
N E M Z E T Ü N K K Ö L T Ő I T E H E T S É G E . 

Lehet-e egy nép költői tehetségét oly módon meghatározni, mint 
egy költőét? Szólhatunk-e úgy az egyes nemzetekről, amint szólunk 
a dramatikus Shakspereről, l írikus Petőfiről, epikus Vergiliusról ? Én 
azt hiszem, hogy e kérdésre igennel felelhetünk és e véleményemmel 
nem állok egyedül, máskép nem fejtegetné Lanson ismert irodalom-
történetében, hogy a francia nem lírikus nép, nem vallaná ugyanezt 
Brunetière, nem olvashattam volna más helyen, hogy a hindu költé-
szetnek minden faját erős líraiság jellemzi stb. Ami egyik irodalomra 
áll, az áll a másikra is, azt kell tehát hinnünk, hogy saját költésze-
tünk ilyen i rányú fejtegetése nem azért hiányzik, mintha lehetetlen 
volna. Mert tudomásom szerint hiányzik. Ezért úgy gondolom, hogy 
a következőkben nem végzek fölösleges munkát . Csak a költészet 
három főfaját veszem figyelembe, mert amiket még poétikákban talá-
lunk fajok gyanánt (oktató, gúnyoló, leíró költészet), azokat nyugod-
tan mellőzhetjük, a többi fajok fogalmába bele foglalhatók. Nem írok 
teljes irodalomtörténetet, csak költészetünk áttekintését, nem is törek-
szem tehát teljességre, egyeseket mellőzök, annál többet, minél gazda-
gabb a korszak. 

L 

Irodalmunk történetét a pogánykon&l szokás kezdeni. E korszak-
ból irott emlék nem maradt ránk, amit pedig népköltészetéből meg-
mentett az idő, a hun mondákat a következő korszak krónikásai 
jegyezték fel. E mondákat a magyarság nem hozta magával, hanem 
Pannónia itt talált lakosaitól tanul ta el és noha prózában és versben 
is éltek a magyarok ajkán, germán eredetük kétségtelen. Magyar 
alkotás bennük legföljebb a kezdet és vég.1 Ezek alapján nincs okunk 
azt hinni, hogy valami magyar Ilias veszett el, nemzetünk költői 
géniuszának eredeti alkotása. Mindazáltal nem lehet elvitatni, hogy e 
mondák létezése kedvező hatással volt nemzetünk költői szellemére, 

1 Bleyer Jakab : A magyar hunmonda germán elemei. 1906. 
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nemcsak az által, hogy a magyarság ha keveset is, de valamit mégis 
adott hozzá a magáéból, hanem egyszerűen a fenntartás, szájról-szájra 
adás által is. Nem is állapodott meg a hunoknál, hanem saját törté-
netét, a honfoglalást, vezérek és első királyok korát is átszőtte a 
monda arany .szálaival. Egységes éposz ezekből se kerekedett, de két-
ségtelen, hogy e mondák már sokkal inkább a magyar epikus szellem 
eredeti alkotásai, bár szintoly kétségtelen, hogy idegen elemek itt se 
hiányzanak. 

E korszakból tehát csak epikus emlékeket mentett meg az idő, 
a kétségkívül létezett líra teljesen elveszett. 

П. 

A mondák átnyúlnak a keresztény középkorba, (1000—1526), 
amely tárgyunkra még szintén nem nagyjelentőségű. A latin nyelvű 
egyházi irodalom a keresztény népek közös alkotása, otthon van 
mindenütt, de sehol se nemzeti. A mi Temesvári Pelbártunk latin 
mnnkáit ép úgy kedvelik külföldön, mint nálunk a francia Clairvauxi 
Bernát énekeit, a baseli Herolt vagy az olasz Yoraginei legendáit, 
példáit. Van ennek párja más vallás történetében is, hiszen amit a 
világ arab irodalomnak ismer, az csak kis részben arab nyelvű népek 
alkotása, hanem általában a mohamedán népeké (török, perzsa, 
ind stb).1 

Ebből az egyetemes latin irodalomból fordítanak nálunk annyit , 
amennyit szükségesnek tartanak, főként legendákat és énekeket. Mind-
ehhez a nemzeti szellemnek alig van több köze, minthogy a magyar 
szentek (István, László, Imre, Erzsébet) kultusza nálunk nagyobb 
mint másutt. 

Az eredetiség nagyobb már a világi költészetben. Noha a szám 
még itt se nagy, a tárgyakban már némi változatosságot találun k. 
Van egy-két epikus ének (Pannónia megvételéről, Szabács v iada la , 
1476), Mátyás királyt magasztaló dalok (1458, 1490), elegiaszerű 
kesergések (Both János veszedelme, 1490, Cantio Petri Beryzlo, 1525, 
Geszthy László éneke, 1525), szatíra a kor hatalmasaira Apáti Ferenc 
Feddőénekében (1520 körül), amely alighanem legértékesebb lírai 
darabunk Balassi Bálintig. 

