
Szabó Flóris 

A KÖLTÉSZET TANÍTÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 
A JEZSUITÁK GYŐRI TANÁRKÉPZŐJÉBEN (1742-1773) 

Bán Imre írja Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században című 
tanulmányában: 

„E kézikönyvek az iskola számára készülvén, jórészt száraz szabálygyűjtemények, valódi befolyá
sukat csak a tanítási gyakorlatban, a tanító magyarázataival, példáival (szemelvénygyűjteményével) 
együtt érték el. Jó lenne kéziratos iskolai feljegyzésekkel egybevetni őket, ilyenekkel azonban, sajnos, 
nem rendelkezünk, vagy legalábbis pedagógiatörténeti kutatásunk még nem tárta fel őket."1 

Jelen kis összeállításunk ezt az elmaradást igyekszik némüeg jóvátenni. A pannonhalmi Főapátsági 
Könyvtárban megtalálhatjuk a jezsuiták Győrött 1742-1773 között működő tanárképző-intézetének 
jegyzetanyagát, a repetensek - így hívták az intézetben tanuló rendi növendékeket - évenként írt 
költeményeivel Egy negyedszázad fennmaradt irodalmi anyagából megismerhetjük a költészet el
méleti, gyakorlati tananyagát, a többoldalas latin elégiákat és más vegyes műfajú költeményeket. 

„Repetentes humaniora" - ilyen névvel szerepelnek a jezsuita katalógusokban azok a noviciátust 
végzett növendékek, akiket az elöljárók erre a továbbképzésre küldtek. A Ratio studiorumok, rendi 
határozatok alapján a következő képet rajzolhatjuk meg az intézményről.2 

A rajnai rendtartomány 1619-ben Trierben tartott gyűlésén a tartományfőnök beszámolót tartott a 
humanisztikus tanulmányok fontosságáról. Megállapította, hogy e téren bizonyos visszaesés tapasztal
ható, s ennek okát abban látta, hogy a rendi növendékeknek eddig az egyes kollégiumokban szétszórva 
kellett a tanításra felkészülniök, ahol hiányzott számukra mind a versengés ösztönző ereje, mind pedig 
a megfelelő irányítás; továbbá egyúttal filozófiai vizsgákra is kellett közben készülniök, s így a 
humanisztikus anyag háttérbe szorult. Végül is elhatározták: alakuljon egy sajátos „humanisztikus" 
intézet, ahol tapasztalt vezetők irányítása mellett készülhetnek a jövendő tanárok. E kezdet után 
1622-ben már meg is jelenik a részletes instrukció az intézményről. Eszerint e továbbképző távolabbi 
célja: a két év noviciátus alatt sokat felejtettek a növendékek, ezért szükséges, hogy még egyszer 
komolyan foglalkozzanak a „humane litterae"-veL Jussanak el a rövid idő alatt olyan fokra, hogy majd 
az iskolában gyümölcsözően tudják e tárgyakat oktatni, másrészt mindkét nyelvben (latin és görög) 
úgy magukévá tegyék a megfelelő stílust, hogy a Társaságnak más területen is hasznára lehessenek. A 
közelebbi cél pedig: a tiszta latin stílus elsajátítása. Mivel azonban a latin a görög nélkül nem 
tökéletesíthető megfelelően, a görög nyelvvel is foglalkozzanak. 
A képzés menete ugyanezen utasítás szerint a következő: 

Először egy vagy két héten át csak Alvarus nyelvtanának3 első kötetét tanulmányozzák, ÜL 
tanulják, hogy az alapokkal teljesen tisztában legyenek. Ezután áttérhetnek az auktorok olvasására, 
mégpedig az előadásokon is, a magánolvasásban is. Az előadásokon délelőtt a görög, délután a latin 
nyelvű írók vannak soron. A magánolvasás rendje: először Cicero leveleit olvassák, majd bölcseleti 
műveit: De senectute, De amicitia. Stílusgyakorlatban is Cicero leveleinek mintájára írjanak leveleket. 

Ezek után áttérhetnek a prosodia tanulmányozására: félretéve Alvarus első könyveit, csak a 
harmadikat tanulják. Olvasmányok: Ovidius Tristium, Fasti. Ugyancsak stílusgyakorlatul Ovidius 
mintájára elégiákat írjanak. A poétika elméleti tanulmányozására pedig Pontanust4 vegyék. Végül az 
utolsó állomás: Vergilius könnyebb műveinek olvasása. 

'BÁN Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XV-XVIU. században. Bp. 1971. 
ItFüz 72.-6. 

2Monumenta Germaniae Paedagogica. Hrsg. K. KEHRBACH. Band XVI. Ratio studiorum et 
Institutiones Scholasticae Societatis Jesu. Ed. B. Duhr. Berlin 1894. - 175-235. 

3Emmanuelis ALVARI S. J. Institutionum Grammaticarum libri III. Olyssypone 1572. Sok kiadása 
van. Nálunk az első: Lőcse 1650. RMK. II. 725. Rendszerint egyenként adták ki az egyes könyveket. 

4 Jacobi Pontani Poeticarum Institutionum libri III. Ingolstadii 1594. Szintén sok kiadást megért. 
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A költészet tanulmányozása után még egy feladatuk van: a szónoklat elméleti és gyakorlati 
művelése. Soariust5 tanulják, s írjanak szónoklatokat. S ha még marad idó': újra vissza a költészethez: 
most epigrammákat, ódákat, szatírákat írjanak. Ehhez Martialis, Juvenalis olvasásából vegyenek példát. 
Az ebédló'ben eló'bb, míg Cicerót tanulják, egy szónoklatot, utóbb pedig egy általuk írt elégiát vagy 
más költeményt adjanak eló' szabadon, az étkezés alatt. 

A költó'k műveinek tárgyalásánál két összetartozó rész van: az interpretatio és az observatio: az a 
test, ez a lélek. Az előbbihez segítség: a történelem, valamint az antik bölcselet és erkölcsi, vallási élet 
tanulmányozása. Az observatio azt jelenti, hogy a növendék, a tanár irányításával, gyűjtögesse az 
egyes írókból az utánzásra alkalmas fordulatokat, kifejezésmódokat, ül. azokat, amelyeket akár 
nyelvbeli készségének, akár műveltségének növelésére alkalmasnak ítél. 

A költemények írásához nagy eló'zetes segító'-gyakorlat, ha feladatként kapják: 
Megbontott verslábú költemény verslábait-újra mértékre szedni; egy-egy kész költeménybó'l ki

hagyott jelzó'k, igék stb. újra kiegészítése a megfelelő' kifejezéssel; egyes versformákat áttenni más 
versformára: horatiusit sapphoira stb.6 

Megjegyezzük, hogy Németh Ambrus foglalkozott már röviden a repetensek intézményével a gyó'ri 
jezsuita akadémia történetével kapcsolatban, azonban ő - tévesen - nem a jezsuita növendékek e 
repetitiójának szabályait foglalja össze, hanem a teológiát tanulók iskolai és iskolán kívüli „otthoni" 
tanulásának (repetitio) gyakorlatát.7 Ugyancsak Gyenis András is tanárképzó'i eló'adásnak fogja fel 
Csákányi Imre Manuductio-ját,8 ez azonban nem a repetitión eló'adott oktatási anyag, hanem a 
noviciátus után tanítani küldött növendékek, a magiszterek és prefektusaik, vezetőik számára szánt 
oktatás. 

Mi föntebb, mint említettük, a rajnai provincia határozatai alapján foglaltuk össze a repetensek 
tanulmányi rendjét. Tekintve a jezsuita iskolázás egyetemes jellegét, mikor az osztrák-magyar provin
ciában, nyüván a német gyakorlat hatására, 1632-ben Leobenben9 szintén megindult a tanárképzés, itt 
sem lehetett másképpen. Bizonyság erre Paintner Mihály jegyzetanyaga.l ° Paintner 1771-72-ben volt 
leobeni repetens. Egybegyűjtött és egybekötött jegyzeteiben megtaláljuk mindazt, amit a fentiek 
alapján keresnünk kell. Megtaláljuk a levélírás-gyakorlatokat: epistola familiáris, officiosa, com-
mendatitia, consolatoria, mixta. Több szónoklatot is olvashatunk, az övét is, évfolyamtársaiét is. 
Vannak olvasmányfeldolgozások, mind az interpetatio, mind az observatio köréből. S költemények: 
elégiák, ódák, epigrammák, epicedion, eklogák. Ami pedig a legfontosabb: Alvarus 3. kötetéből 
kivonat: Practica artis metricae,1' igazolva, hogy ők is e mű alapján gyakorolták a versírást. De erre 
még majd visszatérünk. 

A leobeni továbbképző kurzus néhány kisebb megszakítástól eltekintve fennáll egészen a rend 
feloszlatásáig, 1773-ig. Itt tanul többek között Rájnis József is 1760-ban.12 Hazánkban a leobeni után 

5 Cipriani SOARIIS. J. Artis rhetoricae libri III. Rengeteg kiadása van. Nálunk az első: Nagyszombat, 
1670. RMK II. 1245. 

