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BEKÖSZÖNTŐ

A „Pannonhalmi Füzetek" sorozatban - fél évszázados szünet
után - sorra megjelennek régi és jelenkori bencések szakdolgozatai és
disszertációi.

Ezek

egy-egy

tudományágnak

többnyire

kicsiny

szektorával foglalkoznak, de számos ismeretlen területet tárnak fel, új
szempontokat hoznak és jelentősen gazdagítják ismereteinket. így
komoly értéket jelentenek.
Minden bizonnyal elmondható ez Karner Egyed, az 1700 táján
élt bencés

főapát latin

nyelvű

verseiről,

tankölteményeiről

is,

amelyeket a jelen dolgozat ismertet és értékel. E témaválasztást annak
idején Alszeghy Zsolt professzor hagyta jóvá, majd elkészülése után
elfogadta. Örvendetes maga a tény, hogy ennek az ötven éve készült
tanulmánynak legalább egy példánya fennmaradt. Mert hiszen sok
hasonló, értékes írás az idők viharaiban megsemmisült.
Szentjakabi Lázár rendtársunk

az elmúlt évben

ünnepelte

aranymiséjét. Diszertációjának kiadásával is szeretettel köszöntjük
aranymisés rendtársunkat.
Pannonhalma, 1997. Vízkereszt ünnepén

+ Várszegi Asztrik
főapát püspök

ELŐSZÓ

Az „Unisonum Carmen" ma is megvan a Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtárának

kézirattárában. Jelenlegi jelzete: BKA 7.

A meglévő, már eléggé elhomályosult, géppel készült írást még el
lehetett olvasni. A benne foglalt terjedelmes latin szöveget pedig ellenőrizni lehetett az 1707 és 1720 között készült kézirat alapján.
A kötet összegyűjtött anyagát Karner Egyed halála után 11
személy másolta. A munka legnagyobb részét (így az első 44 oldal
másolását is) a buzgó és neves bencés atya, Lancsics Bonifác végezte. Ezt egyéb kézírásainak ismeretében biztonsággal meg lehett
állapítani. A 325. oldalig terjedő rész számos lapja Lécs Ágoston, a
későbbi tihanyi apát kézírását tartalmazza. A jelzett oldalon meg is
nevezi magát, mint másolót, az 1720. évben.
Úgy tűnik, hogy a dolgozatnak különösen értékes része a harmadik fejezet végén található kritikai méltatás, amellyel a szerző a
műnek irodalomtörténeti helyét jelöli meg, feltárja gyökereit és mintáit,
valamint értékelését nyújtja.
Pannonhalma, 1996. Szent Gellért ünnepén

Reichardt Aba OSB
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I. POLITIKAI ÉS IRODALMI ÁLLAPOTOK
A XVII—XVIII. SZÁZADBAN
„Úristen, adj egyességet a magyar nemzet közé - , sóhajtott fel a
császár és Illésházy István híve, Bosnyák Tamás főkapitány, a Bocskay felkelést befejező zavarok között. Ezt a sóhajtást ismételte a század minden magyar generációja, anélkül, hogy az Úr az egész korszakban valaha is megadta volna népének, ami után annyira vágyakozott. Valóban a mohácsi katasztrófa után annyi egymással ellentétes
erő fejlődött ki a magyar történelemben, hogy ezek szükségszerűleg
egymásra törvén, küzdelmük az egész századot kitöltötte, míg végre a
XVIII. századra erejük elgyengült, hatásuk kiegyenlítődött s a magyarság végre elérhette az egységet és az áldott békességet."-1
Magyarország helyzete szomorú képet mutat a XVII. században. A török uralom még javában tart, sőt újabb területeket hódít el
egyrészt a királyi részekből, másrészt az erdélyi fejedelemségből. Erdély a század első felében magasra emelkedett Bethlen Gábor és a
Rákócziak alatt. Csökkent a töröktől való függése és erősödött nemzetközi helyzete. A Rákócziak utolsó éveiben azonban már egyre kevesebbszer újultak meg a török és tatár pusztítások.- Végül is súlyosan megszenvedi a török hűbéruraságot.
A magyar Alföldet a törökök hadjáratai a XVII. század folyamán lassanként pusztasággá teszik. Olykor még a nagy kiterjedésű
alföldi mezővárosok közül is eltűnik egyik-másik.
Több mint másfél évszázadra telepedett meg e zordon enyészet
a magyar földön. Ez, a népek életében is hosszú idő a magyarság
napról napra folyó vérveszteségének, népi hanyatlásának kora volt.
A középkorvégi Magyarországon négymillió ember élt, körülbelül
ugyanannyi, mint az angol királyságban. A török uralom elomlásakor
pedig már alig találunk kétmillió lelket a Kárpátok régi határai között.3
A vérnek, erőnek és anyagnak a török uralom korában végbement
óriási pusztulása nem volt soha többé visszaállítható.
1

Hóman - Szekfű: Magyar tört. V. 145. - Budapest 1935.
Szilágyi S.: Erdélyország története. Pest 1866. II. 282-6.
3 Szabó István: Pusztuló magyarság, Domanovszky Sándor (szerk.); Magyar
művelődéstörténet, III. Budapest, é. n. 71.
2

A XVII. század embereit leginkább a vallásos problémák érdeklik. A valláskülönbség ebben az időben nagyobb szakadék ember
és ember között, mint a nyelv, rang, vagy akár a vagyon. A katolikus
restaurációs törekvések a XVII. század első felében hatalmas
hullámokat vetnek. A Habsburg-ház szembeszáll a protestantizmussal.
A magyar katolikus restaurációnak kezdete Oláh és Forgách; delelője
Pázmány, aki siralmas állapotból, a végveszélyből menti meg a magyar katolicizmust.4 A XVII. század első felében Pázmány és a jezsuiták felléptével a katolikus restauráció munkája az egész magyar
társadalmat mozgásban és izgatottságban tartja. Ebben a hívő korban
az üdvösség útjairól rengeteget vitatkoznak, és alig van olyan összejövetel, ahol a különböző vallásfelekezetek ne iparkodnának egymást
saját nézeteikről meggyőzni.5
A magyar történelem folyamán a legkülönbözőbb csapások között megjelenik az a gondolat, hogy a nemzet pusztulását a katolikus
hitelvektől való elfordulás okozza. „Régi magyar katolikus emlékek és
a török hadjáratok nyomorúságainak naponkint megújuló friss benyomásai együttvéve adják a Regnum Marianum történetfilozófiáját,
mely katolikus volta mellett a régi határaiba visszavezetett integer
Nagymagyarországot posztulálja koronás királyának és ősi patronájának, magyarok Nagyasszonyának vezetése alatt.""
A XVII. század eseménygazdagsága miatt egyike a legmozgalmasabb, de egyúttal legküzdelmesebb századainknak. „Eseménygazdagság, a szerepetjátszó egyéniségek jellemének csodálatos változatossága és változékonysága, a háttérben nagy tömegeket mozgató
eszmék harca és közben a társadalom világszemléletének észrevétlen
átalakulása jellemzi főként" századunkat.' Török támadás és keresztény védekezés; erdélyi fejedelemség és nyugati magyarság, protestantizmus és katolikus restauráció, uralkodói abszolutisztikus és
nemzeti alkotmányos törekvések voltak azok az ellentétes erőpárok,
4 Pehm József: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök élete és kora, Zalaegerszeg 1934. 372.
5 Hóman - Szekfű, i. m. 124.
6
Uo. 123.
7 Lukinich Imre: A három részre szakított ország, Domanovszky Sándor
(szerk.:), Magyar művelődéstörténet III. Budapest, é. n.

amelyek kitöltötték a XVII. századot. Sorsdöntőleg mégis a török és a
protestantizmus hatott hazánkra.
Ha a történelem fonalát visszafelé gömbölyítjük, látjuk, hogy a
törököt a magyarság egyedül nem lett volna képes kiverni. Kiverte
azonban az a katolikus hadsereg, amelyet XI. Ince pápa toborzott,
amely a Habsburgok vezérlete alatt német, spanyol, olasz harcosok
segítségével küzdött.
Milyen a nemzet sorsa a törökök kiűzése után? Jól bánik-e a
Habsburg-ház Magyarországgal és Erdéllyel? Mindezekre a kérdésekre
megadja a választ az a valóság, hogy a nemzet 1703-ban újra fegyvert
fog az uralkodóház ellen. Szörnyű elpusztítottságában és végső
kimerültségében sem tud megnyugodni a magyarság a császári
önkényuralomban.
A felszabadítást meg nem érdemelt elnyomás követte. „Az
ország alkotmányát I. Lipót tanácsosai megszüntették, majd névleg
helyreállítva valóságban a császári szoldateszka uralkodott az országban."8 A magyarság nagy része tudta, hogy az évszázados fejlődés nyugatra utalja, hogy a császárság által tud belekapcsolódni a
nyugati történelembe. A török felszabadítás után azonban úgy tekintették az országot, mint elfoglalt területet, ahelyett, hogy értük szenvedett szövetségest láttak volna benne. Ezekre az elnyomási kísérletekre
a magyarság felkelésekkel válaszolt, melyek Rákóczi felléptével az
egész országra kiterjedő mozgalommá nőttek. II. Rákóczi Ferenc felkelése nem végződik ugyan győzelemmel, de azért az 1711. évi szatmári béke megvédi a nemzet alkotmányát.
Mi a magyar irodalom helyzete ebben a veszedelmes világban? 9 Képes-e a magyarság a nyugateurópai nemzetek nyomába lépni tudomány és irodalom szempontjából? Az ország legnagyobb részét a török tartja megszállva, a többi részt is egymásután érik a legkülönbözőbb csapások és támadások.
A magyar irodalom még ebben a nehéz történelmi időben is
virágzik. A katolikus restauráció korának vallásos és tudományos
irodalma Pázmány Péter munkásságában klasszikus bevégzettségre

8 Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára: I—II. Szerkesztette
Lukinich Imre, Budapest é. n., Mikes János: Előszó 8.
9 Vö. Ifj. Szinnyei József: Irodalmunk története 1711-1772. Budapest 1876.

jut, Zrínyi nemzeti epikánkat emeli művészi magaslatra. A világias
barokk ízlésnek is akad reprezentánsa Gyöngyösi István személyében.
Az első, amivel a barokk művészet a hozzá közeledőt lenyűgözi, csodálatos termékenysége.
Ez az irodalom elválaszthatatlan
kapcsolatban áll a közéletet mozgató eszmékkel. így elsősorban vallásos és nemzeti problémák foglalkoztatták az embereket.
Az irodalmi érdeklődés előterében az egyházi szónoklatok és
hitviták állnak. A könyveket a papok csak egymásnak írják és a nagyobb tanultságú nemesuraknak. Ezek is csak igen ritka esetben adnak pénzt könyvért, csak az ajándékozott könyvet veszik szívesen. 11
Mindezek ellenére a protestáns lelkipásztoroktól, majd később
termékenység és írói készség dolgában melléjük került katolikus
papoktól, sok hiterősítő és hittérítő könyv indul útnak. Emellett az
egyházi költészet is virágzik mind a két táborban.
A vallásos problémák vizsgálatában azonban már más szempontokat találunk, mint az előző században. A XVII. század vallásos
költészete sokkal mélyebb, szívből jövőbb és melegebb, mint a XVI.
századé volt. A vallásos líra legszebb virágai, azok a költemények,
amelyek a Patrona Hungáriáé alakjának magasztalását mutatják.
A vallásos líra érzelmi elmélyülése abból is látható, hogy az
imádságos és énekes könyvek termése igen m e g g a z d a g s z i k . - ^
Az egyházi költészetben, amely főleg latin nyelvű volt, a morális oktatás az uralkodó elem. Ennek az egyházias barokk művészetnek
költői értékét, a „sententia", az elmélkedő részek finomkodó művészete adja meg. A tárgyi érdekességet is legtöbbször elnyomja a díszítés,
amely mind a stílusban, mind az esemény megjelenítésében is megnyilvánul.-^
Mindezek a „poesis artificialis" ismertető jegyei, amelyből a
XVII. század latin költészetében bőven találunk. A XVII. században
„az újraéledő humanizmus virágzik nálunk i s ^ , mintáit elsősorban a

11
12

v ö . Blazovich Jákó: A nagy szfinx, Budapest 1936. 6l.
Pintér, i. m. III. 47-48.
Alszeghy Zsolt: A tizenhetedik század, Budapest 1935. 201.
Alszeghy, i. m. 94-95.
Vö. Waldapfel Imre: Humanizmus és nemzeti irodalom, I. T. 1933.

szomszédos germán föld latin hajtásaiból vévén. 15 Termése alkalmi
poézis, főképpen epithalamium és epicedium, vagy carmen encomiasticum, dicsérővers. Bocatiusnak, a század elején legünnepeltebb
kassai humanistának versgyűjteményében is ezek a csoportcímek.
A század folyamán nagy számban készülnek latin nyelvű emlékiratok. Ezek között a kéziratok között találunk önéletrajzot, útinaplót, követi feljegyzést, egy-egy eseménynek vagy egy-egy korszaknak
érdekes megvilágítását.
„Adataik és vallomásaik a kor szenvedésének tükrei, a köz- és
magánélet megjelenítései s annak ez ellentétnek megéreztetői, amely a
katolikust és protestánst, de a magyarországi és erdélyi embert is
elválasztották.
A különböző költői művek nyelve általában latin. E kor fő
büszkesége, a latin nyelvű tudományos irodalom.^ Bármely nemzet
fia lépett az egyházi rendbe, az egyetemesség karjaiba került, és részese lett a papok műveltségének, amely a római világbirodalomtól
örökölt latin nyelven beszélt. 19
A felületes szemlélőre ez a latin nyelvű irodalom olyan benyomást gyakorolhat, mintha ez az irodalom távol maradt volna a nemzeti szellemtől. Pedig „a latinnyelvű irodalomban heves magyar érzés
lüktet, mely minden megnyilvánulását a barokk kultúrának magyarra
festi." 20
Ennek a nem magyar nyelvű kultúrának tehát sajátságos „olvasztó ereje" volt, melynek nemzeti jelentőségét nem lehet elég magasra becsülnünk"... „ez hódította meg a nem magyarokat a magyar
szellemnek, a történetnek, az alkotmánynak, a vallás magyaros momentumainak, hogy utóbb a szellem kifejezésmódja is természetes
módon alakuljon át magyarrá, legyen magyarnyelvű."
1=1

Vö. Thienemann Tivadar: A XVI. és XVII. századi irodalmunk német
eredetű művei, ITK 1922-23.
Alszeghy, i. m. 97.
Alszeghy, i. m. 260.
Turóczi-Trostler József: Keresztény Herkules. ITK. 1935.
Bartos Imre: A Hazai latinnyelvű irodalom Bessenyei és Kazinczy korá ban. Székesfehérvár 1932. 4.
20
Hóman-Szekfű, i. m. IV. 413.
21
Uo. 413-14.

A barokk kultúrának az érdeme az, hogy az új telepesek alárendelték magukat a kevésszámú magyarság történet- és államszemléletének. Ennek a kultúrának az érdeme, hogy a magyarság ráébredt
történetének öntudatos, lelkes szemléletére.
A barokknak magyaros szellemi tartalma természetesen kizárja
azt, hogy a magyar nyelv használatának ellensége lett volna; itt egyszerűen olyan jelenséggel állunk szemben, mely nyugati szomszédainknál is látható, de a felvilágosodás hatása alatt akkor már hátrálóban, visszavonulóban volt.
Ezt bizonyítja a világi költészet szép fejlődése is. Zrínyi Miklós
munkássága nyomán a hősi eposz, az idill és az epigramma is
megjelenik irodalmunkban. Az elbeszélő költészet különösen szép
fejlődést mutat. Ha a XVI. század históriás énekeit és széphistóriáit
összehasonlítjuk Gyöngyösi István verses elbeszéléseivel, akkor láthatjuk azt a bámulatos haladást, amelyet a költői nyelv és verselés egy
évszázad leforgása alatt megtett. Nemcsak a nemzeti öntudat erős ebben a században, hanem a magyar nyelv is megkapja az őt megillető
tiszteletet .2 3
Ezt a tényt is tekintetbe véve a hazai latin nyelvű deákságunkat
bajos a magyarnyelvű irodalomtól elválasztva tárgyalni. Voltaképpen a
kisebb horderejű előzményeket figyelmen kívül hagyva csak Bessenyei és Kazinczy korában ver éket a kettő közé a magyar kultúra hiányának tudatosodása és a nyelvkérdés kibontakozása, csak akkor
kezd külön életet a fellendülő magyar- és hanyatló latin nyelvű irodalom. 24
A XVII. század második felében az irodalom Európa-szerte a
barokk ízlésnek hódol. 25 Ez az eszmékben és mozgalmakban rendkívül gazdag korszak a barokk irodalom és művészet kimeríthetetlen
kincsesbányája, amely még sokszor ma is ellenállhatatlan erővel hat
ránk. Az eszmék csodálatos változatossága, az átalakulást jellemző bi-

22

Hóman-Szekfű, i. m. IV. 413.
3 Pintér, i. m. 47.
Bartos Imre, i. m. 31.
Budapesti Szemle, 1893. 76. 398. Riedl Frigyes: A magyar irodalom főirányai.
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zonytalanságok magyarázzák azokat az ellentéteket, amelyeket e korszak megítélésében még ma is találhatunk.

II. KARNER EGYED ÉLETE
A XVII. századi magyarországi események nem tekinthetők
elszigetelt jelenségeknek. Ezt bizonyítja a magyar bencés apátságok
története is. Pusztulás a sorsa a magyar apátságoknak, de ugyanez a
sorsa a nyugati országok legtöbb apátságának i s . A z új fejlődésnek
indult bencés életet nálunk a török tarolta le, a nyugati országok
legtöbbjében pedig a terjeszkedő protestantizmus tette tönkre. A 200300 apátságot és perjelséget számláló angol bencés rend a század
közepén úgyszólván teljesen megsemmisült. De katasztrofálissá vált a
német apátságok helyzete is; különösen az északi területeken.
Bursfeldet az unióval együtt feloszlatták, 1560-ban a régi Hirsauban is
megszűnt a bencés élet. St. Gallen apátja és konventje már 1529-ben
kénytelen volt elhagyni az ősi kolostort.
Pannonhalma élete is a XVII. században nagyon szegényes,
nagyon küzdelmes volt. Pálfy főapát (1639-1647) konventje a nagy
szegénység miatt nem tudott gyarapodni, halálakor is csak 12 tagja
volt a konventnek. Magger Piacid alatt (1647-1667) ugyan volt gyarapodás, de azért még 1711-ben is csak 26 a magyar bencések száma.
A nagyarányúi működés és a további terjeszkedés anyagi előfeltételeit
nem sikerült ebben a században megteremteni. 1683-ban az utolsó
támadásra induló török Pannonhalma várát és kolostorát újra elpusztította, a XVIII. század elején pedig a Rákóczi-féle harcok zaja verte
fel ismételten a szenthegyi békét.
Az egész Európában hatalmas méreteket öltő protestantizmus
pusztító áradatának a trentói egyetemes zsinat vetett gátat. Kezébe
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Lukinich i. m. 7. Vö. Máiyusz Elemér: Magyar renaissance, magyar barokk.
Budapesti Szemle, 1936.; Turóczi-Trostler József: Az ismeretlen tizenhetedik
század: Szent Patrícius purgatoriumáról való história. Magyar Nyelvőr 1933.
Csóka J. Lajos, OSB: Szent Benedek Rendjének története, különös tekintettel Magyarországra. Pannonhalma 1939. 193- Kézirat. - (Megjelent Budapesten, 1969-ben - A szerk.)

vette és megvalósította a reform olyannyira szükségessé vált gondolatát. A zsinat különös gonddal rendelkezett a szerzetesekről is.
Pontosan kidolgozott elvek alapján a század második felében
meg is indul a restauráció, az újjáépítés nagy munkája az egyházi
életnek szinte minden vonalán. így veszi kezdetét a katolikus restauráció és vele együtt a bencés restauráció munkája is. A XVII. század
elején élénk szervezkedés indult meg. A cél az előző század vallásháborúi és török pusztítása következtében anyagilag és erkölcsileg sokat
szenvedett apátságok felélesztése volt. Ezek a törekvések Pannonhalmán is érvényesülnek. A magyar bencés élet nemcsak megindulásában, hanem évszázados fejlődésében is szoros kapcsolatot mutat a
nyugati országok apátságaival, nevezetesen az olasz, francia, német,
de különösen az osztrák kongregációval.
Amint a bencés restauráció nyomán terebélyesedni kezdett
Európaszerte Szent Benedek rendjének majdnem földig levágott törzse, éppen úgy a XVII. század kicsi és szegényes Pannonhalmája fokozatosan nagyobbodott és ékesedett s a romok fölé emelt fakolostorok helyét (Bakonybél, Dömölk) díszes barokk-épületek foglalták el.
Monte Cassino jelmondata - „Succisa virescit" - Pannonhalma sorsát
is kifejezte. A bencések száma erőteljesen meggyarapodott: Sajghó főapát kormányzása végén (1768) már 81 a rendtagok száma.
Pannonhalma e felfelé való emelkedésében fontos szerepet töltött be Karner Egyed főapát (1699-1708). Életét
többféle szempontból vizsgálhatnók: mint szerzetes elöljárót, mint a pannonhalmi
egyházmegye főpásztorát, mint a barokk kor egyik főurát, stb. Mindez
egy gazdag monográfia anyagát képezné. Minket életének csak legfontosabb eseményei érdekelhetnek, elsősorban azok az életadatok,
amelyeket irodalmi munkáiban megtalálunk és amelyek jelentősek
műveinek megértése szempontjából.
Verses gyűjteményében, az „Abbas cum monachis" c. költemén y é b e n ^ mondja el életének rövid áttekintését.
Jómódú bognár családból származott. 1662-ben született Győrött. Gimnáziumi tanulmányainak a bevégzésével a Szent BenedekRendbe lépett. Itt 1680-ban tesz fogadalmat, tizennyolcadik évének
Erdélyi L.: A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend története. IV. Budapest
1906. 120-131.
Unisonum carmen 12-23. Vö. Erdélyi i. m. 120-121.

