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Gömöri György – Hursán Szabolcs

Kocsi Csergő István gyászverse 
Campegius Vitringáról

Kocsi Csergő István 1691-ben született valószínűleg debreceni református családban. 
Nem tudjuk biztosan, hogy apja Kocsi Csergő János püspök, aki debreceni tanulás után 
a zürichi akadémián, illetve Marburgban matrikulált 1676–1677-ben, vagy valóban 
Kocsi Csergő Bálint lelkész gályarab fi a volt-e, ahogy azt Zoványi Jenő állítja.1 Ha előb-
bié (mivel a püspök 1711-ben hunyt el), az indokolná, hogy István miért csak későn, 30 
éves korában indult külföldi tanulásra. Debreceni tanulmányai befejeztével rektorként 
kellett működnie, illetve segédtanárként tanítania kellett a kollégiumban, ahol elég 
pénzt gyűjthetett össze hosszabb peregrinációjára. 

Kocsi Csergő István először a berni akadémiát látogatta, és bár Zürichben nem irat-
kozott be, a retrospektív nemzeti bibliográfi a számon tart tőle egy, más magyarokkal 
együtt jegyzett 1721-es zürichi disputációt.2 Svájcból hamarosan átutazott Hollandiá-
ba és 1721. július 29-én iratkozott be a franekeri egyetemre.3 Itt több magyar diákkal 
együtt főként Campegius Vitringa neves teológus tanítványa lett. Az 1721–1722. tan-
évben elég szorgalmas volt: nem kevesebb, mint három disputációt tartott, egyet Ruar-
dus Andalánál és kettőt magánál Vitringánál.4 Kocsi Csergő kiválóan tudott latinul, 
idősebb is volt magyar diáktársainál, alighanem ezért kérték fel franekeri barátai, írjon 
gyászverset Vitringa 1722. március 21-én bekövetkezett halálára.

Az ünnepélyes, leoninuszokban írt, százsoros gyászvers Epos Lugubre in Obitum viri 
Dei longe Celeberrimi D.Campegii Vitringa ... címmel jelent meg Henrik Halma frane-
keri egyetemi nyomdásznál, 1722-ben.5 A vers latin nyelvű dialógus a gyászolók, rész-
vétnyilvánítók (latinul Condolentes) nevében megszólaló költői perszóna és a franekeri 
akadémia/egyetem allegorikus megszemélyesítése (Academia) között. Condolentes kér-
désére Academia tárja föl gyásza okát – Vitringa halálát – amire a kérdező is megdöbbe-

1  Hegyi, 2003, 263. Zoványi szerint, ha Kocsi Csergő István születési helye Lepsény, akkor Kocsi Csergő 
Bálint, ha Debrecen, akkor Kocsi Csergő János fi a. Az utóbbi tűnik valószínűbbnek. Zoványi, 1977, 
322.

2  RMK III/XVIII. század, I. No. 883. Kocsi Csergőnek mint társszerzőnek van szerepe a „Positiones theo-
logicae…” című műben Szikszai T. Johannes és Kováts Johannes mellett. Mindhárman Johann Jacob 
Lavater respondensei voltak.

3  Bozzay–Ladányi, 2007, 787.
4  RMK III/XVIII. század, I. No. 879-882.
5  Ez az egylapos nyomtatvány elég ritka, Postma–Sluis, 1995, 553. M/1722.3. két példányát említi: 

Provinciale Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden <Pl. 692/8.>; De Stedelijke Bibliotheek van Leeu-
warden. <Pk 3.> A holland nemzeti könyvtárban (Koninklijke Bibliothek, Hága) őrzött további példány 
digitalizált változata az interneten is elérhető: http://www.geheugenvannederland.nl/en/geheugen
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nésének hangot adva felel és mintegy elismeri a haláleset felett érzett fájdalom jogossá-
gát. A vers további dinamikáját úgy lehetne összefoglalni, hogy Academia a nagyszerű 
Vitringa elvesztését igyekszik szavakba foglalni és feldolgozni a halála felett érzett 
gyászt, amihez Condolentes fűz együttérző, vigasztaló, támogató megjegyzéseket. 