Sajnos, abból van legkevesebb, amiből minden valószínűség sze-
r in t legtöbb volt. A vir ág énekeket, ahogy ekkor nevezték a szerelmi 
dalokat, olyan sikerrel üldözték, hogy alig néhány sort mentett meg 

1 Egyetemes irodalomtörténet. Szerk. Heinrich Gusztáv. Goldzieher 
Ignác : Arabok. 
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számunkra a véletlen. Ugyanígy jár tunk a hivatásos énekmondók, az 
igricek énekeivel is, amelyeknek pedig a királyi udvar is nyitva 
állott. 

Mindent összevéve, aligha tévedünk, azt állítván, hogy e korszak 
eredeti költészete inkább lírai, min t epikai jellemű. 

Ш . 

A mi nemzeti költészetünk voltaképen csak a protestáns /corral 
(1526—1606) kezdődik. Innen kezdve már n e m a véletlen ment meg 
számunkra a kódexekben egy nevet vagy egy verset, hanem már név-
szerint ismerjük költőinket, akik közt kiváló tehetség is akad és már 
minden műfa j t művelnek. A költészetnek móg mindig erősen vallásos 
jellege van, de most nem katolikus, hanem új hitű. 

A lirai költészet még nagyobb részében egyházi jellegű, ha t. i. 
azt tekintjük, ami ránk maradt és hozzáférhető. Nem tisztán vallásos 
énekek, könyörgésekből áll ez, belejátszik az ú j hit terjesztésének 
szándéka is, ezért hirdetik, hogy a nemzetet sújtó bajok, főkép a 
török pusztítás, isten büntetése rajtunk a vallási tévelygésért. Ilyen-
formán az új vallás a hazafiság ügye is lett. Természetesen vannak 
tisztán egyházi énekek is, de ezekben kevés eredetiségről lehet szó. 

A világi líra legnagyobb eseménye, hogy megjelenik az első igazi 
magyar költő, Balassi Bálint. Költészetének forrásait már többen 
kutatták, legközelebb is nagy részletességgel összevetették mintáival, 
az eredmény ekkor is csak az lett, hogy bár sok nyelven olvasott, 
sok költő hatot t rá, nem szolgai utánzó, érzelme mindig saját mód-
ján, szabadon nyilatkozik és továbbra is eredeti költőt kell benne 
látnunk.1 

Ha a külföldi hatást nehéz kimutatni, a hazait, hogy mit tanult 
Balassi a magyar költészetből, egész teljességében nem is lehet. 
A virágénekek üldözése tovább tartott, ebben az új egyház egyetértett 
a régivel ; reánk jóformán semmi se jutott el. Pedig kétségtelen, hogy 
gazdagon buzgó szerelmi költészetet semmisítettek meg, amelyből 
Balassi Bálint nem keveset tanult, amint tanult az egész magyar köl-
tészetből. Azok a jámbor szerzetesek, akik a XV. és XVI. században 
egyházi énekekkel ellátták a híveket, borzadva hallanák, hogy Balassi-
nak nemcsak istenes énekeiben van részük, hanem a szerelmesekben, 
tehát szerintük istentelenekben is. Pedig úgy van, az egyházi költé-
szet is hozzájárult a költői nyelv és verselési technika fejlesztéséhez 

1 Eckhardt Sándor : Balassi Bálint irodalmi mintái. Irodalomtört. 
Közlem. 1913. 
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és ezzel Balassi nagyságához. Mindenki az elődök vállán emelkedik 
fel és a költészet nem kezdődhetik egyszerre nagy költővel. 

A világi lírának különben Balassi nem egyetlen képviselője, több 
ének szól pl. a házasságról, nemcsak korfestő, hanem költői értékkel is. 

Az epika művelése nem folyik kisebb szorgalommal mint a líráé, 
de szorgalomnál egyébről alig szólhatunk. A bibliai epika tapad for-
rása betűjéhez, mely neki igazán szentírás. Legföljebb rövidítni mer 
rajta, változtatni nem, ha van benne költői alakítás, kerekded forma, 
azt nem a magyar szerző adta neki. 

A nemzeti epika legfőbb képviselője Tinódi. Mi volt ez a Tinódi? 
Képzeljük el, hogy ma valaki versbe szedné Wekerle, Berzeviczy, 
Apponyi, Kossuth Ferenc stb. miniszterségét, az 1914—17-iki háború 
részeit : kraszniki ütközet, Przemysl ostroma, Antwerpen és Varsó el-
foglalása és így tovább, mindenütt egyedül arra törekedve, hogy 
igazat, hiteleset mondjon; tiszteletre méltó hazafias érzéssel és jóval 
rosszabb verselési technikával, mint amilyenre ma nyelvünk képes. 
Ez volt Tinódi a maga korának ; ma megbízható történetírót látunk 
benne, nem költőt. Voltak társai is, költőietlenek akkor is, ha régebbi 
eseményeket írtak meg. Egyetlen értékes alkotása e nemzeti epiká-
nak Szilágyi és Hajmási (1564), de ez nem is törekszik hiteles tör-
ténetet írni és nem is veszi tárgyát saját korából. 

