
102 KIBÉDI VARGA Áron, 1983. 557-558.
103 LAUSBERG, Heinrich, 1973. 131-132.
104 KIBÉDI VARGA Áron, 1983. 560.
105 L. VOSSIUS, Gerhard, Johannes, 1647,3 és BÁN Imre, 1971.46-50.
106 SOAREZ, Cyprianus, 1739. 1.
107 Uő. uo. 6-21.
108 Uő. uo. 4. és 21.
109 Uő. uo. 24-25.
110 Vö. LAUSBERG, Heinrich, 1973. 248-249.
111 SOAREZ, Cyprianus, 1739. 1П/1., LAUSBERG, H„ 1973. 248., Quintilianus, 8, pr.
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15.
112 Vö. LAUSBERG, H., 1973. 357. (hyperbaton), 441-445. (allegória, irónia, hyperbola)
113 FREYERUS (Freyer), Hieronymus, 1732. és még 1. számos kiadásban.
114 ZSOLDOS Jenő, 1961. 476-477.
115 FREYERUS művének 1752-es kiadását használtam, a szövegben lévő hivatkozások és 

oldalszámok erre vonatkoznak.
116 FREYERUS, 1752. Pars I. sive Propedeutica; De periodi constitutione; caput II. De 

periodi compositione-, caput III. De periodi distinctions, caput IV. De periodi 
transformatione.

117 U6. uo. 20-23. Sectio II. De inventions fontibus\ doctrina et experientia, loci 
communes, loci topici.

118 L. SZAUDER József, 1980. 48.
119 Vö. JUHÁSZ Géza, 1977. 83-110., 1. a Csokonai latin zsengéi c. részt.
120 QUINTILIANUS, 1913. 109., LAUSBERG, H., 1973. 536-540.
121 FREYERUS, 1752. 52-69.
122 Uő. uo. 80. Vide lac. Masenii palestram eloqunetiae ligatae 1. 1. et 2.
123 BARNER, Wilfred, 1970. 265-281.
124 BÁN Imre, 1971.46-50.
125 Vö. TÓTH Sándor, 1994. 27.
126 L. uő. uo. 27-37.
127 L. LOSZEV.A.F.-SESZTAKOV, V.P., 1982. 213.
128 CICERO, 1987. 257-280. Az idézet fordítása: /Az ütem/ a beszéd olyan módja, ami a 

szótagok és a verslábak meghatározott rendjéből keletkezik, és azt eredményezi, hogy 
a fölhöz csak a kellemes beszéd jusson el.

129 Vö. TÓTH Sándor, 1994. 30., Az 1787-es Institutiones, II. 34-43.
130 L. uő. uo. 31. Az 1787-es Institutiones, II. 58.
131 Uő. uo. 31.
132 Uő. uo. 32-37.
133 Vö. VÍGH Árpád, 1981. 59. és TÓTH Sándor, 1994.
134 GRIGELY József, 1807. Praefatio, VII. Vö. TÓTH Sándor, 1994. 18. Sulzer népszerű
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esztétikai elxikona 1777-benjelent meg (1. SULZER, Georg, 1777.), Hugh Blair művét 
pedig Kis János fordította magyarra (1. KIS János, 1838.).
L. GRIGELY József, 1808. Praefatio VIÜ., TACITUS, 1987.1. 73-117.
GRIGELY József, 1808. 2-3.
Uő. uo. 3.
Uó. uo. 4-36.
L. TÓTH Sándor, 1994. 46.
GRIGELY József, 1808. 54-135.
HORATIUS, 1961.578. (singula quaeque locum teneant sortita decentem), 574. (cuius 
velut aegri somnia, vanae fingentur species, ut nec spes, nec caput uni reddatur 
formáé).
HORATIUS, 1961. 514-515.
L. TÓTH Sándor, 1994. 75-76.
IUSTINUS, 1992. 308.
HORATIUS, 1961. 592. (Ficta voluptatis causa sint proxima veris), 582. (atque ita 
mentitur, sic veris falsa remiscet).
L. LAUSBERG, Heinrich, 1973. 164-165.
L. GRIGELY József, 1807. 183-205.
Uő. uo. sok vonatkozásban.
L. LAUSBERG, H., 1973. 224.
GRIGELY József, 1808. 156. Vő. LAUSBERG, H., 1973. 536-540.
L. LAUSBERG, H., 1973. 220-227.
L. KIBÉDI VARGA Áron, 1983. 557.
Uő. uo. 561.
GRIGELY József, 1807. 205-250. Vő. TÓTH Sándor, 1994. 78-82.
Grigely a bő ismeretanyagot táblázatokba rendezi, hogy a tanulás alkalmával 
áttekinthetőbb legyen.
L. LAUSBERG, H., 1973. 310-346.
L. uő. uo. 376-455.
L. uő. uo. 423. (Her. 4. 26. 35.), 1. CORNIFICIUS 1987. 238-239.
L. LAUSBERG, H., 508-511.
CORNIFICIUS, 1987. 206-207.
Uő. uo. 206-207.
L. továbbá Grigely jegyzetét, uo. 355.
L. LONGINOSZ, 1965. 32-33.
L. Quintilianus, 1913. I. 103-108. A költői olvasmányok c. részt.
L. TÓTH Sándor, 1994. sok vonatkozásban.
ARISZTOTELÉSZ, 1974. 10. Vő. LOSZEV-SESZTAKOV, 1982. 213. 
KRISTELLER, Paul, Oskar, 1979. 42.
Uő. uo. 46.
Uő. uo. 44.
Uő. uo. 43.
Uő. uo. 53.
Uő. uo. 95.
Vő. LONGINOSZ, 1965.
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135
136ry. '
137
138
139
140
141

142
143
144
145
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147
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150
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L. KOLTAY-KASTNER Jenő, 1970. 102-103. szövegközlését és a Pompeji c. folyóirat 
sorozatát (Pl. 1995/3. 82-105.)
L. KOLTAY-KASTNER Jenő, 1970. 428^129.
ARISZTOTELÉSZ, 1982. П. 1-11. fejezet (pathosz), 12-17. fejezet (éthosz).
Vő. Cicero Archias, a költő védelmében mondott beszédével, CICERO, 1987. 83-97. 
több vonatkozásban.
CICERO, 1987. 223.
US. uo. 223.
L. CORNIFICIUS, 1987.
L. SZABÓ ÁRPÁD, 1935. 225-256.
Uő. uo. 235.
Uő. uo. 230.
Vő. LOSZEV-SESZTAKOV, 1982. 207-241.
Uő. uo. 213.
ARISZTOTELÉSZ, 1974. 59., SZABÓ Árpád, 1935. 245.
SZABÓ Árpád, 1935. 245.
HORATIUS, 1961. 580.
SZABÓ Árpád, 1935. 249.
WINCKELMANN, 1978. 24.
A neoklasszicizmus elméletéről 1. PÁL József, 1988. és SÁRKÖZY Péter, 1988.
L. BORZSÁK ISTVÁN, 1975. 387-400., különösen 398.
Uő. uo. 390.
Uő. uo. 395-396.
Hieronymus VIDA poétikáját VÁRDAI Béla fordításában olvashatjuk. L. VÁRDAI 
Béla, 1900.
Vö. BORZSÁK István, 1975. 397.
L. Az égi és a földi szépről, 1988., CASSIODORUS, 157-168.,
ISIDORUS, 168-183.
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175
176
177

178
179
180
181
182
183
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187
188
189
190
191
192
193
194
195

