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Szakolca átváltozása, avagy 
egy neolatin epikus műfaj történetéhez 

Csetri Lajos így jellemzi Szerdahely György Alajos esztétikáját: „Kétségtelen, 
hogy művein igen erősen rajta hagyta nyomát a jezsuita újlatin retorikák és 
poétikák kategóriarendszere, de betöltött hivatala követelményeinek meg-
felelően, bár eklektikusán és sokszor ellentmondásokba bonyolódóan, nagy 
olvasottságot tanúsítóan igyekezett feldolgozni kora esztétikai szakirodal-
mát. Műfajelméleti műveiben jobban érződik a retorika nyűgöző hatása, álta-
lános esztétikájában viszont kénytelen szembenézni a századában bontakozó 
új tudomány kérdésfeltevéseivel."1 

A fentiekben tett éles szemű megfigyelést akarjuk e rövid tanulmányban 
felhasználni az egyik legelterjedtebb, Magyarországon is igen népszerű neo-
latin epikus műfaj, a metamorphosis műfajelméletének, illetve -történetének 
elmélyítéséhez; e fejtegetéssel és a hozzácsatolt szövegkiadással pedig tiszte-
legni a hetvenedik születésnapját ünneplő Csetri Lajos előtt.* 

Szerdahely általános költészettanában, a II. könyvben, a költészet termé-
szetéről értekezik. A könyv III. fejezetét a peripetiának szenteli, azaz az álla-
pot és az alak megváltoztatásának.2 Előbb az arisztotelészi „peripeteia" fo-
galmát tisztázza; példáit a görög tragikusokból meríti, de hamar áttér Homé-
roszra, majd a világirodalom nagy eposzaira. Vergilius, Tasso, Voltaire és 
Osszián mellett magától értetődő módon hivatkozik a mára elfeledett Glover 
és Milliaeus két jezsuita neolatin eposzíróra, Bussières-re, aki Szkander bég-
ről, és Carrarára, aki Kolumbuszról írt hőskölteményt.3 Az eposzokban meg-
követelt és tanulmányozható hősformálás és erénykatalógus után meghatá-
rozza és osztályozza az effajta hősöknél lehetséges peripetiákat. 

Az eddigi gondolatmenettől - amelyben a Csetri Lajos által vázolt módon 
igyekezett vegyíteni a hagyományos, késő humanista-barokk poétikai ha-
gyományt és a korszerű esztétikát - Szerdahely eltér, amikor az átváltozás 
egy új fajtájának ismertetésébe fog. Hadd idézzük, magyar fordításban: 
„Jónéhányszor keletkezhetik másfajta átváltoz[ta]tás, amely immár nem az 
állapotot, hanem magát az alakot cseréli fel; s épen ez az az elhíresült cso-

* Egy később megjelenő kiadvány számára készült írásmű; az OTKA 022465. sz. (Nemzeti 
mitológia) pályázati támogatásával. 
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dalény, vagy természet elleni dolog, amelynek ismeretes neve a metamor-
phosis, avagy átalakítás. Szabad a költőnek - ha a tárgy és a hely megengedi 
- megmutatnia mindenhatóságát, és csodákat művelnie az alább kifejtendő 
négy módon. Megengedett neki - mondom - akár a mítoszokban bőven talál-
ható istent vagy félistent akár emberré, akár állattá, akár lelketlen dologgá, 
más formába öltöztetve úgy átalakítani, hogy meg is szűnjék az lenni, ami 
volt, vagy úgy, hogy - előző természetét megtartva - más alakot öltsön. 
E négy pont figyelembevételével olykor találó módon lehet metamorphosist 
alkotni." Miután bőséges példákkal szemléltette saját osztályozásának pont-
jait, így folytatja: „Ovidius Naso - aki a khioszi Parthenioszt utánozta - efaj-
ta metamorphosisokból történetsort szőtt, a világ kezdetétől egészen saját 
koráig, olyan művészettel és a mitoszok olyan csodás szétosztásával, hogy 
nem csupán a tudósok egyetértése ítélt úgy, hogy e mű a műveltség tárháza, 
azon tudás miatt, amelyet hallatlan bőségben tartalmaz a bölcselkedés min-
den neméről, hanem még a görögök és más nemzetek sorából is akadtak 
olyanok, akik csodálatától vezetve saját nyelvükre fordították."4 Majd hoz-
záteszi: „Ovidiust akarták utánozni azok, akik nálunk merészen szabad 
képzelettel kiadták a »Magyarország átváltozásai« és a »Nagyszombat 
szabad királyi városának születése« című könyveket."5 Majd a dán Holberg 
és a francia jezsuita Vanière műveinek átváltozásait dicséri, végül pedig így 
zárja le gondolatmenetét: „A metamorphosisokat - s ezt igencsak szeretném 
az emlékezetbe vésni - használják, ismétlem, használják a történelemmel 
kapcsolatban, a tudományok és művészetek tanulására, dicséretre és gán-
csolásra, a vétkek megbüntetésére és az erények jutalmazására, a teljes ter-
mészet- és erkölcsfilozófiára. Vannak igen éleselméjű férfiak, akik úgy hiszik, 
hogy Ovidius metamorphosisaiban fellelhető az egész történettudomány, 
természettudomány és etika."6 

