
BÁN IMRE 

KÁROLYI PÉTER POÉTIKÁJA 

Legrégibb magyarországi poétika-tankönyvünk 1567-ben került ki Heltai Gáspár kolozsvári 
műhelyéből Institutio de syllabarum et carminum ratione címen. Unikum példányát Hubay 
Ilona fedezte fel az Országos Széchényi Könyvtárban.1 Szerzőjének működése újabban komoly 
figyelmet keltett, Csomasz Tóth Kálmán zenetörténeti, Nagy Kálózi Balázs egyház- és dogma
történeti szempontból foglalkozott vele.2 Verstani érdemeit mindketten kiemelik, irodalom
elméleti vonatkozásait azonban nem tárgyalják. 

Károlyi Péter 1543-ban született Nagykárolyban. Poétikájának ajánlásában Károlyi Gáspárt 
és Miklóst fratresnek nevezi, ez azonban nem kétségtelen bizonyíték arra, hogy csakugyan 
testvérek voltak, hiszen papi körökben fratres megszólítás elég általános használatnak örven
dett. Egyébként szerzőnk a két Károlyit patrónusaiként emlegeti, védelmet kér tőlük, de 
semmi melegebb, személyes vonatkozást nem árul el. 1563-ban iratkozott be Wittenberg 
egyetemére, amelynek magyar coetusában kizárólag reformátusok gyűltek össze, s valamennyien 
Melanchton (f 1560) szellemi örököseinek érezték magukat. Károlyi Péter 1564. március 
24-én carmen propempticumot írt az Itáliába utazó Szepesi Gáspár tiszteletére, majd 1566-ban 
hazatért, s ez év vége felé a kolozsvári latin iskola rektora lett. 1567 elején görög nyelvtanf 
adott ki (végén rövid verstan található), latin poétikája viszont csak ez év végén láthatott 
napvilágot, minthogy a hozzá verset író Skaricza Máté csak ily tájban érkezett Kolozsvárra. 
Ismeretes, hogy Károlyi Péter hamarosan összekülönbözött Dávid Ferenccel, s vele heves 
dogmatikai vitát folytatott, majd Nagyváradra költözött. Bornemisza Péter mint kiváló 
lelki tanítóra hivatkozik rá. 1573-ban tiszántúli református püspökké választották Melius 
örökébe, de már 1576. április 10-én, 34 éves korában elhunyt.3 

Károlyi már műve címlapján jelzi, hogy „ex optimorum grammaticorum prolixioribus 
praeceptis in breve compendium iuventutis causa" állította össze, tehát iskolakönyvet kívánt 
szerkeszteni. A 64 lapos kompendium lényegében verstan, a latin verskészítés gyakorlati 
(prozódiai, metrikai) szabályainak gyűjteménye, de bevezetésében és II. könyve elején szoro
sabb értelemben vett poétikai tudnivalókat is közöl, hiszen a verselő gyakorlat végső célja 
a carmen, a költemény előállítása. 

A költészet — mondja Károlyi Ovidiusra és Cicero pro Arthia c. beszédére4 hivatkozva 
— természeti ajándék ugyan („Graeci agerty <pvotxi]v appellant"), de csak a gyakorlás révén 

1RMK II- 109a mikrofilmje a debreceni egyetemi könyvtárban (P. 13). Vö. MKSz 
1943. 433. 

2 CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN: A humanista metrikus dallamok Magyarországon. Bp. 1967. 
94., 97 —101. — NAGY KÁLÓZI BALÁZS: Károlyi Péter. Studia et Acta Ecclesiastica, II. 1967. 
478—515. L. meg TÓTH FEKENC: Túl a' t i sza i . . . református püspökök é le te . . . Győr, 1812. 
62-67 . és ZOYÁNYI JENŐ Cikkei. Bp. 1940. 219. 

3 Károlyi életrajzára 1. NAGY KÁLÓZI B. id. értekezését. A Bornemisza-utalás Postill. V. 
506/b. (NEMESKÜKTY ISTVÁN: Bornemisza Péter. . . Bp. 1959. 154.) 