befejezése után. Ezután azonnal Nagyszombatba küldik, ahol három
évig tanulta Aristotelest, vagyis a bölcseletet.
Annorum post octodecem professi nomen dedi, et statim Aristotelem per annos très excepi, post inter Mártis aciem, ad tuta me recepi, ut
hic ultra proficerem Theologos accessi.
A fölszabadító háború viharai elől biztosabb helyre Salzburgba
vonul vissza, itt halad aztán előre a teológiai tudományokban. A háborús izgalmak lecsillapodása után visszatért Pannonhalmára mint
végzett teológus. Itt pappá szentelték és öt évig működött mint hitszónok Pannonhalmán. Működése szerencsés volt, mert a hívek száma egyre gyarapodott. Ez alatt az idő alatt rengeteg harca volt a sok
eretnekkel. Ezek mint irigy fullánkok vették őt körül, de mindig győzelmes maradt velük szemben. Ezután öt évig a rendi gazdaságok vezetője volt. Ebben a foglalkozásban sok jogi ismeretre volt szükség,
aminek ő ezekben az években állandó tanújelét adta. Már ekkor sokan megjósolták neki az apátságot. Ezután pénztáros és levéltáros lett.
Ügyessége és sok fáradozása mindent megsokszorozott. Megbízták a
levéltár értékes anyagának a nyilvánosságra való hozatalával is. Számára a levéltár nem történeti, hanem jogforrás. Az új apáttól megkapja az engedélyt, hogy továbbra is a főmonostorban maradhasson. Itt
kevesebb veszélynek van kitéve az ember, mint a világban. Boldogan
is él a kolostor falai között. Napjában kétszer is felmegy a szószékre
és különböző nyelven hirdeti az Isten igéjét.
Admissis meis precibus sum tandem exauditus et properans
ingressibus, benigniter adscitus in claustri penetralibus eram semper
gavisus per diem binis vicibus ad catedram admissus.
Egy évig viselte ezt a díszes tisztet. Utána Modorban perjel lett.
Perjelségének harmadik évében meghal az apát. Az apátválasztó gyűlés egyhangúlag a költőt (juvenalist) állítja a Rend élére.
De more factum scrinium, omnes vota dederunt, et voces concordantium me sibipraefecerunt, tunc mepraelati solium conscendere jusserunt, et claves rerum omnium ad manus tradiderunt.
A király, szokás szerint, tüstént megerősíti a választást, tanácsosává teszi, a kamara beiktatja, a hercegprímás bécsi palotájában apáttá
avatja. Mindez két hét alatt megy végbe. Ezután nagy szorgalommal
áttanulmányozza az okleveleket. Sok éjszakai virrasztással a levéltárban lévő 2000 oklevelet újra rendezi.

Bis mille, plures litteras vetustas, et corasas vix aliquibus cognitas
utlegantnectentatas, per tot tarnen vigilias, non solum pariatas sed ordine repositas, habent a me parafas.
Sok elidegenített birtokot visszaszerez a Rendnek. A perköltségeket a vesztesek fizették, így a monostor pénzállománya nem kisebbedett. A jövedelmet, amely az elmúlt években alig tett ki 5000 forintot, 20.000 forintra emelte. Magát a pénzállományt pedig kétszeresére.
Ebbe nincsen beleszámítva a templomra adott 6.000 forint és az épületek javítására fordított 18.000 forint. Az épületek és a szerzetesek
száma megkétszereződött.
Sic muros, atque Monachos erexi duplicatos hos nemo vidit numéros per septingentos annos parietes tam solidos, et omnes fornicatos,
ornatusqu', tam varios non vidit inauratos.
Ily szilárd boltozatokat, ennyi sok aranyos egyházi ruhát hét
évszázada nem látott itt senki. Ezután a költő elmondja azt a nagy
hálátlanságot, amelyet rendtársai részéről tapasztalt. Ennyi érdem után
a testvérek hallgattak mindenféle rágalomra. Hamisan paráznaságról
vádolták. Ez alapon a szerzetesek három hónapig nyomoztak ellene.
Jóllehet semmit sem tudtak igazolni a rágalmakból, de neki még sem
hittek. Ezután fájdalommal eltelve írja le fogságba hurcolását. Végül
királyi rendelet segítségével visszaáll a viszony a főapát és konventje
között.
Ut sapio jam sapiet conventus per hunc actum, et amplius non
faciet, quod mecum nunc est factum, nam scio, quod efficiet decretum
pridem datum, Champatrem non inveniet, a se non veneratum.
Verba quaecumqu', profero, repleta sunt dolore, Nam credo, quod
a Domino sim tactus hoc furore, Sit contra me continuo Deus cum hoc
terrore, Ut sciam, quod vel ideo sim dignus hoc moerore.
Ezután a költő bibliai személyek példájából merít vigasztalást.
Ezechias, Salamon, Dávid, Mózes és József sorsára hivatkozik. Vannak neki is rosszakarói, de bízik az igazságban.
Ez az önéletrajz; bár érdekes adatokat tartalmaz, mégsem gondoljuk elégségesnek és kritikai szempontból teljesen megfelelőnek.
Szükségesnek véljük az önéletrajz kereteit néhány fontosabb és kritikailag megvizsgált adattal kibővíteni.

Gimnáziumi tanulmányait a győri jezsuita gimnáziumban végezte.30 Novíciátusi évét szintén a szorgalom és a kiváló szellemi tehetség jellemzi. 31 Fogadalmát a novíciátusi év után tette le. Gencsy
Egyed főapát (1667-1684) a
filozófiai és teológiai tanulmányok
végzésére 1680-ban a nagyszombati, majd később a salzburgi egyetemre küldte. Nagyszombat ebben az időben a katolikus tudományos
élet európai színvonalon álló központja volt. 33 Tanulmányainak befejezése után mint tanár, hitszónok és mint a levéltár őre működik
Pannonhalmán.
1688-ban Modoron mint hitszónok működik, majd 1691-ben
győri jószágkormányzóvá nevezi ki Rumer Márton főapát (16891693).34 1695-ben Lendvay Piacid főapát (1693-1699)35 engedélyével
Pannonhalmára költözik és itt fejti ki nagyszabású működését főapátja
mellett. Itt jut érvényre a magyar jogban való jártassága, amelyre
főapátjának ebben az időben oly nagy szüksége volt. Magyar és
német nyelven látja el a hitszónoklást; a növendékeknek pedig az
egyházjogot és bölcseletet, utóbb pedig a dogmatikát tanította. 1696ban modori házfőnök lett és érdemei elismeréséül megkapta a dömölki apátságot. Azért továbbra is Modorban maradhatott, felmentették a helybenlakás kötelezettsége a l ó l . 36
Lendvai Piacid főapát halála után a rendtársak bizalma a főapáti méltóságba juttatta. Miskóczy Bernát többek között a következőket mondotta, amikor bemutatta Karnert Bécsben Lipót királynak:
„R. p. Aegydium Karner comprofessum nostrum in spiritualibus et
temporalibus optime meritum pro pâtre pariter et pastore nostro canonice, imo unanimiter e l i g i m u s . " 3 " 7
Vö. Fehér Ipoly: Győr megye és város egyetemes leírása, Budapest 1874.
621.
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36 ph. r. lvt., Fasc. 60. nr. 18.
37 Lancsics Bonifác, OSB: Miscellanea I. 509-

Lipót király élőszóval mindjárt megerősíti az érdemekben kiváló
szerzetest: „Piacet nobis, quod eundem taliter electum praesentare voluerint, nec dubitamus, quin omnia pro suo posse faciet. Nos quoque
gratia una non deerimus, et sicut eundem confirmamus, ita etiam in
votis habemus, ut pro Dei gloria, et emolumento ordinis omnia faciat,
et nobis fidelis permaneat."^^
Az új főapát lelkes beszédben mond köszönetet a királyi jóindulatért és örök hűségét ígéri az uralkodónak: „Quem quidem araorem, et favorem etiam in Consiliariatu mihi benignissime conferendo
exhibendum in omni sorte, vita et morte, pro Deo, et ejus sancta Ecclesia, Domo pariter sacratissima Austriaca in bello et pace, consilio et
prece constantissime promereri c o n t e n d e m . " 3 9
Egy hét múlva a királyi tanácsosságot is elnyeri40; november
11-én pedig Kolonics, bíboros esztergomi érsek, apáttá avatja.
Karner, mint a pannonhalmi egyházmegye főpásztora tevékeny
részt vett a már ekkor erősen megindult katolikus visszahatásban. 42
Ez a katolikus visszahatás Kolonics bíboros felhívására indul meg és
a XVII. század utolsó éveiben útját vágja a protestantizmus terjedés é n e k . K o l o n i c s bíboros felszólítja Karner Egyed főapátot 1700-ban,
hogy „mivel a béke beálltával a katolikus ügy előmozdítására ezen
apostoli királyságban kedvező alkalom kínálkozik, jámbor és
hozzáértő férfiak tanácsa szerint tudassa vele, miképpen lehetne az
országos törvények megsértése nélkül az eretnekséget Magyarországon, különösen pedig a joghatósága alá tartozó és gondjaira bízott
részekben meggyöngíteni, minő alkalmas eszközökkel lehetne a katolikus vallást előmozdítani és régi fényébe lassanként visszaállítani".44
Karner főapát válaszát nem ismerjük, de az eredmény azt
mutatja, hogy segédkezet nyújtott az érseknek, és mint a pannonhalmi
egyházmegye főpásztora az 1681-i országgyűlésen föl nem sorolt
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helyekről eltávolította a protestáns lelkészeket, 4 5 e z pedig teljesen
Kolonics szellemét tükrözi vissza.^
Kegyúri jogokat is gyakorol. Csernátonyi Miklóst, a Thesaurus
Hungaricus, 1710. cím alatt fennmaradt verseskrónika szerzőjét, érdemeit méltányolva kinevezi telki apátnak 1 7 0 0 - b a n . N a g y szorgalommal fejleszti a pannonhalmi főiskolát. Idegenből hív tanárokat,
akik buzgón készítik elő a főmonostor növendékeit jövendő hivatásukra. Már elődei alatt a rövid békeévekben ismét megnyílhatott a
pannonhalmi főiskola, és hogy ebben Karner Egyed alatt a teológia
kellő ápolásban részesült, kitűnik a növendékek által Wengl Alfonz
tanár elnöklete alatt megvitatott teológiai tételekből, melyeket a könyvtár kéziratai között máig is őriznek.Nagyszabású építkezési munkálatok folynak az egész főmonostorban.
Jobbágyaival szemben megértő és őket támogató főúr. 1701. januárjában Lipót király elrendelte, hogy a töröktől felszabadított területen minden újonnan megszállott helység három évig tartó szabadságot nyerjen. Komárom vármegye azonban a rendelet ellenére katonai
karhatalommal szedi be tárkányi lakosaitól az összes adókat, amiért a
király Karner kérésére, meghagyja a vármegyének, hogy kárpótolja a
jobbágyokat a törvénytelen károkért. 4 9
1701. november 9-én fényes külsőségek között ülték meg Pannonhalma hétszázéves fennállásának évfordulóját. Ebből az alkalomból megfesttette az addig uralkodott összes apátok és főapátok képeit.
Hasonlóképpen gazdag anyagból érmeket csináltatott erre a nevezetes
jubileumra.50
De a kuruc-labanc mozgalmak, hadakozások feldúlták a kolostor nyugalmát, a rendi fejlődés és átalakulás munkáját megakadályozták. 5 1 A Rákóczi-felkeléssel kapcsolatban bizonytalan helyzetbe
45
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került Pannonhalma. „Az a sok rossz híreket nézve talán meg sem
maradhatunk Szentmártonban, hanem el kell oszlani,"52 írja Csernyátonyi 1703 végén.
Nem sokáig élvezte a főmonostor a belső békességet sem. Megzavarta azt a főapát és konventje között kitört - , a már önéletrajzban
említett viszálykodás. Ezt a ma már rendkívül érdekesnek látszó eseményt egyedül a történelmi háttér teszi valamennyire érthetővé.
A rendtársak többsége kuruc-párti, a főapát megingathatatlanul a császár-pártiak oldalán áll. A szomorú magyar sors tükröződik a kuruclabanc harcokban is, amikor mindkét oldalon igazi hazafias magyarokat találunk, csak különböznek eszközeik céljuk megvalósítására.
Karner is igaz magyarnak vallja magát költeményeiben. Könyörög Magyarország Patronájához, mint nagy kortársa Lancsics Bonifác (16741737) bencés költő is, aki sokat szenvedett nemzete zokogó keservének, nagy Védőasszonya iránt érzett aggódó reményének az egyik
legszebb magyar Mária-énekben, a „Boldogasszony anyánk"-ban ad
megkapó k i f e j e z é s t . 53 Karner költészetében is az egységes hitnek a
katasztrófája a nemzeti egység katasztrófáját is j e l e n t i .
Pannonhalmát szinte egyik nap a kuruc, másik nap a labanc
tartja megszállva. Ezek között a különböző irányú törekvések között a
belső élet könnyen lehanyatlik és pillanatnyilag törés áll be a szépen
nekiindult fejlődésben. Az elöljáró és az alattvalók közötti viszony
ilyen nagyfokú megromlását azonban kimenteni nem lehet. Igaz,
hogy az örökös rettegéssel járó háborús világ nem kedvez a szerzetes
életnek, lehetetlenné válik a kolostori fegyelem és a csendes munkálkodás. A lelki béke elszáll falai közül, s a mindennapi létért folytatott küzdelem megbont minden rendet a főmonostorban,55 de ezek
a körülmények mégsem mentik fel a szerzeteseket főapátjuk bebörtönözése alól. Szent Benedek Regulájában is úgy kívánja, hogy a
szerzetesek apátjukban Krisztus helyettesét lássák: „Christi enim agere
vices in monasterio c r e d i t u r . " 5 6 _ Viszont az elöljárónak tettekkel kell
52
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nevének megfelelnie: „nomen majoris factis i m p l e r e " . 5 7 a szerzetes
szellem pillanatnyi mély lehanyatlásával tudjuk csak igazán megérteni
a főapát és szerzetesei között kitört nagy viszálykodást. Jellemző ezekre a nehéz állapotokra Szabó Ágoston növendék írása: „Ausim dicere,
quod a 700 annis nullus est S. M. Pannoniae professus, tanta cum
difficultate Philosophiam ac St. Theologiam calamo exceperit, cum
quanta ego!" 58
Rövid időn belül azonban kibékül a konvent főapátjával. Ezt
bizonyítja a főapát egyik legengesztelhetetlenebb ellenfelének, Laurencsics Anzelmnek levele is. „Salzburgban és Rómában is értesültem,
hogy Egyed főapátot visszahelyezték régi jogaiba és békés megállapodás jött létre a konvent és a főapát k ö z ö t t . "
A XVIII. század első évtizedében, II. Rákóczi Ferenc felkelése
alatt és a több évig tartó harcok közepette nagyon nehéz és kétséges
volt a főapátság helyzete. Karner főapát letette a hűségesküt a királynak és mindvégig hűen kitartott a császár mellett. A konventnek a kurucok mellett való kiállását legjobban jellemzi Vak Bottyán tábornoknak Bercsényihez intézett írása a pannonhalmi konventről: „confoederált igaz hűségüket száma nélkül cselekedetekkel contestálták az
ország hadaihoz; s majd - mondhatom - in casu neccessitatis vármegye is annyit nem praestált, mint azon konvent maga akarattya szerént, melyért speciális reflexióval tartozik a Nemes Ország". ^0
Karner Egyed a háború okozta sok csapás mellett is a Rend
anyagi és pénzgazdálkodását nemcsak kiválóan intézte, hanem nagy
fokban növelte is. Sokat fáradozott; Pannonhalma ötvenöt apátja között alig találunk ötöt, aki annyit alkotott volna, mint Karner, mondja
Lancsics Bonifác: „Multa túlit, fecitque parens, sudavit et alsit. Licet
enim plerosque annos sui Regiminis podagricus egerit, tamen inter
No. 55. Archi-Abbates S. Martini vix No. 5. numeraveris, qui pro circumstantia temporis, tanta Tricolli Ungariae procurassent, uti hic
unus:" 61
57 uo.
58 Haasz Amand Kéziratai 756.
59 ph. r. Ivt. Fasc. 79. nr. 6., nr. 2.
Archívum Rákóczianum, IX. 362., 483. Vö. Erdélyi: i. m. 129.
A „Tricollum Ungariae" a pannonhalmi hármas dombot, azaz magát Pannonhalmát jelenti: „Belaque rex Nostrum Montem memorando Tricollem Sup-

Munka alól sohasem vonta ki magát kínzó köszvénye ellenére
sem. A köszvény már régóta kínozta és kemény munkássága ezt a
bajt állandóan súlyosbította. így történt váratlanul, férfierejének teljében, éppen a reá vonatkozó fontos ügyek miatt, az 1708. évi pozsonyi országgyűlésen a halála. 1708. április 13-án halt meg. Pozsonyban
temették el az országos előkelőségek jelenlétében a Szent Márton káptalan-egyház sírboltjában. Sírfelirata: Siste transiens et considéra scriptum. Positum die 15. menses Januarii Posonii.
Karner et Aegidius sunt nomina Praesulis hujus,
Qui jacet in fossa hac, Praesul amatus erat,
Sancti Martini de Jaurino vocitati
Pannoniae Montis: nunc jacet in tumulis.
Obiit Posonii sub Dieta Regni 13. Április,
Proinde Requiescat in pace, Amen.
Sic petit ac posuit monachus Bonifacius ipsius
Subditus in Sancto Vertice Pannonio.
Ut quisquis transis Requiem die die, ac memor esto
Praesulis Aegydii, quem tenet aula Dei.^2
A felsorolt adatok érdekes egyéniségre vetnek világot. Mint korának sok embere, ő is sajátos lelki alkat és érdekes jellemvonások viselője. Határozott és következetes a felismert igazság rendületlen követésében, istenadta képességének a szerzetesi hivatás céljaira való
felhasználásában: buzgó a nehéz és fáradságos lelkipásztori munkakörben éppúgy, mint a kolostori élet mindennapi léleknemesítő munkájában.
Az élet kézzelfogható javait, a földi vagyont is becsüli, de nem
önmagáért, hanem hogy bőkezűségének hódoljon, hazafiúi vagy embertársi kötelességeinek eleget tegyen. Vidám és kedélyes természet,
de nem minden körben egyformán kedvelt és tűrt egyéniség. Szenvedélyes, lobbanékony természet, nem tudta mindenkor kellőképpen
fékezni magát. Hevessége volt bizonyos mértékben az oka annak is,
hogy rendtársaival annyira ellentétbe került. Ugyanaz a könnyen fellobbanó temperamentum vitte bele abba a sajnálatos helyzetbe, hogy
megverte egyik szerzetesét. Volt sok nehézsége mint főapátnak is. Sok
ra inquit veram stat m o d o Pannoniam." Karner: „Keve rexit Pannonis oras"
költeményéből. - Lancsics: i. m. 498.
Lancsics: i. m. 499-

ellensége volt, de voltak jó emberei is, akik becsülték és tisztelték érdemeiért.
Kétségtelen, hogy voltak hibái: de ezeket itt-ott nagyítják, kiszínezik: kétségtelen értékeit pedig elhallgatják. Emlékével szemben érvényesült a történelemben, irodalomban a mostohaság, némaság. Karnert feltétlen dinasztikus érzés jellemzi a közéletben és magánéletben
egyaránt. Királyhű, dinasztiahű. De igazi karakán magyar is. Pázmány
Péter írta Turzó György nádornak, de Karner Egyedre is áll: „Én is
szinte olyan magyarnak tartom magamat, mint bárki m á s . P e h m
József a következőképpen jellemzi a XVIII. század nagy veszprémi
püspökét, Padányi Biró Mártont: „Ugyanazt látta és tisztelte a Habsburg-dinasztiában, mint Pázmány. Egyébként volt Biróban elegendő
belső adottság is arra, hogy ragaszkodjék az uralkodóházhoz. De
azért még ebből a felfogásból sem következik az, hogy mindaz, ami
Bécsből jő, helyeselje. Aulikus, de kemény magyar természet. A négyszáz év magyar földön kitermelte azokat az egyéniségeket, akik az
ennyire ellentétes jellemvonásokat is összhangba tudták magukban
hozni."
Ezek a sorok jellemzik legjobban Karner Egyed dinasztikus
érzését is.
Karner tevékenységének mezeje szinte beláthatatlan. Országgyűlések, vármegyék, városok és falvak hirdetik tevékenységét. Kormányozta rendjét és egyházmegyéjét, irodalommal foglalkozik, levelezésre, utazásra, vendégbarátságra is jut ideje.
Irodalmi munkássága a katolikus restauráció irodalmi munkásságához tartozik. Célja: az egyház megújítása az emberekben, régi hatalmának visszaszerzése. Terjedelmes irodalmi tevékenysége előtt elismeréssel kell megállnunk. A kuruc korszak után mindenki vigasztalást
kíván és remél: ennek felépítménye a nyugalom és csendesség.
A szegény elfáradt magyarság pacifizmusa ez. A consolatio és pax
sűrűn váltogatják egymást. 65
Ez a béke és nyugalom sugárzik Karner Egyed verseiből is felénk. Ez nem is csodálatos, ha Karner bencés mivoltára gondolunk
Szent Benedek „schola Dominici servitii"-jében a cél Isten keresése
63 Fraknói: Pázmány Péter és kora, Pest 1869. I. 219.
Pehm József: Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és kora. Zala egerszeg, 1934. 273.
6^ Pehm: i. m. 326.