Érezhető módon elválik tehát az arisztotelészi Poétikából levezetett és a 
tragikus peripeteiával egyeztetett átváltozás fogalma Szerdahelynél a telje-
sen külön tárgyalt, eleinte mentegetőzéssel („monstrum", „prodigium") kí-
sért, majd érthető lelkesedéssel a mennybe emelt, műfajszerűen, enciklopé-
dikus haszonnal ajánlott és Ovidiusból származtatott „metamorphosis". 
Ennek eredete természetesen a jezsuita barokk poétikáiban rejlik. A külön 
kiemelt, cím szerint is említett két magyarországi metamorphosist, Schez 
Péter Metamorphoses Hungáriáé és Jánossi Miklós Natales Liberae, Regiaeque 
Civitatis Tyrnaviensis című költeményét már tárgyalta a szakirodalom.7 Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy a műfaj szívós továbbélésének igazi meleg-
ágya nemcsak önmagában a jezsuiták irodalomtanítása volt, hanem a jezsui-
ta tanárképzés is. A „repetitio humaniorum" során a rend egyéves, igen 
elmélyült tanulásra kötelezte tanárjelöltjeit, amelynek során újra végig-
olvasták az egyszer már tanulmányozott klasszikusokat, de megismerkedtek 
új szerzőkkel és új művekkel is, valamint rendszeresen tanulmányozták a 
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poétikát, retorikát, megadott témákra versekre és beszédeket írtak, és tanul-
ták a tanítás és versificatio, valamint declamatio segédtudományaként felfo-
gott történelmet és régiségtant stb. is. Az intézmény jellegéről és történetéről 
behatóan értekezett már Szabó Flóris. 0 is emlegette a budapesti Egyetemi 
Könyvtárban őrzött nagy értékű kéziratot, az Antonius Hellmayrtől szár-
mazó „Institutio Humanistica"-t. Bár, mivel figyelme elsősorban a győri 
tanárképző történetére irányult, ő csupán a legáltalánosabb fejezetbeosztást 
ismertette.8 

Az „Institutio", amely a magyarországi, először Szakolcán megindított 
„repetitio" gyakorlatának az első évből, 1734-ből származó emléke, érdekes 
módon bekerült a Juhász Gyula-szakirodalomba is. Szalatnai Rezső azonban 
teljesen félreismerte jelentőségét, és a jezsuiták labanc, elnemzetietlenítő 
iskolai gyakorlatának árulkodó dokumentumát látta benne, latinnyelvűsége 
és a magyar témák hiánya miatt.9 

Közelebbről megvizsgálva a Hellmayr-féle kéziratot, abban a második 
részben, amely a szépirodalom oktatásának van szentelve („Institutionis in 
literas Humaniores Pars Secunda"), igen érdekes fejezetet találunk a műfaj-
felfogás szempontjából. Ugyanis a XI. fejezet - az eposz után - az egyéb hexa-
meteres költemények fajait taglalja: „De aliis Poëmatum generibus". A kö-
vetkező műfajokat különbözteti meg: „Metamorphoses, Georgica, Eclogae, 
Satyrae, Enthusiasmi". Az első helyre sorolt metamorphosisokról az első 
alfejezet (paragrafus) szól. Eszerint az effajta költemények célja a dicséret és 
a korholás, bizonyos tulajdonságú szereplőket a költő ezért „változtat át" 
például állattá, gyönggyé, csillaggá stb. Megalkotásának folyamata a követ-
kező: 1. legelőször az átváltoztatandó lénynek a tulajdonságait kell össze-
szedni és jellemezni; 2. ezután meg kell találni azt a dolgot, amivé a kiszemelt 
valami vagy valaki átváltoztatható; 3. a két tárgyat egymás mellé állítva, ki 
kell gyűjteni létrehozó okaikat, hatásukat és a mellékes körülményeket; 
4. magát az átváltoztatást zseniális és meglepő módon kell kimódolni, min-
denképpen kell találni egy átváltoztató istenséget („numen"); 5. végül el kell 
rendezni az egészet; alkalmat kell találni az átváltozásra és leírni azt. Külön 
megjegyzi, hogy ajánlatos Ovidius egész Metamorphosesét elolvasni, mert 
zseniális és kellemes mű. Ezután rögtön mintát is ad a kézikönyv. Bemutatja, 
hogy miképpen kell metamorphosisban feldolgozni egy hegyi patak síkságra 
vezető útját. A hegyből Pyraemon óriás lesz, aki Aegialis nimfát üldözi 
szerelmével; Diana lenyilazza a tolakodót, ő heggyé a nimfa patakká vál-
tozik. Külön részletezendő, mivé változtak egyes testrészeik.10 