4 Cicero Licinius Archias görög költő polgárjogának védelmében mondott beszéde, mint 
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fejlik ki. Már Horatius felveti a kérdést: „Natura fieret laudabille carmen, an arte, quesitum 
est",5 (A2v.). A szántóföld lehet termékeny, de a földmíves szorgalma és munkája nélkül nem 
terem. A natura, ars, exercitio hármassága híján senki sem lesz költővé, mint arra már Plu-
tarchos utalt,6 sőt — Cicero szerint — „ars dux est certior, quam natura". Ha nem a legjobb 
a tehetség, javítani lehet, ahogyan Plutarchos bizonyítja (A3 r.). Szükséges, hogy a költőt a 
lelkesedés ragadja, de ez a lendület elsorvad, ha a mesterség és a gyakorlat nem támogatja 
( „ . . . enthusiasmo quodam correptum poetam esse oportet, ita tarnen vis illa languescit, 
se arte et exercitio non fulciatur"). Világosan látták ezt azok a kiváló férfiak, akik a poétikáról 
írott kézikönyveket hagytak hátra, mint Horatius, Hieronymus Vida, Julius Scaliger, Micyllus 
és mások. Az ő műveikből, főként azonban Gualterus könyvéből állította össze a magáét 
az ifjúság hasznára (A3 v.— A4 r.).7 

Károlyi első könyve részletes prosodia. Tisztázza a prosodia ismeretének szükséges voltát 
(„circa syllabas versatur"), szól a hangsúlyozás szabályairól, külön tárgyalja a simuló szókat 
(„de encliticis"), majd áttér a legfontosabbra: a szótagok quantitásának vizsgálatára („longa, 
brevis"). Részletesen bemutatja a „de positione" hosszúságot és a diphtongusok hangértékét. 
Megállapítja, hogy a származékszók („derivata") többnyire követik az alapszó quantitását. 
Ezután az összetett szavak szótagjainak hangértékét elemzi („de compositione"). A praeposi-
tiók hangértéke — mondja — sokszor bizonytalan, pl. „pro omnium incertissima" (azaz 
váltakozva lehet hosszú vagy rövid), a re viszont mindig megnyúlik („producitur"). Utal 
az analógia alapján kialakuló hangértékekre, majd részletesen, declinatíók szerint taglalja 
a ragozás során meghosszabbodó névszók („de incrementis") prozódiáját, majd ugyanezt 
az igeragozás során is. A de exemplo címszó alatt a nagy költők, főként Vergilius példáit idézi, 
a „probati poetae" gyakran eltérnek a hétköznapi prosodia szabályaitól: követésük természe
tesen meg van engedve az újlatin költőnek is. Szól még Károlyi a különleges szabályokról 
(„de regulis specialibus"), végül igen részletesen, kivételekkel együtt az utolsó szótag sokat 
vitatott quantitásáról, 

A második könyv magáról a költeményről („de carmine") értekezik. Legelőször a carmen 
def initio ját olvassuk a katekizmus-szerűén föltett kérdésre („Quid est carmen?"). A carmen 
„authore Diomede . . . pedum iunctura, numero modoque finita", tehát a ritmikusan összefű
zött verslábak egysége. Igen jellemző, hogy ez az alapvető, teljességgel formai definíció a IV. 
századi latin grammatikus Diomedes tekintélyére hivatkozik.8 Mindjárt példamondatot is olva
sunk, a protestáns humanizmus kedvelte vergiliusi figyelmeztetést: „Discite iustitiam moniti 

ismeretes, a költészet dicséretét tartalmazza. Az iskolai oktatásnak sok századon át kedvelt 
szövege volt. 