szent szeretet által. A lélek az evangélium vezetése mellett csendben
és egyszerűségben járja az igazság útját. A bencés kolostorok éppen
állhatatosságuk és nyugalmat adó szellemük miatt éreztették jótékony
hatásukat minden korban.
Habár a XVII. század Pannonhalmája - mint a többi külföldi
bencés kolostorok - megérezte a mostoha idők járását, de azért itt
mégis honolt a lelkek mélyén a természetfeletti nyugalom és az igazi
hazaszeretet szelleme, amely kettőt éppen a bencés szellem olvasztja
össze csodálatos harmóniában:
„Römische Klarheit und Kraft hat sich im Benediktinertum mit
dem höchsten Idealismus christlicher Gottessehnsucht verbunden.
Diese Romanita dello spirito - wie man heute in der Heimat eines Benedikt und eines Gregor sagen würde - kannte keine nationale Engheit: Sankt Benedikt liebte die Gothen. Seine Mönchsgemeinden aber
waren selbständige Familien und durch kein zentralisierendes Band
verknüpft. So wuchsen sie im neuen Lande ein, verjüngten sich mit
der Jugend des unwohnenden Volkes und nahmen das Schönste und
Beste der neuen Heimat in sich auf. Die reifsten und dauerhaftesten
Ergebnisse abendländlischer Kulturgemeinschaft, die der römischen
Kirchenleitung zu ihrer inneren übernationalem Aszetensinn getragen
und beschwingt war. Dem Dienste Gottes geweichte Mönchsgemeinden solcher Art waren sonderlich geeignet, die Kenntnis und Verehrung des wahren Gottes in Ländern einzupflanzen, denen das Licht
Christi noch nicht aufgegangen war.
Karner Egyed főapátsága alatt egy ízben nagy törést vagyunk
kénytelenek megállapítani az akkori szerzetes szellemben. Ez azonban nem akadályozta meg a már megindult fejlődést. Karner főapátsága alatt is - habár nehéz és zűrzavaros viszonyok között élt
Pannonhalma - megkétszereződött szerzetes-lakóinak száma. Ez is
örvendetes eredmény, habár középkori bencés nagyság arányaival
szemben szerénynek is látszik. A lényeg azonban az, hogy volt otthona ekkor is hazánkban a bencés szellemnek, mely, ha szerényebb
eszközök birtokában is, de az ősi nemes hagyományokat igyekezett
képviselni és szolgálni.
Lumen caecis. Festschrift zum silbernen Abts-Jubiläum des hochwürdigsten Herrn Dr. Norbert Weber, OSB - Erzabtes von St. Ottilien, ebben: P.
Laurenz Pilger: Benediktinertum und Mission, 32.

III. A KÖLTEMÉNYEK ELEMZÉSE
UNISONUM CARMEN
A pannonhalmi kézirattárban maradt ránk Karner Egyed pannonhalmi főapát latin nyelvű költeményeinek gyűjteménye. A fedőlapok 22 x 16 cm-esek. Pergamen kötésű, lemeztábla kötésük van.
A kézirat jelenleg is a Pannonhalmi Szent Benedek Rend Központi
Főkönyvtárának a tulajdona. A költemények mostani kötetbe való leírásának idejét 1707 és 1720 közé tesszük a benne található keltezések
alapján. Összesen 4707 distichont találunk - számításunk szerint - e
terjedelmes gyűjteményben. Az indexen kívül 374 számozott lapja van
a hatalmas kézírásos kötetnek. Ezek közül azonban nyolc lap teljesen
üres. Címe: (nyomtatott betűket utánzó kézírással): Unisonum Carmen,
(pro) Zoilis undique stramen (Ut) Cuivis Flamen (Sic) Deus addat
Amen. (Per) Illustrissimum, ac Reverendissimum D. D. Aegidium
Carner, (S. Martini, Sacri Montis Pannoniae) O. S. Benedicti ArchiAbbatem in Hungaria. (Ordinis Eiusdem Summum ac Perpetuum
Praesidem) S. C. R. M. Consiliarium, etc. etc. (Alphabeto ElegiacoLeontico (Ornatum, factum, collatum, rectificatum) Omnibus aptaftim,
cum ratione datum.) Anno Dni M. D. C. C. VII. - 4. r. A költeménynek
nem sajátkezű írásai Karner Egyednek. Másolók készítették, mégpedig
Karner halála után - legalább is javarészben - , ezt mutatják az egyes
lapokon található keltezések. ^ A kéziratkötetben összesen 11
különböző kézírást t a l á l u n k . A költeménynek főbb tartalmi részei a
következők:

a 32. lap bal alsó sarkában: Jaurini, 19. Julij, 1708., a 248. lap bal alsó
sarkában: Jaurini, l6. Martij, 1709-, a 324. lap bal alsó sarkában kétszer is
megtalálható e beírás: 1709. 12. April. Jaurini, a 325. lap jobb alsó sarkában
pedig a másoló nevével együtt találjuk a következő keltezést: Ao. 1720. Copiatore R. F. Augustino Letsch. O. S. B.
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Egy kéz írta a következő lapokat: 1-44., 58-120., 151-160., 192-198., 237256., 317-322., a különböző kézírásokat pedig a 45-57., 121-130., 131-151.,
161-185., és 284-316., 189-192., 199-211., és 225-237., 217-224., 257-280.,
281-283-, 325-374., lapokon találunk.

Abbas cum monachis
(1-26.1.)
A költemény elején a jó elöljárók tulajdonságait sorolja fel. Ne
legyen túlságosan pompaszerető, óvatos, vagy régi szokásokban
meggyökerezett. Nem szabad sokszor elmennie hazulról:
„Non nimium lautum, cautum, non invetaratum;
prodest praelatum non nimis esse vagum."
Akikre a lelkek gondozása van bízva, azok okosan tartoznak
élni. Nem szabad egy percre sem meginognia, mert akkor vele együtt
pusztul a nép is. Az apátoknak aktív embereknek kell lenniük, mert
így használnak az embereknek. Ne a hideg magatartás jellemezze
őket, hanem a szelídség legyen a díszük. Legyen nagylelkű a porbasújtottakkal szemben. A hibák ostorozásában legyen lassú, de a
tisztelet megadásában gyors. Az apát gondolja meg, hogy Krisztus halálával megváltott embereket vett gondozásába és hogy szerzeteseiről
az Istennek számadással tartozik. Ebből a szent félelemből kell származnia minden tiszteletnek alattvalóival szemben:
„Suscipiant animas, sed Chisti morte redemptas,
conserventqu' datas Relligione sacras.
Cogitet ut mors praelatus in omnibus horis;
Quod sit danda Deo de Monachis ratio.
Si timor abscedit veneratio tota recedit:
Debet adesse timor, vei perit omnis honor."
Az apátnak kötelessége az alattvalók különböző természetének
szolgálni. Egyeseket keményen intsen, másokkal szemben szelídséget
alkalmazzon. Őrizze meg kolostorát a nagy túlzásoktól. Amilyen az
apát, olyanok lesznek a szerzetesek is. A rossz tettek többet ártanak,
mint használnak a legékesebb szavak. Az étkezésben a Regula szabályaihoz alkalmazkodjanak. A kolostor javaival mértékletesen éljen.
Gondolja meg, hogy nem Dominusnak, hanem Domnusnak hívják.
A szolgának a tisztségét vállalta magára:
„Non Dominus liber, sed sic velut ipse Minister;
Praesulis officium juge Ministerium."

Az apátnak szükséges, hogy egyszer keményebb szavakat használjon, máskor pedig atyai jóságos indulatot mutasson. A szelídeket
és béketűrőket jó szóval buzdítsa a jóban való előrehaladásban. Az
apátnak vigyáznia kell, hogy túlságosan ne foglalkozzék anyagiakkal.
Nem a sok pénz adja a dicsőséget, hanem a jó erkölcsök gazdagsága.
Minden jóravaló törekvés elnyeri az égben a maga jutalmát. Még
egyszer inti az apátokat, hogy kegyes szívűek legyenek és bűn nélkül
éljenek. Mindig igazat mondjanak és ígéreteiket teljesítsék:
„Sit pia corda gerens Abbas, sine crimine vivens,
Semper sacra colens, jussa Deiqu1 loquens.1
Nunquam falsa loqui, nunquam promissa morari
Hae sunt abbatis munia magna satis."
Ezután a szerzetesek különböző fajairól beszél. A két legnagyobb csoportba tartoznak a szemlélődök és a tevékeny szerzetes
rendek. A két fajta szerzetes rend meghatározását a következőképpen
adja:
„Quisnam sit monachus? vei quis sit Relligiosus?
Dico tibi brevibus sim licet exiguus.
Victibus exiguis, viventes ut morituri,
Contemplativi semper erant monachi.
Qui sunt activi, sunt omnes Relligiosi,
Sunt et mendici, Relligione pii."
A bencések olvasztják össze a szemlélődést és a tevékenységet:
„Contemplativi, factivi Relligiosi
Sunt Benedictini, sicut ego didici."
Ezután a különböző szerzetes rendek főbb tulajdonságairól beszél, majd az igazi szerzetes alaptulajdonságait foglalja össze. Nem
illik a szerzeteshez, hogy sokat járkáljon a világban; inkább őrizze a
monostor klauzúráját. Kockajáték, sem a labdázás nem illik a szerzetesekhez. Az igazi szerzetesek állandó imádsággal tisztogatják magukat. Sírva is tudnak örülni, szűkölködésükben is meg tudnak vigasztalódni. Állandóan Isten jelenlétében járnak. Pénzt nem óhajtanak
maguknak szerezni. A világot iparkodnak megvetni, a monostort pedig annál jobban szeretni. Amint a hal elpusztul, ha kiveszik a vízből,
éppen úgy a halál leselkedik a szerzetesre a kolostoron kívül:

„Sed sicut piscis moritur, qui stat sine limphis,
Sic extra claustrum mors agitat monachum."
Végül elmondja a költő életének egyik szomorú eseményét, mikor szerzetesei fellázadtak ellene. Befejezésül pedig főbb életrajzi
adatait tárja elénk, ezeket azonban „Karner Egyed élete" c. fejezetben
már részletesen tárgyaltuk.
A következő fejtegetés a világi hatalom levegőjét vizsgálja:
Aulae quae prompta ministris
(26-32.1.)
Akik a királyok udvaraiban vannak, szerencsétlen emberek.
Amily gyorsan naggyá lesznek, oly gyorsan ismét semmivé lehetnek.
Hatalmasok udvarában meg kell tanulni bókolni, dicsérni uruk szándékát. Az aulikus embernek olyannak kell lennie mint a nádnak. A királyi kegy nem örök dolog. Más nagy uraké sem. Nem lehet bízni teljesen a derült égben sem. Hasonlóképpen a nagy urak felénk forduló
jókedvében sem.
„Gratia Regalis, non est res perpetualis,
Gratia Magnatum nescit habere statum.
Nec laeto Domino, nec caelo crede sereno.
Festine mutant, se sua dum variant."
Igaz, hogy ilyen rút „ministerium" tönkre is teszi az „impériumot". Kincs és pénz megváltoztatják a hatalmasok érzületét. Akinek
sok a pénze az aulikusok között, az emelkedik is:
„Munus et argentum pervertunt corda potentum;"
Itt nem lehet hinni a szavaknak, mert csak játszanak velük. Ki
nem sérti meg itt az erkölcsöt, ki akarja itt megmondani az igazat? Aki
az igazság mellett tanúskodik, az nem tetszik „a Néróknak". A hízelgők különböző vádaknak lesznek szerzői és örülnek, ha igaz embert
megsemmisíthetnek.
„Blandus adulator varii fit eriminis auctor;
Nam gaudet sanctos perdere saepe viros."

Sohase legyünk hízelgők, hanem igazat szólók; még akkor se
mondjunk hamisat, ha nagyon szorult helyzetben vagyunk. Az igaz
ember megőrzi magát az ég számára. Az erény a halál után is él. Ha
tudjuk, hogy mekkora az örök élet dicsősége, akkor Istenért kell akarnunk mindig az igazat mondani. Dissimulálni és simulálni csak akkor
szabad, ha olyan esetünk van, amikor jobbat semmiképpen sem cselekedhetünk. Ezért ez helyesebb, ha nem mi szolgáljuk az időt, hanem mi alakítjuk a körülményeket. Semmi sem rosszabb, ártalmasabb
a királyok és más nagyságok udvaraiban, mint az igazságtalanság.
Ezen alapszik, vagy ezen bukik meg az erős alapokon álló is. Sajnos,
napjainkat az arany igazgatja, mint ezelőtt. Örülne a költő, ha neki
ezzel az „aulikus nemzetséggel" minél kevesebb dolga lenne.
Mert mikor ők adnak, akkor nagyon takarékoskodnak, de amikor kérnek, nagyon is pazarlók. A költő bocsánatot kér; kér és reméli,
hogy megkapja, mert a Szentírás a megbocsájtást hirdeti. De úgy látszik, hogy a forrás közelében levő fa gazdagabb, hatalmasabb, úgy
az aulában levő emberek is gyorsan meggazdagodnak. Csakhogy akit
a kegy magasra emel, a düh gyakran el is temeti.
„Quem favor extollit saepe furor sepelit."
Az aulistát egy szó emeli magasba, de egy szó le is rombolja,
olyan lesz, mint azelőtt volt. Sok lépcsőn a magasba hág, de könnyen
le is szállítják onnan. Aki nincsen az aulában, annak csak a csontok
maradnak hús nélkül. De nem kell sajnálni az aulától távollévőt, mert
a nagyságok gyakran rántják végpusztulásba szolgáikat. Az aula irányítói gyakran változtatják szokásaikat. Akik az erényeket kedvelik, kerülik a királyokat és az aulákat.
„Parens virtuti nescit modo Regibus uti,
aulam vitabit, qui probus esse cupit."
Az erény és a nagyhatalom csak a maguk módján felelnek meg
a lelkeknek. Ha megfelelő jutalmat adna az aula az érdemekért, el végzett munkáért, akkor jó lenne. De az aula az ismert papírleiratokat
adja nekünk, amiben nincsen lélek és semmi örömünk.
„Aula dedit nobis rescripta notata papyris,
Et sine corde manus, unde nec ulla salus.
Eleyson Monachis, sed Kyrie psallitur aulis,
Hic tenor est aulis, ille tenor Monachis."

Az aulikusok csak olyanok, mint a hirtelen támadt tüzek; téved
az, aki biztosnak gondolja ezt az utat. Ha nagyon közel vagy e tűzhöz, akkor világítasz, de megemészt téged e rossz tűz; ha távol leszel
tőle, akkor borzasztóan fázni fogsz. Legjobb messze távol lenni a
nagy nevektől... „longe nomina magna fuge". Aki naggyá akar lenni,
az a császárok kertjéhez közel jól érzi magát, ellenben aki szereti a kicsinységet, az nem óhajtja ezt. Elvesztette az a helyes ítélőképességét,
aki teljes lélekkel aulikus akar lenni. Az aulista mindig csak képzelt
kegyben él. Az aula sok gondot okoz, tehát ha életeddel törődsz, ha
nyugalmat akarsz magadnak, kerüld. Ellensége a jónak és az igaznak.
A legrosszabb csalárdságot szereti. A szelek szárnyán emel a magasba, vagy érdemtelen férfiakat jutalmaz. Az erényt csak szimulálja, a
bűnöknek - amelyből nagyon sok van - hamis neveket ad. Boldognak mondom azokat, kik, miután tisztességesen meggazdagodtak,
megvetik az aulát és nem kérnek több javakat. Az aula közönséges
profán szavaknak a legalkalmasabb hely, az erényt megveti, a bűnt
megtartja. Az aula üressé és Isten nélkülivé teszi a lelket. Aki mindent
éberen csinál, holnap megtudja, hogy tulajdonképpen annyi, mint egy
semmi. Ugyanis a kedves és hálás szavakért ő csak üres szavakat kap.
„Ah! venit ex aulA, quod fiat tibi mobilis aurA
Vi, res pro fructU, tollit abique manU.
Lex fit in aula exuL, lex aulae impingitur ut niL,
Aula etenim in causA, vult sibi cuncta bonA."
Ebben a befejező mesterkélt versidomban az előbbiekhez hasonlóan kemény szavakkal írja le az aula kapzsiságát.

Est et Amicus Amor
(33-46.1.)

A barátság jó, mert nem tud ám az élni, akit senki sem szeret.
A királyból koldus lesz, ha senki sem szereti. Szerencsétlenek, akik ezt
nélkülözik. Nincs jobb orvos, mint a hű barát, mindenki rászorul erre,
senki sem elegendő magának.
„Rex fit mendicus, quem nullus amabit amicus,
Est miser omnis homo, qui caret hoc medio,

Non est nunc medicus melior, quam fidus amicus,
Quisquis eget charis; nam sibi nemo satis."
Olyan barátunk legyen, aki minket és nem pénzünket szereti. Jó
sorsban sok barátunk van, de egy sem lesz, ha szerencsénk elpártolt
tőlünk.
„Tempore felici multi numerantur amici,
Si fortuna perit, nullus amicus erit."
Amikor súlyosan gyötrődünk, akkor ismerjük meg, hogy ki az
igazi barátunk. A barátság gyümölcse a szomorúság idején nyilvánul
meg.
„Dum tribulor gravius, tunc nosco quis sit amicus,
Faictus amicitiae tempore tristitiae."
Akit szeretünk, annak jót tanácsolunk, mert amit a szeretet tanácsol, azt mindig szívből csináljuk. De csalatkozhatik azért az, aki
sok barátjában szerfelett hisz; a szív lehet hamis is. A jóbarátok veszekednek, de egymásközt ki is békülnek, az a harag tüstént elmúlik,
amelyet a jóbarátok okoznak egymásnak.
„Chari rixantur, per se' quoq; pacificantur,
Ira perit subito, quam dat amicus homo."
Amilyen az aranynak a tűz, olyan a megpróbáltatás az igaznak.
Ez által állja a próbát a hűség. Van olyan barát is, aki csak addig őrzi
meg a barátságot, míg lakomára hívjuk. Ezért nagyon óvatosan válaszszuk meg barátunkat. A barátunk legyen a másik énünk, akit már sokszor kipróbáltunk, de akinél aztán semmi kedvesebb sincs számunkra.
„Alter ego est verus, multumq; probatur amicus,
quo nihil Gutq', decet:) dulcius esse sólet."
Találunk sok barátot, ha jól megy a dolgunk, de ha vagyonunk
elmegy, akkor távozik a hűség is.
„Invenies multos si res tibi floret amicus,
Si pereat tibi res, tunc fugit ipsa fides."