6I.m.232. 
'NÉMETH Ambrus: A győri tudomány-akadémia története. Lásd: Értesítő a Pannonhalmi Szent-

Benedek-Rend Győri Főgimnáziumáról az 1896-97. isk. év végén. Győr 1897. 41-42. Ugyanitt 
kétévesnek mondja a repetitio időtartamát, holott ez csak egy év volt. 

8 GYENIS András: P. Csákányi Imre tanárképző oktatásai 1695-ből. Jezsuita Történeti Évkönyv 
1940. 240-270. 

'GYENIS A. i. m. 243, ül. Catalogus Personarum et Officiorum Provinciáé Austriae Societatis Jesu 
pro anno 1633. (Az évkönyv 1633-ra szól, azonban ez úgy értendő, hogy az 1632-33. iskolai évre.) Itt 
is mindig egyéves a kurzus. Vannak ugyan évek, ahol „Repetentes veterani, Repetentes juniores" 
szerepelnek, de ez csak egy-egy évfolyam szétosztása két csoportra. Végig követhető a Catalogusok 
évfolyamain. 

1 °Paintner Mihály (1753-1826) soproni születésű, 1769-ben lépett a jezsuita rendbe. A föloszlatás 
Kőszegen érte. Világi pap lett, sorban nagy egyházi méltóságokra emelkedett, egészen a püspökségig. 
Lélekben nem szűnt meg jezsuita lenni, egész életében gyűjtötte a jezsuitákra vonatkozó adatokat, 
kéziratokat, műveket. Halála után szép gyűjteményét a Bencés Rend vásárolta meg. Jegyzetkötetének 
jelzete: 118. H. 7. 

1 ' 35-36. Paintner, feljegyzése szerint, P. Muthsam előadásából jegyezte le. 
12 Catalogus Personarum et Officiorum Provinciáé Austriae Societatis Jesu pro anno 1760. - 17. 
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éppen száz évig várat magára a tanárképzés megindulása: 1734-ben Szakolcán indul a repetensek 
kurzusa. Itt is ugyanaz az anyag, mint másutt. Antonius Hellmayr, az első latin-poetica tanár egész évi 
leadott tananyaga fennmaradt: Institutio Humanistica dictata Anno primo Repetitionis in Hungária 
Szakolcae inchoatae, 1734.13 Fejezetbeosztása rögtön mutatja, hogy semmiben sem tér el a már 
megismert „tanmenettől": 
Prolegomena: De ratione legendi libros et utiliter excerpendi. 
Pars I.: Observationes grammaticae-synthacticae. 
Pars IL: Observationes poeticáé. 
Pars III.: Observationes oratoriae. 

Res Romanae. 
És egy új dolog: Vestitus Personarum pro Actionibus. 
Egyébként itt Szakolcán volt repetens 1760-ban Baróti Szabó Dávid is.14 

A győri tanárképző 

1742-ben a poroszoknak Morvaországba való betörése miatt a szakolcai intézet két tanárral és 
növendékeivel Győrbe költözött át.15 Valószínű, hogy nemcsak egyszerűen a háborús események 
miatt, mivel ettől kezdve megszakítás nélkül működik ez a győri iskola egészen a feloszlatásig, de 
ugyanakkor a szakolcai is folytatja munkáját. Tehát a hadi eseményektől függetlenül is szó lehetett 
már a győri intézet felállításáról. A szokásoknak megfelelően két tanár oktatja a növendékeket: egyik a 
latint, másik a görögöt tanítja. Az instrukciókból világos, hogy a költészet elméletének és gyakorla
tának oktatása a latintanár feladata. Végignézve a tanárok Németh A. által is közölt névsorán,1 * 
láthatjuk, hogy mind jeles verselők. Ilyen például Pray György, aki két évig, 1757-ben és 58-ban 
szerepel itt mint latintanár. Fiatal korában már a solymászatról írt terjedelmes verses művet (De 
institutione et venatu falconum, 1749), de később is szívesen verselget, bár 1761 után a történet
íráshoz köti lé magát. így például 1767-ben „Eucharisticon"-ban köszönti a félévszázados jubileumát 
ünneplő Sajghó Benedek pannonhalmi főapátot, de kéziratban is több versét őrzi a pannonhalmi 
könyvtár.17 Adányi András 3 évig tanít Győrött a tanárképzőn, (1750-52) miután tíz évvel előbb már 
megírta lelkes hangú művét a magyar föld gazdagságáról és lakóinak erényeiről (Fastorum Hungáriáé 
pars I-II., 1742.) Klaus Ignác (1754) szintén tíz évvel korábban adta ki névtelenül verses művét a 
dohánytermesztésről18 (De tabaco, 1744.) Muszka Miklós szintén már korábban megjelentette 
heroida-műfajú leveleskönyvét Epistolae miscellae címmel 1739-ben. (Győrött 1747-ben van). 
Grossinger János (1764-66) viszont csak majd két évtizeddel később írja meg prózai művét a 
magyarországi földrengésekről (Dissertatio de terrae motibus Regni Hungáriáé 1783), de a végén 
tízoldalas versben, elégiában énekli meg az 1763-as komáromi földrengést. Később is nagy versben 
köszönti Pannonhalma visszaállítását (Plausus sacro Pannonio Monti 1802). A bécsi születésű Klein 
Károly (1774-ben tanít Győrött) két verses antológiát is megjelentet Bécsben, beleszőve a saját 
költeményeit is (Analecta poetica 1765., ésAnalecta illustrata 1767.) Ábel Ferenc (1759) két részben 
adta ki elégikus költeményét Betulia pia Judithae fraude servata (Kassa 1749-50.) Sajgó Ignác több 
panegürisz mellett elégia-kötettel jelentkezik: Elagiarum liber unicus . . . 1752). Végül Molnár János, a 
magyar nyelvnek is nagy mestere, az első magyar nyelvű fizika (A természetiekről... 1777), aMagyar 
Könyv-Ház szerzője (1783-1804), szintén latintanár itt 1767-ben. Az Egyetemi Könyvtár őrzi 

13 Az Egyetemi Könyvtárban. - A kötetre évekkel ezelőtt Nagyfalusy Lajos S. J. hívta fel 
figyelmünket. 

14Vö. 12. sz. jegyzet. - 26. 
1 s Liber continens catalogum Personarum et Officíorum Collegii Jaurinensis Societatis Jesu ab anno 

1700-28. 
" L a 43-46. 
17PL Genius hodiernae Galliae ex sonetto Italico Latiné redditus. 119. B. 20. Autográf. 
18A magyar irodalom története. 2. k. 574. névtelennek is jelzi a művet, azonban a pannonhalmi 

példányban Paintner bejegyezte a szerző nevét. 
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kéziratban Physiologicon complexum históriáé naturalis regna tria című verses művét,19 amely 
egyébként nyomtatásban is megjelent Budán 1780-ban Zoologicon, Phytologicon, Orycto-
logicon címmel 

Tehát nagyon szakavatott kezekben van a jezsuita növendékek latin, ilL poézis oktatása A 
növendékek száma nem nagy, s évről-évre változik. A legkevesebben vannak 1754-ben: mindössze 
négyen; legtöbben általában az első években: tizenketten. Közülük is kerülnek ki jeles emberek, bár 
meg kell jegyeznünk, hogy az 1773-as feloszlatás rendi munkájuktól eltérő körülmények közé állítja 
legtöbbjüket, s tanáraikhoz hasonló költői munkálatot kevesebben vállalnak. S mire ők beérnek, a latin 
nyelvű költészet is lehanyatlóban van. Babay Ferenc maradt e téren leghűbb a hagyományokhoz: 
időmértékes latin versekben megörökíti a magyar királyok, nádorok, prímások életét {Ungariae Reges 
1773., Ungariae Palatini 1775., Archiepiscopi Strigonienses 1776.), majd epigrammákkal is jelentkezik: 
Epigrammatorum libri III, 1777. De Csapodi László, Mitterpacher József is vállalkoznak később 
versírásra. Itt tanul még Klobusiczky Péter, a későbbi jólelkű kalocsai érsek, Splényi Ferenc váci 
püspök. 1751-ben megtaláljuk Sajnovics János nevét is.20 

A jegyzetanyag 

Először egy négykötetes kéziratot kell említenünk, amely a katalógusban a Poetica et oratoria nevet 
viseli, és a Bakonybéli Apátság könyvtárából került Pannonhalmára,2' azonban győri eredete nyilván
való. Az összekötő kapocs: Kirina Ferenc, agyőri repetentia utolsó latin-poetika tanára. Az egyébként 
pannonhalmi, ill. helyesebben szentmártoni Kirina 1770-től a feloszlatásig tanított Győrött.22 A 
föloszlatás után is itt élt, és 300 forint nyugdíjat élvezett.2 3 1776-ban a pannonhalmi főapát megbízza, 
hogy jezsuita mintára szervezze meg a bencés növendékek repetentiáját. Bakonybélben Kirina 4 növen
dékkel meg is kezdte a munkát, a humaniórák ismétlését.24 Ekkor vitte magával minden bizonnyal ezt 
a jegyzetet is. Más kéziratos anyag is került Bakonybélből Pannonhalmára, amely szintén Kirinára utal: 
a győri repetensek által írt versek 1767-70. évi kötete.25 Ugyancsak egy másik ilyen kötet, az 
1750-58. közötti, Paintner bejegyzése szerint Kirina ajándékaként került Paintnerhez2 6 (és az ő 
hagyatékából Pannonhalmára.) Mindezek világossá teszik: jogunk van azt állítani, hogy a szóban forgó 
kéziratos kötetek is ezt az utat tették meg, tehát eredetileg a győri repetensek oktatásában használták 
őket. Egyébként Kirina is verselgetett: 1803-ban, amikor már vakon élt szülőfalujában, jelent meg 
költeménye: Genethliacon, quod Chrysostomi Nóvák Archiabbatis cecinit.2 7 