A szakolcai intézetben folytatott munkáról egyetlen költői dokumentum 
tanúskodik. Ez Bartakovics József hajdani jezsuita kétkötetes Opera poetica 
című gyűjteményében maradt ránk, az Országos Széchényi Könyvtár kéz-
irattárában. A mű címe: „Metamorphosis Szakolczae", az alcím szerint 1745-
ben írta egy repetens, azaz a repetitióra Szakolcára rendelt tanárjelölt, és Friz 
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András atya javította.11 Tartalmát röviden - és hibásan - ismertette Lukács 
István, a szöveg a mai napig kiadatlan maradt.12 Friz Andrásról (1718-1790), 
az ismert, barcelonai születésű osztrák jezsuitáról viszonylag sokat tud a 
magyar irodalomtudomány, hiszen magyarra fordított Zrínyi-drámáját nem-
rég ki is adták, függelékben az eredeti latin szöveggel.13 Egy évig tanított 
Szakolcán, beosztásairól a fennmaradt és Lukács László által közölt rendi 
dokumentumok alapján így tájékozódhatunk: „professor repetentium lati-
nae et graecae (linguarum), exhortator et confessarius domus, corrector lec-
torum mensae, consulter primus".14 Ugyanezen iratok alapján kísérletet 
tehetünk a metamorphosis szerzőjének kiderítésére, Lukács László ugyanis 
közli a repetensek névsorát is: Alexander Horváth, Antonius Roman, bidel-
lus (nem egyszerűen pedellus, hanem mai kifejezéssel élve demonstrátor 
vagy tanársegéd), Antonius Winckelhueber, Carolus Burckhard, Carolus 
Taupe, manuductor, Franciscus Szeklics, Iosephus Linde, Iosephus Fasten-
thaller, Iosephus Labancz, Michael Makay, Andreas Szikora, Carolus Kozsik, 
Georgius Haslpauer.15 A Sommervogel-féle jezsuita írói lexikon alapján ezen 
ifjú tanárnövendékek közül írói tevékenységet később csupán kettő fejtett ki, 
Carolus Taupe és Horváth Sándor. Mivel pedig az előző csupán egy jogi 
művecskét jelentetett meg, az 1723-ban született Horváth viszont egy kéz-
iratos „Elegáns historia"-t írt a kőszegi jezsuita gimnáziumban, 1749-ben, 
bizonyos valószínűséggel neki tulajdoníthatjuk a Metamorphosis Szakolczae 
szerzőségét.16 

Ha a műfaj fentebb ismertetett szabályai szerint vizsgáljuk a költeményt, a 
tárgy: egy város csodás születése. Ez igen kedves témája a XVIII. századi 
latin költészetnek.17 Történeti magva: Attilának és hunjainak, illetve a morva 
őslakosságnak feltételezett harca. A kortárs Bél Mátyás azt tanította, hogy 
Nyitra - és Pozsony - megye területe a római korból ismert Vannius-féle 
birodalom összeomlása után, mikor a vidék mintegy a népek vendégfogadó-
jává változott, előbb a markomannoké, majd a kvádoké, e két nép legyőzése 
után pedig a szlávoké lett. A XVI. századi cseh történetíróra, Hájekre (Hage-
cius) hivatkozva azt állítja, hogy e szlávok az előttük itt élt népek teljes bir-
tokán, a Vág mindkét par t ján megtelepedtek és a hun, avar, majd magyar 
hódítás idején is megmarad tak , e népeket társaságukba fogadták és 
elkezdtek velük keveredni.18 A „szláv" Bél szóhasználatában természetesen 
szlovákot jelent. A pozsonyi polihisztor azonban Szakolca őstörténetéről 
szólva külön kiemeli a morva eredetet. Idézzük magyar fordításban: „Szüle-
tése [ti. Szakolcáé], minden kétségen kívül, a morvákra, e hajdan tágas biro-
dalmon uralkodó nemzetre megy vissza. Ezért vele kapcsolatban, - ahogyan 
érezzük - nem csupán a (város)név szláv jelentése, hanem a Morva Biro-
dalom hajdani kiterjedése is megindít bennünket. Az itteni népek, a magya-
rok előtt, az egész területen uralkodtak, amely a Morva folyótól a Garamig 
terjed; ám ez a kvádok hatalma volt, amelytől a rómaiak is rettegtek. Őket a 
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szlávok követték, akik idegen földekről szakadtak ide, és azután annál fékte-
lenebből kezdtek elhatalmasodni, ahogyan egyre nőtt a rokon-nemzetek 
dühössége és vándorkedve. Arra nem egy bizonyítékunk van, hogy éppen 
akkor kezdték alapítani Szakolcát."19 Az egyik bizonyíték, amelyet Bél 
Mátyás használ földrajzi: hisz éppen itt van a Morva folyó gázlója; a másik 
érv etimológiai, eszerint a városnév a szlovák skala ('szikla') szóból szár-
mazik.20 