Amit magadnak akarsz, azt akard másnak is. Légy jóbarát, nehogy kár származzon abból, aminek jobbra kellene szolgálni. Nem
kell elhagynunk a barátunkat akkor sem, ha rosszat követett el, mert
ha egyszer igazán tiszteltük, akkor nem volt rossz. Hogyan kell szeretnünk felebarátainkat? Először Istent kell teljes lélekből szeretni és tisztelni. Ez a vallás munkája, ez a hit célja. Először mindig az istenséget
kell szeretni, a testvért csak utána. Aki ez ellen cselekszik, az helytelenül cselekszik. Istennek jár az első szeretet, és csak megfelelő szeretet
a barátnak. Ezt tanítják a próféták, és ezt parancsolja az Ószövetség
is. Ezt követeli tőlünk Isten is:
„Tu venerare Deum post hunc venerare propinquum,
Hoc semper solus postulat ipse Deus."
Úgy kell azonban szeretni barátainkat, hogy idegeneket sem
vessünk meg, és így Istent teljes lélekkel tudjuk magasztalni. Amit
magunknak kívánunk, azt tegyük az embereknek is.
„Dilige sic proprios, ut non spernas alienos,
Et grates toto pectore psalle Deo.
Quod sibi quis fieri non vult, non inferat ulli,
Hoc facias homini, quod cupis ipse tibi."
Ilyenből származik az igazi baráti szeretet és egymásért való lelkesedés. Ez a szeretet ugyanis mindig kész a segítségre és rosszat
nem csinál. Ne dicsérjük túlságosan barátunkat, az idő majd megmutatja, mennyire volt jóbarátunk. Nem igazi barát, aki egyszer meleg,
majd hirtelen hideg lesz, az igazi barát mindig meleg, a hamis barát
pedig hideg. Az igazi barát mindig segít barátján; ez egyik ismertető
jegye az igazi barátnak:
„Tempore felici non cognoscuntur amici,
Qui sua solus habet, vix aliéna petet."
Egy régi kard és kipróbált, hű barát a maga idején szerfelett so kat ér. A mostani időkben mindenkinek vannak barátai, de sokszor
csak annak mondják magukat. Mert igaz, hogy semmi sem hasznosabb egy hű barátnál, de éppenolyan veszedelmes az ellenkezője.
Mert a sánta és a vak nem köthetnek barátságot úgy, hogy a vak a
sánta vállára ül, és a vak irányítja szemével a sántát, éppenígy nagy
károk származhatnak a rossz barátságokból is. Itt írja le Castor és Pollux, Orestes és Pylades példáját. Az erős lelkű ember hű barát, míg a

gyenge lelkű nagyon ingatag lehet. Ezért egyedül a szavakban nem
hisz az okos ember, mert mindenki hajlandó a csalárdságra, ezért
egyedül a fenséges Isten legyen a mi igazi barátunk, mert csak egyedül benne nincsen tökéletlenség.
„Quicum formicA, querit sibi commoda cunctA,
talis nec tenueM, praestat amicus opeM,
Dantur et aestivl, qui non dicantur amicl,
si bene fit sunt hiC, quos tibi non benediC,
Sicut hirundo gelU nolunt, veniunt at in aestU,
est ad cunctas reS, inspicienda fideS.
A falsa linguA caveas latet anguis in illA,
Mentitur veruM falsus amicus heruM.
In pompa verbl laus non consistit amicl
Cor tenet hue illuC falsus amicus adhuC
Unus ni affectU vult uno vivere sensU
Si talis fueriS verus amicus eriS."
Ebben a két mesterkélt versmértékben szintén kifejti az igazi
barát arcát. Vannak olyanok mint a hangyák, akik minden hasznosat
csak maguknak akarnak összegyűjteni; vannak olyanok, mint a
fecskék, akik csak nyáron jönnek ide, vagyis csak akkor jóbarátok,
amikor jól megy minden. Óvakodni kell a csalárd nyelvtől, mert kígyó
rejtőzik abban; az igazi barát szavaiban nincsen dicséret, teljesen
együtt él barátjával. Ezeket a sorokat azon hű barátoknak ajánlja a
költő, akik meg akarják tudni, hogy ki az igazi barát, vagy ki lesz
azzá. - Két dolog nem férhet meg együtt: a világ hiú szeretete és Isten
igaz szeretete. Ezt is tekintetbe kell venni, mert e nélkül nincs helyes
szeretet: „Quo sine nil faciès, nec bene amare potes." Az igazi
szeretetnek sohasem szabad megvetni a szerencsétlen barátot, csak ez
a szeretet kevesekben van meg, mert legtöbbet az esztelen düh
irányít. Mindenki, aki szeret, szenved és másokat szolgál. Ha vannak
is keserű pillanatok,
„Semper post noctes nascitur alma dies."
A költő ezután a szeretet fogalmát fejtegeti, és élesen megkülönbözteti a baráti szeretetet az érzékies szerelemtől.

Magnus in Arte valor
(46-54.1.)
Különbség van az „ars" és a ratio között:
„Ars est in factis, sicut prudentia in actis:
ars agit exterius, sed ratio interius."
A művészet a tudomány egyszerű isteni ajándékát kedvessé finomítja; de vadember is alig van, aki művészettel foglalkozik. Szerencsétlen sem nagyon található köztük. A művészet kiegyenlíti azt, amit
a természet megtagadott.
„Ars compensabit quidquid natura negabit
ars nunc assiduo nascitur ex studio."
A művészetnek tehát valamiben meg kell nyilvánulnia. Ebben
lassan lehet előrehaladni, tudóssá senki sem lesz hirtelen:
„Festina lente, doctus fit nemo repente
omne quod est nimium, vertitur in vitium."
Mindenkinek a maga szakmájában kell otthonosnak lennie:
így például az oratornak a szavakat, a harcosnak a fegyvereket
kell tudni jól forgatni.
„Septem sunt artes, quas liber talis amantes,
Exprimo septenis versibus hisce meis.
Grammatica os tenerum pro verbis efficit aptum,
Dicitur hinc musis janua pro reliquis.
Sed ratione uti dialectica contulit orbi,
Haec artes inter seit dare mentis iter.
Rhetoricae Studium sermonem dat tibi comptum,
Quo mediante queas flectere quidquid amas.
Musica concentum connectit grata canorum
Auribus excultis consona dando tuis.
Gaudet Arithmeticus numeris occultaque coccus
Ex meris numeris eruit apta satis.
Astrorum cursus qui sunt variosque recursus
Astrologus récitât, mente futura notât.
Vultque Geometres campos, turres ut et urbes
Mensurare suis providus in tabulis.

Has libertatis dico gaudere triumphis,
Nam qui his imbuitur, liber eas sequitur.
Jól mondotta II. Pius, aki maga is jártas volt a művészetekben,
hogy nagyon sokat számítanak az emberek életében a művészetek.
Néró is hitt a csillagok erejében. Mindenütt és minden népnél találunk
művészetet. Mindenütt finom művészetekben találják meg a szórakozást az emberek. Csak sajnos, a művészek között is van irigység, pedig szem előtt tarthatnánk, hogy nem mindnyájan vagyunk képesek
mindenre. Sokszor valamilyen művészi tehetséggel ruházza fel a jó Isten azt, akitől a természet valamit megtagadott. A művészetek pótolják
azt, amit a természet megtagadott.
„Artes naturae supplebunt omnia fuse
quod natura negat saepius ars reparat."
A művészek költött szavaiban hinni tartozunk, de szem előtt
tartva, hogy ők sokszor nem mondanak igazat. Tanuljunk művészeteket, hogy általuk felüdülhessünk, hiszen ennek a gondolatnak a földön mindenütt kedveznek. A művészet sok mindenre való. Vele fékezhetjük meg a lovat, vagy tehetjük jobbá a gonoszokat, és művészettel kell megszelídíteni az oroszlánokat is. És érdemes is, mert a
művészetek kedvelői mindig jobbakká lesznek, minél jobban belehatolnak tudományukba. Ez pedig időről időre való pontos gyakorlás által történik; ellenkező esetben cseppenkint fogy el. A hosszú időn át
való gyakorlás meghozza a maga gyümölcsét, de szem előtt kell tartani, hogy senki sem lesz hirtelen rosszá, sem jóvá. Ki hallott, vagy látott már a művészetekben jártas gyermeket? Egyetlen egy tudós ember
sem esett le még idáig az égből.
„Quis puer auditus, vei visus in arte peritus?
doctus de caelo non cadit ullus homo."
Tudóssá nem erőszakkal, hanem gyakori olvasással leszünk.
Kutatással, olvasással és ennek gyakori átgondolásával leszünk
tudóssá. Szívesen kell tanulnunk a művészeteket, mert ez megerősíti a
lelkünket, meg ritkán lehet látni szegény tanult embert. Többet ér a
tudomány a gazdagságnál, mert a gazdagság elpusztulhat, de a
tudományunk megmarad. Ha tanulunk mindig valamit, akkor a

kezdetben kis tudás naggyá nőhet. Ezt a gondolatot fejezi ki az utolsó
négy sor:
„A musa propriA sperabit quisquis opimA
Recta cupit RhetoR dicere, sic fit odoR
Totam quod quis habeT post artem iterare laboreT
Ex iteranda rE proficit ars hodiE."

Barbarum species
(57-64.1.)
Apró vonásokkal rajzolja meg a szakáll viselésének főbb
módjait. Úgy gondolja, hogy a „barba" szó a „barbárságából ered.
„Est a barbaria deducta viri puto barba;"
Régen a szakállt a barbárság jeléül tekintették. így festik ma is
mindenfelé Faunust. És valóban ma is a pogányok hordanak
leghosszabb szakállt; ma is ez az ismertető jelük.
„Est paganorum longissima barba virorum;
dant per mistaces noscere barbaries."
Nem nagyon szereti a szakállt. Hogy ki hogyan viseli a
szakállát, abból lehet következtetni a jellemére.
„Vir patet ex barba per odorem noscitur herba;
sed nidus prodit, cujus avis fuerit."
Csak vigyázzunk, mert nem a szakállban van a tudomány, nem
a szakállnak, hanem az észnek kell csillogni. Nem a hosszú szakáll
tesz tanítóvá!
„Quod non in mentő regnet doctrina memento;
Non mentő nitide mentem nitere bene.
Vix erit excultus distortus ad omnia vultus;
aulis fit gracilis, qui levis et facilis.
Si promissa virum faciet nunc barba magistrum:
cur non in capro, creditur esse Plato."

Ezután elsorolja az egyes nemzetek szakáll-típusait. Rómában
inkább barna, Galliában vörös szakáll volt a divat. A vörös szakállban
gyakran álnokság rejtőzik, mint kígyó a fűben.
„In rufa barba crebro latét anguis in herba;
nam quod marte nequit dexteritate facit."
De vannak köztük őszinték is.
„Sunt et synceri, qui rufae sunt speciei."
Elmondja, hogy milyen fontos szerepet tölt be az egyes népeknél, különösen a törököknél a szakáll. Ezek mellig érő hosszú szakállt viselnek és erre szoktak esküdni.
„Turca manu longam mulceo per pectora barbam,
In barba pridem collocat ille Fidem."
Ezután a német, gall, osztrák, zsidó, római,, longobard (hinc
longobardus dictus erat populus) és általában a barbárok szakállait
jellemzi. Ezután több történeti adomát mond el, amelyek közül az
utolsó a legjobb. Egy keresztény és egy zsidó egyszer azon vitatkoztak, hogy kinek a vallásában van több szent. Nagynehezen megegyeztek abban, hogy amennyi szentet ki-ki el tud számlálni a maga vallásában, annyi szálat legyen jogukban kölcsönösen egymás szakállából
kitépni. A zsidó elkezdte sorolni Izsák, Dávid, Jákob, Mózes, Sámuel
és a prófétákat, és mindegyiknél kihúzott egy szálat a keresztény sza kállából. De végre is megállt, mert kifogyott a szentekből. Mikor aztán
a keresztényre került a sor, ez tüstént Szent Orsolyára és a 11000
szentre hivatkozva, nekirontott a zsidó szakállának és egészen kitépte.
„Contra Christicolam Liter Judaeus iniquam,
ut nuper cudit, questio magna fuit.
Pluribus an vigeat Judaeus (ut ipse putabat:)
sanctis, vei fides Christiadum populus?
Tandem post longas horum rixas superatas,
Judaeus pactum condidit hoc lepidum!
Ut de Christicolae barba Judaeus abundae
Quot récitât Sanctos, tot trahat inde pilos:
Hoc ut idem faciat Christi sectator anhelat,
dum poterit Sanctos annumerare suos.
Judaeus varios caepit numerare beatos,

Viq1 suae legis protulit hos veteris:
Isaac, Davidem, Jacob, Moysem, Samuelem.
atque prophetarum non modicum numerum:
Istos, ac alios Judaeus fando beatos,
Christicolae varios traxit in ante pilos;
Christi cultorem posthac Sanctos numerantem,
risisses merito, sicut ego refero.
Nam vix bis denos cepit numerare beatos,
atq' tot hebraeus elacerare pilos:
Protinus undenis cum millibus Ursula Sanctis
personat: Hebraeo, jam trepidante viro:
Mox Christi cultor cepit velut optimus ultor
Judaeum cunctis despoliare pilis.
Dicens: nec capiti poterunt tot inesse capilli
Ursula quot Sanctas protulit una animas."
Bellorum qui modo mores
(64-73.1.)
A háború etimológiáját a következőképpen magyarázza:
„Bellua saeva dedit nomen bello, quod habebit
Belliger horrendas nunc imitando feras."
Ezután a háború különféle iszonyatosságait kárhoztatja. Megölnek sok igaz férfiút, az ártatlanoktól elrabolják kincseiket. A háborúban bizonytalanok a törvények; a háború borzalmai mindazokat terhelik, akik nem az arany békét támogatják mindenben. A sok háború
nem az igazságosság eredménye. Ezután leírja, hogy a parasztság
mily sokat szenved a háború idején. Szinte teljesen elpusztul. A háborúban igen fontos szerepe van a hadiszerencsének; sokszor, valamely
célt nem tudnak elérni hónapok alatt, egy nap valamely kedvező fordulat az ölükbe adja. És ez mind a két részre megtörténhetik. A haditervet azonnal kövesse a gyors cselekvés. Legyen egység a hadvezetésben, mert a széthúzás elveszíthet mindent. Gyakran igen kis
dolgokon múlik a győzelem, a háború sokszor megsérti a törvényt és
a szegény néppel együtt pusztul a király is. Ezért az a helyes, ha a
nemzetek nehezen fognak egymás ellen fegyvert. Végül is elvesztik a
háborút azok, akik nem becsülettel harcolnak. Nem magasztalják azt,

aki ok nélkül, igazságtalanul verekedik. Az ilyennek inkább pusztulását kívánja mindenki.
Ezután a háború elkerülhetetlenségéről beszél, mert maga a béke is a harc eredménye:
„Pax! pax! clamatur, sed pax per bella paratur."
Mi azért legyünk békességesek, legyünk önmagunkkal szemben
állandóan éberek. Hogyha harcolnunk is kell, a fegyvereink alatt rejtőzzék tiszta lélek:
„sub galea nitida, sit nitida ac anima."
A győzelemben ugyanis nem kis része van az égieknek is. Amikor pedig önmagunkon aratunk diadalt, akkor vívjuk a legszebb harcot. Pl. amikor elnyomunk egy tetszésnyilvánítást, vagy pedig egy dühös kifakadást. Ezután újra kikel a fiskus ellen, aki a nagy urakkal
szemben kíméletes, de a néppel szemben nem. A háború éhséget és
pestist szül:
„Bella famem genarant, pestemq', fames modo praestant,
est igitur bellum pejus utroq' malum.
Omega nostrorum Mors est; Mars alpha malorum,
post bellum magnum distat utrumq', parum."
Sokat csak a dicsőség ösztökél harcra, pedig:
„Non bene belligérant, qui solis lumina spectant,
Nam solis radii sunt oculis nocui."
Csak az önmagunkon való győzelem igazán hasznos:
„Solus cum solo si pugnas, hoc tibi prodo,
Vincere cor proprium plus est quam vincere mundum."
Mert nagy háború az, ami az ember belsejében sokszor történik.

Caesar, rex regum
(73-82.1.)
A caesar név etymonjával kezdődik:
Julius enatus de caeso ventre, vocatus
est caesar primus; sic notât Ausonius.
Nomen ab hoc Latio reliqui duxere triumpho
et dictum Imperium Caesaris officium."
A Caesaroknak nagy a hatalma, de iparkodjanak mindig az
igazság kardját forgatni. Az igazságosság gyümölcse aztán a béke:
„Pax cum justitia sunt optima Caesaris arma,
Qui gaudent istis, nemo nocebit eis."
Öröm lesz kormányozni az aulát, ha nincs ott erőszakos kegyetlenség. Meg kell nekik is hódolni az erkölcs törvénye előtt:
„Vota, preces, laudem, censum, vectigal honorem,
Haec tu redde Deo Caesaroq' throno
Regnat Caesar humis, numen regit atria caeli,
Quilibet hinc aulam, debet habere suam.
Inferiora regat Caesar, Deus alta gubernat,
Et sic stat sceptro dignus uterque suo.
Cum Deus in caelis, Caesar regat omnia terris,
Ut dat Caesaribus vult sibi vota Deus.
Vis curas populi mores cognoscere vulgi
Tantum natures Caesaris aspicias."
Vigyázzon, hogy egyenetlenség ne üsse fel fejét a birodalomban.
„Regnum divisum stat male, fit nihilum."
A törvényeket őrizze meg azonban maga a király is.
„Rex condit legem, servat lex condita Regem."
Tartsa távol magát a rossztól, mozdítsa elő a jót. Mindenkinek
adja meg a kijáró tiszteletet. Nem könnyű dolog ez, hanem nagyon is
nehéz. Föltétlen meg kell lenni a királyban a kegyességnek. Akkor
nem lesznek belső viszályok és boldog lesz az ország:

„Impietas multos reges causavit egenos,
Sed pietas reges non sinit esse inopes."
A fejedelemnek törvénytisztelőnek kell lennie és népének a
jólétére kell törekednie.
„Tutus erit plebem, qui sic regit: ut meliorem
nullus plebs Regno censeat esse suo.
Regem defendo, si rectus Rex in agendo,
hoc facit in Regno quod decet in populo.'
Si rex non servat quod juris regula dictât,
Nec juramentum serviet oppositum."

Sit tibi consilium
(82-91.1.)
„Consilio factum post nullum paenitet actum,
Utere consiliis, nam sibi nemo satis.
Cum sale verborum vigeat mos consiliorum,
Qui verum quaerit, consiliator erit.
Non irascaris, dum consilium meditaris,
Praeceps consilium, promovet exitium.
Cum rancore bonum numquam sperato senatum,
Non sint ultores consilii proceres.
Ut probus esse queas, raro meditataque dicas,
Saepe loquax facti, proditor ipse sui.
Ille peroravit qui re sua dicta probavit,
Qui bene consultât, vult fieri id, quod amat.
Non te dicentis moveat reverentia mentis,
Sed potius constet, qua ratione probet.
Auxilio multi, sunt consilio tibi pauci
Nam breve consilium dicitur esse bonum.
Pro re stet vera servi sententia recta,
Nec debet sperni consilium miseri.
Saepe manum maculat, qui multa foramina tentât,
Saepe fit exhorrens, omnia scire volens."

Fontos ügyekben sohase hamarkodjunk, kérjük az okosak
tanácsát, de ne olyanokét, akiket megrontott már a pénzéhség, mert
ezek:
„Ut mala vei laudent, val bona dissimulent."
Ezek a hamis tanácsadók tanácsaikkal saját életüket akarják
fenntartani. A barátság se tanácsoljon igazságtalant:
„vei laudando malum, vei reprobando bonum."
Akik pedig hibás dolgokat tanácsolnak, súlyos veszélyt hoznak
az országra:
„qui mala consultant magna flagella parant."
Vigyázzanak a rossz tanácsadók, mert könnyen úgy járnak,
mint Ámán, aki Mardocheusnak csináltatott akasztófát, de ő maga került arra.

Conjectura parum
(91-99.1.)
„Conjectura parum valet experientia multum,
In multis erant, qui modo multa putant.
Ex conjectura vox fiet, mox ruitura,
Qui conjecturât, resciat, ut sapiat.
Investigetur res, quae suspecta videtur,
Indiscussa nocet, res bene trita docet."
A tapasztalat többet ér, mint az elmélet. Ez ennek a résznek az
alapgondolata. Éber gondossággal figyeljük a jövőt. Nincs ugyan mindenkinek megígérve, hogy Korinthusba tud menni, de mindenki a
maga szerencséjének a kovácsa. Ne bízzunk a csendes tiszta vízben,
hogy ez talán nem mély, vagy a szép gyümölcsben, hogy ez belülről
is jó. Nem olyan az ember belülről is, mint amilyennek kívülről is látszik. Ne kísérletezzünk ezért túl sokat, mert akkor semmibe sem tudunk mélyen behatolni. Ne legyünk gyanakvók sem.
„Sincerae mentes sunt suspicione carentes
Est similis fauto suspiciosus homo."

Más dolgába ne szóljunk bele, mert így gyakran a jót is rossznak ítélhetjük:
„Non ultra crepidam nunc sutor judicet aulam,
ultra non sapiat, quam ratio valeat."
Aki sokat akar markolni, az sokszor semmit sem fog:
„Audens vir multum labitur in nihilum."
Csak ahhoz fogok hozzá, amihez erőm van:
„Quod possum facio, quae viribus aptaq1, tento
Hune lapidem jacio, quem moderare scio."
A háborúban semmit sem ér az erőtlen ember; itthon pedig a
tudatlan. De sokszor azok kapnak hivatalt, akik sokat tudnak beszélni.
A hivatalban és a háborúban sokszor összevesznek olyanok is, akik
különben nagyon megértették egymást. Legjobb az, ha nem tudunk
valamit biztosan, akkor nem mondjuk ki:
„Quod nescis certe; dicere non satage."
A gyanú szelleme távol legyen tőlünk:
„Quod ratio salvat suspicio annihilat."
Ezek után hivatkozik Heródes példájára:
„Hic Christum metuens, puerorum millia tollens,
putribus ut decuit vermibus esca fuit."

Christus dabit omnibus aptum
(99-107.1.)
Az Úr Jézus, a valóságos Isten és valóságos ember, mindenkinek ad megfelelő kegyelmet az Ő követésére.
„Ad mentis captum Christus dédit omnibus aptum,
et corpus tenerum, sanguinis et pretium."
Az Úrjézus:
„verus homo, verus qui pariterq', Deus."