5 De arte poetica 408—409. sor. 
6 „ . . . in libello de puerorum ingeniorum educatione". 
7 Marco Girolamo Vida (kb. 1485 — 1566) római kanonok, majd albai püspök Poeticorum 

libri III (1527) c. nagyhatású tankölteményéről van szó (Vö. B. WEINBERG: A history of 
literary critiscism in the italian renaissance. Chicago 1961. II. 715. skk. és KOLTAY-KASTNER 
JENŐ: AZ olasz reneszánsz irodalomelmélete. Bp. 1970. 125 — 172. Itt újabb magyar fordítása 
található. Az elsőt Várdai Béla adta 1900-ban). - Julius Caesar Scaliger (1484-1558) Poetices 
libri septem c. nagy műve 1561-ben látott napvilágot Lyonban, majd Genfben. — Rudolphus 
Gualterus (Walther) zürichi teológus (1519 — 1586) De Syllabarum et carminum ratione libri 
duo címen írt kézikönyvet. Graesse (Trésor de livres rares . . . III. 1590. 166.) csak egy 1573-as 
Iondoni kiadását ismeri, de éppen Károlyi bizonyítja, hogy volt előbbi is. Vö. még JŐCHER 
Gel. Lex. IV. 1750. 1806. - Jacobus Micyllus (Moltzer, 1503-1558) műve De re metrica 
libri trés . . . cum praefatione P. Melanchtonis. Francofurti 1539 (British Museum Gen. Cat. of 
Printed Books, vol. 159, London 1962, 846. has. és JŐCHER: i. m. III. 524). 

8 Diomedes Artis Grammaticae libri III c. műve kiadva KEIL: Grammatiei latini I. (reprint.) 
Hildesheim 1961. 473-529. 

9 Ugyanezt idézi Bornemisza Péter Elektrája utószavában. Vö. BORZSÁK ISTVÁN: AZ 
antikvitás XVI. századi képe. Bp. 1960. 82. skk. 
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et non temnere divos." (Aen. VI, 620.)9 Maga a carmen szó a „de canendo" kapcsolatból 
származik, tehát éneklés. A költemény különböző nemeinek felosztása („Quomodo in genere 
Omnia Carmina dividuntur?") szintén Diomedesre megy vissza: öga/narixá, 'e^rjyrjTixá, 
fitxrá azaz drámai, magyarázó és vegyes, aszerint, ki beszél: a költő személyei, maga a költő 
vagy mindketten. 

A drámai műnem lényege a „personae inductae", amint azt Euripidés, Sophokles, Aristo
phanes, Plautus, Terentius alkotásaiból látjuk (D3 r.). Az exegeticum-ról akkor beszélhetünk, 
ha „poéta sine loquentis personibus negotium absolvit". E műnemen belül három típust 
különböztetünk meg. Angeltice: sententiae morales (Pythagoras, Phokylidés gnómái), Historice: 
narrationes, descriptio (pl. Hesiodos: Theogonia), Didascalke: „philosophica tractantur" 
(Aratos: Phainomena, Vergilius: Georgica) (D3 r.)10 

A következő, De poetica c. fejezetben Károlyi mindjárt felveti a kérdést: „Quid est Poetice?" 
s így felel rá: „Est, definitore Diomede, fictae aut verae narrationis congruente rhytmo vei 
pede composita metrica structura, ad utilitatem, voluptatemque accomodata." Itt tehát már 
tartalmi meghatározást is ad: a költemény narratio, azaz elbeszélés (nyilván Aristoteles 
' 'beszéddel való utánzása"), amely azonban ugyanakkor metrikus struktúra, s a ritmusnak is 
„megfelelőnek" kell lennie (a tárgy és műfaj szabja meg a verselés módját!). Meg kell itt 
jegyeznünk, hogy a kor gyakorlata a ritmikuson a középlatin hangsúlyos, a pede composita 
fordulaton az antik időmértékes verselést értette. E tartalmi definícióhoz fontos elemként 
csatlakozik a költészet céljának a hasznosságban és gyönyörködtetésben való megjelölése, 
ami Horatius De arte poeticá\a óta mellőzhetetlen közvagyona a poétikai elméletnek.11 Az a 
tétel pedig, hogy a költészet, azaz a költői „elbeszélés" tárgya lehet kitalált vagy valóságos, 
szintén Aristotelésre megy vissza. Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy a poetice ( = 
poetica) kifejezés nem az elméletet, hanem a költői gyakorlatot jelenti, s jelentette már az 
ókorban is. Világosan megmondja ezt maga Károlyi, amidőn a poetice szó eredetét tisztázza 
(„Unde nomen habet?"): „A Graeco verbo notem . . . fingere". „Hinc noietvaá est facultas, 
metrica et ligata orationis forma aliquid describere". (D4 r.). 