A vers telített antik utalásokkal, a Horatius ódáira (Carminae) és Vergilius Aeneisére 
való allúzió meghatározó, nagy hangsúllyal szerepel Ovidiustól a Heroides, jelentős Luca-
nus (Pharsaliae) és Juvenalis (Satirae) hatása. A további antik források közül – gondolati 
hatásuk valószínűsíthető nagy mértékének tekintetében – Seneca tragédiáit lehet említe-
ni. A költemény gazdag retorikai formulákban, közhelyekben, valamint keresztény motí-
vumokban. A bibliai párhuzamok közül kiemelendő Vitringa párhuzamba állítása az 
égbe ragadott Illés prófétával, a humanista hagyományból pedig egy-egy Erasmusra és 
Melanchthonra mutató szóösszetétel. A szöveg a számos retorikai fogás, lírai megfogal-
mazás és allúzió mellett Vitringa sajátos teológiai munkásságára is utal: Qualis et in mun-
do saeclorum fl uxerit ordo Monstrabat: studiis summus in Historicis.6 

Érdemes a költemény magyar vonatkozású részeit kiemelni. Condolentes még a mű 
elején számba veszi a nagyhírű Vitringa hallgatóinak nemzeti hovatartozását. A lista 
sorrendjét talán egyenlő mértékben írhatnánk a Franekerben hallgató magyar diákok 
nagy arányának és a szerző elfogultságának számlájára: „Hungarus et Gallus, Teuto, Brito, 
Belgica Tellus”. A vers aláírásában Kocsi Csergő szintén utal hazájára, lévén az „Stepha-
nus Cs. Kocsi, Debrecino-Hungarus, V.D.M.”, vagyis: Kocsi Csergő István, magyar Debre-
cenből, Isten Igéjének Szolgája [Verbi Divini Minister]. Utóbbi cím arra is utal, hogy 
1722-ben már ordinált lelkész volt, tehát valószínűleg már a peregrinációra indulása 
előtt lelkészként szolgált.7

A franekeri gyászvers jelzi, hogy Kocsi Csergő István könnyen verselt latinul és nem 
csak lelkészként, hanem alkalmi versíróként is szép karrier állt előtte. Egy alkalommal 
Franekerből Londonba tett látogatást, ahol 1722. szeptember 22-én írt ifj . Pápai Páriz 
Ferenc album amicorumába. A bejegyzés ovidiusi mottója: „Et genus, & Proavos, & 
quae non fecimus ipsi, Vix ea nostra voco”,8 Kocsi Csergő imént felmutatott irodalmi tá-
jékozottságára utal. Tartalma hízelgő a fi atal erdélyi orvosra nézve, mivel azt állítja „Fi-
lius, Patre non minor”, vagyis az ifj abb Pápai Páriz nem alábbvaló tudós édesapjánál. 

6  Vitringa teológiájában mestere, eszmei elődje, Johannes Cocceius nyomán rendkívüli hangsúly esett a 
szentírási próféciák értelmezésére. Vitringa igyekezett keletkezésük és feltételezett beteljesülésük minél 
konkrétabb történeti kontextusában értelmezni a próféciákat. Cocceius teológiájában a Jelenések köny-
vében írottaknak megfelelően – amelyet a történelmi idő egészét átívelő eseménysort tárgyaló prófécia-
ként értelmezett – a történelem az isteni akarat hét világkorszakban történő kibontakozásából áll. Vitrin-
ga mint teológus számára ekképpen nem csak a Biblia kora, hanem az emberiség teljes történelme 
elsődleges jelentőséggel bírt. van der Vall, 1994. 195-215.

7  Az észrevételért Szabó András Pétert illeti a köszönet. 
8  Ez a két sor Ovidius, Metamorphoses, 13. 140–141. művében fordul elő. A gondolatot Csergő akár Sene-

ca Hercules Furens, 340–341. drámájából is merítheti, Qui genus iactat suum aliena laudat, de Plutark-
hosznál is fellelhető hasonló gondolat, Moralia, I. 1. (De liberis educandis) [A gyermekek neveléséről] 8. 
„εὐγένεια καλὸν μέν, ἀλλ ὰ προγόνων ἀγαθόν”. [Ford.: A jó származás érték, de mégiscsak az ősök érdeme] 
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Ennek a bejegyzésnek külön érdekessége, hogy Isaac Newton bejegyzésével9 egy napon 
került ugyanabba az albumba, minek okán akár azt is feltételezhetjük, hogy a két ma-
gyar peregrinus együtt látogatta meg Newtont, illetve Páriz Kocsi Csergő társaságában 
juttatta el emlékkönyvét az akkor már Európa-hírű angol tudóshoz, a Royal Society el-
nökéhez.