Az Úrjézus azért jött a világra, hogy példát adjon nekünk, különösen a szenvedésben. A napkeleti három király elismerte a Megváltó hármas küldetését:
„Primo Chaldaei praenuntiae munera Regi,
Aurum, thus, mirrham contribuere palam.
Ut vei sic hominem, Numen, magnum quoq' Regem,
Agnoscant donis, muneribusq1 suis."
Az Úr Jézus sokszor úgy hívja a lelkeket az ő szolgálatára, ahogyan Lázárt feltámasztotta. Váratlanul és érdemtelenül:
„Lazarus, inquit ego Christo inclamante resurgo,
atq' stupet reducem se meruisse diem."
A Szűz Máriától született Úr Jézus saját szavaival tanít bennünket. Ő a mi reménységünk:
„Auctor honestatis, fons perpetuae bonitatis,
Qui moritur Christo semper stat vivus in illo;
Mors tibi nulla nocet, si tibi Christus adest."
Aki meghal a világnak, annak nem árt a második halál. Akik a
világnak élnek, azok legyenek alázatosak. Hajtsák meg térdüket Krisztus előtt; bölcsen teszik, ha imádják Őt. Ha rosszat cselekedtünk, akkor tekintsünk Krisztus sebeire, ez elveszi rólunk az Isten haragját:
„In meritis Christi gaudendum tempore tristi
Qui Christo fidit, multa subire sitit.
Labe mea pereo, sed Christi sanguine vivo:
vita sit exili Mors tua Christe mihi."
A komoly gondolatok közé csak itt vegyül egy szójátékos mondás:
„O! Quanta est veterum blasphaemia grammaticorum,
Qui declinandum nos docuere Deum."
A bűnnek nem szerzője az Isten, de megbosszulója. Az érdemekért viszont jutalmat ad. Krisztus ismerete minden felett áll:
„Qui Christum nescit, nihil est, si caetera discit,
Scire tuum prodest, si tibi Christus adest.

Qui Christum discit satis est, si caetera nescit,
Cum Christo solo doctior esse volo."
Sohasem fogunk vétkezni, ha Krisztust igazán megtanuljuk
szeretni. Kövessük mindig Krisztus tanítását, akkor állandóan az övé
leszünk:
„Doctrinam Christi, sequimur nunc tempore tristi,
Ut liceat laeti cernere Regna Dei.
Vivo tibi gemitu, morior tibi dulcis Jesu;
Mortuus, ac vivus sum, maneoq' tuus."

Dives, divitiae
(107-118.1.)
Játékos etimologizálással kezdődik:
„Vei Divus Dives, vei dicitur esse diu = est aes?
Si Divus, Pluto est; Si que Diu aes miser est.
Qui dives divus, fiet sibi Pluto nocivus,
Qui factusque, aes es, sat tibi iam miser es.
Hinc pejor fies, fieri si ditior optes,
Nam fieri major te cupis, haud melior."
Ezután a földi gazdagság hívságos voltáról beszél. A gazdagság
sokszor nehezíti az üdvösség felé vezető utat. A nagy gazdagságban
ritkán lesznek szentté az emberek. Nem kell azt gondolni, hogy a
gazdagot jobban szereti az örökös:
„Erras, si speres, quod plus te diligit Haeres;
Pro nummi cura diliget ille tua."
Amit aztán az apa mégis összeszed, azt a fiú elherdálja. Mikor
a gazdag meghal, nagyon szomorú dolog következik:
„Cum moritur dives, concurrunt très modo lites,
Daemonium, vermes, sanguinae soboles.
Daemon vult animam, consanguineus quoque Gazam,
Et corpus vermes sollicitant inopes."

Amit a takarékos szülő gondosan megőriz, azt a pazarló örökös
elherdálja. A gazdagoknak még az is bajuk, hogy sokszor nagyon fösvények, mindig többet kívánnak:
„Est valde rams dives, qui non sit avarus:
multa licet servet, plura tarnen cupiet;"
Gyakran odamennek a pénzes szekrényükhöz és számolgatják
pénzüket. Az ilyen ember sohasem aid betelni. A tenger sem lenne
neki elég. Ezt a kielégíthetetlen tüzet csak az Orcus tudja eloltani. Itt
hivatkozik Tantalus példájára. Ne gyűjtsük a sok aranyat, mert úgyis
csak másnak gyűjtjük; magunk meg alig merünk hozzányúlni, több
kincs után vágyódunk állandóan. A kapzsi emberek, ha magasabb állásba kerülnek, minden áron gazdagságra akarnak szert tenni. Ehelyett
az a helyes, ha a javakat úgy tekintjük, mintha azoknak csak kezelői
lennénk. így, ha a sors nagy gazdagságba helyez is minket, lélekben
felül tudunk emelkedni az aranyon, az ezüstön. Megkönyörülünk
majd a szegényeken is:
„Cum divesq', capit, sors inimica rapit."
Ezután elmondja a költő, hogy milyen álmatlanságot és kínos
éjszakát okozott egyszer Zsigmond királyunknak a lakásán levő nagy
halom aranypénz.

Doctus amat docile
(118-125.1.)
A tudás és tanulékonyság nagy hasznáról szól ebben a részletben:
„Doctor amat tales, quales cupit ipse Scholares,
Caecos, atque truces non imitare duces."
A tudást kemény munkával kell megszerezni, de tudás nélkül
nem sokat ér az ember:
„Mens sine doctrina non est nisi foeda latrina;
Libros scruteris sic opulentus eris.
Discat, qui nescit, nam sic sapientia ereseit."

Akit az iskola nem tanított meg, tanuljon megánúton. Tudás
nélkül ékesíthet bennünket borostyán, vagy bármilyen drágakő, igen
keveset érünk. Ha vannak könyveink, akkor tanuljunk belőlük. Csak
azért, hogy könyveink vannak, nem érdemlünk dicséretet. Szorgalmasan olvasnunk is kell őket, mert senki sem születik kész tudósnak:
„Haurit aquam, qui discere vult sine libro,
De caelo doctus non cadet, atq', probus.
Festina lente doctus fit nemo repente."
Mindenkinek a maga szakmájában kell kiválónak lennie. Amit
másban kifogásolunk, azt nézzük meg először magunkban. Ha magunkban is megtaláltuk, akkor mindenek előtt innen vessük ki azt. Ha
így leszünk tudósok, akkor mindenünk meglesz és boldogok leszünk:
„Ut ver dat florem, flos fructum, fructus honorem
sic bene qui didicit, nullus egenus erit."
Szellemi adottságainkat is így kell kamatoztatni. De vigyázzunk,
ne csak sokat tudjunk, hanem bölcsen is éljünk. Ezután kigúnyolja a
hamis tudást a következő csípős ízű sorokban:
„Olim bullati passim viguere magistri
Qui praeter bullas nil habuere suas.
Hinc etiam bullis similes et inanibus auris,
Proscripti quinto sunt mediante Pio.
Insigne ingenuis est Candida bulla puellis,
Ingenuus non es, turgida bulla manes.
Concha prius liquidis nunc se se ingurgitât undis,
postque superfusas plena refundit aquas.
Econtra laticis paucum dat habetque canalis,
Vix bene nam potas, mox quoque reddit aquas.
Cernimus haud plures hanc tempestate canales,
Nam multi vacua mente docent Studia.
Vix tarnen est doctus multis e millibus unus,
Qui conchae aequalem se facit et similem."

Ebrius, ebrietas
(126-133-1.)
A részegségnek tizenkét fajtáját sorolja fel a következő sorokban:
„Bis sex credatis sunt species ebrietatis;
primo ut insipiens alter erit sapiens.
Tertius omne vorat, quartus sua erimina plorat,
dum quintus jurat. Sextus ad alta volat.
Septimus est vendens, octavus ad omnia tendens,
Nonus nil celat; somnia denus amat.
Evomit undenus. Turpissima vult duodenus.
Hoc est turpe genus, quo viget aucta Venus."
Az okos ember sohasem lesz részeges. Az okos ismeri a bor
hatását; tudja hogy elrontja az észt, megszünteti a lelki jámborságot. A
részeg gátlás nélkül beszél arról, amit szíve szeret, vagy pedig amit
gyűlöl. Titkait elárulja. Azt szereti, aki hoz neki jó falernumi bort:
„Vivát in aeternum qui fert mihi dulce falernum."
Az ivás végül is mértéktelenségbe torkollik. Sokszor így
keresnek tisztességtelen örömöket; a vég azonban legtöbbször
valamilyen betegség. Jó a bor, de csak mértékkel:
„Vinum summe vêtus, si vis modo vivere laetus;
ut vivas caelo, parcior esto mero."
Ha mértéktelenek vagyunk, akkor kibeszéljük ittas állapotban
titkos dolgainkat:
„Secretum verum si vis cognoscere rerum:
Coniice per pueros, per fatuos bibulos."
Az öreg korban a mértékletes ital ifjúvá teszi a szívet és ezért
hasznos. Csak ne igyunk sokat és ne mindig csak tiszta bort igyunk.
Három dolog van, ami nagyon elrabolja az időnket:
„Alea, Bachus, amor, sunt omni tempore raptor:
haec tria qui quaerit, semper egenus erit."

Aki sokat iszik nem tud szépen beszélni, de még kevésbé tud
rendesen járni. A költők csak jó bort igyanak, ha szép költeményt
akanak írni:
„Qui bona vina bibunt, Va tes, bona carmina scribunt;
qui mala vina bibunt, carmina nulla sciunt.
Vel mera nulla bibet, quisquis bona carmina scribet;
vel bona vina bibet, carmina qui faciet."
Ezután majdnem öt lapon keresztül az ivásnak tizenkét fokozatát sorolja fel a teljes lerészegedésig. Vannak benne tréfás ötletek,
komoly gondolatokkal bőven vegyítve. A végén felkiált a költő, hogy
mily sok nyomorúsággal van tele az életünk:
„Dii date constante per caeli Numina mente;
Nam vita est multis nostra referta malis."

Elati parva potestas
(133-140.1.)
Ádám és Éva első bűne a kevélységből fakadt:
„Provenit ex prima scelerata superbia causa;
Dum quis Divinum non facit impérium.
Hinc est cunctorum radix, et causa malomm,
Elatus, cunctis se maculans vitiis;"
Most is ez a gyökere minden véteknek. A gőgösök megjárják,
mert maga Isten töri őket össze. Rövidesen utoléri őket az igazságos
pusztulás:
„Et premit elatos justa ruina Viros."
Az élet azt mutatja, hogy a gőg, büszkeség, felfuvalkodottság és
hiúság csak ideig-óráig hatalmaskodhatik. Igen kevesen vannak a sorsukkal megelégedve:
„vult in fortuna nemo manere sua."
Mi ne vágyjunk mindig nagyobb és nagyobb dolgok után, mert:
„Pondere sub modico tutius ibit homo."

Egyik legnagyobb erény a bölcs mérséklet. Visszatetszik az embereknek úgyis az erőszakos tülekedés. Isten keményen bünteti a felfuvalkodottat. Elrettentő példa erre Babylon királyának esete. Még a
királyoknak sem szabad elfelejteni, hogy az egész világot kormányozza az Isten:
„omnia Régna rego, sum Deus orbis ego."
Ezzel szemben csak alázatosak lehetünk. A szélvészek kidöntik
a hegytetőn levő hatalmas tölgyfát, míg a völgy mélyén csendben
meghúzódó kis virágot megkímélik:
„Tutior in terris locus est, quam sedibus altis;
Ventus demissis parcere seit violis."
Nem szégyen, ha alacsonyabb rangú meghódol a magasabb
előtt. De ne szavainkkal legyünk alázatosak, hanem tetteinkkel:
„Non verbis jactate, sed facias bona facta;
factis non verbis proemia consequeris."
De úgyis porrá és hamuvá válunk, igazán nincs miért felfuvalkodnunk;
„Sed cur te extollis? cur pulvis et umbra superbis?
In vivis miserum cui datur esse lutum.
Nam qui Rex fuerat, vel plurima Regna regebat;
Mox jacet in tumulo vile cadaver homo."
A kevély emberek rendszerint ellenségei a békének. Nem ismerik a barátságot, mindig veszekedést akarnak kelteni. Mindig többre
törekszenek, de rendszerint utoléri sorsuk. A mélységbe zuhannak,
míg az alázatos már itt a földön is megkapja jutalmát. Vannak olyanok, akik gonosz tetteiket még hivalkodva emlegetik is; ezek természetesen kétszeresen vétkeznek:
„Dupliciter peccat, qui se de erimine jactat;
Nequam nequitiam monstrat ubique suam.
Omne genus laudis propriis vilescit in aulis,
Non est crede satis, si tua facta canis."
Ezután hivatkozik Ádám, Éva és más szomorú példákra:
„Eva, Adam, Seron, Pharao, cum Sauleq1, Daemon
Nos doceant omnes moribus esse humiles."

Fur, furtum, latro
(140-145.1.)
Ez a részlet a „fur" etymologiájával kezdődik:
„Fur a fúrandó dictus sibi multa ferendo
Invitis Dominis semper ubiq' suis."
Majd így különbözteti meg a fur-1 és a latro-t egymástól:
„Fur non est latro, quia tempore fur capit atro,
Tempore non atro, qui rapit ille Latro."
Hibásak a törvények is, mert csak a kis embert tudják meggátolni, a nagyok szabadon áthághatják őket. Pedig aki vétkezik, annak
bűnhődnie is kell érte. Sokszor jól megy a dolguk a tolvajoknak és
rablóknak, de végül mégis csak ráfizetnek:
„Ex lex qui vivit merito, fur fune peribit;
flectitur in mundo legibus omnis homo."
Sokszor az öregkorban lépnek fel mardosólag a lopás bűnei.
Semmi sem marad elrejtve és megbosszulatlanul, amit a rabló elkövet;
„Non manet occultum, quod latro facit nec inultum;
Quod nix occultât, sol tibi mox référât.
Semmit sem szabad olyasmit tennünk, ami miatt szégyenkeznünk kellene később. Mesterkélt szellemeskedés mondatja vele:
„Est ablativus pejor, quamquisq', Dativus;
Est minor accipiens munera, quam tribuens.
Res furtiva pu to Domini gaudet genitivo;
Nil ubi nam fuerit, fur ibi nullus erit.
Si res a furto tactae sunt in genitivo;
Vult ablativum fur adhibere modum."
A törvény is ismeri a különbséget a latro, a praedo és a fur között, mert különböző büntetéseket szab ki ezekre.
„Fur male furatur, dum lumen ei dominatur,
Fur non vult lucem, Daemon ut ipse Crucem.
Fallit jus juris contra dispendia furis,
Nam parvus pendet, magnus abire solet.

Qui praedabatur praeda pariter spoliatur,
Ut qui delinquent, sic aliquando luet.
Non erit haeredis quidquid praedo male quaeris,
Quod cantando vent; vociferando perit.
Saepe mali florent, ut post sua gaudia plorent,
Si furtivus eris, fune perinde peris.
Si rapere est hominum virtus, donare Deorum.
Nunquam tam paucos credo fuisse Deos.
Est ablativus pejor quam quisque dativus,
Est minor accipiens munera, quam tribuens."

Faemina firma dolo
(145-151.1.)
A nőket sohasem lehet teljesen megismerni:
„Faemina quae nequam, non est scrutabilis unquam:
In cunctis factis faemina firma dolis."
A nők sokat szeretnek beszélni és beszédükkel sokszor nagyon
kemény férfiakat is legyőznek. Sokszor nevetésükkel, sírásukkal vagy
éneklésükkel csapják be a mit sem sejtő férfit. Ezért nagyon óvakodnunk kell tőlük, még akkor is, ha jámborságot színlelnek, mert annál
veszedelmesebbek. A férfi szemérmesebb szokott lenni, mint a szép
nő:
„... faemina res fragilis."
Kockajáték, bor és Vénus a nőket is tönkreteszik:
„Ut Venus enervat vires, sic bacchus aberrat;
Alea non parcit, blanda Venusq', rapit.
Accendit teneras Venus ingeniosa medullas;
Inventrix scorti, Mater aduiterii.
Ez a három befeketíti az ember lelkét. Ezután a költő a nő furfangjairól beszél. Ajánlja nekik a férjhezmenést, mert természetüknél
fogva a házasságban a férfi oldalára vannak teremtve; ha egyedül maradnak, legtöbbször romlásba visz az útjuk. A női találékonyság szinte
végtelen, pedig:

„Sub longis tunicis brevis est animus muliebris,
Sub longisq', pilis, mens brevis est capitis."
A nyelvük gyorsabb a tavaszi szélnél, de szavuknak nincsen
nagyobb súlya a pehelynél. Ezért nagyon vigyázzunk a nőkkel való
beszélgetéseinkben:
„Cor rapit, et tollit, vei ferrea pectora mollit,
Ergo cave nimium, Virginis colloquium."
Ezután Ádám, Sámson, Dávid és Salamon szomorú példáit
hozza, akiket becsaptak a nők. Mindenkit int, hogy vigyázzunk a nőkkel való kapcsolatainkban, mert ezen a téren senki sem áll egész biztosan, megdönthetetlenül.

Fortunáé casus
(151-160.1.)
A szerencse könnyen változik.
„Vultus fortunae mutatur imagine lunae,
Semper ut ante vias vult variare suas.
Crescit, decrescit, constans persistere nescit,
Deiicit atque levât, deprimit et recreat.
Qu os vult sors ditat, quos non vult sub pede calcat
Incertaque via volvitur ipsa rota."
A szerencse hoz némi örömöt a szegényeknek, de hoz félelmet
néha a gazdagnak is. Sokszor úgy dönt a változó szerencse nagy népeket a porba, mint kis nádszálat. A változó sorssal szemben legyünk
mindig türelmesek, minden ugyanis az Isten akaratából történik; a jóság útján kell járnunk, Isten előtt így mindig kedvesek leszünk:
„Cursus fatorum nescit pars ulla virorum;
Est tantumqu', Dei scire futura rei.
Vivere coneris bene, nam bene sic morieris,
Quis bene nunc vivit sorte beatus erit.
Vivis vive Deo, nam Mors est vivere Mundo,
Non amat ille Deum, cui placet esse reum."

Ha nehéz a sorsunk, akkor gondoljunk arra, hogy néhány nap
múlva újra visszajönnek a könnyebb napok. Isten ad és visszavesz
mindent, úgy, ahogy neki tetszik. Sokszor a nevetésünkben már benne van a sírás, sokszor sötét felhő űzi el fejünk felől a fénylő napot.
A sors senkit sem kímél, örökké senkinek sincs jó dolga. Jó és balsors
egyformán kijut mindenkinek: csak senki sem tudja, hogy mikor mi bői kap. De ne is akarjunk itt teljesen és mindig boldogok lenni. A jutalmazás nem történik mindig és mindenben ezen a földön. Ezért legyünk megelégedettek:
„In qua sede sedes, si sit tibi congrua sedes,
Illa sede sede, nec moveare pede."
A háromszemélyű egy Isten kormányozza a világot:
„Sit nisi quem colimus trinus Deus omnibus unus;
Qui regit, et rexit quod fuit, est, et erit.
Fatum Fatorum falsorum cuncta Deo rum
In manibus Domini sunt, remanentq', Dei."

Famae de more volatus
(161-166.1.)
„A fando famam Prisci dixere peramplam
Per quam res vaga fit, seu bona, seu mala, sit."
Miután így megmagyarázta a fama eredetét, elmondja a titánok
harcát Zeus ellen és Typhonnak a hatalmas és félelmetes őskori
szörnyetegnek, Gaea és Tartarus e legkisebb fiának történetét. Ezután
a következőképpen beszél a „fámáról":
„Hinc bene plumatam veteres pinxereque famam
Cum par sit ventis fama, volando nimis.
Sunt huic tot linquae, quot sunt in corpore plumae,
Oraque sunt illi tot, quot in orbe viri.
Continuo falsis vult crescere fama relatis,
Hinc quidquid narrat, multiplicare parat.
Fama repleta malis velocibus evolat alis,
Gramen deterius crescere seit citius.

Fama boni lente volât invidia retinente
Flos, qui multa valet, tardior esse solet."
Ezután a jó hírnévről beszél, amelyet alig terjeszt a „fama".
Az emberek nyelve jobban örül, ha rosszat beszélhet másokról.
A vádaskodást mindig kerüljük. Inkább Istent forgassuk az elménkben, mint mások esetleges rossz tetteit. Mindig iparkodjunk igazat
mondani. Egyik legdrágább kincsünk a jó hírnevünk. Az anyagi kincsek elpusztulhatnak halálunk után, de a jó hír megmarad. Ezután a
hízelgésről, rágalmakról, a dicsőségről és jámbor szerénységről ír. Int
a végén a jó életre, mert így a halálunk után is élünk.
„Cui bona vita fuit, talis post funera vivit
Sed male qui vixit, semper inanis erit."

Gaudia quae mundi
(166-171.1.)
A költők az emberiség történetében négy korszakot különböztetnek meg: arany, ezüst, réz és vas korszakot. Az első korszak, az
aranykor, magának Juppiternek az uralma alatt boldog volt:
„Per caput auro quod constiterat pretioso
Aetas quae viguit sub love prima fuit."
Boldog idő volt: ekkor még nem kellett félni a szigorú bíráktól.
Az iszonyatos háborúkat sem ismerték; sem a magántulajdont:
„Nec fuit esse meum, nec fuit esse tuum."
De nemsokára jött egy az aranykornál silányabb kor; az ezüstkor. A következő kor már ismerte a haragot is, de még nem volt anynyira bűnös, mint az utóbbi korszak a vaskor:
„Quarta sed vi duro viget aetas ultima ferro,
In qua per pugnas victa iacet pietas:
Omne nefas regnat, nimium nunc doctus aberrat,
Quae fratresq1 decet gratia rara viget."