A hunok elől menekülő őshonos nők szőlővé vagy házzá változnak, az 
üldöző barbár hunok tölgyerdővé vagy gerendává. (Az, hogy egyes morvák 
az Oderáig menekülnek, újabb - eddig még nem azonosított őstörténeti kom-
binációra utalhat.) Az átváltozást végrehajtó isteni erő előbb Szakolcza, Dis, 
azaz Pluto szolgálóleánya, az alvilág bejáratánál őrködő vén boszorkány és 
jósnő; később pedig maga az alvilági isten. A metamorphosis anyagi alapjául 
szolgáló vulkáni vagy posztvulkáni jelenségek - például gejzírek, kénes 
kigőzölgések stb. - a rendelkezésre álló leírások szerint teljességgel hiányoz-
nak Szakolca környékéről, akárcsak a felszín alatt könnyen előforduló szén-
réteg. (Lehet persze, hogy a költő egy tőzeges rétre gondolt.) Felmerülhet vi-
szont, hogy nem túl messze Szakolcától, Pöstyén környékén van az Ördög 
Kastélyának hívott kénes barlang.21 Lehet, hogy éppen erre a természetes 
bűzhiányra utal a költemény végére helyezett tréfás motívum, amikor latin 
szójátékkal (tabes-tabacus) a gennyből dohány lesz. 

Szintén a műfaj alapcéljaihoz tartozik a dicséret vagy feddés. Ennek nagy-
jából megfeleltethető az őstörténeti konstrukcióban szereplő morva ártat-
lanság - hun barbárság ellentéte. Általánosabban fogalmazva: a női ártat-
lanság megvédésének ugyanúgy az átváltoztatás itt a csodás eszköze, mint a 
férfi vadság büntetésének. A többi motívum természetesen az ovidiusi kincs-
tárból van merítve, akár a növényi, akár a széllé változásra gondolunk. 
Mindenesetre az egyetlen következetesen végigvitt és meglehetősen gusz-
tustalan részletességgel kiszínezett jellemkép a női rútságé és vénségé; érez-
hető az egészben valamifajta nyers diákhumor, amely legalább annyira irá-
nyul a közösen kinevetett női nem ellen, mint amennyire kigúnyolja a kol-
légiumnak otthont adó ódon várost. 

Érdemesnek tartottuk, hogy e műfajtörténeti eszmefuttatás után közzé-
tegyük magának a versnek a szövegét. Reméljük, hogy ösztönzést adhat a 
többi város-metamorphosis műfajelméleti szempontú elemzéséhez. Gazda-
gíthatjuk ezenkívül egy kicsit a Szakolcára vonatkozó irodalmi hagyományt 
is, amely egyáltalán nem jelentéktelen, elég csak Gvadányira, Baróti Szabóra, 
vagy és főleg természetesen Juhász Gyulára gondolnunk, aki a hajdani je-
zsuita kollégiumból átalakított gimnázium épületében tanított, és aki - hogy 
egy Babitshoz írott leveléből idézzünk - Szakolcán teljességgel ovidiusi 
helyzetben érezte magát: „Tomiból írok, Szakolcáról a morva sorompó mel-
lől és te megértesz. Évek előtt te írtál és éreztél így: Tomiba menve, Foga-
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rasra."22 Vagy, hogy egy későbbi leveléből idézzünk: „Una salus victis... gon-
doltam már mostanában a tót Ananké borújával nem éppen alacsony hom-
lokomon, és gépiesen remény nélkül folyamodtam negyedévenkint áthe-
lyezésért akárhova, csak innen el."23 Miközben Juhász a XVIII. századi köl-
teményben már jelzett magyar-szlovák ellentét aktuális pánszláv változatát 
érezhette száműzetésének városában, a levelező partner barát, Babits a távoli 
városkát a démonikussá növelt Újpest szimbolikus ellentétévé avatta 
Kártyavár című regényében...24 
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FÜGGELÉK 

(F. 82v) Metamorphosis Szakolczae 
Composita a quodam repetente Anno 1745, et ab 
Ejusdem Professore Patre Andrea Friz Correcta. 