Kocsi Csergő István nem sokáig maradhatott Londonban, valamikor 1722 végén 
Utrechtben találjuk, itt folytatta teológiai tanulmányait, de valamilyen oknál fogva 
nem doktorált. 1726-ban hazaindult, ám Hamburgban hirtelen betegség verte le lábá-
ról, és Zoványi adatai szerint ez év július 3-án meghalt.10 Irodalmi hagyatéka mindössze 
a Vitringa-gyászvers, mely önmagában elég ahhoz, hogy számon tartsuk a 18. század 
latinul verselő magyarjai között.

  9  Ifj . Pápai Páriz Ferenc albuma, az MTA Könyvtár és Információs Központ, Kézirattár, Tört. Napló, kis 8o 
6. pag. 437. Kiadása Sajó Tamás, Rozsondai Marianne, Rozsondai Béla és Láng Klára munkája: 
http://ppf.mtak.hu/hu/095a.htm

10  Zoványi, 1977, 324.
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Epos lugubre in obitum
viri Dei longe celeberrimi,
D. Campegii Vitringa, P.11

In Inclyta Academia Franequerana S. S.12 Th eologiae et Historiarum 
Professoris Meritissimi.

Fato Functi xxxi. Martii M DCC XXII.
Dialogus Condolentium cum Academia

Cond.13

Franequerana tuis Academia moesta querelis
Imples cur tantis, ubique loca?14

Acad.15

Defl eo Th esbitem,16 VITRINGAM, currus equosque;17

Eliae Patris18 tristia damna fl eo.19

Cond. 
Et quid ais luctu grandi lassata Minerva?20

Pluribus exponito qualia damna fl eas?
Acad.
Doctor coelesti longe super aethera21 curru
Emicuit, nostri grande decus Capitis.22

11  D. P.: Domini Professoris
12  S. S.: sacrosanctae [legszentebb, fölöttébb szent] mint a teológia állandó jelzője
13  Cond.: condolentes [a részvétnyilvánítók, gyászolók lírai perszónája]
14  A költemény Horatius ódára utaló sorokkal veszi kezdetét. Horatius, Carmina, II. 17. 1. Cur me querellis 

exanimas tuis?
15  Acad.: Academia, a franekeri Academia (egyetem) allegorikus megszemélyesítése. 
16  A Szentírásban „tisbei”, Illés próféta jelzője (1Kir, 17, 1.; 1Kir 21, 17–28.; 2Kir, 1, 3–8.). Jelentése való-

színűleg elsősorban Illés születési helyére (Tisbe) utal, de értelmezik úgy is, mint Illés kívülálló voltát 
jelző szót. ISBE, 1988, 861.

17  Illés próféta földi élete a Királyok második könyve szerint (2Kir 2,11) rendkívüli módon ért véget. Eli-
zeus próféta volt szemtanúja annak, hogy Illést tüzes lovak által vontatott szekér vitte föl magával az 
égbe.

18  Vitringa tehát Illés prófétával mint atyával azonosíttatik.
19  Statius, Silvae, III. 173. luctus et tristia damna vetabo
20  Academia Minerva istennővel, a művészetek és tudományok pártfogójával azonosítva kerül megszólításra.
21  Vergilius, Aeneis, I. 379. fama super aethera notus
22  Horatius, Carmina, II. 17. 1–4. 