196
197

2. Népszerű (protestáns és jezsuita) poétikai kompendiumok, rendszerformáló hatásuk 
és típusaik

BÁN Imre, 1971. 51.
MÉSZÁROS István, 1981./a 78-79.
BÁN Imre, 1971. 97.
BARNER, Wilfred, 1970. 265-274.
BÁN Imre, 1971. 46-50.
L. BARNER, Wilfred, 1970. 266.
L. BACKER-SOMMERVOGEL, 1895. IV. 681-694.
L. SZÖRÉNYI László, 1993. sok vonatkozásban.
Vö. BÁN Imre, 1971. 96-99.
MASENIUS könyveinek címleírását a BIBLIOGRÁFIA tartalmazza 
Vö. SZAUDER József, 1980. 47.
L. TÓTH Sándor, 1994. sok vonatkozásban.
TÓTH Sándor, 1994. 21., 37-41.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
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14 Vö. ZSOLDOS Jenő, 1943. 365. és sok vonatkozásban.
15 L. ARISZTOTELÉSZ, 1974. 6.
16 HORATIUS, 1961. 383-391., különösen 386-387. A vossiusi művekre való 

hivatkozások lapszámát a szövegben ( ) formában közöljük.
17 ARISZTOTELÉSZ, 1974. 6., 15.
18 US. uo. 22.
19 Vö. LAUSBERG, 1973. 41-45.
20 L. DIOGENES LAERTIUS, 1734. (görög-latin nyelvű kiadás).
21 CICERO, Tullius, 1987. 91.
22 PLATÓN, 1984. I. 317.
23 PINDAROS, 1929. 54.
24 VOSSIUS, 1647.1 26.
25 HORATIUS, 1961. 596-597. AP 408-411.
26 VOSSIUS, 1647.1 30., CICERO, 1987. 223.
27 Idézi VOSSIUS, UO. 30.
28 ARISZTOTELÉSZ, 1974. 6.
29 HORATIUS, 1961. 180-181. Ш/l. carmen 1. sora.
30 ARISZTOTELÉSZ, 1984. 313-318. a Nyolcadik könyv.
31 VOSSIUS, 1647.'56. Pl. Ovidiust idézi(Siquishabesnostrissimiles in imaginevultus,/ 

Deine meis hederas, Bacchica ferta, comis.) és Prudentiust (Sperne, Camena, leves 
hederas, / Cingere tempóra queis solita es:l etc.).

32 Vossius az Arisztotelésznek tulajdonított idézetet görögül és latinul is közli. Ez utóbbi 
nyelven az arisztotelészi megállapítás így hangzik: „Iccirco aut ingeniosi est poetica, 
aut furiosi, пат horum illi quidem ad fingendum idonei sunt, hi verő facile extra se 
rapiuntur. ”

33 PLATÓN, 1984. II. 742-743.
34 Vö. TÉGLÁSY Imre, 1988. 135. Zsámboky János felfogását az ihlet kártékony 

nedveiről.
35 VOSSIUS, 1647.1 72-73. Sic igitur statuimus, furorem, sive ingenii excitationem, a 

quinque istis provenire: ab temperie, sive ab acrimonia humoris melancholici: etc.
36 L. ZSOLDOS Jenő, 1943. sok vonatkozásban.
37 QUINTILIANUS, M.F., 1913. 112-118. Л zene.
38 L. pl. Isacius Tzetze művét, melyben 11 kategóriát sorol fel. VOSSIUS, 1647.' 86.
39 Plótinoszról 1. TECHERT Margit, 1925.
40 HORATIUS,1961. 576-577. AP 40-41.
41 Uő. uo. 590-591. AP 317-318.
42 VOSSIUS, 1647.2 9. „Augustinus lib 11. Quaestionum Evang. qu. LI.: Non omnc, quid

fingimus, mendacium est; séd quando id fingimus, quod nihil significat, tunc est 
mendacium... etc.

43 ARISZTOTELÉSZ, 1974. 59.
44 Uő. uo. 25-27.
45 Uő. uo. 25-27., 1. a XI. fejezetet.
46 Uő. uo. 35. Világos tehát, hogy a cselekmény megoldásának is magából a jellemzésből 

kell következnie, nem a gépezet alkalmazásából...
47 Uő. uo. 36-38.
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ишяш1щирИПVö. HORATIUS, 1961. 580-581. AP 120-124.
Uő. uo. 580-581 .AP 125-127.
ARISZTOTELÉSZ, 1974. 24.
VOSSIUS, 1647} 64. „non gravabor adscribere verba Macrobii lib. v. Saturn, cap. II.
Homerus, vitans in poemate historicorum similitudinem (quibus lex est incipere ab initio 
rerum, et continuant narrationem adfinem usque perdue ere) ipse poetica disciplina a 
rerum medio coepit, adinitium post reversus est etc.”
ARISZTOTELÉSZ, 1974. 16.
L. ARISZTOTELÉSZ, 1982. 172-232. III. könyv, sok vonatkozásban.
Vossius művében kétszer szerepel a 4.§
Beda ars metricáját (De arte metrica) KEIL, H., 1961. VII. 217-260. közli modem 
kiadásban. Szövegét itt tanulmányoztuk.
A műnemi felosztások kérdéséről 1. SCHERPE, K.R., 1968. 6-21. és TÓTH Sándor,
1994. 22-24.
Vö. GRIGELY József, 1807. 42-43.
VOSSIUS, 1647.2 Liber II. 4. „...quam Adr. Turbenus retinendam censuit, ita habuit:
Oratorum genera esse dicuntur, tamquam poetarum. Id secus est. Nam alterum est 
multiplex. Poematis enim Tragici, Comici, Epici, Melici, etiam Dithyrambici, quod 
magis et tractatum a latinis, suum quodvis est diversum a reliquis. ”
L. TÉGLÁSY Imre, 1988. 57-59.
VOSSIUS, 1647.3 1. (A továbbiakban lap- és a §-számot a szövegben közlünk, hogy 
a jegyzetapparátust kíméljük.) „Magnus in eo veterum est consensus* tribus esse opus 
ad comparandam eloqunetiam; sive earn, quae est Oratorum, sive illám Poetarum.”
Mindezt Arisztotelészre való hivatkozással teszi. L. ARISZTOTELÉSZ, 1982. Ш. 
könyv (Vossius hivatkozása).
QUINTILIANUS, 1913. I. 103-108.
HORATIUS, 1961. 580-581. AP 128-130WÖ. SZABÓ Árpád, 1935. 245-249.
QUINTILIANUS, 1913. II. 323-329. II. fejezet, Az utánzás.
SENECA, 1980. 359.
HORATIUS, 1961. 576-577. sok vonatkozásban.
„UndeFabius lib. X. cap. IX.: Emendatio pars studio rum longe utilissima. Neque enim 
sine caussa creditum est, stylum non minus agere, cum delet.” VOSSIUS, 1643 3 26.
Az említett címek latinul a következők: Cap VIII. Quo pacto, qui recitarent, 
cognqscerent judicium auditorum\ Cap. IX. De discemendis auditorum judiciis; Cap.
X. De judicio populari; Cap. XI. De judicibus recitationi praefectis 
HORATIUS, 1961. 594-595. AP 372-373.
A névleírásokban itt megtartottuk a Vossius által használt formát.
L. ARISZTOTELÉSZ, 1974. 23. és HORATIUS, 1961. az Ars poetica sok 
vonatkozásban.
A regényről Szerdahely György és (nyomán) Grigely József is értekezett. L. 
SZERDAHELY György, 1784. 30-82. Poesis narrativa\ GRIGELY József, 1807. 202- 
205.
GRIGELY József, 1807. 5-6. L. TÓTH Sándor, 1994. 105-106.
HORATIUS, 1961. 592-593. AP 343-344.
MASENIUS, 1654. 6.
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49
50
51