Byen módon már az epika harmadik fajához, a széphistóriához 
hasonlít, aminthogy tárgya is a szerelem. E korszak epikájában e 
széphistóriák képviselik főkép a költészetet, de ezek meg nem eredetiek, 
fordítások, legföljebb átdolgozások. "Ugyanez áll a prózai epikáról i s ; 
Salamon és Markalf, vagy Poncianus históriája több nemzedék mu-
latságául szolgált, de nem magyar földön termett . 

A költészet harmadik főfajával most találkozunk először. Van 
ugyan már a Sándor-kódexben egy legenda Három körösztyén leány-
ról, mely nem más, mint a X. században élt Hrosiuitha apáca, a 
keresztény kor első drámaírója Dulcitius drámájának fordítása, de ez 
annyi, mintha nem volna ; kéziratban maradt és akik a klastromok-
ban olvasták, nem is sejtették, hogy drámát olvasnak. 

Bármilyen kezdetlegesek is, a dolog természete szerint, egy mű-
faj első kísérletei, elmondhatni, hogy Hroswitha tárgyai drámaibbak, 
mint azok a dialogok, amelyekkel a most tárgyalt korszakban talál-
kozunk nálunk, akár az ú j hit támadja a régit, mint Sztáramél 
(Papok házassága 1550, Az igaz papságnak tíköre 1559), akár a pro-
testánsok egymás ellen küzdenek (Nagyváradi comedia 1569, I)ebre-
czeni disputa 1570). Látn i való, hogy a költészet minden faját a 
reformáció szolgálatába állították, természetesen nemcsak nálunk ; 
ilyen hitvitázó darabok voltak már előbb Németországban (pl. Niklas 
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Manuel darabjai), meg Angliában (John Bale). Nem drámaiabb a 
hihetetlenül silány Theophania (1575), latinból fordított moralitas se 
és nem dráma a Comcedia Balassi Menyhárt árultatásáról (1569), 
noha e szatírának kitűnő jellemzésében és eleven dialógusában nyi l -
vánuló költői értéke általánosan el van ismerve. 

Látva ezt a végtelenül primit iv drámát és költőietlen epikát a 
Balassi korában, önkénytelenül arra gondolunk, nem raj tunk kívül 
kell-e az okát keresni. Nem így volt-e másutt is ? Hogy tehát össze-
hasonlítás alapján ítélhessünk, vessünk egy pillantást más irodal-
makra. 

IV. 

A német irodalomban a reformáció inkább a lírának, különösen 
az egyházinak, valamivel később pedig a drámának kedvezett, de azért 
az epikában se szólhatunk szegénységről. Virágzik a történeti költé-
szet, benne főkép a Landknechtspoesie, vannak regények és igen nép-
szerűek a népkönyvek: Faust (1587), Schildbürger (1598), a bolygó 
zsidó (1602) stb. E korba esnek a nagytehetségű és nagytudományú 
Fischart szatirikus epikus munkái is. 

Az angol irodalomban a XVI. század elsősorban a dráma virág-
korát jelenti, de azért rendkívüli tetszés fogadta Sidney pásztorregó-
nyét (Arcadia 1590) és Spenser époszát (Tündérek királynéja 1590 
és 1596). Köztudomású, hogy ugyanilyen tetszés kísérte Shakspere 
két epikus munkájá t is (Venus és Adonis 1593, Lucretia 1594). 

A francia irodalomban ez a század látta születni Rabelais világ-
hírű regényeit (Pantagruel 1533, Gargantua 1535) és Margit királyné 
novelláit (Heptameron 1558—9) ; mellettük a kisebbeket mellőzhetjük. 

A cinquecento az olasz irodalom fénykorát je lent i ; a költészetben 
két éposz világhírre j u t : Ariosto Orlando furiosoja (1516) és Tasso 
Megszabadított Jeruzsaleme (1581); az előbbi tehát egy kevéssel még 
meg is előzi korszakunkat. Ez a két nagy név távolról se merí t i ki 
a verses epikát, prózában pedig egy virágzó novella-irodalmat talá-
lunk, amelynek kiválóbb képviselői Bandello, Shakspere többszöri 
forrása, Straparola, akitől Mikszáth vett tárgyat stb. 

A XVI. század a spanyol lovagregények kora, amelyek óriási, 
szinte az őrültségig emelkedő népszerűsége ellen írta Cervantes a 
Don Quixotét (1604), amely tehát szintén e korszakba esik, a por-
tugál Camoens nagy époszával együtt (A Lusiádák 1572). 