A három első kor mesés boldogságából ma már semmi sem ta lálható. Ma sokan becsapják embertársaikat. Sokszor úgy látszik, hogy
boldogan élnek a rosszak, de majd fognak még ezek sírni is:
„Saepe mali florent, ut post sua gaudia plorent:
Qui nimis est gaudens, sit nimis ille luens.
Frigora post soles, post gaudia suntq', dolores:
Quisquis amara túlit, gaudia promeruit."
Senkinek sincs mindig jókedve, mert a szép idők után következik az esős idő. így ne legyen nagy bizodalmunk e világ mulandó
dolgaiban, mert ezek az örömök nagyon hívságosak és mulandók:
„Es felix hodie, sed eras miser es velut ante
Quas mundus tribuet tollere res cupiet."
Akik ezeket keresik, azoknak a kemény halál állandó gyászt fog
hozni. Mégis vannak sokan, akiknek ebben az életben nagy örömük
telik. Az egyik ebben, a másik abban találja meg a maga boldogságát:
„Si quis nunc sciret, quid nam sit, et unde veniret
Nunquam gauderet, continuo gemeret.
Pulvis et umbra sumus, pulvis nihil est nisi fumis:
Sed nihil est fumus, nos nihil ergo sumus.
Quid caro? vilis humus, quid carnis gloria? fumus?
Quid sis, quid fueris? nunc reputa: quid eris?"
Az él okosan, aki a világot okosan meg tudja vetni, aki tudja
mindenekelőtt Istent keresni.

Gratia grata Dei
(171-1771.)
Isten annak juttatja kegyelmét, akinek akarja. Sokan egészen különleges kegyelmet kapnak, hogy ezzel a kegyelemmel nagyon jó cselekedeteket tudjanak véghezvinni. A kegyelemmel össze kell működni;
ellenkező esetben saját magunk vagyunk az okai romlásunknak:
„Nam secus interitum tu facis ipse tuum."

A kegyelmet Krisztus érdemei alapján kapjuk. Ez a kegyelem
tengeren és szárazföldön működni akar, csak sokszor a mi rossz
életünk útját állja. Kényszeríteni nem kényszerít, de ha üdvözülni
akarunk, akkor követnünk kell indításait. Isten ugyanis üdvözíteni akar
mindnyájunkat. Ő mindig keresi a mi szívünket, akaratunkat kegyelmével vonzza a jóra. Boldogok, akik együttműködnek a kegyelemmel:
„O! Quam felices sunt mentes, quae modo
Non renuunt placido subdere colla iugo.
Velle tuum beneda, sic gratia ducet ad astra,
Mortuus es vitiis, vivis in auxiliis.
Non vult peccatum quem fecit gratia gratum
Quod nos exaltat velle bonum cumulât.
Ibis ad astra poli, sed lumen spernere noli;
In tenebris pergit, gratis quem reiicit."
Hálátlan is az az ember, aki visszautasítja az Isten kegyelmét.
Éberek legyünk vele szemben. Bűn miatt elveszítjük ezt a nagy
jótéteményt. Éppen ezért, aki a kegyelmet hűen őrzi, az nem követ el
rosszat. Aki a kegyelmet megveti, az a nagy veszélyeket keresi:
„Gratum qui spernit, millena pericula querit."
Aki az égbe akar jutni, az kövesse ezeket a gondolatokat. Krisztus Urunknak a segítségét soha sem vessük meg, hanem értsünk vele
egyet mindig, hogy mindig jót tehessünk. Éljünk így állandóan Krisztusban, hiszen úgyis Őbenne vagyunk megkeresztelve. Minden jót Tőle kapunk. Legyen készséges az akaratunk.
„Ut bene nunc facias sit semper grata voluntas.
Velle bonum laus est, velle malum dolus est."
A kegyelemről vallott alapfelfogása a következő sorokban foglalható össze:
„Accendit sacro mortalia pectora voto
Gratia grata Dei, mens societur ei.
Te fecit sine te Deus, omnia fecerat abs te,
Sed non salvat te, nec dare vult sine te."

Est Homo mortalis
(178-183.1.)
„Factus primus homo non est maledictus ab humo,
Terra fit in tumulo, quem dedit humus homo.
Grammaticam multos poterit quis scire per annos,
Declinare suum non poterit tumulum.
Hospes es in mundo, per mundum semper eundo,
Donee summa dies fit tibi summa quies.
Est genus, est hominum, quo non sublimius ullum,
Nunc homini die cur terra terenda datur?
Rerum revera die nonne gravissima terra.
Peccato gravius non reperitur opus.
Vita quid est hominis? nisi res vallata ruinis,
Est haec vita dolor, vana cupido, labor."
Ebben az életben minden törékeny, úgy áll minden itt, mint a
nádszál. Nem okos az az ember, aki teljesen ebben az életben bízik.
Rövid ez az élet, ma élünk, holnap meghalunk: könnyű is, elmúlik,
mint a kis árnyék. Mindenkinek el kell mennie egyszer az alvilágba:
„Ortum cuncta petunt, Matrem primamqu' requirunt,
Sic fietqu1, nihil, quod fuit ante nihil."
Olyanok vagyunk, mint a virág; amint lassacskán ez is elszárad,
úgy mi is porrá válunk.
„Ex utero Matris te nudum protulit orbis
In terram exanimis sindone tectus abis.
Plus accepisti moriens, quam nate dedisti:
Plus reddens Matri, quam dedit illa tibi."
Az égben találjuk meg az igazi fényességet:
„Respicias caelum, despiciasqu' solum."
Ne nagyon bízzunk a hosszú életben; a halál egyszer úgyis
elér. Ez azonban csak azoknak árt, akik nem jó életet éltek ezen a földön. Minden baj azért jött e földre, mert az első ember nem tartotta
meg az Isten törvényét:

„Omnis causa mali processit ab arbore mali,
Poena pro pomo lege tenetur homo."
Azóta még az Isten választottjainak is sokat kell szenvedniök;
nincs olyan szent, akinek életéből hiányozna a szenvedés. Mindnyájunknak abban kell megvigasztalódnunk:
„Semper post noctes nascitur alma dies."
A legfontosabb a jó halál, ott majd igazi örömöket találunk:
„Felix qui placidam potuit traducere vitám
Et stabili suaves et audere fine dies."

Sunt Horae res specialis
(183-203.1.)
„Tota dies horas, si dividit in duodenas,
Se nox per noctem dividit in totidem:
Sumptae sie horae simul omnes bis duodenae
Dant naturalem, conficiuntque diem."
Ezután az általános rész után elmondja, hogy a görögök a napot reggeltől számították, a zsidók pedig estétől. Majd a keresztény
időszámításról beszél. A keresztények éjféllel kezdik a napot. Ezután
megemlíti a szép reggeli napfelkeltét, milyen csodálatraméltó ez! Néhány időjóslást is versbe foglal:
„Nocte rubens, caelum, eras judicat esse serenum;
Si sit mane rubens, dat tibi signa pluens."
Ezután az állatköröket foglalja versbe:
„Scorpio, cum libra sunt autumniq', sagitta:
Dant pisces hyemem lympha caperqu1 gravem,
Tempora quae fuerant, ut prima novissima stabant:
Nempe novum fuerat, cum novus orbis erat."
Ezután általános, az időre vonatkozó gnómákat találunk:
„Quam nova multa vigent, quae iam cecidere resurgant,
Et modo quae nova sunt, non nova semper erunt.

Damna doles rerum, sed nunquam damna dierum,
Vult modo lucentes nemo dolere dies.
Tempora transibunt et gaudia vana peribunt,
Transit unda fluens tempus et hora ruens.
Vis pro natura patrare negotia plura,
In primo acra, quae nocitura mora.
Nil cito mutabis, donee meliora videbus,
Temperát omnis herus tempóra temporibus.
Magnis et parvis sunt horae res specialis,
Mors et vita patet, semper at hora latet."
Majd sorban az egyes hónapokról elmélkedik:
„Hic mensis prisci conservât nomina Jani,
qui sunt quae retinet terra videri solet.
Annum praeteritum claudit reseratq', futurum." •
így magyarázza a Január elnevezését, majd még a következő
időjóslást fűzi hozzá:
„Si bonus est Janus totus fiet bonus annus,
Si nivibus careat, rura parum recreat,"
A Február elnevezésének magyarázatát a következőkben adja:
„In februo reduces argunt praecordia febres,
Februs a Febro nomen habetque Deo."
Ez a kemény fagynak a hónapja. Ha februárban uralkodik az
északi szél, akkor nagy termékenység lesz ebben az évben.
Márciusról így ír:
„Tertius est Mártis signatus nomine mensis:
Romulus Hune primum iussit et esse sacrum."
A nép következőképpen gondolkodik erről a hónapról:
„Martius obseuro praebendo tonitrua caelo
ut populus narrat tempóra grasa parat."
Április:
„Aprilem veteres Veneri tribuere Quirites,
Qui viridis totus seit dure vérit opus.

Qui bene rem scribunt ab aperto tempore dicunt,
Quod venit Április quem dat aprinovalis."
Mindenki előtt ismerős, hogy Április első napját gyanakodva
kell fogadni.
Május:
„Majores merito tribuere vocabula Maio
qui vivere bonis publica consiliis."
A Május időjárásának fontosságát nagyon jól ismerik a földművesek és a szőlőgazdák. Ha termékeny a május, akkor termékeny lesz
az esztendő is.
Június:
Junius antiquus juvenem sic nomine dictus
Est Mentis juvenum Maius ut ipse senum.
Aut est Junonis vocitatus nomine Mensis
Junonem recolens, nomen et omen habens."
Ha Medárd napján esik az eső, akkor utána negyven napig fog
esni:
„Medardus pluvius, dat quadraginta diebus,
auram vei madidam, sive nimis pluviam."
Július:
Julius antiquitus Quintiiis erat vocitatus,
Quando fuit primus Martius, ut legimus.
Julius a magno deducit nomen Julo,
Qui Caesar quondam rexerat Annis,
Et gessit primum consulis officium."
Nem jó, ha július másodikán esik az eső:
„Ipsa verecunda dies Julii, si fuderit imbres,
Quadraginta dies, perficiet similes."

Augustus:
„Caesaris Augustus nomen sumpsit sibi mutus,
Olim sextilis dictus ab Aeneadis."
Amilyen Szent Bertalan napja, olyan lesz az ősz.
„Dicimus Autumnum sectari Bartholomaeus,
Qualiter iste nitet, taliter ille viget."
Szeptember:
„Septimus Aeneadis September dictus ab illis,
Qui Marti primum nempe dedere locum,
Ut September erat nobis nomina servat,
Et si sit nonus sicut cum colimus."
Ha szeptember elején, Egyed napján szép idő van, akkor bő
bortermés ígérkezik:
„Ad solem Aegidii speratur copia Vini,
Nam sol, qui nituit commoda multa trahit,
Quatuor Hebdomadas Aegidius excitât almas,
Si bene splenduerit, soleq', clarus erit."
Október a szüretelés hónapja:
„Mustum calcatis October conficit uvis,
et tacito aptatos foenore ditat agros.
Hoc in mense leves, deponit vinea frondes,
Hoc in mense seris, quod redeunte metis."
Novemberhez a következő időjóslást fűzi:
„Prima dies Mensis vult esse propheta Novembris.
Si cupias ramum scindere Quercineum;
Si siccus ferit, durissima bruma vigebit,
Si fueritq' madens, humida fiet hiems."
December:
A karácsonyi időjárásból a következő megállapításokat vonja le:
„Quando virent campi natalis tempore Christi,
Tunc Christi tectum Pascha dabit niveum.

Si dederint radios Christi natalia claros,
Quae possunt aures, coniice fructiferas."
Az időre vonatkozó általános gondolatokkal fejezi be ezt a
részt:
„Fac bene cum vivis, post mortem vivere si vis,
Si semel occumbis, vivere non poteris.
Cum juvenes estis, cum tempus habere potestis;
cur non proficitis? sed mala perficitis.
Ut flos ut ventus transibit nostra juventus,
qualis eras juvenis, talis adultus eris.
Omnia quae vivunt pereunt nunquamqu' redibunt;
Serius, aut citius mortis adimus opus."

Ira perit vitium
(203-211.1.)

A harag kellemetlen következményeit tárgyalja ömlő leoninusaiban:
„Ira est crudelis mala perturbatio mentis,
nam nimis irascens, est ratione carens."
Aristoteles nyomán a haragnak négy fajtáját sorolja fel:
„Qui compescuntur, facili dum bile fruuntur,
dant iras faciles simplieiterq' graves.
Qui cito, qui propere turbantur, bile vagante
via crede mihi vult graviore frui.
Qui non placantur, rabidi dum vociferantur,
isti iam peccant et mala multa patrant.
Qui sine vindicta non compescuntur in ira,
hi sunt crudeles, saevitiae memores."
A harag a gyűlöletnek az anyja és sok bűnnek az oka. Isten
meg is bosszulja a jogtalan haragot:
„Iras injustas Dominus non linquet inultas;
ultio post iram cor rapit, ac animam."

Aki haragszik, az árt a saját életének. A haragos nem tudja meglátni az igazságot; aki őrzi magában a haragot, azzal saját magát
emészti föl. A harag sok bajt okozott már a közéletben:
„Ira ex natura pervertit publica jura,
et bene juridicum destruit ira virum."
Ezért mindent békességes lelkülettel intézzünk.
csattanós gnómában beszél a haragról:
„Esse soient mites posita feritate leones;
Iras ultrices cur retinent homines?
Mollificat diram responsio mollior iram,
Mutabis mores quando furore noces.
Possumus irasci, si fas est credere Psalti
Si tarnen iratum cor manet innocuum."

Még

sok

Boldog az, aki a vad haragot szelíddé tudja változtatni.
„Foelix qui diram mitis compescuit iram
et fecit miram taliter esse viam."

Judicis officium
(217-221.1.)
A bíróknak igazságosoknak kell lenniök:
Justum decernens est Judex jus quasi dicens;
Est justum dictum judicis officium.
Judex obstrictus sit justo in jure peritus;
Injustum dictum Judicis est Vitium."
A bíróknak a hivatala a bűnök miatt van. Nem szabad emberi
tekintetek miatt eltérni az igazságtól. Az igazság szolgálatáért nem
szabad kincseket követelniök, még kevésbé megvesztegettetniök:
Judicis est recti nec munere nec prece flecti
Lumen habet clausum justitiae speculum."
A bíró mindig legyen igazságos:
Judicis in cunctis sit justa potentia punctis:
Sed jus pervertet munera qui capiet.

Stas in re mira dum régnât munus et ira;
Munera dum crescunt omnia jura ruunt."
Ámde az a baj, hogy sok bírónak több gondja van lovaira, mint
a jogra és méltányosságra:
„Multis major equi cura est, quam juris et aequi."
De nemcsak a jogászokra van panasz:
„Theologi dubii: Juristae tenti, et iniqui,
Immundi medici, sic ego nunc didici."
A következő részben erősen kifakad a királyi fiscus ellen, mert
az nem ismeri el az országos törvényeket és nem bánja, ha a nép
össze is törik a teher alatt:
„Nomine Caesareo Fiscus causat mala mundo;
Et luet in barathro nomine Caesareo.
Fiscus et exemptus vult esse a jureque demptus;
Ut sic liberius stet sine jure scenus:
Non est contra se: quia sic vult jure carere,
Sed contra cunctos juris habet titulos:
Hinc sibi dat plausum, non curans Judicis ausum;
Donee ad infernum deveniat strigium.
Ut placeat Regi contrarius est ita legi
Hinc spernit justum Judicis officium.
Sic mala patrabit; Fiscus bona jura negabit:
Ut populum stringat, se, sua nulla ligat."
Több gnómában figyelmezteti a bírókat, hogy ne legyenek
olyan igazságtalanok, mint az Úrjézus bírái.

Kitimjanigenas
(221-229.1.)
Ez a rész a spanyol örökösödési háborúra vonatkozik (170114). Ez foglalkoztatta leginkább a XVIII. század elején az európai
közvéleményt. II. Károly, az utolsó spanyol Habsburg halála után a
Bourbon és az osztrák Habsburg ház versenyzett a trónért. A trónt

XIV. Lajos unokája, V. Fülöp foglalta el. De az osztrákok szövetkezve
az angolokkal és a hollandokkal megindították a háborút a franciák
ellen. Ezeknek oldalán állott a bajor herceg, Lombardia, Velence, sőt
XI. Kelemen pápa is. A harcok váltakozó szerencsével folytak, végül
azonban a trón mégis V. Fülöp kezében maradt a gyarmatbirodalommal együtt, az európai spanyol birtokon pedig Ausztria, Anglia és Savoya osztozkodott. Karner erősen az osztrák császár pártján állott; ezt
látjuk a költemény tartalmából, amely érdekes szimbólumként a kétfejű Sas és Janus csoportosítására épül.
Janusi Kitim király mindig legyőzte ellenségeit. Ezért az itáliai
Atlasz díszítő nevét kapta. Janus ivadékai Janust ősz, öreg ember képében ábrázolták római földön. Kettős fejűnek mutatták, hogy éberen
tudjon figyelni az országok tájai felé és lássa az ellenség cselvetéseit:
„Kitim Janigenes Rex multis praefuit annis
Semper victrices gesserat ac acies.
Hinc Atlas dictus quas portans omnia Kitus;
Atlas Italicus gesserat omne decus.
Janigenae Janum dederant imagine canum
Terris Romanis duplicis et capitis.
Ut vigil ac cunctas Regnorum attenderet oras,
Ac hostis varias cernere insidias."
Béke idején zárva volt, háborús időben kinyitották, hogy az
ellenség leverését, vagy az új ellenség támadását pontosan lássa. A
költő megkérdezi Romulus ivadékaitól, a dardanitáktól, hogy hol van
most ez a körültekintő Janus? Az olasz Szent Pétertől akar függni.
Szent Péter tanította Rómát, amely most a világ feje. Itália előkelői, a
dárdán ősök Janus helyett most a kakasnak (Gallusnak = franciának)
hódolnak. A Gallusból sohasem lesz kétfejű Janus, a Gallus sohasem
volt kétfejű (császárpárti):
„Nullus erit Janus duplicis capitis modo Gallus;
Nam nunquam duplicis Gallus erat capitis."
A testi betegségek közül is az egyiket Gallusnak (francia-kór)
hívják. A Gallustól óvakodni kell, ajándékait nem kell elfogadni. A
Gallus betegség miatt került Fürstenberg Kelemen a bajor herceggel
együtt számkivetésbe, ez a betegség fosztotta meg Jakabot trónjától
(II. Stuart Jakab angol király):

„Quid Fürstenbergum, dementem sanguine iunctum
cum dulce Boiorum trusit in exilium?
Et quid Jacobum fecit solio viduatum!
Morbus qui infecit Gallicus ille fuit."
A gall nemzet nem ismeri a hűséget; megveti a liliomot, mégis
szövetkezik vele:
„Quomodo conjungis tua Candida lilia Gallis?
Lilia cum Gallo sint inimica tuo."
Minap a gall ravaszul bezárta a liliomos kertet, az értékes Ulmot. A bajor megszegte a birodalmi hűséget, a Gallhoz csatlakozott,
így elragadta a békés sasoktól az Ulmot; a liliomos kert a galloké lett.
A bajor a gallt ártalmatlannak képzelte, de éppen ez lett aztán a veszte. A kakas (Gallus) kukorékolt, mikor Péter megtagadta Krisztust. Talán most is énekel, míg Róma megtagadja az övéit. Róma megtagadja
Janust, amikor a Gallusra akar támaszkodni. Vajon nincsenek többé
már kétfejű sasok?
„Gallus cantavit, dum Petrus saepe negavit;
Et modo fors cantat, dum sua Roma negat."
A Gallus el akarja foglalni az olasz városokat, mint Milánót, de
a madarak királya őrködik és túlszárnyalja a kakast:
„Sed Regina avium retinet vigilando volatum
et superant gallum pennae aquilae tumidum."
Merészkedett a Gallus Márknak (Velence) egykor erős oroszlánjait is megnyerni, így akarta a győzedelmes sast megszégyeníteni. Trident már meg is esküdött a Gallusnak és az oroszlánnak. De végül
Itália népei megelégedtek és Juppiter madara (a császár) a velencei
féloroszlánt a vízbe taszította. A Gallus a törökkel is megpróbálkozott
szövetkezni. Krisztus Urunknak jeruzsálemi sírjához repült a kakas
(Gallus), hogy a maga sírjává tegye. A költő azután kéri az Itáliaiakat,
hogy tiszteljék a sast, mert ez jár a legmagasabban, és ez ritkán vagy
sohasem bukik alá. A Janus ivadékok egykor profán Janust alkottak,
de a kétfejű sasok hozták meg az igazi üdvöt, szabadságot. Eljön
majd az idő, amikor a gall végül is legyőzetve meg fogja érezni Isten

haragját. Ezután a síró Péter majd bocsánatot nyer és könnyei után
majd Róma is megkapja a megbocsátást:
„Cognoscas aquilam semper viguisse supremam
Raro vel nunquam succubuisse aquilam.
Janigenae Janum quondam genuere profanum;
Sed duplicis capitis, facta salus aquilis.
Tempus et evenit quo tandem victus aberret,
Gallus et iratum sentiat ipse Deum.
Interea Petro veniae locus lachrimato,
Post lachrimas Romae fit locus et venia."