(col. 1.) (1) Nuper ubi fessis concesserat otia Musis 
Julius, errabam socio comitante per agros, 
Hinc per vicinos, ubi flores vinea, bolles, 
Quo nos per mollem deduxit sémita clivum, 

(5) Quem alta aestivis defendit ab aestibus arbor, 
Atque in subjectis oculos dum poscimus arvis, 
Ut fit, nunc isthuc, nunc lumina flectimus illic. 
Nunc Moravae varios inter querceta reflexus, 
Nunc Hollitsch; geminae, quas multa coronat a rundo 

(10) Piscinae miramur aquas, quae pone Szakolcza est, 
Moenia quam circum trabibus suffulta, minaci 
Ingentes Prusso minitantur mole ruinas. 
Hic ego jam muros multum contemplor adesos, 
Semisepulta urbis, domuumque cadavera cerno, et 

(15) Tectorum canis fulgentia (recto) culmina aristis, 
Immani semper quas exagitare furore 
Consuerunt venti, video fora, tecta, plateas, 
Nec non extremo prostantem in margine turrim. 
Quaeque sui toties ferus hie vestigia passim 

(20) Vulcanus nigra, et multum fumosa reliquit. 
Hie equidem ingemui, quid non incendia possunt, 
Exclamo, toties exhibent quae tecta priorem 
In Majestatem flammis depasta renasci. 
N a m certe, nisi me rerum vestigia fallant, 

(25) Urbs haec clara fuit , nec paucis inclita pugnis. 
En cerne vallum nunc ossibus albet equorum. 
О utinam reditus in tempóra prisca daretur! 
Cernere ut hoc opus, et quondam nova moenia possem. 
Ad mea dicta comes subriserat, ilia quid, inquit 

(30) Q u a m quod nunc cernis tibi tempóra prisca referrent? 
Has rimas, eadem pendentia saxa videres. 
Mirantique mihi rem prima ab origine narrat, 
Primaque sic repetit nascentis fata Szakolczae: 
Seu vobis tribuenda fides, seu falsa, tot inanis 

(35) Fabula sit visa, ego res non indigna referri. 
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Hos inquit muros (Urbem simul indice monstrat) 
Atque obducta situ quae cernis tecta, domosque, 
Non saxum, lective trabes junxere, nec ista 
Surrexere donum quondam fabricata laboré: 

(col. 2./40) Cura Deum perfecit opus, nam talis ab ortu 
Semper erat Ditis jussu, semperque futura est. 
Non vulgare opus hoc, nihil est mortale Szakolczae. 
Hic ubi tecta vides, et cinctam moenibus Urbem, 
Ut fert fama vetus, Stygio locus incubât Oreo; 

(45) Et certe terris hic vicinissimus orcus. 
Altius hic paullo telluri immitte ligonem, 
Et fodias, nigri tangas confinia regni 
Et posses haurire Stygem, flegetonta videre. 
Hinc isthic rarus peregrinis hospes ab oris, 

(50) Hinc est nobiscum reliquae commercia tantum 
Quod vitent Urbes: orci vicinia terret 
Ante Urbem, et fugae fundamenta prima Szakolczae. 
Non isthic homines, nec adunco scissus aratro 
Ullus agellus erat, nec amicti palmite colles. 

