
T A N U L M Á N Y O K 

Nemzetietlen-e 
irodalmunknak úgynevezett „nemzetietlen kora"? 

Alszeghy Zsolt elnöki megnyitója. 

Pintér Jenő tudományos irodalomtörténetének első fogalmazásában (1909. 
II. 364. 1.) az el'enreformáció korát követő időkre e szavakkal tér: „Az 1711. 
évben megkötött szatmári békétől az 1772. évig, azaz Bessenyei György fel-
léptéig, terjedő időszakot nemzetietlen kornak vagy a hanyatlás korának nevezi 
irodalomtörténetírásunk. Nemzetietlennek azért, mert a Habsburg-ház uralma 
alat t újra egységessé vált országban teljesen meghonosul az eldeákosodás szel-
leme, s ezzel szemben a magyarnyelvű írói törekvések elhanvat'anak, erejüket 
vesztik. A tizennyolcadik századig a latin csak az egyház, s részben a tudo-
mány és a diplomácia nyelve volt; a tizennyolcadik században már a társada 
lom egyes rétegei közé is kényelmesen behúzódott. A nyelvi hanyatlás kora 
méltán viseli szomorú nevét." 

Ez a megállapítás tehát a nemzetietlen kor megnevezést a magyarnyelvű 
irodalmi törekvések elhány atlásával magyarázza; a nemzeti irodalom hanyatlá-
sát lá t ja abban is, hogy a deák-nyelvűség kerül uralomra. Az utóbbinak jelen-
tőségét túlozza, hiszen maga is lelkesen vette számba a magyarországi latin 
költészet virágzását a középkorban, méltatta a magyar humanizmus termését, 
kísérte nyomon annak XVI. és XVII. századi állandó életét. 

Nagy rendszerezésének IV. kötetében már nem is t a r t j a meg ezt a szoká-
sos korszak-felosztást; a XVIII. századot két félre tagolja, az első felet így 
jellemzi: „A század első felében szűkkörű és fáradt a magyar irodalom. 
A műveltebb költők latinul verselnek, a tekintélyesebb tudósok latinul írnak, 
világi témájú magyar könyv csak ritkán jelenik meg. A latinul gyöngébben 
tudó érdeklődők a régi írókat, elsősorban Gyöngyösi Istvánt, olvassák. Magyar-
nyelvű vallásos munka most is van elegendő számban, a szépirodalmat azonban 
kevésre becsülik; a papság lenézi a költőket, az egyházi renden kívül pedig 
alig forgat valaki könyvet." (113. 1.) 

A kor „nemzetietlen" jellegét tehát csak a magyarnyelvű szépirodalom 
szűkös volta mutatná. Ennek a jelenségnek megfigyelése azonban Toldyt még 
csak arra bátorí tot ta fel, hogy ezt a korszakot „hanyatlás korának" nevezze. 
Szerint« „a százados küzdelmektől kimerült haza a béke árnyékában üdülés-
nek, az ú j kormányrendszer alat t a közigazgatás, s ezzel a belső viszonyok 
kedvezőbb megalakulásának, a katolikus tanügy, s vele az egyetemes tudomá-
nyosság, a jezsuiták és piaristák versenyző buzgósága mellett, szokatlan fel-
virágzásnak indultak, miknél fogva egy új, aránylag gazdag, irodalom kelet-
kezett: de ez irodalom idegen — deák — nyelven szólalt meg" (A magyar 
nemzeti irodalom története rövid előadásban. 1872. I. 99. 1.). 

Irodalomtörténet. 1 
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Van Toldy korjollemzésében meg egy fontos észrevétel, annak kiemelése, 
hogy ez a deák irodalom „szellemében pedig hazafias volt". Érthető, hogy a 
kort, melynek irodalma hazafias volt, nem nevezhette nemzetietlen kornak! 

Ennek a megnevezésnek e terjedését Beöthy Zsolt tankönyvének ezek a 
sorai magyarázzák: ,,A függetlenségi vágyak, melyek a XVII. század végén 
s a XVIII. elején egész nemzeti költészetünkben oly gazdagon és hatásosan 
nyilatkoztak, a szatmári béke megkötésével, Rákóczinak és társainak kibujdo-
sásával, lassankint elhallgattak." (A magyar nemziti irodalom történeti ismer-
tetése. 1B04. 96. 1.) Beöthy megállapítása a nemzeti szellemet azonosítja a 
Bocskay—Bethlen—Thököly—Rákóczi-mozgalmak Habsburg-ellenes törekvései-
vel; ezért színezi á t az ú. n. kuruc-költészet bemutatását is Thaly Kálmán 
szellemében, ezért mellőzi a másik oldal verses megnyilatkozásának még a 
számbavételét is, hogy ezzel a XVII. század magyarságának állásfoglalását, 
legalább a költői megnyilatkozásban, egységesnek mutathassa. így azonban 
a magyar nemzeti szellem történeti fejlődésének több, mint fé'századát — szé-
gyenkezve — a feledés fátylával takarja el Megvilágítása a mult század végé-
nek politikai felfogását nemcsak értékmérővé teszi, hanem annak szolgálatában 
a nemzeti szellem történeti bemutatását is megcsonkítja. 

Amikor a XVII I . század első fe ének rendkívül gazdag termését vizsgál-
juk, azokat a vallomásokat kell szem előtt tartanunk, amelyeket a latin nyelv 
hazai elterjedtségéről katolikus és protestáns íróknál lépten nyomon olvasha-
tunk. Halljuk, hogy az apának legnagyobb büszkesége: „quod adolescentu'.us 
do terris a Pa t r ia sua remotissimis jain recte loqui e t latine sciât". (De in-
stitutione juientutis Ungaricae. 1735 ) Desericius írja, hogy a magyarok oly 
szépen és jól beszélnek latinul: „quasi qui de Hungaris in Latinos cito abierint, 
ma terni sermonis adjumentis non amplius indigi, ac illius vix fere memores". 
(Procultu littcrarum in Hungaria. 1743.) Megállapítja, hogy a magvarok 
egyenesen szégyennek tar t ják, ha a nemes vagy tanácsbéli nem tud latinul; 
még a katonák között Í3 bőven vannak latinul beszélők, pap és presbiter pedig 
nem is lehet az, aki a deákságban járatlan. Ribiny János is hangoztat ja : 
„Plerique nostratium i ta romano sermone delectantur, ut prae nimio in lin-
guam Latinam amore, negligant pátriám." (Oratio de cu'tura linguae llungaricae. 
1751.) Még a 21 éves korában elhalt Wesselényi Polvxénáról is ezt olvassuk 
a Kornides Dániel í r ta búcsúztatóban: „Az hat classisoknak minden rejtekeit 
Vizsgálta, mint búvár tenger mélységeit, Nymphák forrásának itta bőv vizeit, 
Múzsák szállásának lakta szép helyeit. Latiumban járván, vala Ciceróval 
Esmcretes és a nagy hírű Catóval, Homerust követő fejdelmi Maróval, S tréfás 
verseivel játékos Nasóval. Jár t nyügzött lábokon Sappho poétával, Társalko-
dott vala híres Carmentával, Tanult Porciával, Cato leányával, Kötött barát-
eágot elmés Minervával." (Koporsóban égő szövétnek. 1764.) 