52
53
54
55

56

57
58

59
60

61
62
63
64
65
66

67

68
69
70

71

72
73
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ARISZTOTELÉSZ, 1974. 6.; 23.
Uő. uo. 59. (Ebben a kiadásban а XXIV. fejezetben találjuk az idézett helyet.)
Vö. PLATÓN, 1984. П. 1223., a hivatkozott hely A szofista c. művében található. 
HORATIUS, 1961. 592-593. AP 338-339.
MASENIUS, 1654. 12.
L. MASENIUS, 1650. Speculum imaginum
L. GRIGELY József, 1807.205-250., erről 1. FRIEDREICH Endre, 1903. 35., TÓTH 
Sándor, 1994. 78-82.
MASENIUS, 1654. 74-82. A műfajok leírását 1. TÓTH Sándor, 1994. 78-80. 
MASENIUS, 1654. 85-146.
Uő. uo. 170., CICERO, 1987. 223.
ARISZTOTELÉSZ, 1994. 51-55.
Uő. uo. 60.
Vö. Kölcsey Ferenc, Berzsenyi Dániel versei. KÖLCSEY Ferenc, 1975.236-246. Erről 
1. CSETRI Lajos, 1990. 254-272. Kölcsey Berzsenyi-recenziója és Kazinczy reagálása 
c. részt.
MASENIUS, 1654. 202.
CICERO, 1987. 224., LAUSBERG, H„ 1973. 508-509.
MASENIUS, 1654. 333-406. Liber III. De compositione metrica, et quantitate vocum\ 
mindezt a függelékként megjelölt A grammatikai-rétorikai-poétikai kompendiumok 
függelékei: stilisztikák és metrikák c. fejezetben fogjuk feldolgozni.
L. SZAUDER József, 1980. 40.
L. e munka II. részének 1. fejezetét, 101-105.
L. TÓTH Sándor, 1994. 30-32.
Uő. uo. 32-35.
Uő. uo. 32-37.
ESCHENBURG, J.J., 1783. művében több helyen hivatkozik Vossiusra, pl. 35.
L. JUVENCIUS, 1743.
FRIEDREICH Endre, 1903. 6.
Uő. uo. 5.
GRIGELY József, 1807. Praefatio VII.
Vö. TÓTH Sándor, 1994. 37.
Uő. uo. 25.
GRIGELY József, 1807. 1. JUVENCIUS, 1743. 1.
JUVENCIUS, 1743. 1.
A juvenciusi műre való hivatkozásokat a szövegben közöljük.
ARISZTOTELÉSZ, 1974. 56-60.
Vö. TÓTH Sándor, 1994. 40.
Uő. uo. 41.

76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87

88
89
90

91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108

3. A poétika elméleti kérdései Szerdahely György generális költészettanában

L. e munka I. részének 2. fejezetét, 21-62.1
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BÍRÓ Ferenc, 1976. 299-339. és иб., 1994. 108-119.
BÍRÓ Ferenc, 1976. 337.
L. A magyar irodalom története III. 1772-1849., PÁNDI Pál (szerk.), 1965. 81-82. és 
KOSÁRY Domokos, 1980. 504.
MARGÓCSY István, 1989. 1-34., 31.
Uő. uo. 32. Ennek ékes bizonyítéka Ungvámémeti Tóth László és Terhes Sámuel 
irodalmi vitája. L. SZÖRÉNYI László, 1981. 83-87.
L. MARGÓCSY István, 1989. 32.
Vő. MOESCH Lukács, 1693. Erről BÁN Imre, 1971. 62-78.
MÉSZÁROS István, 198l./b 635-665.
Uő. uo. 659.
Uő. uo. 662., KOSÁRY Domokos, 1980. 502-507. Erről még 1. SZENTPÉTERY 
Imre, 1935.
L. MARGÓCSY István, 1989. 9.
KÓKAY György, 1983. 160. Erről még 1. WALDAPFEL József, 1931-1934., BÍRÓ 
Ferenc, 1994. 110.
SZAUDER József, 1971.78-106.
BESSENYEI György, 1987. 592.
Uő. uo. 592.

2
'3

4

5
6

7
8
9

10
11

í

12
13

14
15
16

Szerdahelyi ugyanis később eltávolítják az esztlétikai tanszék éléről. L. SZAUDER 
József, 1971. 78.
BÍRÓ Ferenc, 1994. 110., MARGÓCSY István, 1989. 32.
Vö. DOROMBAY Karola, 1933. 18.
KOSÁRY Domokos, 1980. 503.
Szerdahely György és Verseghy Ferenc bírálói ezt egyaránt megemlítik. L. pl. JÁNOSI 
Béla, 1914. sok vonatkozásban.
L. BORZSÁK István, 1955. 27-46. és DÜMMERTH Dezső, 1961. 351-373.
Ezt I. Kant hajtotta végre a filozófiájában. KANT, Immanuel, 1979. 169-327. Az 
esztétikai ítélőerő kritikája.
JÁNOSI Béla, 1914. 10-25. és GILBERT, К. Everett-KUHN, H„ 1966. 185-295.
L. DEBRECZENI Attila, 1993. sok vonatkozásban.
MARGÓCSY István, 1989. 3. A Szerdahelyről szóló szakirodalomból 1. pl. RADNAI 
Rezső, 1882. 41-57., NAGY Endre, 1983. 9-83., CSETRI Lajos, 1981. 257-258. 
Verseghy Ferenc esztétikájának értékeléséről 1. MARGÓCSY István, 1981. 545-561., 
különösen 555.
L. SCHERPE, K.R., 1968. 18-26. és TÓTH Sándor, 1994. 22-24.
JÁNOSI Béla, 1914. 32.
MARGÓCSY István, 1989. 28.
CICERO, 1987. 83-96., különösen 90-91.
MARGÓCSY István, 1989. 28.
QUINTILIANUS, 1913. 42.
SZERDAHELY György, 1778. II. 427.
L. BARTAL Antal, 1901. 51., az artes humaniores címszó alatt.
MÉSZÁROS István, 1981./a 10.
SZERDAHELY György, 1778. II. 428.

17

18
19
20
21

22
23

24
25
26

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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38 UÓ. uo. 429.
39 Uó. uo. 430., HORATIUS, 1961. 598-599.
40 Vő. TÓTH Sándor, 1994. 20-21. ni; •*> * . '•
41 SZERDAHELY György, 1778. II. 430.

Uó. uo. 431-432. Vö. BÍRÓ Ferenc, 1994. 86-91.
A programok vonatkozásában!. MARGÓCSY István, 1989. 31-32.
SZERDAHELY György, 1778. П. 433.
L. VERSEGHY Ferenc, 1817., a mű sok vonatkozását.
Modem kiadása: 1973-1977. (1 a BEBLIOGRÁFIÁt).
SZERDAHELY György, 1778. II. 433-434. Szerdahely a humanitás fogalmának 
értelmezése kapcsán jegyzetben utal arra, hogy a megfelelő helyen < emberiesség > 
jelentésben használja a fogalmat. Uő. uo. 105.
L. G AD AMER, Hans-Georg, 1984. 45-47.
Schedius Lajosról 1. JÁNOSI Béla, 1916., Tóth Sándor, A széptől az abszolút 
humanitásig, kézirat.
L. az Argumentum célkitűzéseit.
L. NAGY Endre, 1983. 9-83., különösen 67-68.
JÁNOSI Béla, 1914. 37.
A 19. század első harmadának esztétikai irodalmi fellendülésében inkább a filozófiai 
jellegű esztétikák divatoztak. L. pl. PÉTERFI Károly, 1940. (új kiadás); GREGUSS 
Mihály, 1826.
L. SZABÓ Flóris, 1980. 469-485.
L. DOROMBY Karola, 1933. 39-40., NAGY Endre, 1983. 68.
MARGÓCSY István, 1989. 12.
Vö. JÁNOSI Béla, 1914., NAGY Endre, 1983. 9-83.
JÁNOSI Béla, 1914. 26-27.
L. ARISZTOTELÉSZ, 1982. 34-123. II. könyv, 1-11. fejezel.
JÁNOSI Béla, 1914. 37.
Grigely József műve ugyan később jelent meg, a felosztási elveket azonban nála is 
figyelembe vesszük.
Szerdahely az APG-btn és a Poesis narrativa c. műve előszavában is említi Batteux-t. 
L. SZERDAHELY György, 1784.
Prooemium (számozatlan). Vö. BATTEUX-RAMLER, 1770.
SZERDAHELY György, 1783. Prooemium (számozatlan).
Uő. uo. Prooemium
L. SZAUDER József, 1980. 350-367.
Szerdahely szövegének hivatkozásait zárójeles ( ) lapszámokkal jelöljük.
Vö. VOSSIUS, 1647.1 2. A témáról 1. ZSOLDOS Jenő, 1961. 362-376., különösen