(55) Nulla fera his campis, nulla hos armenta per agros 
Errabant. Urbis spatium, quod moenia cingunt, 
Vasta caverna fuit, saevi spiracula Ditis. 
Tartara, quae terris lato pandebat hiatu. 
Thysiphone fertur stygios pertaesa vapores 

(60) Saepe subisse locum hunc, meliorem ut duceret auram, 
Atque in compositos remota repeteret angues. 
Ne careat custode locus, rugosa cavernae 
Invigilabat anus, veteres dixere Szakolczam, 
Illi forma fuit, longam quae curva senectam 

(65) Proderet aspectu, plura haec jam saecula vidit, 
Quam dentes numerabat anus, pice torva fluebant 
Lumina, fluxerunt patulo labra pendula rictu, 
Arida pellis erat, plena undique, et undique sulcis 
Glandes, castaneasque nuces imitata colore, 

(70) Sed capitis pars glabra fuit, pars horrida stabat, 
Ut stramen rigido, cannoque hirsuta capillo, 
Pumiceque aridius velabant lintea corpus, 
Lintea, sed priscis quondam collecta sepulcris. 
Arte sua valuit: cuncta hanc vicinia circum 

(75) Consuluit, namque in dubiis certissima vates, 
E stellis tanquam coram praesentia legit, 
Quae post eventura diu, (sed non sua fata, 
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Quae tunc instabant, et proxima funera sensit) 
Nevit cantatam Coelo deducere Lunam, 

(80) Heu quoties imos Manes deduxit Averno, 
(f. 83r col. 1.) Inque suos quoties Moravam decurre/7./ fontes 

Converso fluctu domit. Sic corpora novit 
Quaelibet in varias semper mutare figuras, 
Cum libuit, mutata suae quoque reddere formae. 

(85) Sub colle herboso, qui nunc fere moenia tangit 
(Tunc specui propinquus erat) consederat, orco 
Advigilans diro notas exercuit artes, 
Cum circumpositas invaserat Attila terras. 
Ille solum sterile hoc, et inania praeterit arva, 

(90) Invadit Moravos, pleno vix agmine genti 
Se infudit trepidae, sedes mutare coacti 
Diffugiunt Moravi, patria arva, domosque relinquunt, 
Et temere in varias, quas sors cuique obtulit, oras 
Dispersi fugiunt: Oderam, pars magna petivit, 

(95) Haec dextrum carpebat iter, pars magna sinistrum, 
Monstravit timor ipse vias, ignara viarum 
Pars quota, quem vitet fugiens, incurrit in hostem. 
Non paucis Moravae trajectis fluctibus insthic 
Est quaesita salus. Actae formidine campos 

(100) Percursant istos imbellis turba puellae 
Matribus adjunctae, non i Iiis sarcina curae 
In pedibus fuit una salus, jam tota supellex 
Cuique bacillus erat, quo sustentante levarent 
Praecipites cursus, nam caetera miles habebat. 

(105) De solita spectans cognovit sede Szakolcza 
Et populum, causamque fugae, miserata labores 
Innocuae plebis, sese trepidantibus offert. 
Aegre consurgens tremulos vix erigit artus, 
Seque ducem praebet miseris, hue solis ad ortum 

(110) Qua fugerent, praemonstrat iter: jam forte tenebant 
Hos ipsos colles, quis hic consedimus ambo. 
Trans Moravam densus consurgit ad aethera pulvis, 
Qui factus propior Scythicis intermicat armis. 
Barbara turma fuit, profugas secuta 

(115) Ad Moravae properat conferto milite ripam. 
His visis trépidas Matres clamore puellae, 
Matres auxilio solam implorare Szakolczam. 
Iamque instare monent hostem post tanta viarum 
Posse negant ultra cursus tolerare laborem. 
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(120) Exclamant nixae baculis. О Magna Szakocza! 
Artes si quid quod, si quid tua carmina possunt, 
Nunc miseris prosint. Tellus nos ante dehiscat, 
Aut hoc humano décédant corpore formae, 
Quam servae hostiles cogamur ferre catenas. 

(125) Prompta Szakolcza preces audit , tremula ora, manusque 
Vicino ter fonte lavat, Iota accipit herbas, 

(col. 2.) Queis fonti immissis ter dextra spargit in auras 
Cantatos latices, tum per declivia collis 
Immotos adstare jubet; Dum jussa sequuntur 

(130) Et turbam, et collem repetito aspergine lustrat, 
Arcanis radio scriptis in pulvere signis, 
Nescio quas voces, quae verba immurmurat uni 
Intellecta Stygi. Hoc inter praestigia densis 
Pone adversa Scythae complerant littora turmis. 