Abban egyébként eddig sem kételkedett iroda'omtörténetírásunk, hogy e 
korszakban a latin tudás a nemesi és polgári társadalomban általános volt. 
Hevenesi Gábornak 1717-ben, majd 17Î9 ben újra megjelent műve (Diarium 
adolescentis studiosi) azonban arra figyelmeztet, hogy az iskola a latin tudás 
határát magasabbra szabta: nemcsak latinul értő és beszélő, hanem latinul író 
embereket is fa ragot t tanítványaiból. Már a klasszikusok olvasása kapcsán 
megkívánja: „Authorem in aliquo imiteris!" Utasításokat ad a Modus seribendi 
elsajátítására is: „Antequam seribere incipis, argumentum perlege et cura, ut 
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totum intel'.igas. Si quae argumenta quaeri opportebit, inveniendi praecepta 
breviter percurre . . . Ideám aliquam totius rei in animo f ab r i ca . . . Nota, quid 
et quomodo scribendum, amplificandum, ornandum. . . Lege deinde quarta horae 
parte Authorem aliquem, qui eo stilo scripserit, quo tibi scribendum e s t . . . 
-Vu'lam phrasim assumes, quam in probato Authore non legcris. Non quod 
primo venerit in mentem, scribendum est, sed varianda res eadem aliis atque 
aliis verbis." A cél tehát a klasszikusok stüszépsegének elérése, a hű utánzás. 
Ennyiben azonos a humanizmus irodalmi törekvésével; és hogy ez az azonosság 
tudatos vo'.t, azt a Dtliciae poetarum Ilungaricorum c. gyűjtemény 1727. évi 
kiadása is bizonyítja, amelyben a XVI. és XVII. századi latin poéták élén ezzel 
a verssel talákozunk: „Matthias rex Hungarorum 1464. alloquitur Antonium 
Constantium poitam." 

A költészet nemcsak a gyönyörködtetés eszköze e kor szemében, hanem 
nevelő tényező is: az embert sapiens szé és urbánus szá teszi (De instit. juv. 
Ung. 1733). Az író azt várja olvasóitól: „ut correcta saeculi nostri infamia, 
dum per aetatem ac tempus licet, ad Reipublicae commoda, Marte atque ar te 
incumbant". (Stratagemata Mártis Ung. 1716.) Ez a reménység mondatja vele: 
„Tenera aetas, talibus firmata monitis, quas Patriae de se spes dabit!" (De 
inst. juv. Hung. 1735.) 

A haza érdeke a fontos; ezért is hangsúlyozzák a nemzeti mult meg-
ismerésének szükségességét. „Extera curiosius sectari, domesticam per inertiam 
negligere, nondum p'ene definiverim, amentisne animi sit, an ingrati!" (Stra-
tagemata, 1716.) A másik hozzáteszi: „Sane quam licet, Patriae devoti sumus, 
6entimusque patrii dulcedinem soli, et domestica libentius, quam externa 
exemplo multorum recordamur." (Svasoriae Regum Hung. 1728) A távoli 
témán inélázgató verselőt a felsőbb hatalmak figyelmeztetik: „Damna aliéna 
doles, aliéna pericula plangis, о vates! Patriae non memor ipse tuae!" (Elegi 
A. Mcdnyánszky, 1735.) Babai Ferenc pedig méltatlankodva ír ja: „Nam turpe 
sane est, reperiri inter populäres nostros, qui, si forte rogarentur, quid hominis, 
lexempli gratia, Aba, quid Wenceslaus Bohemus aut Otto Bavarus quondam in 
Ungaria fuerint, haerere eos videas, rerum alienarum, quam suarum, peritiores." 
(Ungariae rcges, 1773) 

Poétáink ihlető érzésül a hazaszeretetet nevezik meg. A Hungarides 
Epistolae et Elegiae (1714.) szerzője ír ja: „Scribimus id, quod amor veter um 
nos scribere jussit, Hic amor est studii pars aliquanta mei." A, Tristium 
Ungariae Specimen versbeszedője (1729.) is hirdeti: „Svasit amor Patriae!" 
A Virtus coronata Regum Hungáriáé (1730.) szerint: „Haec sincerus amor 
prono de pectore jussit." A Fostorum Hungáriáé (1742.) szerzője kétszer is 
hangoztatja: „Me Patriae scribere jussit a m o r . . . Confiteor, Patriae semper, 
dum vixero, vivam." Kazi is a Hunnias (1731.) elején vallja: „Sic patrius nara 
jubebat amor." 

Müveikben értéknek a nemzeti tárgy megörökítését érzik: ,,Nulla mihi 
ingenii, tenuis пес cura laboris, Materies cultnm, quo capiare, dabit" — í r ja 
Bucsi Antal a Selecta Daciae Spectacula (1731.) előszavában. A magyar mult 
olyan dicsőséges, hogy nem is szorul költői színezésre. Kazinál olvassuk: „Vera 
eano: fictas non gens petit Ungara laudes, Candida neglec'to verba colore peti t ." 
Az Enthusiasmus super Tricolle Ungariae (17í2)-ben Jupiter hirdeti: „Hunnam 

j» 
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illustrem virtus et stemma dederunt . . . Nobilis hane virtus, hanc nobilis 
ornat origo." 

Hirdetik, hogy a magyar lélek sajátosságát a magyar föld formálta ki. 
A De vera nobilitate (1741.) a Tisza vidékének éghajlatával magyarázza a 
magyar jellemvonásait: „Hungarus inde celer, quamvis temeraria nunquam 
Arma capit, rursus ponit et arma celer. Non magie est quisquam pacis studio-
sus habendae, Otia eed renuit desidiamque sequi. In verbis niveus priscoque 
simiTimus aevo Candor, et in factis nil nisi sancta Themis. Ut procul a luxu 
frugalis mensa recedit, Sic faciem patriae fertilioris habet. Vestibus est splen-
dor, qualem sors quaeque requirit, Si modo conveniat, murice tincta nitet. 
Scilicet aërei possunt in corpora motus, A quibus et mores semina saepe tra-
h u n t . . . " Timon Sámuel is a Tiszát hirdeti a legmagyarabb folyónak : „Anti-
quum in Ungaria adagium est, non esse germanum Hungarum, qui Tibiscum 
non bibit." (Tilisci Notio, 1735 ) A magyar föld szépsége ismételten meg-
ihleti poétáinkat. Az Enthusiasmus (17'22.) szerzője így áradozik: „ 0 vultus 
Patriae, faciès о Candida terrae! Quis modo te dignis poterit celebrare Camoe-
nis? Quis valet in laudes fertilis esse tuas? . . . Lilia stant campis niveo pede, 
ut ordine miles, Sed qui sancitae fodera pacis habet. Sylva e t a t in varios 
maeandros saepe redacta, E t labyrintheis vix sibi nota v i i s . . . Purior intonsis 
fluit hie sub montibus aër, Saevaque ventorum jurgia victa jacent. Leniter 
adversis depugnant fluctibus undae, Crispa fatigatis spumma cucurrit aqu i s . . . 
Hic natura suos visa est sprasisse favores . . ." Turóczi László meg Í3 jegyzi : 
„Est nempe haec admirabilis aëris Ungarici vis ас potentia, ut exteras quas-
cunque gentes, siquidem hac semel in terra sedem fixerint, velint-nolint, efficiat 
domesticas lingua, genio, moribus, animo. At contra: servat Ungarus media 
etiam in Asia avitum sanguinem, nec tantum in illum exotici possunt codi, 
raturam ut vértant" (Ungaria, 1729.). Ezt ismétli Kazi Hunvias-á.ban a 
magyar föld megismerőjéről : „Ut vidit, subito — quid mirum? — visa place-
bat ; Arma capit: moriar vel moa — dixit — eris!" 