Cur me querellis exanimas tuis?
Nec dis amicum est nec mihi te prius
     obire, Maecenas, mearum
     grande decus columenque rerum.  
A költemény elején az Illés prófétára tett utalásokat Horatius ódájának Maecenast megszólító sorai fog-
lalják keretbe (lásd: 12. lábjegyzet). A grande decus formula beemelésével Maecenas is egyértelműen 
Vitringa előképeként jelenik meg. Nemcsak szerkezetileg, hanem tartalmilag is összefonódik Illés és 
Maecenas azonosítása az elhunytról való beszédben. Vitringa egyszerre volt atya (Illés), ragyogó szellem 



289

Cond. 
Obstupeo languens, siccis vox faucibus haeret,23

Talia dum veniunt, nuncia dira necis. 
Et quis, cor nisi sit sicuti durissima petra:
Funera non madidis audiat haecce genis?24 
Hungarus & Gallus, Teuto, Brito, Belgica Tellus:
Invenit hic causam; cur sua damna fl eat.
Acad. 
Ast mihi parce precor,25 verbis renovare dolorem,26

Est satis ad planctus mens mea prona suos.
Non vult solamen, saevo jacet ebria luctu;27

Et veluti Turtur nocte dieque gemit.28

Mantua Virgilium ploravit, Naso Tibullum,29

VITRINGAM plangas30 o Franequera tuum.
Quis dabit ex oculis rivos,31 luctumque dolori,
Lugubri32 moestos voce referre sonos.33

O funesta dies! o lamentabile fatum!34 
Quod non virtutis mens studiosa movet.
Cond.
Suffi  ciunt tristes mediocri funere luctus,35

Vulgaris lachrymis eluiturque dolor.36

At quis in hoc casu planctus queat edere dignos,37

Quis tandem fi nis; tristiaeque modus?

és pártfogó (Maecenas). Emellett az idézett Horatius-óda fő motívuma a Maecenas egészsége, élete feletti 
aggódás, ahogy Illés próféta kapcsán szintén életének utolsó mozzanata került kiemelésre. A költeményt 
meghatározza Horatius allúziója, amihez adalékul érdemes lehet megemlíteni, hogy Vitringa édesapjának 
keresztneve Horatius volt és egyik fi a is a Horatius nevet viselte. RPTK, 1863, 235.

23  Vergilius, Aeneis, III. 48. obstipui steteruntque comae et vox faucibus haesit
24  Ovidius, Heroides, V. 72. et secui madidas ungue rigente genas
25  Horatius, Carmina, IV. 1. 2. Intermissa, Venus, diu rursus bella moves? Parce precor, precor.
26  Vergilius, Aeneis, II. 2. 3. Infandum, regina, iubes renovare dolorem
27  Statius, Silvae, II. 6. 96. quid caram crucias tam saevis luctibus umbram
28  Vergilius, Eclogae, 1. 58. nec gemere aeria cessabit turtur ab ulmo
29  Vergilius Mantuában (Mantova) született. Tibullusról Ovidius emlékezik meg. Ovidius, Tristia, 4. 51–

52. Vergilium vidi tantum, nec avara Tibullo tempus amicitiae fata dedere meae.
30  Ovidius, Amores, II. 6. 3–4. et plangite pectora pinnis  et rigido teneras ungue notate genas
31  Feltehetőleg Euripidész drámájának latin nyelvű fordítása nyomán. Vö. Euripides, Hercules furens, 624. 

(Samuel Musgrave, 1778). rivos oculorum; Seneca, Epistulae, 104. 15. Sive ut Tigris eripitur ex oculis, et 
acto per occulta cursu, integrae magnitudini redditur.

32  „Lugubri … voce”, vö. Lucretius, De rerum natura, IV. 546. cum liquidam tollunt lugubri voce querellam
33  „moestos sonos”, vö.: Lucanus, Pharsalia, V. 244. seu maesto classica paulum intermissa sono
34  Seneca, Troades, 861–862. Quicumque hymen funestus, inlaetabilis lamenta
35  Seneca, Medea, 155–156. Levis est dolor, qui capere consilium potest et clepere sese: magna non latitant mala.
36  Seneca, Troades, 67–68.  Non rude vulgus lacrimisque novum iubes
37  Juvenalis, Satirae, 10, 261–262. ut primos edere planctus Cassandra inciperet
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Acad. 
Multis occasus lachrymabilis eheu tanti;
Ast mihi fl ebilior sideris esse potest.
AEdes ipsa Virum, toties mirata loquentem
Condolet:38 atratos induiturque sinus.
Ingenuos videas Juvenes, demissaque colla:39