42
43
44
45

46

47
48

49
50
51
52

53
54
55
56
57
53
59
60

61

62
63
64
65
66

365.
ZSOLDOS Jenő, 1961. 364.
L. BERZSENYI Dániel, 1978. 294-340. Poétái harmonistika, sok vonatkozásban, pl. 
301., 307. Erről 1. CSETRI Lajos, 1990. 332-359. Berzsenyi irodalmi nézeteiről, és 
KOCZISZKY Éva, 1981.99-107. UNGVÁRNÉMETI TÓTH László, 1818. VI. 54-89., 
különösen 63-64.
Szerdahely Platón Lüszisz c. művére hivatkozik. L. PLATÓN, 1984. I. 139-172., 155.

67
68

69

268
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„Szerintem arra kell mennünk, amerre az imént fordultunk: a költők nyomán járva, 
hiszen ők számunkra mintegy atyái és vezérei a bölcsességnek.”
SZABÓ Árpád, 1935. 232- 233.
ARISZTOTELÉSZ, 1974. 5-8., VOSSIUS, 1647.1 63-83.

72 ARISZTOTELÉSZ, 1974. 10. VOSSIUS, 1647.1 65., 76-79.
SZERDAHELY György, 1778. П. 236-237.
LOSZEV-SESZTAKOV, 1982. 39-87., sok vonatkozásban.
L. Az égi és a földi szépről, 1988. pl. BOETHIUS, 140-157. A zenéről. 
QUINTILLANUS, 1913. I. 112-118.
Szerdahely Brown művét (Libro de Poesi, et Musica) munkája kilencedik oldalán 
ajánlja. L. SZERDAHELY György, 1783. 9.
ARISZTOTELÉSZ, 1974. 10-11. Ezt az arisztotelészi helyet Vossius is idézi (1. e 
munka II/2. fejezetében).
SZERDAHELY György, 1783. 14.
A vates Apollón papja, jós, jövendőmondó jelentésben szerepel. L. SZABÓ Árpád, 
1935. 233.
Szerdahely jegyzeteiben forrásként főleg Plutarkhoszt említi. L. Libro de Püthia 
Oraculis, SZERDAHELY György, 1783. 16.
L. Horatius, Ad Melpomenen (III/30.), Exegi monumentum aere perennius..., 
HORATIUS, 1961. 256.
Pl. Horat. Lib. IV. Od. IX., Idem Libro IV. Od. VIII. Similiter Ovidius L. IV. de 
Ponto Elég. VIII. SZERDAHELY György, 1783. 19.
Uő. uo. 19. Vim enim maximam habent Poetae tarn ad accusandum, quam ad 
laudandum; criminantur, etlaudant, castigant, etornant, vexant, et commendant libere, 
et aperte, mordaciter et honorifice.
L. TÓTH Sándor, 1994.
CICERO, 1987. 83-96., különösen 93.
HORATIUS, 1961. 594-597., AP 400-407.
VOSSIUS, 1647.1 41-44.
Világirodalmi lexikon, 1993. 15. 422.
L. PLATÓN, 1984. II. Az állam, és a Phaidrosz sok vonatkozásban.
HORATIUS, 1961.554-555., Epist. lib. alter, I. 117. Szerdahely szövegébenbővebben 
idézi Horatius e költeményét. L. még HORATIUS, 1961. 554-555., Epist. lib. alter, 
I. 126-138.
L. Rousseau a Dijoni Akadémia pályázatára írt értekezését. ROUSSEAU, J. J., 1978. 
7-38. Erről még MARGÓCSY István, 1989. 16.
Vossius művét az előző fejezetben igyekeztünk részletesen bemutatni.
L. NAGY Endre, 1983. 51-63.
Szerdahely jegyzetében esztétikájához utasít: Parte II. Doctr. Boni Gustus. L. 
SZERDAHELY György, 1778. II. 351-383.
L. ESCHENBURG, J.J., 1783. 37-38.
GRIGELY József, 1807. 9.
Szerdahely forrásait a következőkben jelöli meg: „Múlta super hoc argumento 
Marmontel, Viperanus, Gravina, Castelvetro, Jacobus Pontanus, Gyraldus.” 
SZERDAHELY György, 1783. 49.

70
71 ~'Ж

73
74
75
76
77

78

79
80

81

82

83

84

85
86
87
88
89
90
91

92

93
94
95

96
97
98
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Á' '■ ■й-' зяиж, /-;■JUVENCIUS, Josephus, 1743. 4.
L. SZERDAHELY György, 1778. I. 275-278.
L. KOLTAY-KASTNER Jenő, 1970. 279. Scaliger megfogalmazása a következő: „a 
költő viszont másféle természetet, többféle lehetőséget alkot, sőt önmagát is éppen ezzel 
a képességével mintegy másik istenné (az én kiemelésem, T.S.) teszi.” 
SZERDAHELY György, 1778.1. 243., SZÉP János, 1794. 117.
NAGY Endre, 1983. 69., GAD AMER, Hans-Georg, 1984. 38-39.
JUVENCIUS, J., 1743. 4-7.
Uő. uo. 5.
Uő. uo. 5.
ARISZTETELÉSZ (Aristoteles), 1802. (görögül és latinul) 16.
ARISZTOTELÉSZ, 1974. 18-20.
JUVENCIUS, J.,' 1743. 7., JÁNOSI Béla, 1914. 37.
ARISZTOTELÉSZ, 1974. 20-21., 25.
Uő. uo. 24.
SZABÓ G Zoltán-SZÖRÉNYI László, 1988. 39-42.
L. GRIGELY József, 1808. 147-150.
LESSING, 1982. 191-321. Erről 1. SCHERPE, K.R., 1968. 114-134., NIVELLE, A., 
1977. 32-33.
L. MARGÓCSY István, 1989. 21.
SZERDAHELY György, 1778. И. 119-131., SZÉP János, 1794.230-233. 
SZERDAHELY György, 1778.11. 128-131.
JÁNOSI Béla, 1914. 38.
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BALASSA Péter, 1994. - BALASSA Péter, Paideia, humanitás, irodalomtanítás 
— A képzés (Bildung) gadameri rekonstrukciójáról és integrációjáról = IRIS, V. 
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38. CICERO, 1979. - CICERO in twenty - eight volumes [Vol.j ll. Cambridge, Mass.-
London, 1979.

39. CICERO, 1987. - CICERO Válogatott Művei. Válogatta és az utószót írta HAVAS
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53. FREUD, S„ 1983.

Művészetpszichológia, Bp., 1983. 192-201.
54. FREYERUS, H., 1752. - FREYERUS, Hieronymus, Oratoria in Tabulas compendiarias

redacta et ad usum iuventutis scholasticae accomodata editio nova, Debreceni, per 
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1993. R.M.P.E. 10.
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81. IUSTINUS, 1992. - IUSTINUS, Világkrónika a kezdetektől Augustusig, Békéscsaba,

1992.
82. JAEGER, W., 1934. - Paideia die formung des Griechischen Menschen, Berlin und

Leipzig, 1934.
83. JAKOBSON, R., 1969. - JAKOBSON, Roman, Hang - Jel - Vers, Bp., 1969.
84. JÁKÓ Károly, 1913. - JÁKÓ Károly, Fejezetek a magyarországi XVIII. századi latin

epikából, Bp., 1913.