A magyar jelleget még a viseletben is meg kell becsülni. A Dialógus de 
inst. juv. Hung. (1735.) megdicséri egy gyermek hajviseletét: „Capillos paullum 
promissos, nodus in fino adstrinxerat, nullo tamen unguento." A Fastorum 
írója (1742.) az újmódi férfi hajviselet ellen f a i a d ki: „Quae laus, pulvereo 
candeecere tompora lacte?" — mert: „Nec vestis, noc vox, nisi fallax, omnibus 
una est." 

A Propugnacidum Reipublicae Christianae (1724) mindazt, amire a 
magyarság büszke lehet, így foglalja össze: Magyarországot az Isten különös 
gondviselő«) alapította, szent oltalmazok védtek, a vallás tar to t ta fenn, népét 
pedig nagy erények díszítik: „Magnanimitas, acta fort-ia, fides subditorum in 
principes, dementia, justifia, ejusque administrandae ratio." A magyarság 
történeti hivatását Aeneas Sylvius nyomán jelöli meg: „Fidei Christianae 
clypeum et religionis murus." Amikor pedig a múlt harcainak ihletőjét kell 
megneveznie, az t „libertatis amor"-nak mondja. 

A magyar múltból a hi t és haza bajnokait ünneplik. Nem tagadják meg 
ugyan azokat sem, „qui male arto usi, ferrum in Reges, in Pátriám strinxerunt", 
de ügyelnek arra, hogy „ingenium admodum Mártis Ungarici, non perfidiam 
militis" dicsérjék. {Stratagemala, 1716.) Tudják és hangoztatják: „Si quam 
aliam, militarem profecto reliquis gentibus glóriám Hungaria praeripit." 



5 T A N U L M Á N Y O K 

(Ilerots Hungáriáé, 1743.) Felidézik tehát Szent István hadait, a magyar 
Horatius Codes, Zotmund hősiességét, Szent László győzelmeit, Imre király 
békés diadalát, Nagy Lajos dalmáciai foglalását, Zsigmond harcát a török 
ellen, Belgrád első ostromát, Hunyadi János hadakozásait — ezekről a Columen 
orbis Christiani (1724.) külön verscsokrot is köt —, Mátyás király háborúit 
a török és lengyel ellen, Kinizsi hősi küzdelmeit, Tomori győzelmét Ferháton, 
a mohácsi csatát, Kőszeg ellenállását, Losonczi István vitézkedését, Eger hősi 
védelmét, Erdődy Péter, Zrínyi Miklós erőfeszítéseit, Rákóczi Zsigmond szik-
szói diadalát, Győr visszafoglalását, Murányt és a simontornyai csatát — ezek 
vonulnak el előttünk a Stratagemata Mártis Ungariei (1716.) hasábjain. Lát-
juk Batthyány Ferenc, Nádasdy Tamás, Forgách Simon, Pá!ffy Miklós, 
Erdcdy Tamás és Eszterházy Miklós lelkes hazaszeretetét a Heroes Hungáriáé 
(1743.) lapjain. Eposszá formálódik Istvánffy elbeszélése alapján Zrínyi Miklós 
szigeti önfeláldozása (1751.); szónoki megnyilatkozásokban halljuk Kemény 
Simon, Kinizsi Pál, Szilágyi Mihály, a szabácsi Logody Simon, az egri Nyáry 
Pál, végül Báthori István lelkületét (Acta illustria Heroum Hungáriáé, 1725.); 
verses heroidákban szólnak Mária Terézia itáliai bajnokai (Epistolae Heroum, 
1747.); hősi harcokat jelenít meg a Bellica Hungarorum Fortitude (1745.); 
a magyar királyok történetét szedi csoportba a Corona Regni Hungáriáé 
admirabilis (1712.), egy-egy jellegzetes tulajdonságukat emeli ki a Virtus 
eoronata Regum Hungáriáé (1730.), sorsuknak egy-egy válságos percét juttat-
ják kifejezésre a Svasoriae Regum Hungáriáé (1728 ) szónoklatai. Az ünneplés 
mauzóleumában sorakoznak királyaink és vezéreink (1758.), Erdély fejedelmei 
(1722.) és hősei (1731.), praelatusaink és mágnásaink (1718 ), a felszabadító 
háború hősei (Bellona Ilungarica, 1730). A lendület ilyenfajta megindulások-
ban hangsúlyozódik: „Arma virumque cano, quibus se tollit in aethera vir-
tus!" A bemutatások is a csodálat szavai, mint Hunyadi János alakjánál: 
„Cui Martia virtus Jungitur una comes; capiti tremit аёга cassis Emeritis 
implexa comis, per pectora late Flammeus orbis abit, Lybico succensus ab 
auro; Nexilis obryzam thorax circiimplicat ignem, Scutaque ahena suis lateri 
se noxibus a r c t a n t . . . " 

Még a magyar nők vitézsége is magasztalóra talál: az egri leány után 
(Sedccim Heroum spectacula, 1654.) a várat védő egri nők és a nándorfehérvári 
hajadon, akinek kapcsán a Stratagemata (1716) írója büszkén vallja: „Desi-
nunt gloriari Galli in Johanna illa Darcia Aureliensi; nobiliorem nanciscitur 
Amazonem Hungaria!" Még a kalandos murányi eset is két feldolgozásban 
maradt reánk: a Laureatum in lleroibus Saeculum (1718.) a XVII. század 
vallásháborúinak forgatagában a „Martius ardor" és Venus révén jut ta t ja 
Wesselényi kezére a várat, a Stratagemata (1716.) viszont ezt a tanulságot 
vonja le a történetből: „Nullum ita vei natura locum munivit, vei ars firma-
vit, quem foemina, si velit, non pervium reddat." 