Keve rexit Pannonis oras
(229-241.1.)
Az első sorokban a Pannónia név eredetét fejtegeti. Felsorolja
az erre vonatkozó véleményeket. Az első szerint Pan pogány Istenről
kapta volna a nevét. Mezei isten volt Pan Árkádiában. Azonban ez
nem lehetséges. Ugyanis egyik író is, másik is mást mond erről. Azután azért sem, mert Pan nem történeti személy, valamikor élt alak, hanem csupán „figmentum poetae", költői kitalálás, ami mögött semmi
valóság sincs. A másik vélemény szerint a latin „Panis" szóból származott volna a Pannónia név, „mert a Pannon hallgatott, ahol a kenyér bőségben volt." Egy harmadik vélemény szerint Pannoniát a Sem
nemzetségből származó Arameus fia, Pannon alapította volna. Ez sem
áll meg, bár azt mondják, hogy ő művelte meg a kellemes Pannónia
földjét.
Ezután hirtelen átcsap a történelmi témára, azzal a bevezetővel,
hogy olvasta a pannóniai királyok nagy, „documentumát" (történetét)
és ezt elmondja, mivel a könyv éppen keze ügyében van.
A Szent-Hegyet (Pannonhalmát), amely a Pannon (Pándzsa)
mellett van, nevezik különösképpen Pannónia Szent Hegyének. Géza
fejedelem kezdett itt emléket emelni, amit István király befejezett. Ettől
a szentélytől nem messze van Sabária, Szent Márton szülőhelye. Szent
Márton, mint katona, nagy szeretettel járt fel erre a hegyre imádkozni.
Szent István tehát azért építtetett itt emléket, mert Szent Márton emléke
szentelte meg ezt a helyet. Ide kapcsolja a saját véleményét a Pannónia név eredetére nézve. E szerint: Nem messze, az előbb említett Sa-

báriában van egy bővizű patak. A neve Pannosus, mivel „viredem
pannum cantat fons iste", azaz zöld takarót, pázsitot termel a burjánzó medre körül. Ezt a forrást nevezik „caput Pannoniae"-nek és innen
kapta Pannónia is a nevét.
Béla király említvén a Szent Hegyet, azt mondja, hogy most is
áll e hegyen az igazi Pannónia. Hunnjaink úgy tervezték meg címerüket a hármas kereszttel, hogy a szent koronának is emléke legyen,
amelyet Asztrik, e szenthegyi szerzetes és követ hozott Rómából. Egykor megalapították, gazdagították és mindennemű jóval ellátták e monostort királyaink. Ekkor a királyaink is örömmel tartózkodtak itt. Most
azonban kifosztják, kirabolják Pannónia rabló főurai. Nemhogy annak
örülnének, hogy adhatnak valamennyit, hanem annak, hogy azt is elrabolják, amije van a monostornak. Mennyi vagyont raboltak el és
mennyi maradt még a fiscusnál! Csupa istenkísértés az egész bíráskodás! Nem használ sem a pápák, sem a királyok felhívása, átka. Mindenki csak a magáéra vigyáz és semmit sem ad vissza az elrabolt jószágból.
Szent Benedek fiainak az az érdeme, hogy a magyarok népét
kivezették a sötétségből és a kért koronát meghozták királyuknak.
Ezután áttér Pannónia történelmi múltjára. Sorjában elmondja,
hogy a magyarok előtt milyen népek éltek itt. Vandái, gót, római volt
az ura egykor a fegyveres Pannoniának, amíg a hunnokat az isteni
végzés Minerva szarvasa által át nem vezette a Meotison. Csapatokra
oszolva hat vezér vezetése alatt indultak el. A vezérek Attila, Buda,
Keve, Béla, Kerne és Kadicha voltak. Közöttük is a leghatalmasabb és
legelső volt Keve. Hős harcos és minden körülmények között
igazságos. Semmilyen idő sem boríthatja homályba azokat a győztes
triumphusokat, amelyeket Keve vívott élete folyamán a pannóniai
vidékeken. Keve volt az, aki a hunnokat megtanította arra is, hogy
hogyan kell legyőzni a zajongó Dunát, azaz megtanította őket a harcok minden fajára. Szigorúan megtartatta a katonai fegyelmet és érvényt szerzett azoknak a törvényeknek, amelyeket Pannónia népének
adott. Megtanította arra, mint kell a népnek a harc tüzétől égnie.
A másik nagy vezér Attila. Hogy mi mindent cselekedett Attila,
aki Keve után uralkodott, ezer verssorban is nehéz lenne elmondani.
Ő volt a világ félelme, az Isten ostora, aki Rómát, a világ fejét megremegtette. Hatalmas, gazdag zsákmányokat szerzett. Végül őt is elvitte
a „fátum". Attila halála után a széthúzás és pártoskodás lett úrrá a

vezetők között. Az a nép, mely előbb sok népet legyőzött, nem volt
képes legyőzni Pannónia népeit. A széthúzás az, amely gyötörte és a
földre terítette és pusztasággá tette Pannoniát. Vigyázz magyar nép,
nehogy ily szakadás legyen ismét pusztulásod oka!
„Ignoras vires disjunctis esse minores,
Quod conjungit amor, fortius esse reor."
„Discors in fidibus non bene ludit opus."
A legnagyobb rossz mégis az, amikor a hitben nem értenek
egyet Pannónia főurai.
Hogyha az Isten eltörölte a hunn népet, mivel a fiai széthúzok
voltak, akkor mi mit remélhetnénk?
Mi más történhetik velünk is, mivel annyi eretnek van Pannoniában? Sőt még törvények is vannak, amelyek még jobban szítják a
megnemértést! Ez az oka annak, hogy a szomszédok martaléka az ország. Háromszáz év múlva Attila birodalmának bukása után ismét
visszatértek a hunnok, vagyis a magyarok. Legyőzték Szvatoplukot,
Pannónia urát. Árpád, Kund, Szabolcs, Vérbulcsu, Örs, Buda és Lehel
voltak hatalmas vezérei. A hét vezér alatt is tiszteletben állt a Hármashalom. Sok és nagy győzelmet arattak ők is, mint hunnok. Letették a
pogány sötétséget is, mikor Géza után a csillagoktól is megjósolt István lett a vezérük. Ő Rómához kapcsolta országát. A római liturgiát
vezette be és a bencéseket bízta meg népének megtérítésével. Ezek a
vad hunnokat (magyarokat), akik előbb még fúriák voltak, szelíd bárányokká tették. Nem is volt annyi szent sehol a földkerekségen, mint
amennyi szent élet virágzott a magyar földön. Aki szenteket akart látni, az Pannoniát kereste fel. István, az apostoli király, mivel az ég is
úgy akarta, sok győzelem közepette vezette országát. Hosszú, nyakára
hulló haját levágatta. De miért tette ezt. És miért akarta, hogy a hunok
(magyarok) rövid hajat viseljenek? A hajlenyírás ugyanis azt jelenti,
hogy valaki valakinek örökös rabszolgája lesz. A mennyország királynéjának, a Boldogságos Szűznek akart és lett is ezáltal rabszolgájává.
Azt akarta, hogy nemzete is azzá legyen, hogy így megnyerje a Szűz
Anyától az örökös védelmet. A lenyírt hajú hunn, Mária szolgája lett.
Most mégis mennyien viselnek hosszú hajat! Vannak ugyan
olyanok, akik jóhiszeműen hordnak ilyent, nem tudják az értelmét.
Luteránusok és kálvinisták hordanak ilyen hajzatot. Felforgatják a hazát, hajukhoz azonban nem nyúlnak. Milyen ördögi ezeknek a haja,

mivel a nagy Úrnőnek nem szolgálnak. Ha valaki ugyanis nem Máriának a szolgája, akkor az az utálatos ördögnek a csatlósa. Kérdezed
hunn, hogy mi ebben az igazság? De te mondd meg nekem, miért
olyan szomorúak napjaid? Téged annyi rossz ér, amennyi csillag felkel! Most haragos a nagy Isten rád! Miért ér annyi büntetés, mint
ahány porszem van a szőke Tiberisben? Miért van a soknál is több
fájdalmad? Miért siratják Pannoniát mindenhol? Én megmondom!
A hitújítók serege a bajok igazi gyökere. A külföldi eretnekség hozza
a bajt Pannoniára! Emiatt áztatja annyi könny sokak szemét. Ami
életerőt ad a Sicambernek, elpusztítja a hunnt! Ami jó a germánnak,
nagyon rossz a pannoniainak. A hunnoknak nagyon nem tetszik
ezeknek az élete, ruházata, hosszú hajzata, és a hosszú bugyogó
sem. Lásd meg, hogy nekem nem tetszett soha az a törvény, amelyet
a Teuton (német) tanított. Nem tetszettek a flandriaiak; senki volt előtted az Alemann (német). Hát miért tudod megtűrni magad mellett az
eretnek Teutonicust (németet)? Mily rombolást idézett elő ez az újítás
az ősök hagyományában, és mekkora diadalnapokat ültek az újítók?
Mondd, hol van az a vallásos érzés, amely az első időkben táplált,
amelyet először István vetett bele a lelkedbe? Mondd, hol van az az
ősi hit, amely annyi erőt adott neked, mely arra tett képessé, hogy az
egész világ díszevirága légy? Hol van az a nagy fenség, amelynek
meghajolt minden hatalom? Az istenség haragja az, amely levette rólad kezét. Amilyen arcot formált neked a szerencse, azt most megtagadta tőled! Ó, csak lehetne méltóképpen gyászolni a haza sorsát!
A „trójai faló" működik itt is. Belső polgárháborúk pusztítják a magyart; a pannóniai a pannoniait vágja halomra! Embervértől nyirkosak
a rögök! Hazai kardok fosztják meg a városokat polgáraiktól! Ezek a
bajok építik fel neked az atyai sírhelyet. Apa a fiú, fiú az apa ellen
tör, és ezt még nem is szégyenlik hangosan kimondani.
Keve ezzel szemben mindig virágzóan kormányzott Pannoniában. De miért? Mert erős kézzel őrködött azon, hogy ugyanazon hitet
kövesse minden magyar.
Ha az erők egyesülnek, az egész világot le lehet győzni. Ezen
kívül nincs más ereje a világnak, amivel még győzni tudna. Győzelmi
pálmákat hoz az egy hit!
Mivel nincs egy hited, a hitedben azért van annyi nehézséged.
Ne csodálkozz tehát, magyar, hogy annyi könnyet kell ejtened! Míg

boldog voltál, az egy hit volt a te védelmeződ, de téged és sokakat
bajba hozott a te (új) hited.
Hungáriát mindenki az ősi hunnoktól származtatja. De mondja
meg valaki, hogy Ungaria miért veszítette el a „H" betűt? Kegyetlen egy
hang a „h" betű. Erős fuvallat. Innen nyilvánvaló, hogy miért veszítette el Ungaria a „H" betűt. Ne csodáld azért, ami kegyetlen dolog is,
hogy a háború miatt megint Hunger (éhes) lett az, aki ezelőtt Unger
volt.
Már gyűlöltek vagyunk. Ti régi bennszülöttek távozzatok! Miért?
Mert olyan rendíthetetlen eretnekek vagyunk.
Még más okokat is ismerünk, amelyek miatt széthúzok Pannónia gyermekei. De semmi sem volt képes annyira a pusztulásba vinni
országunkat, mint éppen a szakadást előidéző eretnekek.
Hungaria népe a magyar királyok alatt - amint sok helyen találjuk - szerfölött lázadó volt. Csak egyetlen egyszer volt kivétel: Nagy
Lajos uralkodása alatt. Egyedül ő alatta voltak Pannónia fiai egyetértők.
Nagy Lajos azt hagyta meg végrendeletében, hogy utódai soha se hagyják nyugalomban a hunnokat, hanem mindig foglalják le őket
háborúkkal, mert ha nincs háború, a hunnok rabolnak és nyargalásznak összevissza. Azok, akik szeretik a tétlenséget, azok szeretnek lázongani is és még attól is undorodnak, hogy a vizet megmozgassák.
A fegyverek tetszenek a hunnoknak, de a munka nem nagyon.
A hunnok számára a renyheség a legnagyobb pusztulást jelenti.
Ez volt Lajos király végrendeletében, és higgy neki, mert nagyon igaz! Miért? Mert akkor nem voltak újítók.
Hogy miért olyan széthúzok most a hunnok, azokból következtetem, amit most itt elmondok: az eretnekek újításai és az előkelők
pártoskodásai. Ezek az okai Pannónia végső romlásának! Valláskülönbség és a templomok megtorlás nélküli kirablása! Mindez a papság
gyásza, és Pannónia pusztulása.
Krisztus, királyok királya, aki sohasem hagyod félbe működésed, védd meg ezt az országot, űzz el minden ellenséget.
Kegyes Szűz! A szerencsétlen Pannoniát tedd boldoggá!
Védőasszonyunk! Tekints le hazánkra, hogy szabaduljon meg
az új vallásoktól, a széthúzástól és az átkoktól! Szűz Mária, vidd véghez ezt a Te érdemeid által; áldd meg minden útján és légy kegyes
védelmezője.

Lites litigium
(242-248.1.)
Az elején itt is szómagyarázatot találunk:
„Non male deduco Lites a Limite vulso;
Nam dedit has vulsus Limes agris positus.
Deus quasi dictus edens, Lingua a Lingedoq', currens:
Traxit ab officio nomen uterque suo."
Csak az ostoba engedi szabadjára a nyelvét, az okos mindig féken tartja. A meggondolatlan szavak készítik elő a pereskedést, ebből
származnak a harcok és sokszor a halál. Vigyázzunk a nyelvünkre,
mert sokszor, amit a szívünk szépen eltakar, el szokta árulni a nyelvünk. Dicséret az egy ifjúról, amikor azt mondják róla, hogy meggondoltan beszél. Ha megfontoltan beszélünk, akkor igazat is mondunk.
A jó barátok is veszekednek, de önmagukban ki is békülnek. Ezek
között gyorsan elmúlik a viszály. A testvérek között már súlyosabb perek szoktak lenni. A szeretet sokszor dühhé változik, ilyenkor keletkeznek nagyobb kellemetlenségek. Akik állandóan veszekednek,
rosszabbak a kutyáknál. - így van ez most Krisztus Urunk vallása körül is. Akik új vallást csinálnak, az ördög cselekedeteit hintik szét az
emberek között:
„Blasphemando furit, quisquis nova dogmata cudit,
Qui rectam spargit Daemonis acta facit.
Vestitum Christi lacerarum dogmata Arii,
Christicolas lacerat, quem nova recta notât."
Ha békében akarunk élni, akkor a nyelvünkre nagyon vigyáznunk kell:
„Ex lingua stulta veniunt incommoda multa,
Garrulus insipiens, qui tacet est sapiens.
Os qui non claudit, quae non vult saepius audit:
Quidquid in orbe nocet, garrula lingua docet.
Si cupias pacem, linguam compesce loquacem;
Litis amabit onus multa loquens socius."

Lusus ut opprobrium
(249-253.1.)
A lusus szót a következőképpen magyarázza:
„Cum plerumque luat, nimium qui ludere curat,
A luo fors lusus dictus erat nocuus."
Ritka játékos az, amelyik gazdag:
„Raro lusorem potuit quis cernere ditem:
Accipit et tribuit, dum tribuendo rapit."
Az idő drága kincs, a komoly embereknek játékokra nem is
igen jut:
„Tempus continuo noli consumere ludo,
Tempora namq', piis sunt pretiosa nimis.
Ad lusum nullás fecit nobis Deus horas,
Sed datur officiis quaelibet hora piis."
A következő sorokban a játékok rossz következményeit mondja
el. Veszekedés, harag, káromkodás, lopás, és egyéb bűnök származnak belőle:
„Passim ludentes sunt in peccata ruentes;
Cur? quia, qui perdit vir, maledicta petit,
Dissidium, rixas, causavit lusus et iras,
et multis multum protulit exitium.
Saepe furit ludens vindictae fulmina mittens,
Lusor qui perdit, fulminis instar erit.
Nil bonitatis agunt, dum sidera fulmina mittunt,
Nec lusor perdens est bona perficiens.
Furtum committit, qui false ludere quaerit,
Lusor decipiens, est maie restituens.
Semper post lusus cernuntur crescere luctus,
Nam sua qui perdit, tristis abire petit.
Dum lusor perdit, furtum committere quaerit,
Tandem post furtum, devenit ad laqueum."
De ha ilyen káros következményei nincsenek is mindig a játéknak, egy bizonyos, hogy az egyiknek mindig veszíteni kell. Aki nyer,
az ilyenkor nevet, aki pedig veszít az szitkozódik. Vannak termé-

szetesen olyan játékok is, amelyekben nincsen semmi rossz. Csak a
hamis játékok ártalmasak:
„Ludere sincere quadrabit semper ubique',
Sed lusus falsi sunt nimium nocui."
Ezekből származnak a veszekedések, szomorúságok és egyéb
Istennek nem tetsző dolgok. Sok tisztességtelen következmény között
ott van az egyik legnagyobb a „meretrix" is. Az Isten mindezeket a
bűnöket megbosszulja.

Quid possit Munus
(254-258.1.)
Ez a szakaszt is szómagyarázattal kezdi:
„Munio dat Munus; quis spernat non erit unus:
Sat me munivi, munera si tribui.
Si munit munus, venit a munimine munus;
Fitq1 secus munus, si dedit apta manus."
Ajándékokkal mindenkivel szemben tudunk boldogulni:
„Si quis dona dabit, donis sua seque' juvabit,
Dona placent Dominis, dona, piacent miseris."
Az ajándéknak mindenki örül. A haragot is szelíddé változtatja.
Akiknek ajándékozunk, azok előtt kedvesek vagyunk. Ha hibát követünk el, akkor ajándékkal kell kimentenünk magunkat. Az ajándékok
mindig vidám arcokra találnak. Ajándékokkal minden helyzetben tudunk boldogulni:
„Omnibus est gratum, munus viget omnibus aptum;
Nullis qui sapiunt munera dissipiunt.
Quae prece non poteris, facias tibi commoda donis,
Munera dum praestas mollia verba paras."
Ha ajándékozni tudunk, akkor mindenütt könnyen mozgunk.
Az egész világon így van ez.
„In toto Mundo vincta est Sapientia dono:
Dona piacent Juveni, dona placentque seni."

Alig találunk ezer között egyet, akit ajándékkal nem tudnánk
megvesztegetni.
„Quis spernit munus, non est in millibus unus,
Quem prece non flectes, flectere dando potes."
Az arannyal és ezüsttel minden megvehető. Aki nagyobb
ajándékot tud adni az lesz a győztes. Az is fontos, hogy gyorsan
adjunk:
„Bis non spondebis, quod mox praestare valebis,
Bis das cum cito das, dando caveto moras."
Adjunk gyorsan és adjunk ingyen; de adjunk a nekünk tett
cselekedetért megfelelő ajándékot. Ha mást nem tudunk adni, akkor
legalább jó szót adjunk. Adjunk addig, amíg élünk, mert halálunk
után úgy sem adhatunk. Adakozásunk mindig jószíwel történjék.

Medicus tibi sit bonus unus
(259-264.1.)
Itt is a medicus etimologizálásával kezdődik a szakasz:
„Hoc nomen Medici descendit ab arte medendi,
Qui Medicus viguit, Primus Apollo fuit."
Ha módunkban áll, tapasztalt orvost válasszunk magunknak:
„Tollere seit Medicus flammantes pectoris aestus,
Si seit ut antiquus temperiem Medicus.
Scitq' salutiferas nembris adhibere medellas,
Si callet morbum, mortiferumq' statum."
Csak egy orvos kezeljen bennünket, ha betegek vagyunk:
„Factus es infirmus, Medicus tibi sit bonus unus;
Cum multis Medicis, te cumulas modicis."
Az orvosok a gazdagokkal szemben nagyobb gondosságot tanúsítanak; hosszabb ideig orvosolják őket, mint a szegényeket. A gazdagoktól sok pénzt kapnak:

„Et Medicinalis Medicorum Regula talis,
Ut dicat da, da dum citât aeger ah! a!
Az orvosságot mindig a maga idejében használjuk:
„Tempore non apto, nullum medicamen amato;
Omnia nunc aptis sunt facienda moris."
A gyengélkedőt minden betegség hamar utoléri, ha meg elérte,
akkor későn hagyja el. Nagyon vigyázzunk a gyógyszerekkel, mert
ezek inkább ártanak, mint használnak. Nagy betegségekben az emberek mindent ígérnek az orvosnak. De ha meghal a beteg, akkor mindenről megfeledkeznek:
Ha hosszú ideig akarunk élni, kerüljük az orvosokat:
„Vivere vis longe Medicos multos fuge prompte;
Qui nimium medice vivere vult modice.
Contra vim mortis non est medicamen in hortis;
Fért tandem tristem mors inopia diem,"
Mindnyájan egészségesek szeretnénk lenni. Éljünk ezért rendes
életet. Kevés bort és kevésszer igyunk. Ehhez hasonló egészségtani
szabályokat ad a következő részben is.
Mos Naturarum
(265-272.1.)
Szómagyarázattal kezdődik:
„Dat mos nascendi, naturae nomen habendi;
Est a natura res, quasi nota sua:"
A természetek állandóságában lehet bízni:
„Plus ego naturis fido, quam mille figuris;
lile perdurant, se tamen hae variant."
És más helyen:
„Quod natura dédit tune modo semper erit."
A belső lelki tartalom alakítja a külső magatartásunkat:
„Intima per mores cognoscimus exteriores;
vultu talis eris, qualia mente geris."