(135) Hic perculsa novo est imbellis turba timoré, 
Nec longus fuit ille timor, d u m currere tentant 
Radici affixos, unique in stipite nixos 
Quaeque pedes sensit, conantur tollere voces, 
Sed sublata nova vox interclusa figura est, 

(140) Fessa in curvatas tenuantur corpora vites, 
In lato expansae scinduntur folia vestes, 
Qui torti sensim solvuntur vertice crines, 
Jam virides vario flexu crispantur in auras: 
Dum, quod adhuc poterant, in caelum brachia tend unt, 

(145) Pro manibus virides tollunt ad sidera frondes. 
Defusis lacrimis pendebant undique guttae, 
Quae (postquam tenuis cinxit membrane liquorem) 
In fasces coeunt, pendentque novi ordine botri. 
Nec [olvashatatlan szó] Hungaricis uva haec collata racemis 

(150) Tam generosa parit jucundo vina liquore, 
Sed primos servat, queis est prognata timorés. 
Atque inde hae vites istis quae collibus adstant 
Nixa manserunt baculis, mansit nam forma bacillis 
Mutatis dominis, baculorum perstitit usus. 

(155) Interea f lumen jam tranat barbarus hostis. 
est locus in medio Moravae sublimior alveo, 
Insula pulsata praeterlabentibus undis. 
Jam pars hie armata stetit, timuisse videtur 
Ipsa Szakolcza sibi, nam notas repetit artes, 

(160) Quae novit formáns in pulvere, at aere signa, 
Et quacunque latent diro sub carmine vires, 
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Has celer invisos furiata effuderat hostes. 
Non dum finierat cunctis cum crescere corpus 
Incipit, aethereas contingunt vertice nubes. 

(165) Jamque uno possent flumen transmittere saltu, 
Ni prognata pedes altae implicuisset arenae 
Radix, aut vinclis exsolverunt crura molestis 
Attollunt ferrum, ferrum frondescere coepit, 
Quae tum hirsutos perflaverat aura capillos, 

(170) Arboreas movet illa comas. Durescere circum 
Quas cernunt tunicas, divellere tentant, 

(p. 83v, col. 1.) Sed digitis haerent nodi, hos d u m frustra laborant 
Excutere, attollunt, jam non sua brachia ramos, 
Queis nunc oblongae dependent undique glandes, 

(175) Nodorum mansit mutato nomine forma. 
Et quae villosae cinxerunt corpora pelles, 
Sunt muscus: qui sum muscosis naribus haesit 
Mistax, nunc planta est, quercus, quae cortice nata 
Prodit adhuc multo, nasi confinia, visco. 

(180) Quercia nunc illic pro saevo milite sylva est, 
Laeta Szakolcza redit, succos, herbasque potentes, 
Atque inventuros radices colligit usus. 
At non radices urgentia vincere fata 
Norunt, non Parcis herbae properantibus obstant. 

(185) Armatum campos equitum circumvolat agmen, 
Qui Moravam d u d u m non observante Szakolcza, 
Transierant, formasque suas tenuere latendo, 
Omnia perlustrant illam non taie timentem, et 
Herbisque intentam subitus circumstetit hostis. 

(190) Territa, mox sese notas convertit ad artes, 
Vix dirum coepit carmen cervice resecta, 
C u m vita (heu miseram!) verba imperfecta reliquit. 
Hi pergunt, solito discerpunt membra furore, 
Has per subjectas late dispergitur oras. 

(195) Sed postrema tamen morientis verba Szakoczae 
Aures attigerant Ditis. Conterritus ille 
Indoluit fatis, cum non mutare liceret, 
Quod potuit, vetuit sine honore putrescere corpus. 

(200) Injecit tumulos. In partem respice dextram, 
Atque ipsi sunt tumuli, quorum/?] qui [olvashatatlan szó] 

exstat, 
Plutoni placuit. Fidae, caraeque Ministrae 
Hoc monumenta locat, quatuor suffulta columnis. 
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Addit jussa Deus: qui posthac laeserit, inquit, 
(205) Vei functam fatis, istas mactetur ad aras 

Tum fertur Stygiae caput imposuisse cavernae, 
Addens: semper eris de claris Urbibus una. 
Nec mora, quam late patuerunt ora cavernae, 
Tam caput extensum esse, vastosque obtexit hiatus, 

(210) Et super expansi, canique in stramina crines 
Arida versuntur, queis mox Urbs tecta refulsit, 
Gyngyvae exesae circum nova moenia fiunt. 
Nec tamen[?] amittunt veteris vestigia formae, 
Sic Muri exesi. Fuerant quoque dentibus orbae 

(215) Et Dentum loca sola patent, dens unicus ore 
Exstabat reliquus. Cerne hanc ad moenia turrim, 

(col. 2.) Haec turris dens ille fuit, cavus ille, putrisque, 
Hanc quoque consimili mutare putredine credas. 
Qua modico putris gyngyva patebat hiatu, 

(220) Confluxit sanies, hinc omnis porta lutosa est. 
Deque recens natis, quae stabant vitibus Urbi 
Vicinae nimium, tabem traxere fluentam, 
Nec botros gignunt. Vitrato folia fumo, 
Arrida sola manent, tribuerunt [olvashatatlan szó] causae, 