1. A négykötetes jegyzetből minket igazában csak a második kötet érdekel közelebbről, mert a 
másik három csak különböző kivonatok, előadás-töredékek, szónoki gyakorlatok nagyon vegyes 
kolligátuma. A második kötet is kolligátum, de három bennünket érdeklő darab is van benne. Először 
is egy elméleti rész,2 8 amelynek címlapja nincs, de Poetica generalis címet adhatnánk neki. Nagy 
hasonlóságot mutat azzal a győri jegyzettel, amelyet Acsay Ferenc ismertet.2 9 

Bevezetőben szól az olvasásról általában. Olvasáson természetesen a régi írók: az antik szerzők 
műveinek olvasását érti. Kétféle olvasási mód van: a lectio stataria, az egy-egy írónál megállapodó 
olvasás; ne sok szerzővel kezdjük, mert az bizonytalanná teszi latinságunkat, és kapkodóvá a stílust. 
Mikor már alaposan feldolgoztuk a kiválasztott író szövegeit, azaz a nyelvtanban a közepesnél nagyobb 

19SZINNYEI J.: Magyar írók IX. 208-213. 
20Vö. 16. sz. jegyzet. 
2 ' 119. B. 33. - Gerincén régi írással: Manuscripta jesuitica saec. 18. 
22Vö. 16. sz. 
2 3 ACSAY Ferenc: a győri kath. főgimnázium története. 1626-1900. Győr 1901. 229. 
24 SÖRÖS Pongrác: A Bakonybéli Apátság története II. Bp. 1904. 218. 
25120b. A. 3. 
26 118. E. 1. 
2 7SZINNYEI L m. VI. 247. még másik két verses művét is említi 1767-ből, ül. 1769-ből. 
28119. B. 33.11. k. 57-91. ff. 
" I . m. 75-83. 
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előrehaladást tettünk, jöhet a második fok: a lectio cursoria: az auktorokat okos rend szerint 
végigvenni Külön szól a költők, a szónokok, a történetírók, a levélírók tanulmányozásáról. S mint az 
említett szakolcai jegyzet, tanácsokat ad a helyes anyaggyűjtésre és az írók utánzására. A következő 
nagyobb egységben a helyesírásról szól: a nagybetűs írásról, a hangsúlyokról, az írásjelekről, a 
szó tagolásról, a rövidítésekről 

Ezután következik az igazi költészettan: Institutiones poeticáé. 
I. Első fejezete, akárcsak az Acsay-féle jegyzetnek, az elégiáról beszél, helyesebben az elégiás 

versről, amin a disztichonban írt költemény értendő. Utána tér át az igazi elégiára. Az elégia kezdetben 
a gyászoló, szomorúhangú költemény volt, újabban azonban mindenféle tárgy megéneklésére alkalmas. 
Fő kellékei: csiszolt forma, könnyed megjelenés, gazdag érzelmek; a magasztos dolgokra azonban nem 
való. Három csoportra osztható: levélalakú, elbeszélő, patetikus. Az elbeszélő elégia egyik alfajának 
említi az oktató jellegűt is. Az elégia felépítéséről szóló fejezetben pedig gyakorlati utasításokat ad: 
megfelelő tárgy kiválasztása, a cél megjelölése, majd egy vezető gondolat, tanulság kitűzése, s az ezt 
kifejtő szempontok, körülmények megkeresése. 

II. Itt újabb témára tér át: az elbeszélő költészete. Ez tárgyalhat vagy tisztára mese-jellegű dolgot, 
mint például a Jupitertől királyt kérő békák. Tárgyalhat részben költött dolgokat, mint Aeneas útja 
Itáliába. S végül olyant, hogy a történeti igazság a személyekre vonatkozóan is, ?z elbeszélt események 
tekintetében is megmarad, de egyes mellékkörülmények költöttek, és epizódok tarkítják. Tehát a 
képzeletnek mindig nagy szerep jut. S hogyan jut szerep ennek az érdekessé tevő képzeletnek? Az első 
mód az allegória, a második a személyek érzelmei, erényei, vétkei, a harmadik az okok rendszere: a cél, 
a megvalósító, az eszközök. Az elbeszélés legszebb dísze azonban az epizód és a leírások. 

III. A harmadik nagy tárgyalási egység: a szónoklat.3 ° 18 fejezetben tárgyalja a szónoklatok fajtáit, 
eszközeit, a fokozást, az érvelést. Mivel azonban ennek részletezése kissé kívül esik tárgyunkon, 
áttérünk a negyedik nagy fejezetre: a lírai költemények tárgyalására. 

IV. A líra körébe tartoznak azok a költemények, amelyeket régen lant, citera vagy fuvola kíséreté
ben énekeltek az istenek dicsőítésére, ezért az énekelhetőség kedvéért rendszerint versszakokra 
tagolódnak. Többféle szempont szerint osztályozza a lírikus költeményeket: tárgyuk szempontjából 
lehetnek panegyrikus, hálaadó, vigasztaló, ünneplő jellegűek; a verssorok minősége szerint lehetnek 
egyszerűek, ha csak egyféle sor szerepel bennük, összetettek, ha többféle; a versszakok rendje szerint, 
ha ugyanazon felépítésű versszak ismétlődik, vagy más szerkezetű versszakok egymásutánja; a vers
lábak minősége szerint, azaz a szerint, hogy minden láb teljes-e, vagy vannak csonka lábak. 

Ezek után áttér az óda szerkezetére: az exordium, mivel rövid lélekzetű műfajról van szó, 
rögtön a tárgyra térjen, ilL abból merítsen. A tárgyalás a mondanivaló természete szerint alakul: 
fejteget, leír, elbeszél, tanít. Epizódokat is elbír az óda, de csak szigorú megszorításokkal: az epizód 
legyen csak egy, esetleg kettő; rövid legyen; a téma tárgyköréből merítsen: példának hozza erre 
Horatiust, aki Vergiliust tengeri útra bocsátva a tengeri hajózás veszélyeiről elmélkedik. Az óda
szerkesztés tanulmányozása legegyszerűbb magukon a nagy szerzők ódáin. Ezért a jegyzet Horatius 
ódáinak szerkesztési módját táblázatba sűrítve tárja a költészetet tanulni óhajtók elé. 

V. Újabb tárgyalási egység: az „elmés" stílus (De stylo arguto.) Ide tartozik először is az elogium, 
amely rövid, kötetlen formában utánozza a költészetet: tömör, epigrammaszerű, szellemes gondola
tokkal dicsér vagy gúnyol. Ide tartozik a lapidárius stílus is: abban különbözik az előbbitől, hogy 
rövidebb és kötöttebb. Következik ez eredetéből: kőbe vésett szövegek szülték, tehát kevés, de súlyos 
szóval kell sokat mondania. Itt kitér az epitaphium tárgyalására is. 

VI. Az utolsó szakasz a drámai költészetről szól. A dráma elnevezés mindazt jelöli, ami színpadon 
játszódik. Bizonyos szempontból felette áll az epikának: az epika elbeszél, a dráma látványt nyújt. 
Négy fajtája van: komédia, tragédia, tragiko-komédia és komiko-tragédia. A komédia: régi, középső, 
vagy új. A régi egyszerű volt, spontán: az isteneknek aratás után áldozatot bemutatók tánca. Később, 
mint a jóllakott ember általában hajlamos rá, kicsapongásokba és a magasabb körök kicsúfolásába 
csapott át, a nép nagy tapsai közepette. A közép-dráma: szelíden, szemérmetesen, csendben vagy 
álnéven támadta a bűnöket. S az új dráma: nem az egyén hibáit, hanem a közös élet visszásságait vitte 

3 uA 77. levélen kezdődik a szónoklattan tárgyalása, azonban a bekötéskor levágott, de néhol 
olvasható régi lapszámozás tanúsága szerint itt jó néhány levélhiány van a kéziratban. 

6 Irodalomtörténeti Közlemények 80/4 473 



színre, sok nevettetéssel, gyümölcsül remélve az erények megkedveltetését. Az elsőben Thespis, 
Aischylos, Cratinus, Aristophanes volt nagy, a másodikban Philibeus, az újban Menander. így került a 
komédia a görögöktől Rómába, ahol főleg Terentius, Plautus művelték. 

A komédia szereplői alsóbb osztályokba tartozó emberek, sosem a főrangúak vagy a hősök. Stílusa 
nem tér el a köznapi beszédtől. Mindenáron nevettetni akar. Részei: prológus, protasis, epitasis, 
catastasis, catastrophe. Bár Horatius azt szabja meg, hogy 5 felvonás legyen, általában hármat szoktak 
alkalmazni Egy felvonásban legalább 3 jelenet legyen, de 7-nél több ne. Horatius csak 3 személyt 
enged egyszerre a színpadra, de ez már nem nagyon valósul meg. A tréfa lehet vagy ízléstelen, vaskos 
jelenet, vagy szellemes éle. Az előbbinek nincs helye az iskolákban. 