Az egész magyar föld hősi emlékekkel népesül be Turóczi László könyvé-
ben (Ungaria suis cum Regibus compendio data, 1729.); Magyaróvár Salamon 
király emlékét őrzi, Sopron az Eszterbázyakét, Kőszeg Jurisicsét, Lendva a 
Bánffyakét, Üj-Zrin a Zrínyiét, Csáktornya a Csákyakét, Veszprém Szent 
Imréét, Székesfehérvár a szent királyi családét, Esztergom Szent Istvánét, 
Buda Mátyásét, Pannonhalma a magyarság első tanítóiét, Pécs az első magyar 
főiskoláét, Sziget Zrínyi világhírű hősiességéét. Zenta a hatalmas győzelemét, 
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Kalocsa a nagy érsekekét, Vác Géza királyét, Eger az egri nőkét, Temesvár 
Jenő főhercegét, Csanád Szent Gellértét, Nagyvárad Szent Lászlóét, Szöllős 
Kapisztrán Jánosét, Szabolcs a hét vezér egyikéét, Somlyó Báthori Istvánét, 
Munkács a Rákócziakét, Ungvár a Drugethokét, Késmárk a Thököliekét, Znió 
vára Forgách Andrásét, Веско Stibor vajdáét stb ; mert írónk történeti föld-
rajzot ad, benne minden hely múltját, intézményeit, egyházi érdekességeit 
részletesen elmondja. Lelkesedése lépten nyomon kitör; Budáról í r ja: „Quid-
quid artis Graecia, elegantiae Italia, pretiosi Hispania, magnifici Germania, 
prodigii Gallia unquam vidit, id suam in Budám conferre Monarchae satage-
bant." Kőszegről megjegyzi: „Haec illa urbecula, quae suam eripuit Graecis 
Spartam, palamque orbe focit: vivere etiamnuni vetera illa fortitudinis pro 
digia, ubi viri quidem vivunt." Még a helyi babonák is szóhoz jutnak néha; 
a Forgách Katalin alapí tot ta sebesi templom kriptájáról elmondja, hogy bár-
kit temetnek abba, néhány nappal a temetés után a sírt fedő márvány meg-
nedvesedik. Gondosan számbaveszi az egyes vidékek lakosainak nyelvét is; 
a magyart a nemesek idiomájának érzi, ezért rendesen így regisztrálja: „Nobi-
les Ungari sua lingua utuntur ." összefoglalását így végzi: „Hoc ipsum Rcg-
num istud est, quod Di . ina illa Providentia genti nihil tale merenti, jam 
inda ab orbe condito, mirabili, atque adoranda nobis liberalitate disposuit et 
ornavit; tandemque post plures rerum conversiones, incolcndum tradidit et 
donavit." 

Másutt a magyar föld szeretete jellegzetes humanista mítoszokat ihlet: 
a Metamorphosis Hungarica (1716.) Ovidiust utánzó regékben jeleníti meg a 
magyar őstörténetet, Hunnát Mars leányává teszi meg, Vág folyóvá Svathus 
tót királyt változtatja, Budává Sicambriát, míg Buda fejedelmet szőlővé, 
Att i lá t pedig oroszlánná. A kor íz'ésére jellemző, hogy ez a rege-tár 1768 ban 
német nyelven is megjelent Zichy Károly gróf prózai fordításában. A História 
poetica Montium Transyhaniae (1728 ) Erdély keletkezését Saturnus bukásá-
val köti össze, földjét a gigászok harcterévé teszi. A Metamorphoses seu Nata-
les poetici submontanarum Superioris Hungáriáé Urbium ac Vinearum (1728.) 
Kassát és a Hegyalját népesíti be a barokk humanizmus groteszk meséivel: 
Kassa valamikor Aba fejedelem leánya vo't, a heggyé varázsolt Tokaj bora 
pedig a szarvas alakot öltő Tarcal sebéből ered stb. Sőt egyes városok is 
külön mitikus őstörténethez jutnak: Nagyszombat II. Béla szerencsétlen fiá-
nak mesés históriájához fűződik (Natales Civ. Tyrnariensis, 1727.), Szeged 
a folyók regéjével válik prodigiosává (Ars orandi, 1735.), sőt még Ungvár is 
megtalálja a maga Ovidiusát (Natales Civ. Ungvariensis, 1721.). Nem csodál-
hatjuk, hogy egyik poétánk Ungariát is Jupiter jegyesévé emeli és Eris almá-
jának történetét ide helyezi (Enthusiasmus, 1722 ). A mesterkélt regék alkal-
mat adnak egy egy szépség kiemelésére is, és ilyenkor a sorokban szeretet 
árad, a leírt hely pedig híven elénk formálódik. Így pl. Kassa: „Conspicio 
celsas summo de vertice montis Turres, quas cingunt moenia, Mártis opus. 
Ornant sacra focum Divorum templa, foriquo Dedalei fabri nobilis arte labor..." 

A humanizmus mítoszalkotó divatja ha t ja á t a honfoglalás első magyar-
országi eposzát is — mert ez is ebben a korban keletkezett —, Kazi Ferenc 
Hunnias á t (1731.). Az eposzi mesének azzal adja meg egysegét, hogy a hon-
foglalást Attila alakjához köti, ennek fejére Mundzucus teszi a koronát s 
indítja az álmában lá to t t ú j haza elfoglalására. A csodaszarvas i t t Diana 
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szarvasa, a tévelygőket Phoebus irányítja, bajaiknak Juno a forrása. De a 
klasszikus motívumokkal magyar legendái elemek is keverednek: Dacia ha tá 
rán Diana éppúgy csordát hajt az éhező hunok elé, mint az Isten a delibláti 
pusztán Szent László hadai elé. Kazi fogyatékos történeti anyagát azzal 
kerekíti ki, hogy a hunokban a szkíták ivadékait l á t j a ; csak az utolsó ének-
ben közeledik a mondához: Macrinus és Detre hadainak elmondásában. 
Szemmelláthatóan Vergiliust és Ovidiust is azért aknázza ki, hogy magyar 
őstörténeti eposzának jelentőségét arra a fokra emelje, amelyen magát a hon-
foglalást látta. Hiszen a történeti adatok bőségben és szigorú kritikai meg-
világításban ott lehettek előtte abban az értékes kis munkában, amelyben 
Földvári Mihály 1712-ben összefoglalta a hún avar-magyar kérdést (Quaístio-
ncs historicae de rebus Hunnicis, Avarie',s et Hungaricis); a mondaformálásra 
tehát az eposzköltő feladatának felismerése ösztönözte, és ezért színezte át 
a honfoglalást a barokk humanizmus divatja szerint. 

A kor latin irodalmában a vitézség ünneplése a vallásosságéval olvad 
egybe. Az Enthusiasmus (1722.) í r j a : „Nempe haec Ungaricae fuit, est laus 
maxima genti, Prae reliquis castas semper amasse nives." Már Attilában Istent 
szolgálja a hősiesség: „Divinum Tibi, Hungaria, ílagellum a principio datum 
in Attila, ut defluentem moribus Európám, ipsamque Italiam crudeliter inun-
dares: Tuae dein dexterao propugnaculum Ecclesiae creditum, ut in Catholici 
limitibus Imperii constituta, excubares in atria Palatii Ecclesiae, tuisque peri-
culis gladium a Christianorum cervice averteres: utque ab eadem hasta, a 
qua vulnus in tuis antiquissimis Regibus, hodie in Te opem acciperes et prae-
sidium" (Corona Regni Ungariae adm., 1712.). 