A következő kérdés: „Quid est poésis?" Károlyi így adja meg a feleletet: „Poesis 
proprie dicitur opus totum a poéta constructum... ", pl. az Ilias vagy az Odysseia. A 
poéma viszont „est pars quaedam ex integro opere sumpta", tehát a nagy mű egy-egy 
önállónak mutatkozó részlete, pl. egy csataleírás. Károlyi azonban megjegyzi, hogy ezt a 
fogalmi különbségtételt (tehát a poesis és poéma elválasztását) az írók nem veszik mindig 
figyelembe.18 

Ezután a költőre térül a kérdés sora: „Quid est poéta?" — „Est qui cum iudicio rei utiles, 
veras aut fictas metrico orationis genere conscribit", tehát a dolgot alaposan szemügyre véve, 
metrikus formában hasznos, igaz vagy kitalált tárgyat ír meg, mint Vergilius, Hesiodus, Ovidius 
Tibullus, Horatius, Eobanus, Sabinus.13 (D4 v.). 

E rövidre fogott elméleti bevezetésben is külön kérdés foglalkozik a költészet hasznával? 
(„Est ne aliqua poetices utilitas?".) Károlyi némi részletességgel utal rá, hogy minden tudomány 
a költészetből ered, mint Cicero mondja (Orpheus, Hesiodos, Aratos);14 a költészet a beszédnek 
nagy szőbőséget („copiam verborum") és fényt („sublimitatem") ad, mint arra Fabius Quinti-

10 Diomedes rendszerének taglalását lásd E. R. CCTRTIUS: Europäische Literatur und latei
nisches Mittelalter. Bern, 19542, 437—440 („Spätrömische Grammatik") és Studia Litteraria, 
II. 1964. 3 0 - 3 1 . 

11 De art. poet. 323-34, 343-44. sor. 
12 Az elnevezések tarkaságára 1. CTJKTITJS: i. m. 162—163. 
13 Eobanus Hessus (1488—1540) újlatin költő, az Epistolae obscurorum virorum egyik 

szerzője; Georgius Sabinus (Schüler, 1508—1560) nevezetes német humanista, költő és poli
tikus, Melanchton egyik veje. 

14 A költészet ősiségének teóriájáról CTJRTITJS: i. m. 210—215. 
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lianus utal (I. I.).15 Soluta oratiót (prózát) sem lehet tűrhetően írni a verselés tudása nélkül. 
Végül a költészet az emberek lelkét édes gyönyörűséggel tölti el. 

Utolsó tézisében Károlyi újólag megkérdi: „Quae requiruntur ad Poetices stúdium?" 
Hajlam (propensio) és gyakorlás (exercitium), feleli, majd ismét Horatius már idézett helyére 
hivatkozik: 

Natura fieret laudabile carmen, an arte 
Quaesitum est. Ego nee stúdium sine divite vena, 
Nee rude quid possit video ingenium: alterius sic 
Altera poscit opem res et coniurat amice16 