Noscitur ex ipso cuilibet ore dolor.
Alter et ad socium variis sermonibus inquit,40

Vidi ego VITRINGAM, sacra docere Dei.
Ah! Quoties illum suavius mihi melle loquentem41

Audivi: totus tunc recreatus eram.
Quantus Doctor erat, Magnum hoc memorabile Nomen,42

Dicere res non est viribus aequa meis.
Ne tamen in manes sim Magni Patris iniqvus,
Quod merito tandem crimine fama notet.43

En igitur quaedam tenui Linguae cochleari,44

Expendam paucis, dicere quae valeo:
Th eiologum Sidus Divina scientia fulgens,45

Fulcimen Fidei: Fortis Athleta Dei.
Lux diff usa46 fuit fulgens haec orbis in oras
Coelorum Pignus, Phoebea Lampas47 erat.
Mire contextos foelix evolvere nodos,
Indubias Dubiis, addere vindicias.
Doctrina et Candor, Pietas et Gloria, Suada,
Certabant in eo, dexteritate simul.
Hic oculus, tum grande decus, tum gloria Prima,
Dum vixit fuerat Belgica terra tibi.

38  Plautus, Asinaria, 207. mi aedes quoque arridebant, cum ad te veniebam, tuae
39  Propertius, Elegiae, II. 14. 11, at dum demissis supplex cervicibus ibam; Carmen de bello saxonico, 180. 

Armis exuti, demissa colla superba
40  Vergilius, Aeneis, VI. 160. multa inter sese vario sermone serebant.
41  Plautus, Truculentus, 371. hoc est melle dulci dulcius, továbbá: Rhetorica ad Herennium, IV. 33. 44. cuius 

ore sermo melle dulcior profl uebat
42  Vergilius, Aeneis, IV. 94. magnum et memorabile numen
43  Vergilius, Catalepton Vergilii,11. 4. Quid inmeriti crimen habent cyathi?
44  „tenui… cochleari”. A mondandó kanállal (ez esetben kiskanállal) történő adagolása – feltehetőleg or-

vosság, „szirup” bevételére utaló hasonlattal – antik rétorok munkáiból származó formula. Pseudo 
Asper, Ars grammatica, 47, 12. cochleare dici debet; Velius Longus, De orthographia, VII. 69, 13. cocleare 
sine aspiratione scribemus

45  „sidus… fulgens”. A költeményben ismét a kezdő sorokban szereplő Horatius óda szavai utalnak Vitrin-
gára. Azonban itt nem Maecenas szolgál az azonosítás alapjául, hanem maga a Maecenast is pártfogásba 
vevő Jupiter és csillaga. Vö.: Horatius, Carmina, II. 17. 22–23. Te Iovis impio tutela refulgens. 

46  Cicero, De Natura Deorum, II. quod is diem effi  ceret toto caelo luce diff usa
47  Vergilius, Aeneis, IV. 6. postera Phoebea lustrabat lampade terras; Seneca, Phoenissae,87. Phoebea Lampas
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Noverat Hebraeis, Latiis, Grajis monumentis,48

Solyma, quid Latium, Graecia quicquid habet.49

Qualis et in mundo saeclorum fl uxerit ordo
Monstrabat: studiis summus in Historicis.50

Quid opus est multis? nam si modo vera fatemur,
Oceanus vastus cognitionis erat.
Clausa jacent sed nunc in longam lumina noctem,51

Linguaque grandiloquens, conticuit subito.
Cond.
Si Pietas, Virtus, potuissent ducere Vitae
Stamina Doctoris, vivere dignus erat.52

Nec dubium, planctus, lachrymae, durissima Fata;53

Votaque si possent fl ectere54 vel minimum.
Vel non vester adhuc CAMPEGIUS occubuisset,
Mors vel eum debet reddere Musa tibi.
Ast dum Th esbiten trahit irrevocabile Fatum,
Eliseus frustra tunc revocabit eum.55

Cum nequeant igitur properantia Fata morari,56

Ferre decet miseros, vah! tua Fata Deus.57

Docta cohors igitur, digito compesce labellum,58

Noscito: non mala sunt quae Jova non faceret.