Lássuk most ugyanilyen futólagos szemlében a drámát. 
Franciaországban a virágzás későbbi korba esik, de már van 

színház és vannak szép számmal szerzők : Jodelle, Hardy, Grévin, 
Gamier, Monchrétien, Larivey stb. 
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Olaszországban virágzó színházat találunk. A tragédia ugyan 
még alig több a régiek utánzásánál, de már a víg fajban a tudóskodó 
commedia erudita mellett megszületik ós virágzásra is jut a nép 
mulatsága (commedia dell'arte) és vele együtt a pásztorjáték is. 

A spanyol nemzeti dráma megalkotója Lope de Vega (1562—• 
1635) működésének felével e korszakba esik. Ez a fél nála, aki más-
fél ezernél több darabot írt, kitehet néhány százat. A másik nagy-
mester, Tirso di Molina (1570—1648) szintén beletartozik e korba is. 

A német drámát a XVI. század második felében Hans Sachs, 
Ayrer, Naogeorg és mások egész serege virágzásra emeli. 

Az angolokról elég annyit mondani, hogy Shakspere java műkö-
dése a nagy remekművek túlnyomó részével e korszakba esik, 1606 
után már számbelileg is kevesebbet ír t és persze egészen e korszakba 
esnek az ő előkészítői és kortársai is : Lyly, Jonson, Marlowe, Massin-
ger, Fletcher, Beaumont stb. A nagy termékenység itt se ismeretlen, 
bár a Hey wood 220 darabja még nem Lope de Vega-i arányú. 

Mit tanulunk e rövid vázlatból? Azt, hogy nem az európai iro-
dalmon mult, ha Balassi, a kitűnő lírikus korában, epika és dráma 
nem emelkedett nálunk magasabbra, inkább azt kell hinnünk, hogy 
nemzetünk csekélyebb hajlammal birt e két fajra, mint a lírára. 
Tinódi és Ilosvai korában, sőt megelőzve, már világhírű mesterművei 
keletkeztek az epikának. Másutt már virágzik a színház és Angliában 
a tehetséges drámaírók egész serege készíti elő Shaksperet, amikor 
nálunk színház még nincs és dráma helyett dialógusokat találunk, 
amikben alig van egyéb drámai a párbeszédes alaknál. Ezekkel nem 
egy Shaksperet, de egy Dugonicsot se lehet előkészíteni. És mi egy-
korú nálunk Shakspere működésével? Iskoláinkban itt-ott játszanak 
importált iskolai drámákat latin vagy német nyelven. 

Attól kezdve, hogy benne élünk az európai eszmeközösségben, 
ami pedig már a XVI. század előtt kezdődött, bizonyára e ponton 
maradtunk el legjobban a világtól. A külfölddel összehasonlítva a 
XVI. század drámája jelzi irodalmunk legalacsonyabb fokát. 

Ezek után könnyű megállapítni, hogy a protestáns korszak ere-
deti költészetének határozottan lírai jellege van. 

V. 

Az ellenreformáció korszaka (1606—1711) szintén a vallási küz-
delmek kora, de ehhez kevesebb köze van a költészetnek, mint az 
előbbi korszakban, mert a felekezeti propaganda kevésbbé használja 
fel céljaira. Hanem azért e korszakban is, a kuruc költészetben, meg-
található a vallási üldözés motívuma a börtönben és gályákon szen-



3 9 8 SZIGETVÁRI IVÁN. 

vedő prédikátorok siralmaiban s a katholikus papság iránti gyűlölet-
ben. A vallási küzdelem azonban főkép theologiai viták alakjában 
folyik le, prózában, a költészet, sőt igen sokszor az irodalmi ízlés 
határain kívül. 

Az egyházi líra terén inkább gyűjtő, mint alkotó munka folyik ; 
ennek nagyobb szükségét érezték. Katholikus részről összegyűjtötték 
a meglévő énekeket, megrostálták az igaz tanítás szempontjából, de 
alkottak újakat is. I lyenformán jártak el a reformátusok is, de náluk 
ezenkívül egy igen jelentékeny, tartós hatású munkát is hozott a 
korszak : Molnár Albert zsoltárfordítását, a legelterjedtebb magyar 
könyvet, ahogy Négyesy László nevezi.1 A reformáció utolsó hajtása, 
a szombatos felekezet, őszinte, mély érzésű énekekkel gyarapította a 
korszak egyházi l íráját . Talán mondani se kell, annyira magától ér-
tetődő ilyen vallásos korban, hogy a szorosan vett egyházi énekeken, 
könyörgéseken kívül, találunk istenes énekeket a világi líra művelői-
nél is, akiket két osztályba kell soroznunk. Egyiket főrangú lírikusok-
nak nevezi az irodalomtörténet és ebbe beletartozik Zrínyi is, az első 
költő, aki szerelmes verseit kinyomtatta, amit ő előtte szégyennek 
tartottak. Bele lehetne sorozni Gyöngyösit is, de mind a kettejükről 
más cím alatt szólunk bővebben. Ha őket kivesszük, azt mondhatjuk, 
hogy e főrangúak közt nincs kiváló tehetség, Balassihoz fogható, de 
egészen tehetségtelen is alig. Ha pl. Rimay János mesterkélt rímei 
néha szinte komikusan hatnak ránk ; ha Koháry túlságos sokat em-
legeti, hogy börtönében kenyéren, vizén éhezik, viszont a fájdalom 
vagy megnyugvás igaz hangjai se hiányoznak náluk. H a Beniczkyt 
versformája nem egyszer arra kényszeríti, hogy a fölvett szentenciát 
nyújtsa, túlmagyarázza, míg a kilenc sor ki nem jön, viszont épen 
verselése olyan hangzatos, olyan eleven, hogy e tekintetben csak jó 
hatással lehetett. 