276



I■?=&

,_'-. 7 ' • V; л

МИИИ
85. JÁNOSI Béla, 1914. - JÁNOSI Béla, Szerdahely György aesthetikája, Bp., 1914.
86. JÁNOSI Béla, 1916. - JÁNOSI Béla, Schedius Lajos aesthetikai elmélete, Bp., 1916.
87. JELENÍTS István, 1969. - JELENÍTS István, A latin nyelvű epigramma tizennyolcadik

századbeli piaristák költői gyakorlatában = ItK, 1969./2-3. 176-193.
88. JUHÁSZ Géza, 1977. - JUHÁSZ Géza, Csokonai latin zsengéi = Csokonai-

tanulmányok. Sajtó alá rendezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta JUHÁSZ Izabella, 
Bp., 1977.

89. JUVENCIUS, J., 1743. - JUVENCIUS (Jouvancy), Josephus, Institutionumpoeticarum
libri I-V., Velence 1743.

90. KANT, I., 1979. - KANT, Immanuel, Az esztétikai ítélőerő kritikája = Az ítélőerő
kritikája. Fordította és a bevezető tanulmányt írta HERMANN István, Bp., 1979.

91. KANT, L, 1980. - KANT Immanuel, Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? = A
vallás a puszta ész határain belül és más írások, Bp., 1980. 77-86.

92. KAZINCZY Ferenc, 1960. - KAZINCZY Ferenc Válogatott Művei, I., Bp., 1960.
93. KAZINCZY Ferenc, 1979. - KAZINCZY Ferenc, Fogságom naplója = Versek,

műfordítások, széppróza, tanulmányok. A válogatás, a szöveggondozásés a jegyzetek 
SZAUDER Mária munkája, Bp., 1979.

94. KECSKEMÉTI Gábor, 1993. — Az iskolai gyakorlat és a 17. századi magyar
prózafordítások = Római szerzők 17. századi magyar fordításai, Bp., 1993. 
R.M.P.E. 10.

95. KEIL, H., 1961. - KEIL, Heinrich, Grammatici latini I-VIL, Hildesheim, 1961.
96. KERECSÉNYI Dezső, 1929. - KERECSÉNYI Dezső, Magyarországi latinság =

Protestáns Szemle, 1929. 692-696.
97. KIBÉDI VARGA Áron, 1983. - KIBÉDI VARGA Áron, Retorika, poétika, műfajok,

Gyöngyösi István költői világa = It, 1983./3. 545-592.
98. KILIÁN István, 1992. - KILIÁN István, A minorita színjáték a XVIII. században

(Elmélet és gyakorlat), Bp., 1992.
99. KIS János, 1938. - KIS János, Blair Hugo rhetorikai és aestheticai leczjcéi. Némelly

kihagyásokkal és rövidítésekkel angolból KIS János által, Budán, 1938.
100. KLINGNER, F., 1947. - KLINGNER, F., Humanität und Humanitás, Godesberg, 1947.
101. KOCZISZKI Éva, 1981. - KOCZISZKI Éva, Berzsenyi Dániel mimésziszelmélete

(Résztanulmány a Poétái harmonistica magyarázatához) = Acta Históriáé Litterarum 
Hungaricarum, Tomus XVIII., Szeged, 1981.

102. KORNIS Gyula, 1927. - KORNIS Gyula, A magyar művelődés eszményei 1777-1848,
I-U. Bp., 1927.

103. KÓKAY György, 1983. - KÓKAY György, Irodalmi élet a 18-19. század fordulóján =
Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában, Bp., 1983. 155-161.

104. KOSÁRY Domokos, 1983. - KOSÁRY Domokos, Művelődés a XVIII. századi
Magyarországon, Bp., 1983.

105. KÖLCSEY Ferenc, 1975. - KÖLCSEY Ferenc, Iskola és világ = Kölcsey Ferenc
válogatott művei, Bp., 1975. és Berzsenyi Dániel versei, uo. 236-246.

106. KÖPECZYBéla, 1980. - KÖPECZYBéla, Grácián Magyarországon = ItK, 1980.315-
321.

KRISTELLER, Paul-Oskar, Szellemi áramlatok а107. KRISTELLER, P.O., 1979.
reneszánszban, Bp., 1979.
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108. Diogenes LAERTIUS, 1734. — Diogenes LAERTIUS, Philoszophón bión kai dogmatón
szünagogé - Filozófusok életének és tanainak gyűjteményes kiadása (görögül és 
latinul), Ed.P.D. Longolio, 1734.

109. LAUSBERG, H., 1960. - LAUSBERG, Heinrich, Handbuch derUteralischen Rhetorik,
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München, 1960.
110. LÁNG N.-SZŐKE A., 1907. - LÁNG Nándor-SZŐKE Adolf, De signis, Bp., 1907.
111. LESSING, G.E., 1982. - LESSING, G. Ephraim, Laokoón vagy a festészet és a

költészet határairól (1766) = Lessing válogatott esztétikai írásai. Válogatta és az 
utószót írta BALÁZS István, Bp., 1982.

112. LESSI Viktor, 1967. - LESSI Viktor, Cicero filozófiai müveiből (Somnium Scipionis,
Cato maior de senectute), Auctores Latini II. A szöveget gondozta, a bevezetést és 
a jegyzeteket írta LESSI Viktor, Bp., 1967.

113. LONGINOSZ, 1965. - LONGINOSZ, Peri hiipszosz (A fenségről). Görögül és
magyarul, Bp., 1965.

114. LOSZEV-SESZTAKOV, 1982. - LOSZEV, A.F.-SESZTAKOV, V.P., Az esztétikai
kategóriák története. Fordította BÁRDOS Judit és REDL Károly, Bp., 1982.

115. LUKÁCS István, 1944. - LUKÁCS István, Metamorphosisok a XVIII. század hazai
irodalmában, Bp., 1944.

116. Magyarország története 1790-1848. /-//., főszerkesztő MÉREY Gyula, Bp., 1980.
117. MARGÓCSY István, 1981. — MARGÓCSY István, Verseghy Ferenc esztétikája = ItK,

1981/5-6. 545-561.
118. MARGÓCSY István, 1987/88. - MARGÓCSY István, Révai Miklós és a magyar

nyelvtudomány önállósulása = It, 1987/88. 4. 539-582.
119. MARGÓCSY István, 1989. - MARGÓCSY István, Szerdahely György művészetelmélete

= ItK, 1989/1-2. 1-34.
120. MARÓTI Egon, 1994. - MARÓTI Egon, OMNIS HUMANITÁS = Antik Tanulmányok,

XXXVIII. évfolyam 1-2. szám, Bp., 1994.
121. MASENIUS, J., 1659.1 - MASENIUS, Jacobus, Palaestra oratorio, Coloniae,

MDCLIX.
122. MASENIUS, J., 1659.2 - MASENIUS, Jacobus, Palaestra styli Romani, Coloniae,

Agrippinae, MDCLIX.
123. MASENIUS, J., 1654. - MASENIUS, Jacobus, Palaestra eloqunetiaeligatae, Coloniae,

1654.
124. MASENIUS, J., 1650. - MASENIUS, Jacobus, Speculum imaginum, Coloniae, MDCL.
125. MÉSZÁROS István, 1981. - Az 1777-i és az 1806-os Ratio Educationis. Fordította

MÉSZÁROS István, Bp., 1981.
126. MÉSZÁROS István, 1981./a - MÉSZÁROS István, XVI. századi városi iskoláink és a

„studia humanitatis”, Bp., 1981.
127. MÉSZÁROS István, 1981./b

Magyarországon 996-1777között, Bp., 1981.
128. MEZEI Márta, 1974. — MEZEI Márta, Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt, Bp.,

1974.
129. MEZEI Márta, 1994. - MEZEI Márta, Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben,

Bp., 1994.
130. MOESCH Lukács, 1693. - MOESCH Lukács, Vita poetica per omnes aetatum gradus

MÉSZÁROS István, Az iskolaügy története

278



••• - • Л.V

a
■

■ izémé
^-‘.•KsWSBr.