48  Vitringa 1681-től a keleti nyelvek, 1693-tól az egyháztörténet professzora volt Franekerben. RPTK, 
1863, 235.

49  Vitringa számára az ókori héber, latin, görög szövegek valóban a korabeli élet teljességét voltak hivatot-
tak feltárni. Teológiájában mestere, eszmei elődje, Johannes Cocceius nyomán rendkívüli hangsúly esett 
a szentírási próféciák értelmezésére. Vitringa igyekezett keletkezésük és feltételezett beteljesülésük minél 
konkrétabb történeti kontextusában értelmezni a próféciákat. van der Vall, 1994, 203.

50  „Qualis et in mundo saeclorum fl uxerit ordo
Monstrabat: studiis summus in Historicis.”
Cocceius teológiájában a Jelenések könyvében írottaknak megfelelően – amelyet a történelmi idő egészét 
átívelő eseménysort tárgyaló próféciaként értelmezett – a történelem az isteni akarat hét világkorszakban 
történő kibontakozásából áll. Vitringa mint teológus számára ekképpen nemcsak a Biblia kora, hanem az 
emberiség teljes történelme elsődleges jelentőséggel bírt. van der Vall, 1994. Koltay–Kastner, 1971.

51  Ovidius, Heroides, XVI. 100. lumina cum placido victa sopore iacent.
52  Janus Pannonius, Guarino sírfelirata (155), 4. semper vivere dignus erat. In: RMISZ, 1998. Vö. Cicero, 

Pro Archia poeta, 8, 17. qui cum esset senex mortuus, tamen propter excellentem artem ac venustatem vide-
batur omnino mori non debuisse.

53  Seneca, Medea, 431. O dura fata semper et sortem asperam; Lucanus, Pharsalia, IX. 1046. o sors duris-
sima fati!  

54  „Fata … si possent fl ectere”, vö., Horatius, Carmina, I. 24. 17. non lenis precibus fata recludere
55  Újabb utalás Illés próféta égbevitelére és általa felkent, próféta utódjára, Elizeusra, aki már hiába szólította. 
56  Lucanus, Pharsalia, II.581. indomitum regem Romanaque fata morantem
57  A sors megváltoztathatatlanságáról a Horatius-óda nyomán megkezdett gondolat az óda további sorai-

nak szellemében jut nyugvópontra. Vö.: Horatius, Carmina, I. 24. 17–20.  non lenis precibus fata reclu-
dere, nigro compulerit Mercurius gregi? durum: sed levius fi t patientia quicquid corrigere est nefas. 

58  Juvenalis, Satirae, 1. 160. digito compesce labellum
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Acad.
Jam monitus tristes verborum mitto querelas.
Augustos potius vultus adibo Dei.
Supplicibus rogitans verbis, placabo Tonantem,59

Vulnera quae fecit; quod religare velit.
Sustulit ELIAM, nobis sed linquat ELISAM, 
Qui sanctum foveat relligionis opus.60

Cond.
Non obiit VITRINGA suis; sed ad astra volavit,61

Mira manet mundo nescia Fama mori.62

In libris loquitur, dignis cedro monumentis,
Ut nunquam dici mortuus esse queat.
Vivit Successor, Magni Generosa Propago,
Nomen, Virtutem, Munus habensque Patris.63

Hic, credo, morbi majorem tollere partem:
Levari saltem, quaerito docta cohors.
Acad. 
En aliquod solamen adest, moderorque dolorem;64

Ast fi di nequeo non meminisse Patris.65

Fide Pater, mens nostra tui tunc immemor esse

59  Istent Jupiter egyik jelzőjével illeti: tonans, jelentése: mennydörgő. Pl.: Lucanus, Pharsalia, II. 34. nec 
cunctae summi templo iacuere Tonantis

60  Academia már-már belenyugodva Illés/Vitringa elvesztésébe, Elizeus képében kér utódot a hitélet mun-
kájának folytatására.    