Ami gyász és szomorúság szakadt reánk, azt az ősi hivatástól való el-
fordulás hozta, mert: „Quique caret vera religione, cadet" (Tristium Ung. 
Specimen, 1729.). Már pedig: „Deseruit Pannon solitum in pietate tenorem, 
Deseruit victrix Ungara signa t enor . . . Veteris nunc tristis imago figuráé, 
Et cinis et magni nominis umbra, n i h i l . . . Fraeta j aœt pictas; Regnum pie-' 
täte tenebam: Exul abit Regni, quo pietatis honos. Cana fides, sacraeque 
labet reverentia R o m a o . . . Insequitur sua poena scelus . . . Deripit Ungaricas 
barbarus ensis o p e s . . . Nos premit aeterni facies acerrima belli." Felhangzik 
a sóhaj: „Fuit, o, fui t aurea quondam aetas virtuti, nobilibusque viris" (De 
rera iiobil, 1741 ). Már Szent István figyelmeztette a nemzetet: „Fragiii in 
glacie solidam Ungariae felicitatem aodificas, nisi in Petra Romána funda-
menta jacias!" (Sxasoria, 1728.). Mátyás király is így tesz vallomást hiva-
tásáról: „Officium duxi meum, duxi esse moorum, U t rei apostolicae sit bene 
fixa basis" (Epist. Ileorum et Heroidum, 1725.). 

Arról semmi kétséget som hagynak, hogy ez az e!kötelezés a katolikus 
egyházhoz köti a magyarságot. Turóczi László keményen mondja: „Vultis. 
boni viri, cognitam compertamque habere Fidem Ungaricam? Est illa, cui 
primum Geysa dux assurrexit; quam Divus Stephanus, Geysae illius filius 
universo cum imperio accepit, mirifice ampliavit, summo studio exornavit; 
quam Progenitores nostri contra Dacos, Tartaros, Cumanos, Turcae conti-
nenter gladiis, vita, sanguine propugnarunt; quam omnes perpetua serie Reges, 
per septingentos et ultra annos, castam, illibatamque conservarunt. quam 
melior sapientiorque Ungaria luctuosissimis etiam atque profligatissimis Regni 
temporibus cordi habuit. Nunquam huic cum Ecclesia Christi male convenit; 
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e nutu authoritateque Petri s ta t ; paucis: Apostolomul, Servatorisquo homi-
num divinis institutis cbaudit. Haec est Fides Ungarica! cui si quis bellum 
indicit, si quis adversus facit, поп ilium ego Ungarum, non Fidei Ungaricae 
hominem, sed advenam pronuncio et erronem" (Ungaria, 1729.). 

Ennek a magyar hitnek törvényét Szent István szabta meg; népével 
ennek a Pietasnak ígérte el magát : „Accipe, quod superest; tua sim, tua 
dicar, oportet" (Diadema triumphale, 1729.). Tudják az első szent királyról: 
„Hungáriám haereditario, eoque aeterno jure Mariae transseripsit. Illám 
Dominam coram proceribus nominavit." Annak pedig, hogy az utódok hívek 
maradtak rendelkezéséhez, bizonyságai az ország kegyelemben gazdag Mária-
kegyhelyei (Fontes Gratiarum Marianarum, 1739.). A magyar királyság haj-
nala csodákkal teljes: a jövő kétségeivel vívódó Géza előtt Mária jelent meg, 
lebbentette fel az elkövetkezendő idők fátylát, Mária biztatására ír ta meg 
Géza első levelét Pilgrimhez; Szent Istvánt is Mária vigasztalta meg az utód 
kérdésében; Szent Imre is Mária tiszteletét tanulta Gellérttől; a váradi, lore-
tói, celli kép előtt Szent László, Báthori István, Lipót erről a hű ragaszko-
dásról tettek vallomást; Eszterházy Miklós is ezt vallja a bukás okának: 
„Nos cultum aetliereae tulimus liquisse Parentis, Quae fuerat nostri plurima 
causa boni" (Omnis félicitas Ilungariae e singulari Favore Mariae, 1738.). 
Szent Ist\án tisztelete Máriához annyira köztudomású, hogy még a protes-
táns Czvittinger is feljegyzi: „D. Virginem Mariam haeredem etiam totius 
seripsit Hungáriáé. A quo tempore, in huncusque diem, В. Virgo Maria Pat-
rona audit Hungáriáé" (Specimen, 1711 :9.). A szónoki mintabeszédok közt 
tehát ott találjuk Szent István oratióját, melyben kifejti, hogy Magyarország 
csak a katolikus Róma egysége a la t t maradhat fenn; Asztrikét, melyben a 
pápát tájékoztatja királya szándékairól és lelkületéről; Sylvester pápáét, a 
csodás álomról, mely arra készteti, hogy Constantinus koronáját a magyar 
uralkodónak küldje, és a választ: „Nomo unus Ungariae incola reperiatur 
amplius, qui Ecclesiae Catholicae sese devotum non fateatur" (Exordium 
Apóst. Ung. Rcgni, 1729.). Buzdító és igazoló példákul elvonulnak előttünk 
a magyar szentek, B. Mór, B. Salomca, a dömés B. Móric, B. Kunigunda, a 
ferences B. Antal, B. Gertrúd, a döanés Szent Pál, B. Agnes, az egri Szent 
Buldus, B. Margit királyleány (Prima orbis Hungarici Lilia, 1742.), hirdet-
vén: „Felices, Divinoque rappiuntur amore, Et cogunt sensus sub sua jura 
suos." 

Szűz Mária tisztelete mindig ot t ragyogott a magyar erények között, 
viszont: „Stetit dum virginea apud Ungaros religio, intégra stetit Ungaria" 
(Magna Ungarorum Domina. 1724.). Máriához nem is lehet hűtlen a magyar. 
„Terrae hujus advenarum nonnulli (advenas dico; sacrilegus sim, si Ungaros 
nominavero) ausu temerario aut verius insano, adversus Mariam, Magnam 
illám populi Ungarici Dominam, insurgunt" (и. o.). Pedig a magyarság 1462-
ben, 1523 ban, 1548 ban törvényt is hozott a Szűz Máriát megtagadók ellen. 
A magyar hűség jele pénzünkön a Mária-dombormfi Szent László óta. A ma-
gyar mult hősei nem is voltak mások, csak „Mariani sidera Regni" (Epist . 
Heroum et Ileroidum, 1725.). Őseink is vallották: „Haec Ungariae nostrao 
Domina et Regina" (Hist. Mariana, 1733.). Amikor az író álmot lát, az 
ország nagyjainak ajkáról figyelmeztetést hall: Szent István inti, hogy csak 
az Isten tisztelete őrzi meg Magyarországot; Adalbert arra figyelmezteti, 
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hogy az eretnekség hirdetőit nem szabad megtűrni; Szent László: „Non aposto-
licum modo, sed et Marianum Regnum incolitis, cives!"; Szent Gélért ezava: 
„Tenerae puerorum aetati invigilandum est continuo, u t optimis moribus exco-
latur!". Szent Imre a tisztaság erényére mutat, II. Endre pedig arról tanús-
kodik, hogy Mars csak a Pietas-szal szövetkezve lehet győztes (Christianum 
Stadae Caxs. Somnium, 1731.). Hungaria tehát minden bajában Szűz Máriá-
hoz fohászkodik — „quam penes est rerum tutissima cura mearum et sceptri 
penes est cura salusquo m e i . . . Haeredem Dominam quam mea rura vocant" —, 
kérve: „Aurea fac nobis post ferrea sidera surgant!" (Hungarides Epist., 
1714.). Máriáról úgy szólnak, mint „Ungarici Regina throni"-ról (Eltgi Ant. 
Mcdnyánszlcy, 1735.), és azok között akarnak neveztetni: „Qui Virginem 
sanctissimam majorum studio plane pro Domina venerentur, prolapsamque 
avorum religionem, qua possent, in antiquum statum reponere élaborent, 
ut fortunam fclicitatemque in Pátr iám revehant, qua olim prisci líungari 
potiebantur, quando Regno Mariae fide ac tute'.a deposito, ejus corollis pro 
gladii capulo appensis ad bellum itabant et victorias prodigiis similes refere-
bant" (Hist. C. Gabr. Ant. Erdődy, 1745.). 