A líra másik osztálya a kuruc költészet, mely csaknem egészen 
idetartozik. A magyarság üldözése és az ebből keletkező szabadság-
harcok kettős forrásából buzog mintegy félszázadig, körülbelül 1664-
től kezdve «ez a páratlan költészet, multunknak egyik legdicsősége-
sebb emléke, a magyar lélek költői szellemének egyik leghatalmasabb 
ós eredetibb megnyilatkozása».2 

Azóta, hogy Beöthy e sorokat írta, a kuruc költészet elvesztette 
néhány becses gyöngyszemét, Riedl Frigyes 10 balladáról vagy 
balladaszerű költeményről bebizonyította, hogy jogtalanul foglalnak 

1 Beöthy-Badics : A magy. irodalom tört. 1906. 
2 Beöthy Zsolt : A kurucvilág költészete. Kisfaludy Társaság év-

lapjai 1906—7, 41. 
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helyet a Thaly Kálmán gyűjtötte kuruc versek közt, mert nem egy-
korú termékek, h a n e m Thaly saját szerzeményei1 Ez a veszteség 
«lég jelentékeny, nem lehetetlen, hogy Beöthy ma valamennyire más-
kép fejezné ki ítéletét, annyi azonban kétségtelen, hogy a kuruc-
világ költészetében továbbra is a magyar líra egyik virágzási korát 
látjuk. 

A korszak nagy költőjét most az epike terén találjuk, neve Zrínyi 
Miklós, műve a Szigeti Veszedelem, más szóval Zrinyiász. Helye már 
ki van jelölve költészetünkben, bár ellenvélemények se hiányoznak, 
még újabb időben se. Abban valószínűleg mindenki egyetért, hogy 
korának legkitűnőbb éposza, amellyel felérőt a komoly nemben a 
XIX. századig nem találunk. Van okunk tehát sajnálni, hogy nem 
jutott el arra a tökéletességre, amelyre költője emelni birta volna, 
«írtam, az mint tudtam, — olvassuk az Előszóban, — noha némely 
helyen jobban is tudtam volna, ha több munkámat nem szántam 
volna vesztegetni. Igazsággal mondom, hogy soha meg nem korrigál-
tam munkámat, mer t üdőm nem volt hozzá, hanem első szülése 
elmémnek. » 

Kétségtelen tehát, hogy Zrínyi munkája az első fogalmazásban 
maradt ránk (első szülése elmémnek), vagyis ép úgy, mint az Aeneis, 
nem töredék ugyan, mert végig meg van, de nem is egészen kész. 
Vergiliust boldogtalanná tette az a tudat, hogy halála nem engedi 
munkájá t tökéletességre vinni, nem raj ta mult, hogy kéziratát meg 
nem semmisítette. Zrínyinél más volt az ok, hiszen a munka meg-
jelenése után is még 13 év állt rendelkezésére, java férfikorából. Föl-
tehető, hogy ha elegendő időt és gondot fordít munkájára, eredeti-
sége is nyer vele, önállósága emelkedik egyes mintáival szemben 
(Tasso, Karnarutics) ; azt pedig bizonyosnak vehetjük, hogy verselését 
és nyelvét tudta volna javítani. Minthogy pedig az olvasót nem cse-
kély részben épen ezek gyarlósága riasztotta vissza, azt kell mon-
danunk, hogy a m u n k a nagyobb sikere nem a költő tehetségén, 
hanem akaratán mult . Mindenkép sajnálni való, hogy rettenetes baj-
vivó szablyája mellett annyira lenézte a pennáját. 