(D4 v . - D s r.). 
Ezekután Károlyi rendszerezi a különböző versnemeket, tizenkettőt sorolva fel: heroicum 

carmen ( = hexameter), elegicum ( = distichon), sapphicum, phalaecium, choriiambicum, 
asclepiadaeum, gliconicum, aristophanicum, alcaicum, archolichicum, iambicum, trochaicum. 
Mindenütt részletesen tisztázza a sorok és a szakasz verstani természetét, megadva a sorok 
szkémáját is, amelyet egyébként typusnak nevez. Az egyes szófajokhoz költői példákat idéz. 
Könyve nagy részét ez a nagyon részletes verstan teszi ki, a technikai gyakorlat elsajátíttatásá
nak szándéka vezérli. A művet Károlyi tanítványainak sokszor igen jó költői gyakorlatai 
zárják. Nem foglalkozunk velük, minthogy a legutóbbi szakirodalom éppen ezekre mutatott 
rá kellő nyomatékkal.17 

A források kérdésére térve, láttuk, hogy Károlyi Vidát, Scaligert, Micyllust és „praesertim" 
Gualterust említi bevezetésében. Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ez az utóbbi „főleg" 
nagyjából kizárólagosságot jelent. Károlyi művét Rodolphus Gualterus: De syllabarum et 
carminum raíione libri duo c. művéből kompilálta.18 Látnivaló, hogy már a két könyvre osztás 
is Gualterus rendszere: az első a prosodiáról tárgyal, a másik a carmenről. Károlyi szemelgető, 
rövidítő módszerét néhány Qualterus-szöveg idézésével kívánjuk bemutatni. A Liber secundus 
„De poetica, poesi, poemate et poetis" szól. Az első fejezet (caput) a költőről: 

„Hinc autem huius studii professores aut artifices noirfcai Poetae dicebantur: non quidem 
ii qui versuum unum atque alterum componunt, aut eorundem compositionem cognitam 
et perfectam habent, sed qui cum iudicio res dignas et meditantur et in numeros redigunt 
cum utilitate et voluptate Lectorum. Quare totum Poétae officium Horatius uno versu com-
prehendisse videtur, cum dicit: Omne túlit punctum qui miscuit utile dulci" (50b—51a). 
Mint bemutattuk, Károlyi mindebből csak a „cum iudicio"-t, valamint az olvasó hasznát 
és gyönyörűségét veszi át. 

Gualterus második fejezete („De carmine vei metro. Cap. II.) így kezdődik: „Ipsa verő 
Poetarum scripta singula ä Graecis fierga ä Latinis Carmina dici consUeverunt. Quorum, 
illa quidem 'anö rov ßergelv id est ä mensurando nomen habent, quod certorum pedum mensu-

15 Quintilianus a jelzett helyen csak a költői részletek megtanulásának hasznáról szól 
(PKÁCSBR A. ford., Bp. 1913. I. 54.). 

16 De art. poet. 408—411. sor. MTJRAKÖZY GYULA fordításában: 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. (Horatius összes versei. Bp. 1961. 597. Kétnyelvű Klasszikusok.) 

17 CSOMASZTÓTH K.: i- m. 98 — 100 (a verstani tanulságokról is); NAGY KÁLÓZI B.: i. m. 484. 
— Mindkét szerző kilenc sorfajt számlál Károlyi müvében. Ezt a megállapítást némileg fino
mítanunk kell. Cím szerint tizenkettő van felsorolva, de Károlyi a chorüambus alfajaiként 
metrizálja az asklepiadesi, glyconi és aristophanesi sort, az archilochosi és az iambosi sorokat 
viszont kissé összejátssza. A kategóriák száma azonban így is legalább tíz. 

18 A Debreceni Ref. Kollégium Nagykönyvtárának A 441. sz. példányát használtam: 
„Coloniae Agrippinae, Apud Haeredes Arnoldi Birckmanni Anno M. D. LXXIII", in 8°, 88 
levél. 



ram admittant: haec vero ä canendo dicuntur, quia apud veteres non tarn legi, quam cani 
carmina consueverant, quod manifestius est, quam ut multis probationibus i nd igea t . . . " 
(51a—52a). Károlyinál lényegében csak az „a canendo"-t találtuk meg, de nem kétséges, 
hogy a most idézett szöveget rövidítette. 