Viszont természetes: az a tudat , hogy Magyarország Szűz Mária országa, 
hogy a nemzet üdve Mária kultuszához van kötve, harcba állítja íróinkat a 
protestantizmus ellen. Az a meggyőződésük, hogy a XVII. század felkeléseit 
Perfidia és Haeresis támasztotta (Laureatum in Heroibus Saeculum, 1718.). 
A háborúkról szóló referátumok tele vannak a protestánsok kegyeletlen kegyet-
lenségeinek rajzával. Halljuk: „Divorum aras, pias imagines comminuunt, 
maximam partem furoris in spargendis Coelitum ossibus consumunt" (Quinque 
lustra G. Lippai, 1722.). Erdődy Antal Gábor életírása hirdeti: „Habet istud 
solenne haeresis, u t quemadmodum nulla adhuc, nisi temporum iniquitate 
exorta est, sic inter armorum strepitus ac turbidos Regnorum motus, virus 
postiferuni terris disseminet et augescat. Unde pronum est conjicere, sectas non 
aliam in causam nasci et adolescere, quam ut animis perinde ac novitate Reii-
gionum diffideant, pacem tranquillitatemque publicam misceant, profanatis 
sacris aedibus, pollutis aris, sacrosanctis mysteriis omni impietate contemina-
tis, salutem felicitatemque Patriae avertant." És munkájuknak eredménye: 
„Convulsum, prostratum, proculcatumque jacet ab haeresi, quidquid olim a 
pietate magnificum, a íama illustre, a religione sacratum honorem mirifice 
auxit" (Christ. Siadae Somn., 1731.). Annyira megdöbbentő a kép, hogy 
egyikük felsóhajt: „Haec nisi devicto credam licuisse Tonante, Nec nisi cap-
tive facta fuisso Jove" (Trist. Ung. Spcc., 1729.). Ugyanez a költő a Mária-
képek vért könnyező csodájára gondolva, hozzáteszi: „Diva parens plorat : 
quid? plorat? fallimur: eheu! Non plorat: tristem sanguine inundat humum." 

A protestáns fejedelmekről gyűlölettel, megvetéssel szólanak. Bocskai 
felkelése „perniciosum bellum"; vele szemben Káthay Mihály hűsége érdemel 
tiszteletet (Pancgyriä Praelatorum et Magnatum, 1718.). Bethlent „lupus 
Martius"-nak emlegetik (Magni M unes Transylianiae Principum, 1722.), „dolis 
et fraudibus confutus"-nak (Heroes Hung., 1743 ). Wesselényi Pál seregéről 
feljegyzik: „Adjuvante ferociam Lutherana plebe, multa in Regem, mu'.ta in 
Ecclesiam ausi, initiatis Luthero Ca'.vinoque, templis cum ignominia Catholi-
cos, ante alios verő sacerdotes ejocerunt." Felidézik az állítólagos Wittnyédy-
levelek utasításait, beszámolnak a katolikus vértanúkról, a vad pusztítások 
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hosszú soráról, hisz Gyöngyösön még a kereszten függő Krisztus fejét is 
levágták Thököly hívei (Res gestae in Ungaria, 1673—1678. 1742.). Elítélik 
II. Rákóczi Ferenc háborúját is; amikor az imént idézett krónika megemlé-
kezik I. Rákóczi Ferenc haláláról, hozzáteszi: „Juliannam, subinde Com. 
Aspremont nuptam, et Franciscum liberos, facultatum, hunc etiam errorum, 
non item poenitentiae haeredes reliquit." Erdcdy Gábor életírása is „funestum 
ac luctuosum bellum"-ként szól szabadságharcáról. Még a Peró-féle lázadás 
el'en felvonuló magyar seregek is lelkes latin énekesre ta'.álnak, aki így ünnepli 
őket: „Annibal Aosonios tantus non ibat in hostes, Horrida Tarpejis collibus 
arma movens, Fulmineos quantus Pannon assurgit in enses, Mersurus collo 
perfide tela tuo . . . Suscipe militiac pugil, Ungare, suscipe curam, Pro Patria 
durum suscipe Mártis onus!" (Elégi A. Mednyánszky, 1735.). 

Íróink felfogásának végletességét a protestantizmussal szemben az Erdődy 
Gábor költségén megjelent röpirat mutat ja (An et qualitcr possit Princeps, 
Magistrates, Dominus Catholicus in dilione sua retinere hacreticos?) Ez ki-
mondja, hogy az eretnekség semmivel sem kisebb vétek, mint a gyilkosság, 
tehát nem szabad eltűrni, hanem minden erővel ki kell irtani. Hogy felfogása 
nem volt egyedülálló, azt padányi Biró Márton Enchiridion ja (1750 ) iga-
zolja, amikor kijelenti: „Poena etiam corporis possunt homines cogi ad am 
p'.ectendam Christianam disciplinam et religionem." 

Annál nagyobb melegséggel ünneplik íróink azokat, akik a zivatarok 
idején is hívek maradtak katolikus vallásukhoz. A legművészibb ez ünneplések 
között Dóczi András emlékének magasztalása, mert „perstitit immotus, vasto 
velut aequore rupes, quae ludit Coeli firma marisque minas" (Fides laureata. 
1745.). Csáky Miklóst is azért ünnep"ik a nagyszombati deákok, mert „prisca 
fides f i i et pietas super omnia cordi est, quolibet hoc potius munere munus 
habet" (1752.). Koháry Istvánról ezért énekel olyan tisztelettel a Doloris in 
gaudium metamorphosis (1735.) és egész sereg versében Halápy Konstantin 
(Myrias tersuum. 1735.). Természetes, hogy bőven ju t ki az elismerés a 
jezsuitarendnek, „quas maxime oderat et verberatur haeresis" (Quinque lustra, 
1722.), melynek történetéről külön kötetek szólnak (Príma Soc. Jesu Claud'.o-
politana, 1715; Ortus et progressus S. J. Univ. Тут., 1725; Ortus et progr. 
S. J. Claudiopol., 1736; Initia Cassoiiens. S. J. 1743; Annus saecularis Univ. 
Tyrnav. 1735.). Egyes kiváló jezsuiták emlékét is megörökítik: a Mausoleum 
honoris Soc. Jesu (1713.) az áldozatosság bajnokaiét, a Posthuma memoria 
(1749.) Fitter, Sigrai és Kolosvári Pálét. 