A tragédia a kiváló személyiségek, hősök életét idézi fel, részvétre akar indítani, egyben félelmet 
akar kelteni a hasonló megpróbáltatásokkal szemben. Kimenetele majdnem mindig gyászos, szomorú. 
Stílusa emelkedett, nemes érzelmek hatják át. 

A tragiko-komédia a kettő vegyülése: kiváló személyek alacsonyrendűekkel vegyesen, emelkedett és 
alantasabb érzések, fennkölt dolgok és nevetségesek együtt. Szomorú kezdetet víg kifejlet követ. A 
komiko-tragédiánál fordítva: vidám kezdet, szomorú vég. 

A dráma követelményei: általános érvényű legyen, valószínű, egységes (hely, idő, cselekmény 
egysége); 24 óra történetét sűrítse össze, mások szerint csak egy nappalét; kerek történet, a változatos
ság kedvéért azonban kisebb epizód is lehetséges. Végül: a jó bonyolítás és a jó megoldás. 

E jegyzet mellett még egy másik is van könyvtárunkban, amely közvetve szintén tanúja lehet a 
győri továbbképzőben folyt poetikaoktatásnak; Riedl Xav. Ferenc jegyzete. Riedl (1737-1775) 
osztrák származású jezsuita, 1754-ben lépett a rendbe Bécsben. Mindig osztrák helyeken tanult (és 
dolgozott később is), csak egy évet töltött Magyarországon: éppen Győrött, mint repetens 1757-ben. 

Két kötet kézirata maradt fenn Paintner Mihály gyűjteményében, jórészt német nyelvű irodalmi 
próbálkozások, költemények, fordítások. A második kötetben találjuk poétika jegyzetét,3' dátum 
nélküli, nehéz eldönteni, tanárjelölt korában vetette-e papírra, vagy később Klagenfurtban, Linzben, 
ahol tanított. Mindenesetre a győri tanulás (Pray György volt a latin-poetika tanára) anyaga is ott lehet 
jegyzetében. Vázlata: Observationes grammaticae (benne: De modo legendi Authores et excerpendi); 
Observationes poeticáé; benne elbeszélő költészet, az elégia, a többi kisebb költői mű, az idill Sajnos, 
a jegyzet csonka, úgyhogy nem követhetjük tovább. 

összefoglalva: a jezsuita poétika-oktatás tanulmányozására négy jegyzet is áll rendelkezésünkre: az 
Acsay által ismertetett, az említett Hellmayr-féle szakolcai jegyzet, (ez a legbővebb), az általunk 
bemutatott győri-bakonybéli-pannonhalmi, és végül a Riedl-féle változat. 

2. Ezek mellett az elméleti jegyzetek mellett azonban gyakorlati jellegű írást is be tudunk mutatni. 
A tárgyalt bakonybéli eredetű poétika előtt néhány lapnyi összefoglalás található.3 2 Címe nincs, mert 
a harmadik fejezet tizedik pontjával kezdődik. De rögtön ráismerünk benne arra az Alvarez-kivonatra, 
amely Paintner Mihály leobeni írásaiban is megvan. Teljesen megegyezik a Paintner-félével, bizonyítva 
a jezsuita iskolák egyöntetűségét Az egyezés pontról-pontra, tételről-tételre szembeötlő, nem egy 
helyen szószerinti. 

Mivel kitűzött feladatunk, hogy a nyomtatott kézikönyveknek a gyakorlatba való átültetését 
nyomon kövessük, legjobb lesz, ha az egész - mindössze néhány lap terjedelmű - jegyzetet közöljük, 
mégpedig az áttekinthetőség és könnyebb megértés kedvéért magyarra fordítva. Meghagyjuk termé
szetesen latinul a közismert, főleg nyelvtani fogalmakat és a csak latinban érthető példaszövegeket, 
szókapcsolatokat. Mivel a győri változat nem teljes, s ha már úgyis a Paintner-féléből kellene 
kiegészítenünk; lényeges különbség pedig nincs köztük, ezt a Paintner-félét közöljük egészében. 

Artis metricae practica - A verselés művészetének gyakorlata 

Első fejezet. Az ige megváltoztatása 
1. tétel Az igét főnévvé képezzük, majd ehhez egy másik alkalmas igét teszünk. Például: aestuo -

terreor aestu; paveo - tremebant mihi membra pavore. 

31118.H. 2 . - I I . k. 141-166. ff. 
3 2 Vö. 21. jegyzet, II. k. 39-41. ff. 
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2. tétel. Az egyszerű igét oly összetetté alakítjuk, melynek jelentése ugyanaz, és fordítva; augeo -
exaugeo. 

3. téteL Cselekvő igét szenvedővé és fordítva: totam hiemem dormio - tota mihi dormitur hiems. 
4. téteL Az ige módját indicativusrol conjunctivusra váltjuk, különösen a jelen és jövő időben, de 

mértékkel és ezekkel a kötőszókkal: si, cum, ubi, donec, quamvis, etsi etc.: praemia si tuleris, tibi 
plausero. A quod, debeo, qui-ae-od, dum, postquam is elhagyható, ablativus absolutusszal és 
particiumos szerkezetekkel. 

5. téteL Az ige idejét 1. imperfectumról perfectumra és plusquamperfectumra váltjuk és viszont; 
2. praeteritumról praesensre, de vigyázva; 3. praesensről vagy futurumról perfectumra, de nagyon 
ritkán, mint: copia si dabitur mihi, vicimus - vincemus helyett; 4. conjunctivus imperfectumáról 
praesensre, de körültekintéssel, mint: ni faciat - ni facérét helyett; 5. az infinitivus praesenséről 
praeteritumra, de csak elvétve, mint: quis minor est, quam tacuisse labor; 6. a gerundiumokról és 
supinumokról görög módra az infinitivus praesensére, de csak akkor, ha melléknévvel kap
csolatosak: faliere nescius - fallendi helyett; currere velox - currendi helyett. 

Második fejezet. A főnév és melléknév megváltoztatása 

1. tétel. A főnevet igére váltjuk, de ritkán, mint: mentiri faedum est - mendacium helyett; servile est 
imitari - imitatio helyett; jocos lüde jocando - joco helyett. 

2. téteL A főnév ablativusát görögösen genitivusra váltjuk, de körültekintéssel: desine querellarum - a 
querellis helyett; abstine irarum etc. 2. a passivum melletti ablativust dativusra: vix audior ulli; 3. az 
ablativus partist accusativusra (ez nagyon stílusos). Omnes tremit artus - omnibus artubus helyett; 
os humerosque deo similis; 4. minden más esetet vocativusra megszólítással, nagyon finoman: et te 
maximé Caesar - te maximum helyett; fért ille coronam, quae potest crines Phoebe decere tuos -
crines Phoebi helyett. 

3. tétel. A főnév egyes számát - elvétve - többesre váltjuk: quae te tam laeta tulere saecula? - quod 
saeculum tam laetum helyett; a tulajdonnevek esetében is: hoc Decios, Marios, magnosque Camillos 
extulit;2. a többes számot egyesre: hostis habet muros; 3. a gyűjtőnevek egyes számát többesre: pars 
in frusta secant; thura ferunt pia túrba Quiritum. Ez is csak elvétve, de nagyon mutatós. 

4. téteL A nemet is megváltoztatjuk: Poenorum millia caesi. 
5. téteL A melléknevet átváltjuk /. főnévre, nagyon finoman így: argutia dicti - argutum dictum 

helyett; a hazát, birtokot jelentő mellékneveket is: Pactra minantur - Pactriani helyett; 2. a 
melléknevet görögösen többes semlegesbe téve főnévként használjuk, de körültekintéssel: per opaca 
locorum — opaca lóca helyett; 3. a melléknevet vele egyértékűvé váltjuk: non implacabilis ira -
piacabilis helyett; 4. az alapfokot közép- vagy felsőfokra, bizonyos formulák szerint: quo non 
formosior alter, o terque quaterque beati; 5. a határozószókat is megváltoztatjuk: lene sonant 
zephyri - leniter helyett; torva tuens - törve helyett. 

Harmadik fejezet. A főnév költői használata 

1. tétel. A főnév genitivusát melléknévre váltjuk: Patriae virtutes - Patris helyett; casus marini - maris 
helyett. 

2. tétel. A fajfogalom helyett a nemfogalom a fajfogalomnak kijáró jelzővel vagy értelmezővel: cohors 
pennata, gens aetheris incola - madarak helyett. így van a szinonimák esetében is. 

3. tétel. Fajfogalom a nem helyett: Boreas bármely heves szél helyett; poma gyümölcsök helyett. A 
tulajdonneveket használhatjuk közben-közben, ismert dologban köznevek helyett: Ulisses a ravasz 
helyett, Vulcánus a sánta helyett. 

4. téteL Az anyagot a belőle készült tárgy helyett, de a tárgynak megfelelő jelzőt is használnunk kell, 
hacsak maga az értelem el nem oszlatja a homályosságot: Ebur sonorum - Cythara eburnea helyett. 