Nagyon részletesen (52a—53b) értekezik Oualterus harmadik fejezetében a költemények 
felosztásáról, természetesen Diomedesre hivatkozva és őt is írva át. A drámai műnemet külö
nös alapossággal ismerteti („dictum est 'GETTÓ TOV OQa/narog quod inter alia etiam publicam, 
quae ä mimis exhibetur, fabulám significat"), megemlítve, hogy a görögöknél négy fajtája 
volt (tragica, comica, satyrica, mimica, ti. „fabula"), a rómaiak ehhez még négyet tettek 
(paretextata, tabernaria, attellana et planipes). Gualterus, mint látszik, pontosan ismeri Dio
medes szövegét, Károlyi ami keveset átvesz, másodkézből idézi.19 Legutóbb Pirnát Antal 
meggyőzően mutatott rá, hogy XVI, századi drámáink elméleti alapját Aelius Donatus Teren-
tius-kommentárja adhatta.20 Helyes az a megjegyzése is, hogy „Aristoteles közvetlen hatása 
a magyar dráma fejlődésére jelenlegi ismereteink szerint nem mutatható ki",21 mégis — Károlyi 
Péter tanúsága alapján — utalnunk kell Diomedesre, aki szintén nem volt ismeretlen hazánk
ban. A Pirnát Antal közölte Donatus-szöveghez párhuzamul itt adom Diomedes teljesen 
hasonló, a comoediát a tragoediávaX egybevető megállapítását: 

„Comoedia a tragoedia differt, quod in tragoedia introducuntur heroes duces reges, in 
comoedia humiles atque privatae personae; in illa ltictus exilia caedes, in hac amores virginum 
raptus; deinde quod in illa frequenter et paene semper laetis rebus exitus tristes et liberorum 
fortunarumque priorum in peius adgnitio . . . tristia namque tragoediae proprium; ideoque 
Euripides petente Archeiao rege ut de se tragoediam scriberet adnuit ac precatus est ne acci-
deret Archeiao aliquid tragoediae proprium, ostendens nihil aliud esse tragoediam quam 
miseriarum comprehensionem."22 

Gualterus müvéhez visszatérve, meg kell még állapítanunk azt is, hogy Károlyi verstani 
rendszerezését teljes egészében, azonos sorrendben innen veszi át, érdekes módon kihagyva 
az anapesticumot, valamint az ionicum a maiori és az ionicum a minori sorfajokat.23 Eléggé 
érthető, hogy ezekkel a latin nyelven is nehezen „előállítható" versformákkal nem kívánta 
terhelni diákjait. Későbbi magyarországi verstanainkban viszont megtaláljuk őket.24 Az ér
dekesség kedvéért megjegyezzük, hogy Károlyi a hexameter fajainak igen beható tárgyalása 
során idézi Janus Pannonius néhány sorát a Carmen pro pacanda Italia ad Imp. Caes. Frideri-
cum III. című költeményből („Quod cessit Phoebea chelys, quod carmine rupto Aoniae siluere 
Deae: Mars impius égit" etc.) és Szikszai Fabricius Balázs egy phalaeucusi sorokban írt versét. 
Egyébként pontos utalást seholsem ad rengeteg versidézetéhez.25 

Láttuk, hogy Károlyi Péter a szaktudományi tekintélyek között Vida és Scaliger nevét is 
említi. Nem következik ebből az, hogy forrásai voltak, noha ismeretüket, kézbevételüket sem 
szükséges tagadnunk. Különösen Vida poétikai tankölteményének volt igen nagy hatása 

19Vö. KEIL: id. kiad. 483 skk. és 487—490. Diomedes szövegét először Joannes Rivius 
adta ki Velencében 1511-ben. Több kiadás után Lipcsében 1541-ben is megjelent (id. kiad. 
praefatio, pag. XL IV). 