A felkeléseknek ez a megítélése magyarázza meg e latin irdalom lojális 
jellegét. Az ok nyilván a Habsburg-ház katolicizmusa, de a beállítás nem 
ilyen párt-szempontú. Mivel a szentkoronát a Gondviselés csodája adta, a 
korona csodás hatását átviszik visolőjére is. A magyar történet századainak 
során a szentkoronát incruenta victrix nek, fulminatrix-nak, gloriosa-nak, foe 
curida et sociabilis-nak látják, ahogy az, egyes királyaink sorsában, meg 
nyilatkozott. És az a mozzanat, hogy Bethlen Gábornak maga a bölcs korona 
állott ellent, amikor Pozsonyban a saját fejére akarta tenni, bizonyíték arra. 
hogy csak méltó fejet ékesít. S amikor hangoztatják, hogy „Hungaria regem 
adorare nescit, nisi coronatum", és hozzáteszik: „In erimine ponunt Hungari, 
iis obsequi legibus, quas Corona non túlit" — egyben arról is tanúskodnak, 
hogy a megkoronázott uralkodóhoz hűséggel és engedelmességgel kell ragasz-
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kodni (Corona Hegni Hung, admirabilis, 1712.). Tanításuk ez: „Magnam ess" 
subditorum cum omnium, tum maxime nobiliorum glóriám, fide incorrupta 
colere Principes, eorumquo causam nunquam deserere" (Panegyrici Prall, et 
Magn., 1718.). A szentkoronát övező vallásos tisztelet így sugárzik reá a 
Habsburg-uralkodókra. Hargas Macarius kimondja: a Habsburgoknak köszön 
hető Magyarország virágzása, mert, íme: „Ejcctus tandem est hostis a jugulo, 
exclu sus- timor e pectorc, pax alma regit terras et fortunam" (Propugnaculum 
Reipubl. Christ., 1730.). Lipót szerintük Szent István világát állította vissza: 
„Hanc — sc. Mariam —< Stephanus, hanc Lcopoldus Hungáriáé Dominam, 
Patronam confirmavit!" Erdődy Gábor élettörténete így okolja meg az örökö-
södési törvényt: „Censebant nempe Ordines Pátriám una Domus Austriacae 
tutela, cujus felicitate jam totam e domesticis motibus evolutam, Turcico 
similiter jugo, sub quo tanto tamque diffuso annorum spatio magnam partem 
gemebat, in libertatem assertam. . . imposterum quoque adversus omnem 
hostium vim et ferociam tutam satis defensamque fore!" 

A korszak elején a béke helyreállításáért ünneplik Jenő főherceget 
(Magnus pacis tindix, 1719.), még inkább Károly királyt, mondván: „Gaude 
о Pannonium, dulcissima Patria, regnum! Aurea tranquillae tempóra pacis 
eunt" (Lauri et oliiae conjunctio, 1719.). Közvetlenül a szatmári béke után 
is halljuk: „Aurea sic nobis, post ferrea tempóra surgent" (Corona Regni adm., 
1712.). A Propugnaculum Reipubl. Christ, religione conditum (1724.) a mult 
számbavétele után megállapítja: „Una superioribus saeculis félicitas defuit, 
quod haereditario Principe non tenebatur!" Visszatért a béke és ezzel vissza 
költözött hozzánk Apollo (Exercitia Parnassi Cassovienis, 1714.). Már a 
XVII. század is „saeculum felix", mert nagyvirtusú fejedelmek uralkodtak 
benne: „Quid enim Ferdinande au t bellicosius secundo, aut tertio sapientius, 
aut religiosius quarto? Quid gloriosius Leopoldo? (Diadema triumphale, 
1729.). Lipót alakját Camillus és Hannibal versenytársának vallják, Hector 
és Aeneas hasonmásának, mert „Europaeum Orbem a lapsu servavit". I. József-
nek francia győzelmeit dicsőítik, de különösen azért tisztelik, mert „juratos 
hostes etiam ad amicum pacis osculum invitabat". VI. Károly pedig az okos, 
szerencsés és bölcs fejedelem eszménye a szemükben (Magni Manes Transylv.. 
1722.). A maguk századában, 1730-ig, hat lustrumot vesznek fel: Marsét, 
amelynek nyomorát még az is emeli, hogy ebben halt meg Lipót, Saturnusét. 
a háború és ínségét, Pallasét, amidőn a tudomány visszatérhetett hozzánk, 
Herculesét, amelyben a török a Temes mellől is kiszorult, Themisét, amikor 
az igazság uralmát a Pietas és Amor megerősíti, s végül a charisokét, s ezt 
így jellemzik: „Nunc Lojoleae Trenchin pietatis origo: Nunc Lipto, Gyöngyös, 
Rosnawa sacra Jovi!" (Lustra Pannónia, 1730.). A fejedelmi család ünnep-
lésére van felajzva a lant; a Mercurius Austriacus (1720.) Mária Jozefa házas-
ságáról, a szicíliai győzelemről énekel és Eleonora Magdalena Teresia erényeit 
dicsőíti. A Xenium sincerioris affectus (1733.) Mária Terézia bizalmáról ée 
szeretetéről zeng a magyarság iránt, a Theresias (1750.) humanista ízü pane-
gyricusba öltözteti Mária Terézia élete történetét; a Hungária fida Austriae 
(1743) mitikus keretbe foglalja a hétéves háború eseményeit, hogy a magyar 
hősök rettenthetetlen bátorságát dicsőíthesse, az utolsó részben pedig a magyar 
históriásénekben is elsiratott Czirákyt, magasztalja. 
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Bármennyire hangoztatják is a lojális hűséget, nem viszik túlzásbft. 
Amikor arról emlékeznek meg, hogy 1561-ben Ferdinánd a fiát, Miksát magyar 
királlyá akarta koronáztatni, helyeslik Nádasdy Tamás magatartását, aki 
tisztelettel kijelentette: „At potiorom Patriae sibi esse: Hungarorum Regis 
dicendi libertatem violari non opportere" (Heroes Ilung., 1743.). Szelepcsényi-
ről megírják, hogy kemény határozottsággal t i l takozott a gubernium felállí-
tása ellen, hangoztatván: „De administratione Regni ordinibus atque Regibus 
commune consilium opportere" (Res gestae, 1742 ). A Propugnaculum Reipubl. 
Christ, religiove conditum (1724.) a kormányzás ismertetésénél hangsúlyozza, 
hogy a magyar királynak katolikusnak kell lennie, a Rendek tanácsával kell 
kormányoznia, az országot szabadságában kell megőriznie, az alkotmányra 
meg kell esküdnie. A Kolozsvárott kiadott Norma Principxim Christianorum 
(1751) is tanácsolja: „Principi gubernando primum capienti nihil utilius ad 
bonam famam, e t regiminis spem in subditis excitandam, quam ut ordines 
convocat, de publico bono in commune consulturus." Később ezt í r ja: „Nemo 
Regum illegem capit Rempublicam; sed esse jura populis, qui deferunt regna, 
et super ea jurari sponduique volunt a principe." Még a magyarföldi német 
hadak kegyetlenkedéseire is őszintén rámutat a Res gestae (1742.) és be-
vallja: „Nullus ad aures accidebat funestior rumor, quam adventantis Caesa-
reae militiae." 