5. tétel. Az egészet a rész helyett, de ritkábban: forrás a forrásból fakadó víz helyett; ugyanígy egy 
dolog főneve költőien hat a dolognak valamilyen tulajdonságát, minőségét jelentő szó helyett: exuit 
infantem - mores infantiles helyett; gestat sub pectore vulpem - vulpinos dolos helyett. 

6. téteL A rész az egész helyett, nagyon gyakran: tetők a házak helyett, falak a város helyett, vitorlák a 
hajó helyett, város a tartomány helyett, egy tartomány az egész ország vagy birodalom helyett: 
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Bécs Ausztria helyett; az ősz, az év része az egész év helyett. Itt költői hatásuk van a körülírások
nak: tum ter falcé resecta Ceres. 

7. tétel Ok az okozat helyett: pereunt sata laeta boumque labores - vernantes segetes helyett. 
Ugyanígy a feltalálók a feltalált dolog helyett, a védnök a pártfogolt dolog helyett, mint Ceres a 
kenyér helyett. Az alkotók neve az alkotások helyett: stant atria mentoré plena - mentoris 
statuarii operibus helyett. De ez ritka. 

8. tétel. Okozat a létrehozó ok helyett, nagyon költői, de többnyire jelzőt is kell hozzátennünk a 
világosság kedvéért: plumbea in totis castris mors volitat — glandes plumbeae helyett; vagy az ok 
nevét genitivusban kitesszük: viridis arborum decor. Nagyon költőiek így az értelmezők: Cacus 
Aventinae timor ac infamia silvae. 

9. tétel. A jel a jelzett dolog helyett: vesszőnyaláb = konzulok,fegyver = háború, olajág = béke; a mai 
jelek a pajzsokról vétetnek: sas = római birodalom; a folyókról, hegyekről is: Tisza = magyarok, 
Sequana = Gallia; ez nagyon költői körülírással együtt: qui Tiberim Padumque bibunt = Itali. A 
mesterek helyett a szerszámokat a szatíraírók használják: vivit acum miseram, vivit tarnen. 

10. tétel A tartalmazót a tartalmazott helyett: templa calentia votis; urbs pia; saeculum felix; Ausztria 
az osztrákok helyett. 

11. tétel Metaforás kifejezés az eredeti helyett: madent imbre genae - lacrimis helyett. De gyakran az 
eredetit is kitesszük: tristitiae nubes, fluctus timoris; vagy az eredeti sajátos jelzőjét: igneus mundi 
oculus = sol 

12. tétel. A dolog körülírása a dolog helyett. Janitor orci = Charon, Diva potens nemorum = Diana. 
Ilyen körülírásokat a szinonimák között is találni 

Negyedik fejezet. A jelző költőisége 

1. tétel. A személy vagy dolog sajátos jelzőjét ráruházzuk 1. a személy vagy dolog érzelmeire: 
memorem Junonis ob iram. 2. jelére: bellaces aquilae; infestae plebi cerae - nobiles helyett; 
3. eszközére: iratum msrgit in viscera telum; 4. cselekvésére: timido fertur per devia cursu. 

2. tétel. Az okozat jelzőjét az okra: tristi mersa favilla, pallidae febres. 
3. téteL Az ok jelzőjét az okozatra: hilares navigantium paenae = Sirennes; blanda mors, crudele 

gaudium. 
4. tétel. Az egész jelzőjét a részre: jussae manus, timidi ungues, famulum collum. 
5. tétel. A rész jelzőjét az egészre: aeger pedes, tremulus manus, redimitus tempóra lauro. 
6. tétel A tartalmazott jelzőjét a tartalmazóra: insanum forum, loquacia stagna cygni incolunt. 
7. tétel. Metaforikus jelző a sajátos helyett, nagyon gyakori: rosea Juventus, flammato corde volutat, 

fluvios tentare minaces, desunt manus poscentibus agris. 
8. tétel. Sajátos jelző átvitt értelemben vett főnévvel: nagyon költői. Mint: terrestria sidera = flores; 

ferrea seges = hastae militum; liquidus ignis = vinum. 
9. tétel Tagadó értelmű jelző a nem szócskával pozitív értelemben: non indecoro pulvere sordidus, non 

inimica quies. 
10. tétel. Középfok vagy felsőfok alapfok helyett, bizonyos formulákkal: quo non praestantior alter, 

Ripheus justissimus unus; néha ablativust is teszünk a középfokhoz: fulminis ocyor alis, Thersite 
insulsior, stolidior Mida, candidior nive. 

11. tétel Participium futurum jelzőként: mediosque ruit moriturus in hostes; egyes esetekkel is: nox 
auctura timores, bella geri piacúit nullos habitura triumphos. 

12. téteL Atyai-név (patronymicum) jelzőként: Pelidae nomen Palamedis, Nerine - Galathea. Meg
jegyzendő: ezek az atyai-nevek gyakran a személyek helyett is állnak: Aeacides magna-
nimus = Achilles, Aeacus unokája. 

13. téteL Értelmező a jelző helyett, vagy gyakran jelzővel együtt: Rex genus egregium Fauni; 
Illiadumque labor vestes; vagy: misto insipidas, fabrorum prandia, betas; Lyrici, mea gaudia, versus. 

Ötödik fejezet. Költői igehasználat 

1. tétel Metaforikus ige a sajátos helyett, gyakori és költői: rodit corda dolor, numus mentitus ora 
Caesaris. 
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2. téteL Körülírás az ige helyett: a cselekvés körülményei, előzményei, következményei szerint: 
majores cadunt de montibus umbrae - advesperascit; supremus quando frigus mea membra subibit. 
- quando morior. 

3. tétel. Igék, főnevek, melléknevek, melyekkel csak költőknél találkozunk, és idiotismus poeticus a 
nevük: nego, recuso, detrecto, nescio - non possum helyett; do - permitto; parco - desinojjuvat 
- expedit, delectat. 

Főnevek: Zephirorum alae, dona lyaei, munera veris, frontis honos; quo fata vocant, cum nuribus 
matres omnisque Juventus ruit űrbe 

Jelzők: confessus pallore timorem; mons plurimus imminet; multo complevit milite campum; pascua 
nóta, luctus conscia silva mei; Csak költőknél előforduló szenvedő participiumok: triumphatae 
terrae, regnata littora. 

Hatodik fejezet. A mondat bővítése 

1. tétel. A szó kettőzése hangsúly vagy díszítés céljából: ad coelum lumina toUens, lumina, nam vinctas 
arcebant vincula palmas; 2. participium vagy jelző valamilyen esettel: ultima volventes pensa oravit 
sorores; astra mei luctus conscia testőr; 3. a jelzőt főnévvé változtatjuk, és mindkét főnévhez új 
jelzőt adunk: extinxit bellum helyett írd: extinxit miseri funesta incendia belli. Különösen szívesen 
használj nemcsak a jelzőkből alakított, hanem más metaforikus főneveket is: például a nap helyett: 
solis radius, aestus, lux, jubar; vultus decor, nives; frontis honor, glória. 4. ellentétes, de ugyanazt 
jelentő kifejezéssel: fatale extinxit bellum + pacemque revexit. 5. ablativus absohitus módi et 
instrumenti által: ingratas dura aure respuit preces; pleno subit ostia velő; consilio meliore ducem 
sectantes. 6. érzelmek zárójeles közbevetésével, de ritkán: quam mea (vae misero) pectora torret 
amor; parva (nee invideo) sine me etc. 

2. tétel. Még jobban bővíthető a mondat kiegészítő vagy taglaló részletek felsorolásával, de ezeknek 
megfelelőknek kell lenniök a mondat szempontjából. így ehelyett: virtutes in tuo vultu elucent -
mondd: modestia in vultu, pudor ore, simplicitas oculis elucet. Ugyanígy: hostis evertit urbem -
incendit tecta, evertit turres, moenia solo aequat. 

3. téteL A körülmények, előzmények, következmények leírásával. Itt a szokásos qui, ubi, etc. alapján 
kell amondatot alakítani és leírni a személy körülményeit, a dologét.a helyét, az időét, a módét, az 
okét, a célét. 

4. tétel. Hasonlítás, hasonlat által, mint Ovidiusnál is előfordul. így: hostes me cingunt - bővíthető 
azzal, hogy hozzáadjuk: simul canes cervum, lupi agnem. etc. 

5. tétel. Mondatok egybekapcsolásával, amikor is a mondandót különböző példákkal, azaz magyaráza
tokkal igazoljuk és megvilágítjuk. De ezek a példák is legtöbbször vagy hasonlítások, vagy hason
latok. 