61  Ezúttal reményt keltő felhangú utalás Illés próféta égberagadtatására, klasszikus megfogalmazással. Vö.
Vergilius, Aeneis, IX. 641. sic itur ad astra; Seneca, Hercules furens, 437, non est ad astra mollis e terris via

62  „ad astra volavit, Mira manet mundo nescia Fama mori.” Sajátos a költemény Vergiliushoz kötődő meg-
fogalmazása Vitringa égbe szállásáról. A Fama volans [„a földön-vízen át” repülő hírnév] ellentétben 
Academiának Vitringa földön továbbélő, halhatatlan dicsőségéről mondott vigasztaló soraival, Vergiliusnál 
éppen a gyász hírvivője. Vergilius, Aeneis, XI. 139. Et iam Fama volans, tanti praenuntia luctus. A konkrét 
megfogalmazás Erasmustól is származhat: Rotterdami Erasmus, Epitaphium Ioannis Frobenii per Erasmum 
Roterod, 2. (73). [Rotterdami Erasmus sírverse Johannes Frobenius emlékére]. Orbe viret toto nescia 
Fama mori. In: Vredeveld–Miller, 1993, 156.

63  „Vivit Successor, Magni Generosa Propago,
Nomen, Virtutem, Munus habensque Patris.” 
A végső biztatásként elhangzó szavak szerint Vitringa életműve fi ában fog tovább élni. Vitringának 
házasságából négy fi a és egy lánya született [RPTK, 1863, 235.]. Közülük a költemény sorai minden 
bizonnyal az apja nevét viselő Campegius Vitringára (1693–1723) vonatkoznak, aki szintén a teológia 
professzora volt. A fi ú, tragikus módon mindössze egy évvel élte túl apját. BLGNP, 1983, 438.    

64  Philip Melanchthon, Argumentum in Ecclesiasten. Praefatio. et hac recti conscientia moderari dolorem, et 
hac fi ducia praesentiae Dei moderari dolorem, In: Operum Reverendi viri Philippi Melanthonis, pars secun-
da. Wittenberg, Johannes Crato, 1562, 942.

65  Academia szavaiban a gyász feldolgozását mintha éppen a Vitringa fi a által felidézett emlékezés nem 
tenné lehetővé, hasonlóan a Vergilius által költött sorokhoz, melyekben éppen az atya, Daidalosz nem 
képes saját fi a képmását megalkotni az újra megélt fájdalomtól.
Vergilius, Aeneis, VI. 30–33. 
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Desinet, a gelido cum ruet axe Notus.66

Mittimus ergo te, quem non retinere valemus,
Quemque Deus coeli vult satiare bonis.
Sidus ut expansi fulgeto splendide Doctor!
Perdoctum cingat Sacra Corona caput.67

Hi tamen in solido notentur marmore versus,
Ornent qui bustum Magne Propheta tuum.
CAMPEGII Clari plaudit Mens Enthea Coelo
VITRINGAE: Corpus clauditur hoc tumulo.
His Celeberrimi Viri, dum viveret, Praesidis; ac in Domino Venerandi Patris, funus ad 
Urnam usque Sepulcralem lugens comitatur
STEPHANUS Cs.68 KOCSI, Debrecino Hungarus. V. D. M.69

tu quoque magnam            
partem opere in tanto, sineret dolor, Icare, haberes.
bis conatus erat casus effi  ngere in auro,
bis patriae cecidere manus. 

66  Fide Pater, mens nostra tui tunc immemor esse 
Desinet, a gelido cum ruet axe Notus.  
A költemény megfogalmazása sajátos irodalmi játékot alkot Ovidius szavaihoz kapcsolódva. Ovidius 
sorai szerint kizárt, hogy az atya (pater), örüljön a jeges északról érkező mennynek (nurus), ahogy a 
Vitringára való emlékezésnek sem lehet vége, hiszen bizonyára soha nem fog a jeges északról fújni a forró 
déli szél (Notus). Vö. Ovidius, Heroidess VI. 106. non pater, a gelido cui venit axe nurus. 

67  Propertius, Elegiae, IV. 1. 61, Ennius hirsuta cingat sua dicta corona.
68  Cs.: Csergő 
69  V. D. M.: Verbi Divini Minister [Isten igéjének szolgája], református lelkészek megszokott megnevezése. 

A gályarabok debreceni emlékművén is ezt a formulát olvashatjuk.  
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