(225) A tabe hanc plantam posthac dixere tabacam, 
Nunc quoque tartareos flammis contacta remittit 
Fumos. Crescit adhuc, et proxima cernitur Urbi. 
Tecta Caverna fuit, sed non sic omnis ad Orcum 
Prima tegi potuit, quin omni ex parte fréquentes 

(230) Per rugas vetulae multus remaneret hiatus. 
Hinc erumpentes ex orco saepe favillae 
Non raro miseris causant incendia tectis. 
Nec tunc haec Erebi vicinia tanta latentis 
Utilitate caret, Stygiae vis proxima flammae 

(235) Hie longum vastasse gelu, rigidissima quamvis 
Multas b rumma [sic!] nives gelido demittat ab axe, 
Vix biduo perstant, Stygiis terra ignibus usta 
Cuncta non[?] invito suevit dissolvere Coelo. 
Ipse suum miratur opus, nova moenia, Pluto. 

(240) Cum redeunt équités post caesae fata Szakolczae 
Quaesierant profugas; sed non nisi vite reperta 
(Nam nova, quam dixi delusit forma sequentes) 
Hos agros repetunt, hie stantia moenia cernunt, 
Miranturque prius non observata fuisse 

(245) Moenia tanta sibi; profugas hue ergo puellas 
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Confugisse rati, laxatis impete fraenis 
Haec ad tecta ruunt: sed quando lumine portas 
Jam propiore vident, subsistunt, nam timor ultra 
Ferre pedem vetuit, veritos ne forte sub ipso 

(250) Ingressu lapsae portae, murine ruinas 
Excipiant collo. Jam temeraria cunctis 
Res est visa, novam quamvis intrare Szakolczam, 
Moenia tentassent, sed et haec accedere tu tum 
Non fuerat capiti. Tandem fortissimus unus 

(255) Hortatur socios, superant cui corpore vires, 
Experiamur, sit. Vicino in stipite vinctum 
Linquit equum, paucos animosa/?./ exempla secutos 
Ad muros ducit, quos d u m tetigere, valentes 
Supponunt humeros, nullas trepidare ruinas. 

(260) Jam comités, fultique jubent succedere muris, 
(f. 84r) Hic fertur timuisse suae jam conditor Urbi, 

Ut sustentabant alta cervice ruinas, 
Esse trabes voluit. Miseri per saecula multa. 
Hic adstant, sed nunc languent, dubiumque relinquunt, 

(265) An teneant muros, an sustententur ab illis. 
Ut pronum est, reliquam terrent miracula turmam: 
Infremuere tamen, fremitu, sonituque feruntur 
Immani circum, celerique citatius Euro 
Omni ex parte volant, ut que transcendere tuti 

(270) Non possent, pulsu comotae[/J fortius aurae 
Moenia facta cadant. Successu Machina certe 
Non caritura, ni Ditis Numina tutam 
Fecissent Urbem. Summo d u m concita cursu 
Barbara turba volat, celeris mox ungula nulla 

(275) Exauditur equi, qui cum sessoribus omnes, 
(Corpora nam fuerant vacuas tenuata per auras) 
Inventos abeunt, fremitus pro corpore restât, 
Est ventus, quod miles erat, vei corpore dempto 
His eadem rabies, impusaeque impetus aurae 

(280) Quin coeptos cernis non d u m posuisse furores. 
Odia persistunt, et tot post saecula priscas 
Exercent iras, gaudent perflare Szakolczam, 
Circum tecta fremunt, Urbeque evertere tentant. 
Plura mihi dicturus erat: jam multa parabat 

(285) de fonte, et rivo, qui proximum alluit Urbem, 
Quic pons vicinus, sibi quid gens Zingara, saepe 
Quae consanguineam est visere sueta Szakolczam, 
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Et quae praeterea túlit haec miracula tellus, 
Narraturus erat, summo sed pronus Olympo 

(290) Sol jussit properare domum. Tarnen ista revolvens 
Ipse meae timui formae, ne forte reversus 
Nescio quid videar portaeque a limine pellar. 
A M . D. G* 

(if Z^LJÓ ajZ CJZcA. 

Mikovinyi Sámuel: Nyitra megye 

*A szövegben lévő rövidítéseket feloldottam, a helyesírási különlegességeket (például a 
nagybetűk használatában) megőriztem. Az olvashatatlan szavak számomra feloldhatatlan li-
gatúrák. (Sz. L.) 
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