A korszak másik nagy epikusának, Gyöngyösinek más sors és 
más tehetség jutott. О uralkodott a lelkeken, amikor a Szigeti Vesze-
delem nem kellett a közönségnek, de hogy nagy epikust láttak-e 
benne, nem egészen bizonyos. «Míg ez a könyv (a Kónyi János 
strázsamesteré) ki n e m jött, mindig Gyöngyösiből ír tak szerelmessé-
get — olvassuk Bessenyei Philosophusában (1777). Tehát abban a 
korban, amikor dicsősége, mint a legnagyobb magyar poétáé, tető-

1 Kiedl Frigyes: A kurucz balladák. Irodalomtörténet 1913. 
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ponton áll, szerelmes leveleket írnak belőle. Ebből már szinte kiérzik 
az a gondolat, amit később Arany határozott szavakba foglalt, hogy 
Gyöngyösi alapjában lírai költő.1 Badics szerint a XVII. századnak 
legnépszerűbb epikusa s egyszersmind legkiválóbb lírikusa, kinek 
csengő verseit országszerte kedvelték, költői tehetségét csodálták, ki 
az epikába belopta a l írát .2 Gyöngyösiben tehát ma is igazi költőt 
kell látni, ha nem is epikust. 

Listius László a Magyar Marsban (1653) Zrínyit követi, amennyire 
bírja, de jellemzés és kompozíció tekintetében nem bírja. Száraz króni-
káját nyúj t ja a mohácsi csatának, megterhelve Magyarország versbe 
szedett földrajzával. Másik munkája, mely a magyar királyok és régi 
vezérek életét szedi versbe, már tárgyánál fogva is költőietlen. Kő-
szegi Pál, aki a kuruc költészetben a terjedelmes epikát képviseli, 
nem Zrínyit, hanem Gyöngyösit utánozza ; már a tárgy is olyan, 
aminőt Gyöngyösi szeretett ; egy főúr, Bercsényi Miklós házassága. 
A klasszikus ós bibliai hosszú hasonlatok, Venus ós Cupido szerepe is 
ő rá vallanak. Nagyon hosszú, költőietlen krónikánál egyebet nyúj tani 
nem tudott, melyben legföljebb egy pár szép leírás élvezhető. Körös-
pataki János Lupuj vajdá-ja (1655) annyira nincs megszerkesztve, 
hogy meg se értjük, miről szól ; legföljebb verselése érdemel el-
ismerést. 

A népies epikának kedvelt faja lehetett a búcsúztató, amelyből 
ismerünk néhányat, többi közt Ködi Farkas János tói Vitéz Kádár 
István énekét (1657), amelyről később is van emlékezet. Életrajzot 
és búcsúztatót tartalmaznak kántori színvonalon álló poézissel. 

A prózai epika csak fordításokat tudott produkálni. Fortunatus 
(1651), Szép Magyelona (1676), Hármas lstoria (1695); a Bozsnyay 
Dávid fordította Horologium Turcicum kéziratban maradt. 

Drámairodalmunk gazdagabb valamivel, mint az előbbi korszak-
ban. Színészet még mindig nincs, mindössze arról van tudomásunk, 
hogy Felvinczi György 1696-ban királyi szabadalomlevelet kapott 
színi előadásokra; állítólag tartott is ilyeneket nyilt utcán.-Hogy 
mindössze ennyit tudunk róla, magában is elég bizonyítéka a kísérlet 
jelentéktelen voltának. Felvinczit mint szerzőtis is merjük valamennyire 
Comico-Tragcediája révén (1693). Hogy ez a mitológiai játék egészen 
eredeti nem lehet, azt mondani se kell, noha eddigelé puszta fordí-
tásnak se tudjuk bebizonyítni. Amit az Előszóban olvasunk : I t t penig 
ollyra találsz, mit a bölcs poéták is így írtak — a forrás megneve-
zésének igen határozatlan módja. 

1 Arany : írói arcképek. 
2 Beöthy—Badics : A magy. irod. története. 
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A műfaj értékesebb képviselője a másik Comico-Tragœdia (1646), 
mely a külföldön kedvelt moralitásnak egyik faját, a Lázár-drámát 
hozta be irodalmunkba. Ezt se mondhat juk eddigelé puszta fordítás-
nak, de egyes motívumai körülbelül mind megtalálhatók más irodal-
makban. 1 Fel szokták még említni az Actio curiosa o. beszélgetést 
(1678), amely mintegy a drámát képviselné a kuruc költészetben, de 
ép úgy nem az,; min t az előbbi korszak dialógjai. Lehet , hogy a forma 
megválasztásánál ezek lebegtek szerzője szeme előtt, talán a Balassi 
Menyhárt árultatása, de bizonyos, hogy ennek mélyen alatta marad 
ós szennyes beszéde inkább Markalfra emlékeztet. 

Igazi haladásnak csak azt tekinthetjük, hogy az iskolai dráma 
erős fejlődésnek indul, főkép a jezsuitáknál. A vallási tárgyak most is 
jelentékeny helyet foglalnak el, de hitvitázó dialógról nincs tudomá-
sunk, legalább eddig. Nyelve még mindig sokkal inkább latin, m i n t 
magyar, a tárgy is csak kisebb részben nemzeti, eredetiség alig van 
bennük — ez alapon akár hallgathatnánk is róla. Es mégis tisztelettel 
nézzünk ez idegenből plántált csemetére, mert ebből fog kifejlődni 
a magyar drámairodalom. 