.'".Л-.; -

Wí' '
7y .Г. - "

'■.гКйХ'ХТ.’Г'

..

deducta sive poesis tota vitális docens, canens et ludens, Tymaviae, Anno 1693.
131. MORTIER, R., 1983. — MORTIER, Roland, A francia „filozófusok" és a köznevelés =

Az európai felvilágosodás fényei és árnyai. Válogatott tanulmányok, Bp., 1983. 269- 
287.

132. NAGY Elemér, 1943. - NAGY Elemér, Faludi Ferenc Omniáriumának latin költeményei
és jegyzetei, Ipolyság, 1943.

133. NAGY Endre, 1983. — NAGY Endre, A magyar esztétika történetéből. Felvilágosodás
és reformkor, Bp., 1983.

134. NARSZKU, I.Sz., 1980. - NARSZKU, I.Sz., Nyugat-európai filozófia а XVII.
században. Fordította FARKAS János, Bp., 1980.

135. NIVELLE, A., 1960. - NIVELLE, A., Kunst- und Dichtungstheorie zwischen
Aufklärung und Klassik, Berlin W., 1960.

136. OPITZ, M., 1882. - OPITZ, Martin, Buch von der deutschen Poeterei, h.n. 1624. Új
kiadása, Halle, 1882.

137. OVIDIUS, 1968. - OVIDIUS, Curriculum vitae (Tristia, IV. 10.) = Szemelvények
Ovidius műveiből. A szöveget gondozta, válogatta, a bevezetést és ateket írta SZABÓ 
Kálmán. Austores Latini V., Bp., 1968.

138. OVIDIUS, 1986. — Publius OVIDIUS Naso, Római naptár. Fasti. Fordította, GAÁL
László, Bp., 1986.^

139. ŐRY Miklós, 1970. — ÓRY Miklós, Pázmány Péter tanulmányi évei, Einseinstadt, 1970.
140. PACHTLER, M.B., 1887-1894. - PACHTLER, M.B., Ratio studiorum et Institutiones

Scholasticae S.J. I-TV. — Monumenta Germaniae Pedagogica, Berlin, 1887-1894.
141. PAIS István, 1882. — PAIS István, A görög filozófia, Bp, 1982.
142. PÁL József, 1988. — PÁL József, A neoklasszicizmus poétikája, Bp., 1988.
143. PANNONIUS, Janus, 1987. - Janus PANNONIUS összes munkái. Közrebocsátja: V.

KOVÁCS Sándor, Bp., 1987.
144. PÁPAY Sámuel, 1808. - PÁPAY Sámuel, A magyarliteratúra esmérete. Első kötet, I.II.

rész. Veszprémben, 1808.
145. PERL, G., 1973. - PERL, Gustav, Römischer Humanismus und Ausprägung des

Humanitas-Begriffes = Philologia, 1973. 49-65.
146. PÉTERFI Károly, 1940. - PÉTERFI Károly, A vizsgálódó filozófiának systémája.

Harmadik rész. ízléstudomány, vagy esztétika, Cluj-Kolozsvár, 1940.
147. PINDAROSZ, 1929. - PINDAROS, magzarul tolmácsolta CSENGERY János, Bp.,

1929.
148. PLATÓN, 1984. - PLATÓN összes müvei 1-111., Bp., 1984.
149. PRÓTAGORASZ, 1993. - PRÓTAGORASZ Töredékei = A szofista filozófia

(Szöveggyűjtemény), Bp., 1993.
150. PUKÁNSZKY Béla, 1921. - PUKÁNSZKY Béla, Herder intelme a magyarsághoz =

EPhK, 1921. 35-39. és 83-90.
151. QUINTILIANUS, 1913. — QUINTIUANUS M. Fabius szónoklattana tizenkét könyvben.

Fordította: PRÁCSER Antal, Bp., 1913.
152. RADNAI Rezső, 1889. — RADNAI Rezső, Aesthetikai törekvések Magyarországon 1772-

1817., Bp., 1889.
153. RATHMANN János, 1983. — RATHMANN János, Herder eszméi — a historizmus

útján, Bp., 1983.
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154. REITZENSTEIN, R„ 1907. - REITZENSTEIN, Richard, Werden und Wesen der

Humanität im Altertum, Strassburg, 1907.
155. ROUSSEAU, J.J., 1978. - ROUSSEAU, Jean-Jacqes, Értekezések és filozófiai levelek,

válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta LUDASSY Mária. Fordította KIS János, 
Bp., 1978.

156. SÁRKÖZY Péter, 1988. SÁRKÖZY Péter, Petrarcától Ossziánig. A 
költészetértelmezés megújulása а XVIII. századi olasz irodalomban, Bp., 1988.

157. SCHERPE, K.R., 1968. - SCHERPE, K.R., Gattungspoetik im 18. Jahrhundert,
Stuttgart, 1968.

158. SENECA, 1980. - SENECA, Vígasztalások - Erkölcsi levelek, Bp., 1980.
159. SKLOVSZKIJ, V., 1973. - SKLOVSZKIJ, Viktor, „A grammatika poétikája és a

poétika grammatikája" — Korszerűség és hagyomány.Mai szovjet esszék. Válogatta 
E Fehér Pál, Bp., 1973. 237-260.

160. SOAREZ, C., 1739. - SOAREZ, Cyprianus, De arte rhetorica libri trés ex Aristotele,
Cicerone, et Quintiliano deprompti. Tabulae rhetoricae, sive totius artis rhetoricae 
Cypriani Soarii e S.J. absolutissimum compendium, Tymaviae, 1739.

161. SULZER, G., 1777. - SULZER, Georg, Allgemeine Theorie der schönen Künste, I-IL,
Leipzig, 1777.

162. SZABÓ Árpád, 1935. - SZABÓ Árpád, Horatius és a hellenisztikus irodalomtudomány
= EPhK, 59., 1935. 225-256.

163. SZABÓ Flóris, 1980. - SZABÓ Flóris, A költészet tanításának elmélete és gyakorlata
a jezsuiták győri tanárképzőjében (1742-1773.) = ItK, 1980/4. 469-485.

164. SZABÓ G.Z.-SZÖRÉNYI L., 1988. - SZABÓ G. Zoltán-SZÖRÉNYI László, Kis
magyar retorika (Bevezetés az irodalmi retorikába), Bp., 1988.

165. SZAJBÉLY Mihály, 1982. - SZAJBÉLY Mihály, Regény elméleti gondolatok a XVIII.
század második felének magyar irodalmában = ItK, 1982/1. 1-15.

166. SZAJBÉLY Mihály, 1985. - SZAJBÉLY Mihály, Irodalomszemlélet a magyar irodalmi
felvilágosodás korában (A 18. század közepétől Csokonai haláláig), kandidátusi 
értekezés, Szeged, 1985.

167. SZAJBÉLY Mihály, 1996. - SZAJBÉLY Mihály, Költészet és próza viszonya Csokonai
Vitéz poétikájában és szépírói kísérleteiben = Folytonosság vagy fordulat? (A 
felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései), Debrecen, 1996.