20 A magyar reneszánsz dráma poétikája. ItK 1969. 527—531. 
21 Uo. 531. 
22 KEIL: id. kiad. 488. — Archelaos makedón király megh. i. e. 399. Euripides egyideig 

udvarában tartózkodott. 
23 Károlyi könyve e részének forrása így Gualterus müvének 61a—75b, ill. a 78b—80a 

lapja. 
24 Pl. Ludovicus Piscator: Artis poeticáé praecepta. Gyulafehérvár, 1642. RMK IL 591. 
25 Jani Pannonii . . . Poemata, Utrecht, 1784.1, p. 233 (a 225. skk. sorok). Magyarul KARDOS 
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nálunk is a XVIII. század végéig.26 Károlyi elvei a gyakorlásról, a nagy költők követéséről, 
a ki nem mondott, de egész rendszerében megnyilvánuló imitatiós technikáról teljességgel 
azonosak Vida eszméivel, tanácsaival, s éppen nem véletlen, hogy a kolozsvári iskola fiatal 
rektora — a magyar irodalomban valószínűleg elsőként! — hivatkozik Alba püspökére. Vida 
egyébként teljességgel Horatius nyomán halad, a költészet elsajátítását jórészt mesterség és 
hozzáértés dolgaként fogja fel, a stilisztikailag ragyogó dikciót magasztalja, morális célokat 
nem tűz a költészet elé, feladatát a movere és delectare megvalósításában látja. A reneszánsz 
platonizmustól távol marad, Vergilius a bálványa — nála többre nem is törekedhet költő! 
— s mindezzel kitűnően megfelel az iskolás-retorikus hagyományoknak. Azt szinte fölösleges 
említenünk, hogy az irodalomelméleti aristotelizmus még nem érintette.37 

Scaliger Poétikájának legcsekélyebb nyomát sem tudjuk megállapítani Károlyi művében, 
neve nyilván a jólértesültség igazolására került a Heltai-kiadvány bevezetésébe, hat évvel 
a lármásan hadakozó olasz—francia humanista könyvének megjelenése után.28 Micyllus 
nehezen hozzáférhető művét ezúttal nem tudtuk megvizsgálni. 

Károlyi Péter kézikönyve korszerű és színvonalas munka; osztozik az európai poétikák 
határtalan intellektualizmusában: a művészet mesterség, a jó tanítás és gyakorlás szinte 
mindenható, a klasszikus példák követése minden igazi költészet zsinórmértéke. A Károlyi 
szeme előtt lebegő latin költészet — mint a tanítványi versek mutatják — a szép szó kultusza 
marad, távol minden igazi elmélyedéstől, távol minden korszerű platonizmustól, amely az 
ihlet („furor poetrcus") hangsúlyozásával a modern költő fogalma felé tett egy lépést, távol 
a költői lélektan oly megértéséről, amely Pseudo-Longinosnak a reneszánsz korban már nép
szerű elméleti művéből („A fenségesről")29 árad. Mindezt persze nem hányhatjuk szemére, 
hiszen az imitatio teoretikusai, ha nem is kizárólag, de jórészt ezen a csapáson haladtak, 
és még igen sokáig. 

26 Magyarországi, mindmáig használható kiadása Marci Hieronymi Vida Cremonensis Albae 
Episcopi Opera Metrica. Tomulus I (2521.), Tomuli II. pars I. (154 1.), Tomuli II. pars II. (142 
1.), Posonii, 1789. Űjra kiadta 1802-ben ifj. Eötvös Ignác báró (a költő apja!) Assertiones ex 
universa philosophia c. pesti nyomtatású doktori disszertációjának függelékeként. 

27 Vö. WEINBERG: i. m. II. 715—719. és KOLTAY-KASTNER: i. m. különösen 422—423 (Vida 
művének taglalása). — Itt hívom fel a Comenius-kutatás figyelmét arra, hogy a nagy peda
gógus híres jelmondata („Omnia sponte fluant absit violentia rebus") Vida-imitatió. Az Ars 
poetica II. énekének 225—226. sora: „ . . . nec positis insit violentia rebus: Omnia sponte sua 
ven ian t . . . " 

28 Scaligerre KOLTAY-KASTNER: i. m. 428 —429. 
29 Magyarul NAGY FERENC fordításában, Bp. 1965. 