3. E practica artis metricae mellett még egy költői gyakorlatra utat mutató részt találunk jegyze
tünkben: Exercitationes poeticáé juxta singulas artis metricae regulás.3 3 Mindössze három levelnyi 
terjedelmű. 21 periphrasis-t közöl, azaz: megadja az írandó vers témáját, sorról-sorra, megadja prózában a 
„nyers" szöveget, majd minden sor után utal az előbbi jegyzet egy-egy pontjára: ez az utasítás ahhoz, 
hogy milyen költői „fogásokkal" szülessék a prózából vers. E vers-mintákból közlünk itt néhányat, 
valamint a hozzájuk tartozó megoldásokat is bemutatjuk. 

a) Nunc est hiems 
Nunc ningit et fríget az igéből főnevet, hozzá másik igét 

Nullás nunc rosas gleba gignit jelző, összetett igét az egyszerű helyett 
Tenerae caprae a corydone nec ducuntur ad pascua szenvedőt cselekvővé 

Nam metuit, ne cum tonsae sirt, eas bruma enecet módváltozt., egysz. igét 
Nemo est avidus impastas volucres capiendi gerundiumból inf., időváltás 

Aut glande, quam jacit, feras in sylvis flgendi vonatk. névmás elhagyása 
Cultor agri nunc a curis über ad ignem sédet összetett igét 

Et gaudet segetes suas dinumerare. összetett igét időváltással 
33Uo. 42-44. ff., és a megoldásokkal együtt: 101-108. ff. 
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b) Mortifica te 

Quando tua praecordia livor subit a személy jelzőjét az érzelemre 
vei pectora maeror ágit egész jelz. a részre, szem. jelz. érz.-re 

Aut cum mens amore contabescit, személy jelzőjét érzelemre 
Corripias flagella manu szem. jelz. eszközre, egész jelz. részre 

Et pergas in membra furere igét főnévre, hozzá másik ige, szem. jelz. érz.-re 
Dum menti pax redeat tuae jelzőt 

c) Sereno coelo omnia laetantur 

Quando sol lucet, Zephyrusque susurrat okozat jelz., körülírás 
saa fólia flores pandunt, metafora, pártfogó saját jelzőjével 

Et resonant sylvae avibus egész helyett a rész, az egész jelz.-vel 
recreat lumina nostra viror okozat jelzője 

Occupat se tum laboré colonus okozat az ok jelzőjével 
Humumque vomere vertit metaforikus jelzők 

A következőknél az utasításokat csak a szabályzat egyes pontjait idézve találjuk: 

d) Ad Herodem, Innocentium Parricidam 

Quid furis in infantes, qui sunt matemumsolatium?3. f., 2. tétel; 2. f. 5. t. 
Cur hi armis militaribus occidant? 1. f. 2. t.; 3. f. 3. t.; 2. f. 5. t. 

Non ii contra te orma capessunt 3. f. 3. t. 
Nec cupiunt insignia regia tollere 3. f. 9. t., ablativus medii-vel 

En debiles jacent hic, cunisque septi 3. f. 2. t. 
Plorant et ob lacrimas suas sunt miserandi. 

Si fuerit vagisse scelus, quis Herodis 3. f. 12. t 
Manus poterit porro cavere jelzőt 

e) AdBeatam Virginem sine labe conceptam 

O Deo dilectissima! cui summa voluntas 2. f. 5. t. 4. p. 
A primaevo crimine immunem esse dederat 2. f. 3. t ; 1. f. 5. t. 

Te non cepit dulcis paradisi fructus 1. f. 3. t ; 2. f. 5. t.; 3. f. 1.1. 
Nec tibi nocuit tekim diaboli 2. f. 3. t.; 3. f. 2. t. 

Angeli gaudent de Dominae munere 3. f. 2. t. 
Et caelestibus vocibus tibi Carmen 2. f. 3. t ; 2. f. 3. t ; 1. f. 2. t. 

concinunt 

És most lássuk a „megoldásoka f! 

a) Nunc est hiems 

Nix cadit et sterilem stringunt nunc frigora terram, 
Progignit nullás nunc pigra gleba rosas. 

Nec teneras ducit Corydon ad pascua capras: 
Nam metuit tonsas ne fera bruma necet. 

Impastas nemo est avidus cepisse volucres, 
Aut jacta in silvis figere glande feras. 

Cultor agri curis über nunc assidet igni, 
Et gaudet segetes dinumerasse suas. 
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b) Mortifica te 

Exsuccus tua quando subit praecordia livor, 
Anxia vel tacitus pectora maeror agit, 

Aut cum sollicito mens contabescit amore: 
Vindice corripias casta flagella manu. 

Et sancto pergas saevire in membra furore, 
Dum redeat menti pax adamata tuae. 

e) Sereno caelo omnia laetantur 

Quando sol hilaris lucet lenisque susurrat 
Aura, suas pandit roscida Flora comas, 

Et resonant plumis umbrosa arbusta canoris: 
Recreat et blandus lumina nostra viror. 

Occupat agresti se tum sudore colonus 
Solidoque macram vomere vertit humum. 

d) Ad Herodem, Innocentium Parricidam 

Quid furis in teneram matrum solatia gentem? 
cur ea crudelis militis ense cadat? 

Non ea te contra gladios, non tela capessit, 
Nee cupit imbelli tollere seeptra manu. 

Debilis en jacet hie angusto septaque strato, 
Plorat et ob lacrimas est miseranda suas. 

Si fuerit vagisse scelus, quis Regis Idumes 
Sanguineas poterit porro cavere manus. 

e) Ad Beatam Virginem sine labe coneeptam 

Nimirum dileeta Deo! cui summa voluntas 
Primaevi immunem criminis esse dedit. 

Non Paradisaei capta es dulcedine fruetus, 
Tela tibi Stygii nee nocuere ducis. 

Alligerae gentes Dominae de munere gaudent, 
Et tibi caelesti carmina voce canunt. 

4. E versgyakorlatok mellett - mint fentebb ismertettük - a jezsuita statútumok egy másik 
verselési gyakorlatot is emlegetnek: egyes versformákat áttenni más versformára. Ilyen jellegű győri 
jegyzetet nem ismerünk, azonban Paintner Mihály leobeni írásai közt van egy nagyon tanulságos. Ezt is 
bemutatjuk, hiszen Győrött sem volt másképpen. 

Ovidius Phaetooról írt szép sorait kellett átírni hexameterről disztichonos formára. Az össze
hasonlítás kedvéért először közöljük Ovidius eredeti szövegét, azután a Paintner-féle átköltést, végül a 
tanár (Franciscus Xav. Muthsam) bíráló megjegyzéseit.34 

34118. H. 7 . - 37. és 39. ff. 
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Ovidius Metamorph. II. 1. 

Magna petis Phaé'ton, et quae non viribus istis 
munera conveniunt, nec tam puerilibus annis. 
Sors tua mortalis: non est mortale, quod optas. 
Plus etiam, quam quod superis contingere fas est 
Nescius affectas. Placeat sibi quisque licebit; 
Non tamen ignifero quisquam consistere in axe 
Me valet excepto. Vasti quoque rector Olympi, 
Qui fera terribili jaculatur fulmina dextra, 
Non aget hos currus. Et quid Jove maius habetur? 
Ardua prima via est, et qua vix mane recentes 
Enituntur equi; media est altissima coelo: 
Unde maré et terras ipsi mihi saepe videre 
Sit timor, et pavida trepidet formidine pectus. 
Ultima prona via est, et eget moderamine certo. 
Tunc etiam, quae me subjectis excipit undis, 
ne ferar in praeceps, Thetys sólet ipsa vereri. 
Adde, quod assidua rapitur vertigine coelum, 
Sideraque alta trahit, celerique volumine torquet. 
Nitor in adversum: nec me, qui caetera vincit 
Impetus; et rapido contrarius evehor orbi. 
Finge datos currus: quid ages? poterisque rotatis 
Obvius ire polis, ne te citus auferat axis? 
F orsitan et lucos illic, urbesque Deorum 
concipias animo, delubraque ditia donis 
esse: per insidias iter est formasque ferarum. 
Utque viam teneas, nulloque errore traharis: 
per tamen adversi gradieris cornua Tauri, 
Aemoniosque arcus, violentique ora Leonis, 
saevaque circuitu curvantem brachia longo 
Scorpion, atque aliter curvantem brachia Cancrum. 

Ugyanez Paintner Mihály átköltésében: 

Magna petis Phaeton, nimium temerarius annis 
Incautis, vitae prodigus ipse tuae 

Nondum sunt tantae juvenili in corpore vires 
Non vigor tanto congruus officio. 

Sors tua mortalis; plus quam mortale teneto, 
incestis cujus tanta cupido tui. 

Nescius affectas, quod nec contingere cuiquam 
Possit, qui teneat regna beata Poli. 

Cuique licet placeat, rapidas agitare quadrigas 
ignifero qui tamen nullus in axe valet. 

Qui fera terribili jaculatur fulmina dextra 
non isthos currus Jupiter ipsus agat. . 

Et quid in hoc orbis spatio Jove majus habetur? 
Scilicet haec soli credita cura mihi est. 

Ardua prima via est fessi qua vixque recenter 
viribus instructi mane feruntur equi. 

Alta nimis media est, et per sublimia ducens 
Unde mare et terras saepe videre placet. 

Sed timeo, et pavida trepidat formidine pectus, 



25 Ultima, quae praeceps, indiget arte via. 
Tunc Thetys, quae me subjectis excipit undis, 

Ne ferar in praeceps, ipsa timere solet. 
Adde, quod assidua rapitur vertigine caelum, 

Torquet et in gyrum, sideraque alta trahit. 
30 Nitor in adversum: rapido et contrarius orbi 

Vectus, non vi, qua caetera^ vincar ego. 
Finge datos currus, quid ages? poterisne rotatis, 

Ne recidas praeceps, obvius ire polis? 
Forsitan et lucos illic urbesque Deorum 

35 Esse et muneribus ditia templa putas? 
Infestum insidiis iter est, formisque ferarum 

Nee licet obüqua progrediare via. 
Sicque per adversi gradieris cornua tauri, 

Perque leoninum solstitiare caput. 
Ibis per dirum curvantem brachia cancrum, 

Curvantisque aüter martia signa Nepae. 