168. SZATHMÁRY István, 1968,- SZATHMÁRY István, Régi nyelvtanaink és egységesülő
irodalmi nyelvünk, Bp., 1968.

169. SZAUDER József, 1942. - SZAUDER József, Faludi udvari embere, Bp., 1942.
170. SZAUDER József, 1970. - SZAUDER József, Az estve és Az álom. Felvilágosodás és

klasszicizmus, Bp., 1970.
171. SZAUDER József, 1980. - SZAUDER József, Az éj és a Csillagok. Tanulmányok

Csokonairól, Bp., 1980.
172. SZAUDER Mária, 1982. - SZAUDER Mária, Faludi Ferenc, a Római Árkádia tagja

= 1982./4. 448-451.
173. SZEKFÜ Gyula, 1926. — SZEKFŰ Gyula, Iratok a magyar államnyelv kérdésének

történetéhez, Bp., 1926.
174. SZENT-IVÁNYI Béla, 1936. - SZENT-IVÁNYI Béla, A pietizmus Magyarországon,

Bp., 1936.
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175. SZENTHEPál, 1792. - SZENTHEPál, Magyar oskola...111. Magyarpoézis, III. rész,
A poézisról, versszerzésröl, Pest, 1792. 139-168.

176. SZENTPÉTERY Imre, 1935. - SZENTPÉTERY Imre, A bölcsészettudományi kar
története, 1635-1935., Bp., 1935.

177. SZELÉNYI Ödön, 1917. — SZELÉNYI Ödön, A magyar ev. iskolák története a
reformációtól napjainkig különös tekintettel a középiskolákra, Pozsony, 1917.

178. SZEPESSY Tibor, 1987. - SZEPESSY Tibor, Héliodóros és a görög szerelmi regény,
Bp., 1987.

179. SZERDAHELY György, 1778. — SZERDAHELY György, Aesthetica, sive doctrina boni
gustus ex philosophia pulchri deducta in scientias et artes amoeniores autore Georgio 
Szerdahely, /-//., Budáé, 1778.

180. SZERDAHELY György, 1783. — SZERDAHELY György, Ars poetica generalis ad
Aestheticam seu doctrinam boni gustus conformata authore Georgio Aloysio 
Szerdahely, Budáé, 1783.

181. SZERDAHELY György, 1784. - SZERDAHELY György, Poesis narrativa ad
Aestheticam seu doctrinam boni gustus conformata..., Budáé, 1784.

182. SZERDAHELY György, 1784. - SZERDAHELY György, Poesis dramatica ad
Aestheticam seu doctrinam boni gustus conformata..., Budáé, 1784.

183. SZÉP János, 1794. - SZÉP János, Aesthetica avagy a jó ízlésnek a szépség Filozófiájából
fejtegetett tudománya. Fő tisztelendő Szerdahelyi György urnák nyomdoki után irá 
Szép János, Szombathelyen a szép tudományoknak ifjabbik Tanétója. Buda, 1794.

184. SZILÁGYI Ferenc, 1975. - Csokonai Vitéz Mihály összes müvei, Költemények I. 1785-
1790. Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányokat írta SZILÁGYI 
Ferenc, Bp., 1975.

185. SZILI József, 1986. - SZILI József, Irodalomképzetekés irodalomfogalmak:„irodalom ”
szavunk és a modern magyar irodalmiság XYIÍI. századi kezdete = ItK, 1986/4. 345- 
360.

186. SZŐKE György, 1974. — SZŐKE György, Barcsay Ábrahám: „A kávéra” (Egy
költemény és eszmetörténeti háttere) = Irodalom és felvilágosodás. Szerkesztette 
SZAUDER József-TARNAI Andor, Bp., 1974.

187. SZÖRÉNYI László, 1981.1 - SZÖRÉNYI László, Latin nyelvű Árkádia a tizennyolcadik
századi magyar országon = ItK, 1981./2. 184-192.

188. SZÖRÉNYI László, 1981.2 - SZÖRÉNYI László, „Tükröcske eggyficzkópoéta számára”
(Ungvárnémeti Tóth László kritikai fogadtatása) = Acta Históriáé Litterarum 
Hungaricarum Tomus XVIII., Szeged, 1981.

189. SZÖRÉNYI László, 1985. - SZÖRÉNYI László, A latin költészet helyzete
Magyarországon a XIX. században = ItK, 1985/1. 1-18.

190. SZÖRÉNYI László, 1985./a — SZÖRÉNYI László, Latin költészet 1770 és 1820 között
= Irodalomtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok. Szerkesztette: KOSA László 
és SZEGEDY-MASZÁKMihály, ELTE, Bp., 1985. 264-292.

191. SZÖRÉNYI László, 1989. — SZÖRÉNYI László, A Hymnus helye a magyar és
világirodalomban = „Múltaddal valamit kezdeni”, Bp., 1989. 29-36.

192. SZÖRÉNYI László, 1991. - SZÖRÉNYI László, Neolatin lírai költészet a XVIII. századi
Magyarországon = ItK, 1991/5-6. 589-596.

193. SZÖRÉNYI László, 1993. - SZÖRÉNYI László, Hunok és jezsuiták. Fejezetek a
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Jmagyarországi latin hős epika történetéből, Bp., 1993.
SZŰCS Jenő, 1984. — SZŰCS Jenő, „Nemzetiség” és „nemzeti öntudat" a középkorban. 

Szempontok egy egységes fogalmi nyelv kialakításához = Nennet és történelem, Bp., 
1984. 189-281.

TACITUS, 1980. — TACITUS, Beszélgetés a szónokról = Tavitus Összes Művei I., Bp., 
1980. 73-121.

TAKÁTS Sándor, 1891. - TAKÁTS Sándor, Benyák Bemát és a magyar oktatásügy, 
Bp., 1891.

TÁRNÁI Andor, 1969. - TÁRNÁI Andor, Extra Hungáriám non est vita... (Egy 
szállóige történetéhez), Bp., 1969.

TÁRNÁI Andor, 1981. - TÁRNÁI Andor, Az irodalomelmélet az egyházak kezelésében 
és Az egyházi értelmiség laicizálódása = A magyar kritika évszázadai, I. Rendszerek

' a kezdetektől a romantikáig. írta és összeállította TÁRNÁI Andor és Csetri Lajos, 
Bp., 1981. 138-188. és 188-249.

TÉGLÁSY Imre, 1978-79. - TÉGLÁSY Imre, A hungarus-tudatkifejlődése Fiala Jakab 
„Szegedis" című epüllionjábcn = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged, 1978- 
79/1. 195-205.

TÉGLÁSY Imre, 1988. - TÉGLÁSY Imre, A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei 
Magyarországon (Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig), Bp., 1988.
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Diese Arbeit geht von der These aus, daß die Struktur des Unterrichts 
das poetische Bewußtsein des 17-18. Jahrhunderts wirksam beeinflußte (und 
bestimmte). Aus der Organisation der sprachorientierten Studien 
(Grammatik-Poetik-Rhetorik) kommt im 16. Jahrhundert die 
Lehrfachstruktur zustande, die das Individuum mit solchen kommunikativen 
Fertigkeiten versehen kann, durch deren Verwendung das Individuum sein 
Bewußtsein auf einem generellen Niveau mitteilen kann, und so den 
Erwartungen und Anforderungen der Gesellschaft entspricht.

Der Grund dafür, der die römische humanitás in sich faßt, wurzelt in 
der Ansicht der Antike. Mit dem griechischen paideia zustandegekommene 
Menschenideal ergänzt sich hier mit der Denkweise, die die grundlegenden 
ethischen Normen der Humanität umfaßt, und deren Schaffung die Aufgabe 
der praktischen Bildung wird.