Ha most megcsináljuk a korszak mérlegét, i t t is áll, amit az 
előbbiről mondtunk, hogy a dráma még nem jöhet számba. Az epika 
terén értékesebbet találunk, mint eddig, de a legnépszerűbb epikus-
ban a líra ér legtöbbet. Adjuk most ehhez, t. i. Gyöngyösihez, a 
líra többi faját, az egyházi és főrangú énekszerzőket, a kuruc költé-
szetet — és akkor azt kell mondanunk, hogy nemzetünk eredeti 
költői tehetsége most is a lírában nyilvánult meg leginkább. 

VI. 

A hanyatlás kora (1711—1772) a költészet szempontjából kapta 
a nevét, a tudomány eléggé virágzott latin nyelven. A szatmári béke 
új korszakot kezd a nemzet életében, de az érzelmeket egy pil lanat 
alatt megváltoztatni nem birja, azért a kuruc költészet még egy ideig 
tovább zeng lírában és epikában is. 

Az egyházi lira érdemesebb képviselői Ráday Pál, Szőnyi Ben-
jamin, b. Amadé Antal és Faludi Ferenc. Ez utóbbi és az előbbi-
nek a fia jelenti a világi lírát is, Amadé László, az igazi lírikus, a 
könnyen hevülő, könnyen alkotó naturalista és Faludi, ki kevésbbó 
az érzelem költője, terméketlenebb is, de akit mesteri verselése, ki tűnő 
nyelvérzéke, idegen irodalmakon kicsiszolt ízlése és művészi gondja 
az alkotásban tüntet ki. Szerzetesi pályája gátolta, hogy líráját tel-

1 Binder Jenő : Egy magyar Lázár dráma. Egy. Phil. Közlöny 1898. 
Irodalomtörténet. 27 
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jesen kifejlessze. Voltak aztán főrangú műkedvelők is, kik verseltek 
a maguk örömére és társaságuk mulattatására, de nem a nagy közön-
ségnek. Nemrégiben a Radvánszkyak levéltárából tettek közzé efféle 
verseket, amelyeket a család tagjai írtak víg vagy komoly alkalmakra : 
házasság, vadászat, egyéb összejövetelek.1 A korszak költői képén 
nem változtatnak. 

Az epikában, amint említettük, egy darabig még visszahangzik 
a kuruc költészet. Dálnoki Veres Gerson kardját tollal cserélve fel, 
megírja a kurucvilág verses krónikáját (1722), de az élénkebb, nagyobb 
hévvel írt első rész jó részben más munkájának bizonyult.2 Övé a 
második rész, a kurucvilág Tinódi-szerű krónikája. Tokody Márton a 
délvidéki pórlázadást í r ja meg (1735), szintén krónikás modorban. 
Völcsei Tóth István mint íródeák kísérte gr. Cziráky József ezeres 
kapitányt, aki a sziléziai hadjáratban elesett. Ezt írta meg Tóth 
István még azon évben (1742) 12 énekben s egy toldalékban. Ez a 
korszak legterjedelmesebb epikus alkotása és körülbelül a legjobb is, 
amivel épen nem akarunk nagyot mondani . Alapjában ő is Tinódi 
követője, csak igazat akar mondani, de Gyöngyösi, Vergilius és Zrínyi 
hatása is megérzik rajta. Ez utóbbit min tha a koncepcióban is meg-
próbálná követni. Zrínyinél olvasta, hogy isten kegyelme van a szi-
geti vitézekkel, kik a hitetlen pogánnyal harcolnak (V. ének) és azt 
i s ' olvasta, hogy pokolbeli lelkek igaz hitükből kiverni kívánják őket 
(XV. ének), tehát Cziráky is azzal buzdít ja katonáit : Megsegít az 
isten, mert Prussus hitetlen (81. lap). A prussus pedig bizonyosan 
azért hitetlen, mert gyűlölséges igája a magyarokat kicsigázná a 
római hitből (176. lap). Szóval Tóth Is tván Zrínyi módjá ra némi 
vallásos, közelebbről katolikus színezetet akar adni munkájának, de 
hiányozván nála Zrínyi koncepciója, próbálkozása semmi kihatással 
sincs a cselekvényre. Krónikájában leginkább néhány szép leírás és 
a férjét sirató Czirákyné fájdalma mutat némi költői, inkább lírai, 
mint epikai tehetséget.3 

Szintén Mária Terézia ezredese volt Szirmay lamás, akinek 
életéről és haláláról szól egy krónika és egy hozzá csatolt búcsúztató 
Vitéz Kádár István módjára : búcsú a tisztektől név szerint, az ezred-
től, majd az ezred búcsúja az elhunyttól (1743). Károly István (de 
Simaháza) valószínűleg önmaga írta meg verses életrajzát, nem tudom, 

1 Irodalomtörténeti Közlemények 1903, 4. 
2 E. Kiss István : Adalékok a Eákóczi kor irodalomtörténetéhez. 1905. 
3 A Cziráky eposzról részletesen írt Császár Elemér az Alexander 

Emlékkönyvben, 1910. 
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melyik évben. Nála is a hadjárat foglal el legnagyobb helyet, amely-
ben mint Mária Terézia kapitánya vett részt. 