És végül a tanár bíráló megjegyzései az egyes sorokhoz, ilL szavakhoz (magyarra fordítva): 
2. sor: incautis - kirívó és felesleges a temerarius után 
4. sor: congruus - lapos, jellegtelen szó 
6. sor: cujus tanta cupido tui: homályos és prózaízű; 7-8. sor: erőltetett; így kellene lennie a szerkesz

tésnek: quod neque iis contingere possit, qui tenent 
9. sor: „quisquis sibi" - mondja Ovidius remek kifejezéssel 
12. sor: isthos - isthic többesben nem használjuk 
13-14. sor: ez a tétel itt - elszakítva a többiektó'l - nagyon silány. Ovidiusnál mintegy a dolog 

természetéből születik és fűződik a többihez. 
15-16. sor: fessi... viribus instructi - ellenmondás 
17-19. sor: Ovidiussal ellentétben, ezekben a sorokban nincs jól elosztva az anyag; ultima quae-nek 

hexameterbe kellett volna kerülnie. 
31. sor: nem rossz, de a sok egyszótagú szó a verset ok nélkül akadozóvá, vontatottá teszik. 
33. sor: ne recidas praeceps - felesleges 
39. sor: a jelzőhalmozás nem jó 
41. sor: Miért martia signa? 

Talán nem felesleges hozzátennünk, hogy a megjegyzések többsége valóban találó, műértő meg
jegyzés . . . 

Az évenként előadott költemények 

Ez iskolai vers-feladványok mellett, mint láttuk, minden növendéknek kellett egy hosszabb költe
ményt is írnia, és azt az ebédlőben előadnia. Ezek az évenként előadott költemények az 1750-1773. 
évekről öt kötetben, az előadók saját írásával megvannak könyvtárunkban.35 Mindössze az 
1751-52-es évfolyam hiányzik, valamint 1763-ban néhány költemény csak címével szerepel, be
másolása „per desidiam" elmaradt. Tehát majdnem egy negyedszázad költői termését, gyakorlatát 
bírjuk e gyűjteményekben. 

3S 1. Poemata ab anno 1750 - 58. a Scholasticis Societatis Jesu Humaniora Jaurini repetentibus 
conejnnata. 118. E. 1. 

2. Poematia dicta Jaurini anno 1759-65.118. E. 19. 
3. Exercitationes Poeticáé Repetentium Jaurinensium anno 1766.120b. A; 9. 
4. Exercitationes poeticáé de annis 1767-1770. 120b. A. 3. 
5. Poematia dicta Jaurini anno 1765., 1770-73. 118. D. 12. 
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Ami a műfaji megoszlást illeti: leggyakoribb természetesen az elégia. Az elégiának, mint az 
ismertetett jegyzetben is láttuk, megkülönböztetett hely jut ebben a korban: az összes jezsuita 
poétikák külön kiemelve tárgyalják, és csak utána térnek rá a többi lírai költeményekre. Azt is láttuk, 
hogy nemcsak a „merengő budait" nevezték elégiának, hanem jóformán minden olyan költeményt, 
amely az elégia versformáját, a disztichont követte. Fő kelléke, hogy stílusa könnyed, csiszolt, szabatos 
legyen. Fajtáiról is szóltunk: elégia epistolaris, narrativa, didactica, pathetica. Talán csak ez az utóbbi 
felel meg a mai értelemben vett elégiának. Az előadott költemények gyűjteményében vannak olyan 
évek, amikor nem egy, hanem két költeménnyel lépnek fel a növendékek: elégiával és más műfajú 
poemávaL E poemák a szokásos műfajokat jelentik: syncharisticon, propempticon, epicedion, epitha-
lamium stb. Az elégia fajtáira néhány példa: Elégia didactica de ratione legendi et imitandi veteres 
poetas,3 6 Elégia epistolica, qua Silesia ab Augustissima nostra auxilium petit,3 7 Elégia pathetica 
Jauriadis ad Comorrham,3 8 Elégia pathetico-narratoria qua luctus Daciae exstinguitur.3 9 

Tartalmi szempontból: természetesen ott vannak az uralkodókat, családjukat köszöntő, sirató, 
hadvezéreket ünneplő, nagy csapásokat: földrengést, tűzvészt gyászoló költemények. De e mellett a 
régi, heroida-típusú vonulat mellett megtalálhatók egy másik vonulat: a mindennapi élethez, érzés
világhoz közelebb álló, új színt jelentő költemények: De morte alaudae,40 Elégia in narcissuli inte-
ritum4' A Balaton kialakulását,4 2 a nyúli szőlők eredetét4 3 az antik mithológia személyeivel 
magyarázó versezet még a régi ízlés szülötte, de a pest-budai híd,44 a pozsonyi városvilágítás 
köszöntése4 s valami olyan, amit az Irodalomtörténet második kötete is észrevesz egyes jezsuita 
költőknél.4 6 

A költői termésből itt csak hármat szeretnék kiemelni, részint népies irányzata, részint irodalom
történeti vonatkozásai miatt. 

a) A Sopron megyei származású Ribics Pál 1755-ben két költeményt másol be a kötetbe. Az egyik: 

Elégia narratoria solemnis judicii, qua Görgőienses rustici leporem in caulium depo-
pulatione comprehensum solemni judicio ad verbera condemnant et liberum 
dimittunt.4 7 

A jóízű falucsúfoló történet forrását kutatva a nyomok Thuroczi László jezsuita Ungaria cum suis 
regibus (Nagyszombat 1729.) c. művéhez vezettek. Ott ezt olvassuk: 

„Haud negligenda videtur isthinc villa Görgőiensis, non illepidarum emporium nugarum. Incolas alit 
ejus generis, qui leporem aliquando in depopulatione cauüum deprehensum captumque, solenni judicio 
furti condemnarunt; et inflictis in terga plagis, liberum esse jusserunt, in mandatis eidem dantes: 
moneret ut socios, caverent deinceps sibi ab istiusmodi audaci facto, nisi male mulctari vellent; scirent 
quippe Senatum hunc, inulta non posse erimina; nec indulgenter, sed revére in reos animadvertere. 
Plura, nec falso, de his circumferuntur."4 8 

Az egyezés már a cím alapján is nyilvánvaló. A bő elbeszélő kedvvel megírt történet nincs híján írói 
érzékre valló részleteknek: pl. a gazda őrködése, a nyúl kétségbeesése. A tanácsülésre érkező atyafiak 

3«Ibellaker József, 1758. 118. E. 1. 393-399. 
3 7Nekrepp János, 1757. uo. 277-286. 
3 8 Az elégiában Győr panaszkodik Komáromnak a török megszállás keserűségeiről. Haslpauer Félix 

1753. uo. 46-51. 
3 »Kováts József 1755. uo. 174-183. 
4 °Majláth György 1770. 120b. A. 3. - 174. f. 
4 ' Klobusiczky Péter 1772. 118. D. 12. 59-62. 
4 2 Ambschell Mihály 1765. 118. D. 12. 8-11. 
43Mitterpacher József 1756. 118. E. 1. 211-218. 
4 4 Vukovics Márton 1766. 120b. A. 9. 
4SPichlmayrFülöp 1768. 120b. A. 3. 74-76. 
4 6 I . m. 577-578. Makó Pál jezsuitával kapcsolatban írja: „A régi, heroida-műfaj baráti levéllé 

egyszerűsödve . . . alkalmat talál arra is, hogy anekdotát mondjon e l . . . 
4 7118. E. 1.192-197. 
48178-179. 
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jellemzése is nagyon jól sikerült. Ribics Pál, úgy látszik, érdeklődött az ilyen falucsúfoló történetek 
iránt, mert a bírói tárgyalás közben elmondat az egyik tanácstaggal egy másik ilyen történetet, a 
toronyba felhúzott bika esetét. Ez a történet tudomásunk szerint Győr környéki (Kóny), nyilván 
Győrött hallhatta az ifjú szerző. 

b) Ugyancsak Ribics másol be egy másik költeményt, amely az előzőnél is nagyobb érdeklődésre 
tarthat számot: 

Poemation de clade Zingarorum in defensione arcis Nagyidensis.4 9 A kereken száz évvel Arany 
előtt is megénekelt történet forrásául szintén Thuróczi művét kell feltételeznünk, egyrészt mert csak 
két lappal előzi meg a nagyidai esetről szóló elbeszélése a görgői nyúl históriáját, másrészt, mert 
Dittrich Vilmos szerint ez a tudósítás az első részletesebb közlés a történetről.5 ° Hacsak Ribics is nem 
onnan merítette témáját, ahonnan Dittrich szerint Thuróczi is vehette: a nép ajkáról. A megegyezés 
mindenesetre nem oly kétséget kizáró, mint az előbbi esetben volt. Thuróczi ezeket írja: 