Im Prozeß der Praxis der humanitás spielte die Lehre des Vermittlers 
des Bildungsideals des Lateins (grammatica) eine bedeutende Rolle. Die 
Rolle dieser Lehre wandelte sich in Ungarn im Rahmen der sprachlichen 
Bewegungen des 18. Jahrhunderts um. Das gegensätzliche Verhältnis, das 
in der Beurteilung seiner Lage zustandekommt, bedeutet einerseits die 
Zurückdrängung seiner Verwendung, andererseits erscheint aber die Rolle 
des kulturellen Vermittlers als Ideal, sein Aufgabenbereich verändert sich.

Neben dem staatlich bestimmten Bedürfnis des Lateinunterrichts 

(,grammatica) kann die auf die Antike zurückgreifende Rolle des 
Rhetorikunterrichts, der mit der ausgebildeten Rede die Rolle des 
Individuums in der Gemeinschaft bestimmen wollte, gestellt werden. Der 
auf die declamatio bauende Zweig der rhetorischen Tradition hat die 
theoretischen Paradigmen ausgearbeitet, die seinen Unterricht und den 
antiken Bildungsstoff auf Jahrhunderte bestimmten, die mit der 
Verwendung römischer Dichter das sprachliche, stilistische Ideal und 
Abfassungsideal vermitteln wollten. Die sich zwischen die Grammatik und

/

284



,, ■ шшт ■

- U. v.:.'

ш
УЬ Г-i-’-: .

■ ... ..... . _».-

Rhetorik gedrückte Poetik ist einerseits den Hinweisen in Bezug auf
Konstruktion und Stil enthaltenden Grammatik unterstellt, andererseits
bestimmt sie den im Zentrum der Bildung stehenden Rhetorikunterricht. 
Wegen seines allmälichen Charakters, mit dem er die im politischen Leben 
höhere Bildung bedeutende Rhetorik vorbereiten will, verändert sich die 
früher von innen aus inspirierte Humanistik, die in dieser Form nur die 
vollkommene Aneignung des Lateins und seine prosaische Verwendung 
bedeutete.

In der Unterrichts- und Bildungsstruktur des 16-17. Jahrhunderts, die 
in der Folge religiöser Richtungen (Protestantismus, Katolizismus) 
erschienen, zeichneten sich politische Richtungen und Bildungsrichtungen 
ab, die die Rolle und Beurteilung der Dichtung beeinflußten. Nach der 
Universalität und nach dem romanisierten Gemeinschaftswissen des 

Katolizismus bestimmt die rhetorische Bildung der humanitás. Das 
Kemelement der humanistischen Studien bedeutende Poetik, die in der 
Mitte der antiken Bildung steht, bereitet demnach nur die höhere Bildung 
bedeutende Rhetorik vor. Das kann aber nicht ohne die Ausbildung und 
Weiterentwicklung der theoretichen Grundlagen der Poetik geschehen, aber 
hier ist das Maß der Rhetorisierung bedeutender.

In den Regionen der Festlegung und Verwirklichung des antiken 
Bildungsideals, in denen die Rolle des Individuums und die Möglichkeit 
seiner Selbstverwirklichung zunehmen, wird die diese versicherende und 
verwirklichende Rolle der Poesie aufgewertet. Dieses hat theoretisch die 
Renaissance später die Reformation, und zwar besonders der mit Calvin 
verbundene Zweig dieser Bewegung, verwirklicht. So können wir auch die 
Entstehung der studia humanitatis mit der Erscheinung der protestantishen 
Schulen verbinden, aber deren Erscheinungsform ist so vielfältig, wie die 
Bewegung und Geschichte der Erneuerung des Glaubens. Nicht nur die 
Humanitätskonzeptionen der Schulen, die zu einer Richtung gehören, sind 
verschieden, sondern auch die der Schulen, die zu einer Stadt gehören. Die 
größeren Trends können natürlich aufgezeichnet werden, diese können mit 
der Tätigkeit einer bedeutenden Lehrerpersönlichkeit verbunden werden.

Die Auffassung des Humanitätsideals, die sich in der Poesie 
verwirklicht und der Selbstverwirklichung des Individuums dient, brachte 
eine gründliche und auf der antiken Tradition beruhende Ausarbeitung der 

Theorie der Poesie. Schon im 17. Jahrhundert bestimmt die studia 
humanitatis die protestantischen und katolischen Schulen, in deren Folge 
sich uns das theoretische System der Poetik in lateinischer Sprache zeigt.
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. /fr г aDieses System nimmt bildungsgeschichtliche Richtungen (Barokk, Klassik) 
auf, aber seinem Wesen nach kann es typisiert werden. Im 18. Jahrhundert 
unter dem Einfluß von Jansenismus und Pietismus beginnem sogar solche 
einigenden Prozesse, die die Vormachtstellung der zwischen Grammatik 
und Rhetorik gedrückten Poetik zeigen, die die Zurückdrängung der 
Rhetorik bezeichnen (über deren Ende wäre es überflüssig zu reden), und 
damit die Entfesselung des Individuums besser betont wird. All dies wird 
von der Aufklärung und von der mit Göttingen verbundenen klassisch
philologischen Bewegung, die das antike Bildungsideal betonter in Dienst 
des Individuumst stellt, aufgenommen. Dadurch kann das Bildungsideal 
menschlich werden, der Gemeinschaft, der Gesellschaft dienen. In dieser 
Zeit bedeutet die Poetik das Maß der Ausführbarkeit des Bildungsideals, 
und sie ist gleichzeitig die Ausdruckskraft der Schönheit und 
Schöngeistigkeit; deswegen treten seine philosophischen Bezüge (nicht nur 
praktische Regeln) in den Vordergrund, und seine Paradigmen werden von 
dem neuen Wissenszweig, der Ästhetik bestimmt, die die allgemeinen 
Charakterzüge der Künste untersucht. Diese Bewegungsrichtung beeinflußt 
nich die Anerkennung des antiken'Bildungsideals als Maß, sie vermittelt die 
Praxis und das Ideal.

Mit der Untersuchung der populären protestantischen und jesuitischen 
Kompendien können solche Prozesse verfolgt werden, neben deren 
inhaltlichen Elementen die Frage des Systems untersucht werden kann. 
Dazu geben die Zusammenfassungen des protestantischen 
Rlietorikprofessors Vossius und die Handbücher des jesuitischen 
Rhetorikprofessors Masenius, die in den Schulen mit fast ausschließlicher 
Gültigkeit verwendet wurden, eine hervorragende Gelegenheit.

Der Wissensstoff und das System, die in diesen Kompendien 
auffindbar sind, dienten den Zusammenfassungen aus dem 18. Jahrhundert 
als Muster und sicherten auch die Möglichkeit einer weiterführenden 
Konzeption. Die am Ende des Jahrhunderts erscheinende deutsche Theorie, 
die die Gedanklichkeit der Antike und die Humanität neu interpretiert, 
öffnet die Möglichkeit zur Aufhebung der Rolle der Poetik (im Sinne der 
Menschlichkeit), dieses vertreten bei uns die Werke von György 
Szerdahely, die gleichzeitig den Weg zur Interpretation der Doppelheit der 
Tradition und der Neuerung bedeuten.

Dieses wird durch die Untersuchung seiner allgemeinen Poetik 
geklärt, in dieser Poetik formuliert sich die Kraft der Allmacht und die 
absolute Humanität der Poesie. In Kenntnis dessen kann sich das um die
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Humanität bauende Bildungsprogramm verwirklichen, dessen Dasein neben 
Bessenyeis Kulturauffassung das Programm der Bildungsideale der 

Aufklärungszeit bedeutet.
Die Untersuchung allgemeiner Poetiken läßt aber noch viele Fragen 

offen, und gibt keine Antwort auf alle aufgeworfenen Probleme. Es ist also 
erforderlich die die praktische Seite grundsätzlich beeinflußenden und 
bestimmenden Fragen der Gattungen und der Kunstarten zu untersuchen, 
aber das ist die Aufgabe einer anderen Arbeit.
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