Mind e krónikások még mindig leginkább Tinódit követik : 
igazat írnak, amit láttak, átéltek. Ezt a bajt még fokozza az, hogy 
ez átélt dolog többnyire harc, háború épen nem jó tárgy a költészet-
nek, ellensége a cselekvény egységének. Inkább történetírók, mint 
költők. 

Egészen más világba jutunk Taxonyi János jezsuita mesésköny-
vével (1759), mely voltakép kat. erkölcstant tartalmaz, de történe-
tekben, amelyek száma meghaladja a 400-at. Igaz, hogy ebben a 
tömegben ma alig találunk egy-kettőt, amelyet élvezni tudunk, de 
korában nem hiányzott a népszerűsége, hs a Hármas Istóriát nem 
is érte el. Öt-hat külföldi munka alapján készült, de nem tisztán 
fordítás, szerzőnk a magáéból is ad hozzá.1 

Ismét más világba vezet Kolumban János Yida György tréfáival 
(1759), elég jó versekben előadván hőse durva tréfáit, amelyekkel 
igen előkelő köröket mulattatott ; Teleki Mihályt, Erdély nagyurát, 
különösen szerette tréfáinak tárgyául venni. Komikuma olyan termé-
szetű, amit látni, hallani kell, elbeszélve csekély hatású. 

Ismét másfajta munka gróf Lázár János Flor indája (1666), rész-
ben versbe szedett földrajz, tehát igen költőietlen tárgy, részben 
Spanyolország elfoglalása a maurusok által. Költőnk nagy hiszékeny-
séggel azt szereti legjobban, ami csodás, hihetetlen, de ezzel a naiv-
sággal igen jól összefér az erotika kedvelése. Mennyire eredeti, nem 
tudni ; ő maga folyton francia forrásokra hivatkozik. 

A drámát még mindig csak az iskolai dráma képviseli, amely 
fejlődésének tetőpontjára jut. Már csaknem egészen magyar nyelvű 
és egyébként is folyton tágítja a régi bilincseket. A vígjáték-szerzők 
már egyenesen világi színpad számára készült darabokat is felhasz-
nálnak (Holberg vagy Molière némely darabjait) és azzal a tradíció-
val is szakítanak, amely a női szerepeket szigorúan száműzte. Mon-
dani se kell, hogy a nőket is fiúk játszották. Hogy az ilyen víg-
játék vagy közjáték, amely t. i. a szomorúdarab felvonásközeiben 
adatott elő, mennyire nem iskolás és nem gyerekes, arról a buda-
pesti közönség is meggyőződhetett, mikor 1912-ben a kolozsvári szín-
társulat előadott Budapesten egy pálos iskolai közjátékot (1765) és 
a közönség, a mint magam tapasztaltam, mindvégig jól mulatott 
Kocsonya Mihály uram házasóletén. 

És ez nem is olyan meglepő, tudva azt, hogy már a maga ide-
jében se volt ez tisztán a tanulóifjúságnak szánva, mert hiszen ez 

1 Jablonbay Gábor S. I. : Taxonyi János. Kalocsa 1910. 
27* 
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csak egy részét tette a néző közönségnek. Talán még nem is a nagyobb 
részét, annyira kedvelte az iskolai szinielőadásokat az előkelőbb, mű-
veltebb közönség, sőt a magyar nyelvűt a köznép is. Bizonyos, hogy 
ez pótolta, amennyire bírta, a nem létező világi színészeket. 

Csíksomlyón a rendes iskolai színjáték mellett nagypénteken 
passziószínjátékokat is találunk, amelyek a dráma kezdőkorát új í t ják 
fel ; ezekben a hitvita is feléled, csakhogy itt a katolikusok győznek, 
nem mint Sztárainál a protestánsok. Iskolai drámánk csak egy te-
kintetben nem mutat nagy változást : eredetisége mindvégig csekély. 

Hátra van még egy író, talán a legismertebb a korszakban, de 
zavarban vagyok vele szemben. Költő volt-e Mikes Kelemen ? Mély 
érzése, szelíd humora talán képessé tették volna lírikus versekre, el-
beszélő képessége pedig novella, esetleg regény írására, de valóságban 
se ez, se az nem történt meg. Ennek a kedves tárcaírónak nem tu-
dok helyet ju t ta tn i a költészetben. 

A korszak költői jellemét így állapítjuk meg : történeti szempont-
ból bármilyen fontos is a történeti dráma világiassá fejlődése, csekély 
eredetiségével, valamint a világtól elmaradt krónikás énekekkel szem-
ben Faludi és Amadé László lírájának kell adni az első helyet. 

S z i g e t v á e i I v á n . 
(Folyt, köv.) 