„Unde autem gentis illius Aegyptiae ódium locus Nagyida incurrerit, fortasse non ingratiis 
Lectorum narravero: Franciscus Prinius loci Herus pro Zapolio moenia tutabatur Anno 1557., in quae 
quidquid hominum fortunae illius alebant, conjecerat. Erat major Zingarorum numerus e diversis 
circum pagis coactus, ac válla custodire jussus; milite veterano ad interiora Arcis defendenda collocato. 
Égit rem Zingarus pro virili, et multum supra spem: semel, iterum, ac tertio, nee sine strage 
impressionem facientis, militem repulit Ferdinandeum. Dabat quippe Uli animos et tractandi sclopi 
peritia, et amplius vita desperata. Quid multis? colligit obsessor vasa, ac iter inchoat. Commodum 
discessus hic Zingaro accidit, quem nitratus jam pulver totum defecerat, ac omnino triumphasset, si 
vocem tenuisset. At enim vix Adversarius processerat, prorumpere continuo e fossis ille, effundi 
agminatim in válla, minari dextera, ac identidem inclamare: ite in maiam crucem mortaüum pessimi! 
gratiam vitae Superis habete, unus vos tumulus hausiset, si quidpiam adhuc pulveris nobis ad manum. 
Audit inconditam vociferationem Ungarus Germano mixtus, ac socium rei admonet. Revertunt 
extemplo, aggerem scandunt, et nihil jam ferreis fistulis potentem Zingarum ad unum caedunt. 
Desiderati sunt ultra mille, tantumque vulnus candidae üli Reipublicae hoc praelio inflictum, ut non 
minus hac aetate Zingarus infaustum sit nomen Nagyidae, ac Cannarum olim Romanis, Thermo-
pylarum Persis."5 * 

Thuróczi bizonyos fokig következetlen: nála a cigányok a sáncokon harcolnak, míg a belső várban a 
tapasztalt katonaság van. Ribics kijavítja: a cigányok előbb nála is a sáncokon harcolnak, s végső 
szükségből vonulnak vissza a belső várba, s ott halnak meg. Hozzákölti a vajda fiának hősiességét is. 
Perényi nevét nem említi, csak Ferdinándét és Zápolyáét. A végén szellemes fogással oldja meg a 
cigányfaj tovább-virulását: néhányan közülük még az ostrom előtt elmentek Lévára vásárra, s ezek 
megmaradtak, és tovább származtatták a dicső fajt. 

c) 1757-ben is találunk egy irodalomtörténeti szempontból érdekes költeményt: 

Poemation: ebrius Faber unius diei princeps a Phüippo Bono creatus.s 2 

Szerzője a pozsonyi származású Wolfgang Kren. A történetben az András kovácsról szóló Rusticus 
imperans című csíksomlyói iskoladrámára ismerünk. Forrására nézve éppúgy feltételezésekre vagyunk 
csak utalva, mint Alszeghy Zsolt és Szlávik Ferenc, a dráma kiadói.53 Mindenesetre, valami prózai 
forrásból dolgozza fel, mert nagyon egysíkú nála a történet: hiányzik pl. a kovácslegény és a kovácsné 

4 9118.E. 1. 198-204. 
5 ° DITTRICH Vümos: A nagy-idai czigányok. Bp. 1898. 31. 
" L m . 176. 
52118.E. 1.231-237. 
5 3 Csíksomlyói iskoladrámák. Kiadták, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták Dr. ALSZEGHY Zsolt 

és SZLÁVIK Ferencz. Bp. 1913. RMKt 32. 162-209. A történet ősforrásának Bidermann elbeszélését 
tartják. Nála azonban rusticus-ról, azaz parasztról szól a történet, itt viszont kovácsról. Lehet, hogy 
Masenius drámája is hatott. Vö. BIDERMANN, Jacobus S. J.: Utópia . . . seuu Sales Musici quibus 
ludicra mixtim.. . denarrantur. Dilingae, 1714. Ed. 4. 158-215. és MASENIUS Jacobus S. J.: 
Palaestra Eloquentiae ligatae Dramataica. Coloniae Agr. 1664. 168-207. 
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kihallgatása, csak maga a történet alapja van: a részeg kovácsot királynak öltöztetik, mint királyt 
végigvezetik az udvar egy napján (színi előadást és bikaviadalt is néz), majd az újabb esti lerészegedés-
kor visszavetkőztetik előbbi állapotára, felesége nagy bánatára, hisz már holtnak hitte az u rá t . . . 

Segédkönyvek 

Az említett szakolcai Hellmayr-féle jegyzet végén található egy rövid fejezet: Observanda pro Poesi 
tradenda.5 4 Ebben a következőket írja elő a poézis tanulásához: 

„Ezen iskola számára előírt könyvek: Alvarus 3. könyve, azaz a Prosodia. Ovidius, Martialis; 
valamelyik klasszikus történetíró. Cicerótól Officia, Quaestiones, vagy valamelyik más műve. 
Catechismus. A második félévben még hozzá Soarius 3. könyve a szónoklatról, Cicero egy beszéde, egy 
könyv Vergilius Eclogiából, vagy a Georgicaból. Végül a görögök közül Gretser második könyve. 
Ezeken kívül tanácsolni kell a tanulóknak a következőket: Ars metrica, Epitheta Bucellenustól, 
Synonymorum apparátus, vagy Flavissae poeticáé, vagy Gradus ad parnassum. Ezeket a versek 
készítéséhez használják..." 

A versíráshoz ajánlott e segédkönyvek közül a győri jezsuita könyvtár ma is meglevő katalógusá
ban5 s megtalálhatók: 

Ars metrica. Nagyszombat, 1712. Megvan külön a repetensek könyvtárában is. 
Bucellenus, Joannes: Officina Epithetorum. Bécs 1666. Sok példány. 
Bachenius Augustinus: Flavissae 1661. Sok példány. 
Gradus ad Parnassum. 7 példány. 

A nagy példányszám mutatja, hogy használatban is voltak. Más kérdés, hogy a tárgyalt költemények
ben mennyire lehetne kimutatni a használatukat. Csak a Flavissae cíművel lehet próbálkozni, mert a 
többiek igazában költői szótárak, tehát egyes szavak használatára való hatásukat pozitíve kimutatni 
nem tudjuk. Bucellenus műve, az Officina Epithetorum például nem más, mint melléknevek, főnevek 
felsorolása abc-rendben, a szótagszám, ill. rövid-hosszú szótagok szerint. A Flavissae poeticáé is költői 
szótár, azonban nemcsak egyes szavakat, szinonimákat sorol fel, hanem összefüggő költői helyeket is 
idéz, így párhuzamokat már könnyebb találni közte és a készített költői művek között. A Judicium 
Görgőiense, azaz a görgői nyúl elítéltetéséről szóló elégia esetében például a következő párhuzamokra 
figyelhetünk fel:5 6 

Jud. Görg.: Hungara qua Scythicam tellus Erymantidos ursam 
respicit et gellido terra sub axe jacet . . . 

(1-2. sor) 
Flavissae: Proxima sideribus tellus Erymantidos ursae 

quaeque Lycaonio terra sub axe jacet 
(455. L Orbis-septentrio címszó.) 

Jud. Görg.: Tempus erat medii cum solem in culmina mundi 
urentem radiis sustulit alta dies . . . 

(105-6. sor.) 
Flavissae: Tempus erat medii cum Solem in culmina mundi 

Tollit anhela dies . . . 
(209. L Dies medius címszó.) 

Jud. Görg.: At lepori lacrymae per amantia lumina manant 
(221. sor) 

5 * Vö. 13. jegyzet - 475. f. Itt magyarra fordítva közöljük. 
5 sCatalogus Librorum Bibliothecae Collegii Jaurinensis Societatis Jesu. 123-125. 
5'Flavissae poeticáé általunk használt kiadása: Coloniae Ubiorum 1680. - E példány nagyon 

érdekes: a possessor-bejegyzés szerint a szakolcai repetensek kapták ajándékba a Provinciálistól, 
1738-ban! - A mű a klasszikus idézeteket rendszerint szerző nélkül közű. Mi eltekintettünk a meg 
nem nevezett szerzők felkutatásától, mert munkánk célja csak az, hogy a Flavissae poeticáé és az elégia 
párhuzamait megtaláljuk. 
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Flavissae: Dumque loquor lacrymae per amantia lumina manant 

Jud. Görg.: Non Uli volvunt ullas sub pectore curas 
(9. sor) 

Flavissae: ferens sub pectore curas 
(181. L) 

Jud. Görg.: non musta premunt 
(12. sor) 

Flavissae: nudo sub pede musta fluunt 
(586. L) 

Egyéb kisebb megegyező szókapcsolatok: nectere fraudes, attentae aures, avis nubivaga, Canis Stygius; 
kutyanevek: Hyllaeus- Pamphagus. Ismételjük, hogy mindezek csak párhuzamok az egyik segédkönyv 
és a költemény között, közvetlen kapcsolatot most már kimutatni lehetetlen. Még sok más hellyel is 
lehetne azonban bizonyítani azt, amit e néhány párhuzam is mutat: ezek a költő-tanulók alaposan 
ismerték a klasszikus irodalmat, az egyes írók fordulatait. 
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