A latin iskolai drámákról már eddig is többen megállapították, hogy 
jelentős szerepük volt a magyar történeti tudat felébresztésében és fenntar-
tásában. E helyen elégséges talán az iskolai színpadon szereplő magyar tár-
gyakra rámutatni. A jezsuiták színpadán •— 1750-ig vesszük csak számba — 
szerepeltek: At t i la (kétszer), Géza fejedelem, Szent István (2), Szent Imre (5), 
I. Béla (2), Salamon (3), Szent László (3), Vak Béla (4), Imre és András, 
IV. Béla, Róbert Károly, nápolyi András herceg, Nagy Lajos, Hunyadi Já-
nos (4), Hunyadi László, Czillei Ulrik, Corvin Mátyás (6), Dobó István (3), 
az Eszterházy-család és külön Pál, Imre, Lajos, György, Mihály, Bebek és 
Zápolya, Nádasdy Tamás (2), Grit t i , Báthori István (2), Holló Zsigmond (2), 
Zrínyi Miklós (3), Drugeth György. A piarista iskolák darabjai között e fél-
században elénk kerül: Buda és Att i la , Szent István és Konrád császár, Kupa 
lázadása. András és Béla, Béla és Salamon, Könyves Kálmán, Hunyadi János, 
Hunyadi László, Corvin Mátyás, Erdődy Tamás, Eszterházy Miklós, István 
moldvai vajda; az egyiket a kéziratos forrás így címezi: „De quodam jurtne 
Siculo, qui pro libertate sponte captivus erat." Ez a még mindig hiányos 
összeállítás arra mutat , hogy az iskolai színielőadások nagy szorgalommal 
segítették a kor nyomtatott irodalmának nomzetnevelő munkáját. Annak, hogy 
a cél azonos volt, bizonyságai az ilyen címek: Beatissima Virgo a Divo Ste-
phano Ungariae Regina renunciata (1747. Szakolca), Fidditas pro Domo 
Austriaca (1722. Zágráb), Redivixus e cinere Phoenix sive Felix reflorescentis 
Patriae Status (1721. Debrecen), Hungaria Gratiae restituta (1714. Nyitra), 
végül egy magyar cím vallomása: Gyarapodása a Közönséges Akolnak Magyar 
Országban a felséges és meggyőzhetetlen Római VI. Károly császár s Magyar 
Ország Kegyelmes Királya által (1733. Nyitra). Nyilvánvaló, a színpadon is 
összeolvadt a három tendencia: a hősi virtus, a vallásosság és a lojalitás 
elmélyítése. 
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Mivel irodalmunknak ezt a korszakát a vád éppen latinnyelvíí termése 
miatt érte, szándékosan csak a latinnyelvű termékekre szorítkozik bemutatá-
sunk. Lát tuk, bogy az írók nemzeti szellemet szolgálnak, és azért, mert ez 
a szellem katolikus, sőt Habsburg párti, nemzeti jellegét megtagadnunk nem 
lehet. Egy-egy kor szellemét nem a késői történetíró hajlama és világnézete 
szabja meg; politikai és világnézeti szempontból ilyen gazdag termést semmibe 
venni vétek a történeti igazság ellen. Tagadhatatlanul megvolt a nemzeti 
szellem, a hazafias tendencia ennek a kornak még e latin poézisében is, mert 
a latin nyelv a magyar szellemű gondolkodásnak nem mondott ellent. Ne 
felejtsük, hogy ennek a kornak egyik latinnyelvű beszédében találjuk az első 
határozott állásfoglalást a magyar nyelv szépsége, felkarolásának szükséges-
sége, fejlesztésének lehetősége mellett. Ribiny János szónoklatára gondolok: 
Oratio de cdtura linguae Hungaricae (1751 ). Milyen elragadtatott szeretettel 
mutat reá a magyar nyelv szépségére! „Quis unquam luculenter Ungarice 
sciens, de venustate eius atque elegantia dubitavit? Quem non permovit pecu-
liaris illa suavitas, quam in ea mirifica quadam gravitate temperatam, omnes 
admiramur? Cum animi sui teneritatem exprimere cupit Hungarus, ita me 
superi áment, tam est blanda oratio eius, tam affabilis sermo, tam pronun-
tiatio deleetabilis, u t vei ferreos animos facillime moveat, et convulsis cor-
dium repagaculis, viam sibi ad intimos mentis recessus a p e r i a t . . . Blanda est 
Italica oratio, non nego; venustus est Gallus sermo, concedo. gravis est dictio 
Germanica, probe scio: sed cuncta haec i ta sunt in lingua Hungarica conspicua, 
ut qua potissimum excellat virtute, difficile dictu esse videatur." És hogy 
restelkedik azon, hogy ezt a nyelvet elhanyagoljuk! És hogy sürgeti e mulasz-
tás jóvátételét! „In pátriám, in nomen Hungaricum, in linguam amabilem, in 
majores nostros, in nosmet ipsos erimus iniurii", ha nyelvünket meg nem 
becsülnők! Nem kerülgeti, hanem nyersen kimondja: „Turpe est et generosa 
mente indignum, negligere linguam, quam a maioribus vestris accepistis!" Már 
ő is lát ja, hogy a görög, latin, francia, olasz, német nyelv ad bátorítást és 
példát a nyelv fejlesztésére; már ő is a fordításokat ajánlja erre a célra; már 
ő is jogosnak tar t ja ú j szavak gyártását. Mindenekelőtt azonban azt sürgeti, 
hogy olvassák a magyar írókat, és tudatosan fejlesszék magyar nyelvtudásu-
kat. Ribiny nem írókat akar nevelni, hanem egyszerűen magyar embereket, 
mert szégyennek mondja azt, hogy magát magyarnak valló ember nem tud 
magyarul beszélni. „Quem non pudebit, de rebus Hungaricis disserentem, im-
pingere in regulás Hungarici sermonis?" — kérdi. 

Tíz esztendő múlva Kalmár György már magyar nyelven kiáltja: 

„Micsoda szégyen ez, oh Hazafi! s csuppa-csuppa gyalázat! 
Néked is, énnekem is, S hazának is csuppa gyalázat ! 
elhagyod így magadat, nincsen h o g y gondod a nye lvre!" 

Kalmár Valóságos Magyar A-B-C-je (1761.) éppúgy, mint Ribiny János be-
széde, a magyar nyelv rajongóját mutat ja . Lehet-e hát nemzetietlen kornak 
nevezni a kort, amely latin irodalmában ily hévvel magasztalja a magyar tör-
téneti erényeket, s amely a magyar nyelv jogaiért is először száll síkra? 
A „nemzetietlen" megnevezés igazságtalan és ezért nincs helye elfogulatlan-
ságot ígérő irodalomtörténetben. 