Arról is beszél, hogy az arc ziláltsága az erkölcsök rendezetlenségét mutatja. A suttogó beszédben mindig van valami ravaszság:
„Multa susurrantes mendacia sunt cumulantes;
Occultus sermo vix erit absq' dolo."
A kopasz embernek is más a természete, mint azoknak, akiknek
rendesen nő a hajuk. Majdnem minden ember elégedetlen; egyedül a
takarékos ember nem fösvény. Legyünk elégedettek az étkezésben is,
Krisztusért hozzunk ezen a téren is áldozatot:
„Sit natura cibis paucis contenta quibusvis,
Semper pro Christo mortificanda caro:
Nec sis carnis amans fidei jejunia servans,
Sed semel in reliquis se satiato cibis."
A böjtölés igazában akkor ér valamit, ha lelkünket megtisztítjuk
a bűntől; ha bűnt bűnre halmozunk, akkor elvesztjük a böjt érdemét.
Az igazi böjt az, ha tartózkodunk a bűntől. Az emberek között sokan
vannak, akik bigámiában élnek; ezek az észnélküli állatokat utánozzák:
„Quid faciunt bigami thalamo quoq' quid maculati?
Quos avis ista docet, quae ratione caret."
Az alvással kapcsolatban mértéktartásra int bennünket:
„Somnia ne cures; nam fallunt somnia plures,
Deludunt multos somnia saepe viros.
Somnus longus obest, brevior pro corpore prodest;
Qui multum dormit, saepius ille bibit."
De kell az alvás is, mert ekkor pihen az ész is. Az étkezéssel, a
borral kapcsolatban a következőket találjuk:
„In mensa Marus sed non animus sit amarus,
nec sedeas strictus, nec nimium patulus,
Pocula dum sumis per honestis sumito labris,
nec nimis ad nasum pocula trude tuum
Cingula laxabis post mensam, quando meabis
ne strictus venter mortificet graviter."

Ezután figyelmeztet a külső magatartásunkra. Mindig legyünk
tiszták, mert ez tetszik az embereknek is. A nevetésről is ír és szerénységre int. A költemény végén a természetek különféleségéről beszél:
„Ut varia est cunctis natura coloribus istis,
Sie aliis aliud saepe viris piacúit,
Ergo sorte tua contentus vivere cura;
Sicut fortunas, taedia sicqu1 feras."

Nobilitas hominum
(273-285.1.)
Isten Ádámot ártatlannak és a saját hasonlatosságára teremtette,
voltaképpen tehát mindnyájan nemesek vagyunk:
„Dum Deus innocuum similem sibi fecit Adamum,
Nobilis est quivis factus ei similis."
Ádám, amíg tisztelte az ő „Magiszterének" a parancsait, addig
fénylett nemessége, de amikor engedett a kígyó csábításának, eltűnt
ez a fényes dicsőség:
„Adam quando sui coluit mandata Magistri:
Nobilitas viguit qualis eum decuit;
Postquam serpentem coluit maledicta loquentem
Illico quae viguit Nobilitas putruit."
t

A nemességet az erények adják, sokkal többet ér ez, mint bármilyen előkelő származás:
„Atria cuncta licet tibi Nobile nomen adornet,
Quadrabit virtus unica Nobilibus:
Cuncta licet veteres exornent undiqu' laudes,
Liminata Hospes non tarnen inde vires.
Si bene vixisset, bene primus homo viguisset,
Nobilitata gerens, nobilitate fruens.
Verae virtutes dant nobilitatis honores,
Absqu' quibus nullus nobilitatur hems;"

Több helyen újra elmondja, hogy az erkölcsök adják az igazi
nemességet. A léleknek kincsei fölülmúlják a testi javakat. A J ó ember" az többet jelent, mint valami nagytudású ember:
„Vir bonus est pluris, quam tota scientia iuris,
Te faciès charum, fac bene, dicq' parum.
Integritás morum juvenem facit esse decorum,
In factis pravis more caret juvenis."
A következő részletben röviden jellemzi az egyes nemzeteket: a
németet, a svédet, spanyolt, belgát, thüringiait, a franciát, westphaliait,
angolt, bajort, lengyelt, horvátot, törököt, oroszt, görögöt, szlovént,
osztrákot, olaszt, tirolit, hollandiait, velenceit, morvát, csehet, poroszt,
dánt és legvégül a magyart:
„Germani plures possunt tolerare labores:
Non possunt passim sic tolerare sitim.
Servat in eloquio Svevus mores ut hirundo
Nam vult ore auram sumere continuam.
Altorum morum Gens tardi grada Hispanorum.
Se gallo socians fit sua dilapidans.
Belgae formosi, semper sunt ingeniosi,
et si délirant dum sua se Variant.
Post maris haberes quare Thüringia gaudes?
Ex capite Halecis fercula quinq, facis.
In curta tanica Saxo saltant quasi pica
Vult etiam nimio saepe madere mero.
Gallus per iurat nam contra Numina spumat:
Omnibus implicitus falsus in orbe scopus.
Westphalicus dominus paucorum verus amicus;
Dum tibi dicet ave, sicut ab hoste cave.
Vult contra legem Britannus tollere Regem;
Nam parlamentum gaudet habere suum.
Anglorum Regnum quondam dedit Angela secum,
In stultum foedus foemina saxonibus.
Omnis hypocrisat misnentis quando perorat,
Insuper instabilis sicut arundo levis.
Est gens Bajorum morum nunc Italicorum
Multum de templis possidet ac animis.

Gaudet abortivus pro vulnere quisqu' Polonus.
Vult sectus framea vincere multigena.
Est fidei rarus servator quisque Croatus:
Ignorans sectam nescit inire aliam.
Est omni terror Turcarum maximus error.
Respondent frameis in fidei articulis.
Rascia Gens varios sequitur sine mente Magistros,
Graeca vult hodie se maculare fide.
Ut pecus ex arca Graecorum stat Patriarcha:
Se nunquam sanat nam sua seq', negat.
Slavorum virtus saltabit semper ut hircus,
Ut comedunt leviter, sic faciant breviter.
Sclavorum mos est, modo hic, modo taliter, hoc est:
Ut venti perflant, pallia sic variant.
Sunt imitatrices Francorum quoqu1 cohortes,
Suntque novatrices Austriadum Soboles.
Itur in Italiam si mungat dextra crumenam:
Italus absque dolo flos erit absqu' solo.
Falsi Cretenses passim Galataeque minaces,
Et Tyrollenses esse soient veteres.
Svecia peccatrix, Hollandia fraudis amatrix,
Mercantes Veneti, pannifices Moravi.
Strenuus est adopus sudaris plerumque Bohemus,
Prussus amor varius, Danus ovat bibulus.
Hungarus heu gladiis gentes afflixerat orbis,
Quid mirum pridem quod patiatur idem."

Otia sectantes
(286-290.1.)
A kezdő sorokban szembeállítja az otiumot és a negotiumot:
„Otia solicitis exstant adversa negotiis
contra se pugnant, ne bene conveniant."
Senki sem él gondok nélkül, kenyeret, még kevésbé lakomákat
szerezhet kemény munka nélkül:

„In sudore omnem qui mandat mandere panem,
Non dat felices absque laboré dapes."
Ezen a földön kell lelkesedéssel dolgozni; így az Isten is segítségünkre lesz:
„Nunc lege, nunc ora, nunc cum fervore labora:
Sic erit hora brevis, sic labor ipse levis.
Esto laborator fiet Deus axiliator;
In quo desudat gloria semper habet."
Kerüljük a renyheséget, mert az elmúlt időt mégegyszer visszahozni nem lehet. A lázongó testünket is fáradsággal tudjuk lecsillapítani:
„Otia quisquie amat vae! gratis postea clamat,
non capiet pisces cui sine fine quies.
Praeteriti nullás revocabis temporis horas:
nil pigro sic est foedius esse potest.
Ut superes carnem compesce laboré rebellem,
ni tua mens vigilet, te caro decipiet.
Otia vitabis, vitamque laboré juvabis,
Est et inops hortus, ni colat artis opus."
Addig üssük a vasat, amíg meleg; azt a dolgot, amit már egyszer
megszereztünk, ne hagyjuk egykönnyen elveszni.
„Dum vir es atque vires vei sunt in corpore vires,
Sit tibi nulla dies absque laboré quies."
Űzzük ki a renyheséget tagjainkból, mert az „otiumnak" rossz
következményei vannak:
„Otia sectantes sunt in peccata ruentes,
Dum nihil efficiunt, jam mala perficiunt."
A lustaság sem az asszonyoknak, sem az özvegyeknek, sem a
lányoknak, de a földműveseknek sem, és más foglalkozásbelieknek
sem válik hasznára. Akik viszont dolgoznak, azoknak kedves lesz az
erény és mindent lélekkel csinálnak. Amíg csak van erőnk, addig
türelemmel viseljük el a fáradságot:

„Otia pulvinar sunt Daemonis et quasi nectar,
quoqu' laboré nequit, desidia perimit.
Dum tibi sint vires, placeat tollerare labores;
fiet si vives, curva senecta quies."
Quales nunc Officiantes
(291-296.1.)
A tisztviselők hivatalaikban legyenek igazságosak, mindenkinek
legyenek a szolgálatára. A hivatali tisztviselő ne az ajándékokból
éljen, hanem az igazságból. Őrizze meg derültségét és szelídségét
akkor is, ha munkával van tele:
„Officialis homo non vivat munere dono:
vivat justitia, doctus ad eloquia:
Obsequiis plenus, sit tota mente serenus,
mitia sit faciens asperitate carens."
Legyen tőle távol a dölyfösség:
„Sit procul a fastu, cuncto sit liber ab astu,
tarde concludens, sed celer expediens."
Aki hivatalnok akar lenni, az mindig jóindulatú legyen, mindig
használni akarjon. Aki hivatalokban él, soha sincs gond nélkül. Ne
ígérjen olyant, amit teljesíteni nem tud. Ritka madár ezen a földön az
igazi bizalom. A mai tisztviselők sajnos, sok mindenben vétenek.
Igyekezzenek mindig helyesen beszélni. Aki jól megállja a helyét,
ezzel nemcsak magának tesz jót, hanem a jó Istennek is:
„Qui bene nunc servit, Domino plus quam sibi quaerit,
Officium longum salvat utrumque bonum."
Ezután tanácsokat ad az egyes foglalkozásbelieknek:
„Pictor picturam, pulchram facietque figurám,
Turpior in specie sit licet esse sue:
Formabit rectum pedibus sculptor simulacrum,
Et si sat misere claudicet ipse pede;
Pharmaca praescribet, medicus medicamina dicet,
Sit licet infirmis aegrior ipse viris
Doctus virtutes narrat, recitatqu' salutes,

Interea foedis ipse scadet vitiis.
Praeceptor mores suadet qui sunt meliores,
Etsi discipulo rusticior sit homo."
Elégedjen meg mindenki egy hivatallal; ha kettő van, akkor
egyiket sem tudja tökéletesen betölteni. Ha bölcsen töltik be a hivatalukat, tisztelik őket az emberek. Csak sajnos, a hivatalokban olyanok
vannak, akiknek vagy sok pénzük, vagy nagy támogatójuk van. így
sokszor kevésbé alkalmas személyekkel, vagy éppen a jog ellenére
töltik be a hivatalokat.
Aki jól akarja betölteni hivatalát, annak itt a földön is az égi
dolgokat kell keresnie; szemünk előtt kell tartanunk, hogy az igazi,
örök hivatalunkat csak a halálunk után kapjuk meg az Istentől:
„Ut bene quis regnet caelestia quaerat oportet,
Hic nam perpetuum non datur officium.
Post res mortales, lacrimarum post quoque valles,
Cunctis perpetuum dat Deus officium."

Paupertas placeat
(296-302.1.)

A paupertast a következőképpen magyarázza:
„Paupertati omen, dat parva pecunia nomen,
Qui pauca aera tenet, pauperis omen habet."
Nem jó a túlságos nagy gazdagság, sem a túlságos nagy szegénység. Legbiztosabban megyünk a középúton:
„In rebus cunctis medio tutissimus ibis.
Quod nimis nimium vertitur in Vitium."
IIa sokszor nehéz helyzetben vannak is, azért ne essenek kétségbe sohasem, mert maga az Isten fia is szegény volt és a szegénységet tanította az embereknek. A józan szegénység sokszor számos
jónak lesz a forrása:
„Sobria paupertas numquam dicatur egestas;
Nam pauper tutas quaerit ubiqu1 vias.

Sobria multorum paupertas causa bonorum:
Hanc tarnen ut prurit plurima túrba futit.
Si tibi paupertas, sed debet adesse voluntas.
Pauperis ad votum velle dabit meritum.
Omnia si cunctis essent communia votis
Posset straminea Dux habitare casa.
Filius ipse Dei, spes nostrae progeniei,
Pauperiem docuit pauper et ipse fuit."
Az Isten fia semmi gazdagságot sem hozott magával erre a világra és ugyanilyen szegényen halt is meg. Az emberek értékelik a díszes ruhákat és sokszor e szerint adják meg a tiszteletet; a halál pedig
nem veszi tekintetbe a szép ruhát, ott mindenki egyenlő lesz. A túlvilágról pedig többet úgy sem jövünk vissza, így nem lesz szükségünk
díszes ruháinkra:
„Ut vitám redimas, vestes, ac omnia vendas;
Numquam fit rediens vita semel fugiens."
A világ a gazdagság szerint ítél; akinek tele van a pénztárcája,
az kap jogokat és tiszteletet. Ha egy szegény beszél, akkor ezt műveletlennek gondolják az emberek, a gazdagokat pedig Salamonként
hallgatják. A pénz vonzza az emberek szívét:
„Si pauper loquitur quasi Barbarus esse putatur,
Si dives fatur pro Salamoné datur.
Copia nummorum trahit ad se corda virorum,
Nummus habet totum, pauperies nihilum."
A pénzzel megtöltött burza felmenti a nagy vádlottakat is. De
mit ér a sok pénz? A gazdag sokszor remeg és fél. A sok kincs teszi
félénkké. Sohasem él biztosan, mindig félti a kincsét. De az ég sem
biztos annak, akit ennyire izgatottá tesz a kincs:
„Tunc dives trépidât cum paupertas bene régnât;
Efficiunt timidum divitiae dominum.
Hunc timor exagitat quem gaza superflua ditat;
Nam falsi trepidus portat honoris opus.
Quid facies dives? nusquam tutus bene vives:
Quo te convenes dum rapientur opes.

Si miser ascendis caelos vel ad infima tendis,
Undique desereris, nullibi tutus eris.
Quo vertes cursum? non tutus es hic neque sursum:
Cur? quia sollicitum gaza facit dominum."
Ezért legjobb annak, aki beéri csekéllyel is. így azután ezzel az
erénnyel minden kincset birtokol:
„Cui satis est medicum nunquam se sensit egenum,
Qui semper quaerit, semper egenus erit.
Non est paupertas, sed mentis hiatus egestas.
In virtute omnes pauper hadebit opes."
De a közepes szegénység sokszor még testileg is erősebbé tesz,
mint a túl nagy gazdagság. Ezek az emberek hosszabb ideig élnek.
A jó Isten is szívesen tekint rá; maga Krisztus Urunk 5000 embert jól
tartott a pusztában. Krisztus szerette a szegényeket, Ő már most az
égben uralkodik, Vele együtt jámbor szegények is az égben vannak:
„Christus pauper erat qui nunc super aethera regnat,
Ad caelum Xti sunt positi miseri."
A gazdagok ne felejtsék el, hogy nem mindig élnek, ezért tegyék a jót addig, amíg módjukban van. Ezután arról beszél, hogy
azok a szegények, akik magasra emelkedtek, sokszor mennyire megvetik a szegény embereket. Végül a szegényen való segítés érdemszerző voltáról beszél. Aki segít a szegényen, annak nem kell félni a
büntetéstől:
„Non timet a poenis sua qui largit egenis,
nam sólet aetherei vivere jure Poli.
Ut meritis crescas commissaque erimina perdas,
auetus divitiis commoda da miseris."

Poena modesta juvat
(303-308.1.)
A poena szót így magyarázza:
„Post poenae tactus merito quam poenitet actus;
Vult a poeniteo poena venire modo."

A büntetést nem szabad megvetni, ez is javunkra szolgál.
A büntetéstől tiszteletből félni kell, hogy jól tudjuk megbánni hibáinkat. A büntetéssel bocsánatot nyerünk és máskor jobban vigyázunk a
rossz kerülésében. A mérsékelt büntetés hasznunkra van:
„Saepe juvant paenae si sint moderamine plenae;
ira correptus non bene punit herus.
Alterius poenis fit castigatio lenis,
quae quis praevidit cautior illa túlit.
Casus dementis correctio fit sapientis;
qui mare pertransit cautior illud adit.
Rumor de veteri faciet Ventura caveri;
qui mala multa tulit cautior esse cupit.".
A béke érdekében sokszor enyhíteni kell a törvényt; maga az Úr
Isten is irgalmas először velünk szemben:
„Serva dulcorem, juri moderando rigorem;
vult miserere prius maximus ipse Deus."
Vigasztalásképpen elnézhetünk a jog kemény érvényesítésétől
és ezzel még nem forgatjuk fel a jogot. A büntetés ne jöjjön gyorsan
általában, de sokszor hasznos a gyors ítélet is, mert késlekedés miatt
esetleg nagy károk származnának. A bűneinkkel szemben is úgy vi selkediink helyesen, ha késedelem nélkül megbánjuk és elszenvedjük
az igazságos büntetést érte. Sok ember olyan, hogy csak akkor bánja
bűnét, ha mások is látták, ez nem igazi bánat:
„Non dolet is vere, qui testem quaerit habere,
Sed vere ille dolet, qui sine teste dolet."
A mértékletes büntetés a gyermekeknek és ifjaknak is javára
válik:
„Ni castigetur petulans puer omnis habet;
in fraeno melius currere discit equus.
Blanda patrum segnes facit indulgentia proles,
virga patrum celeres efficiet soboles."
Nem szereti igazán az a gyermekét, aki sohasem bünteti:
„Non amat hic pueros qui nunquam puniet illos,
frange nucis tegmen, qui cupis esse nucem."

Aki vesszővel neveli gyermekét, az jó embert nevel belőle. így
önismeretre is szert tudnak tenni a gyerekek. Természetesen nem könyörtelenségről van szó, hanem mindig mérsékelt büntetésről; még
hangszínünk is legyen mérsékelt:
„Voce caret grata, si vox non est moderata;
et galina vocat, quae nimium crocitat."
Az arany középutat ajánlja ebben is:
„Tu medium retine modus est servandus ubique,
nil valet in mundo, qui caret hoc medio.
Stat medio virtus, extrema tenet loca virus,
est in mansuetis gratia major heris."
Legyünk mindenkivel szemben türelmesek. Ez az egyik legerősebb erény, aki ezt birtokolja, az sok győzelmet tud aratni. Isten ismeri cselekedeteit, rossztetteit; meg is kapja érte mindenki a maga büntetését:
„Tempora transibunt, sed non malefacta peribunt,
non purgit tempus, sed Deus omne scelus."
Quaestus fit moestus
(309-313.1.)
Vannak, akik tisztességes úton szereznek vagyont, de vannak
olyanok is, akik hamisan harácsolják össze gazdagságukat:
„Omni Spiritui quaerendo credere noli;
Spiritus est duplex hic bonus alter obex."
Sokszor, amit hosszú időn át gyűjtöttünk, hamar eltékozoljuk.
Azok, akik kis gazdagságukat nem tudják pontosan kormányozni,
nagy gazdagságban is könnyű életet folytatnának:
„Proficit magnis, qui seit bene vivere parvis,
utrumqu' amittit qui male parva regit."
Ne lássuk a gazdagságban egyedül a boldogságunkat. Akik
ebbe helyezik minden bizalmukat, azok könnyen elvesztik az Istent.
Igazán gazdag az, aki meg tudja vetni a világot:
„Dives erit vere, qui mundum spernit habere;
talis enim vere dives erit requie.

Hinc miser omnis erit, qui mundi prospéra quaerit;
per mores mundi perditur aula Dei."
A világi dolgok megcsalják az embert. Mindent mulandónak
kell tekintenünk, mert, ami csak ezen a földön létezik, minden elpusztul:
„Gaudia sunt mundi nimium fugitiva rotundo:
ut cito diffugiunt, sic cito capta ruunt."
A tisztelet és szeretet is megszűnik legtöbbször a halállal. Mit is
ér ez a világ?
„Quid valet hic mundus? quid gloria? quidve Triumphus?
Post miserum fumus, pulvis et umbra sumus."
Ne ragadjunk hozzá a föld javaihoz, mert úgyis csak legfeljebb
egy rövid életen keresztül lehet a mienk. Amit ma szeretünk, az lehet,
hogy holnap már nélkülünk lesz ezen a földön. Még a fényes dolgok
is elmúlnak:
„Omnia sunt mundi vaga, fluxa caduca rotundi;
nunquam subsistet quidquid in orbe viget."
Aki tehát csak ennek a világnak az örömeit keresi, az végül is
szomorú lesz:
„Hic mundi quaestus laudem petit ultima moestus
et quod quaesivit, non nisi maeror erit."
Hogy néha-néha hibát követünk el a világi dolgok szeretetében,
az ne keserítsen el: a lónak négy lába van mégis megbotlik:
„Saepius in piano quadrupes cecidit pede sano:
ne mirare bipes si titubet tibi pes."
A sötét felhőt követi a napsugár és fordítva is:
„Nubila post soles, post gaudia saepe dolores,
Saepeque dant tristem tempóra laeta diem."
Végül még egyszer int az igazi Isten-keresésre:
„solum fit laetus pro Coeli Numine quaestus,
Sed mundi quaestus fit dolor et gemitus.

Ille Deum quaerit, quisquis pereuntia spernit.
Hic tu non quaeras, ut tua laetus agas."

Felix, qui mente Quietus
(314-319.1.)
A testnek is szüksége van pihenésre, de éppen így a léleknek is:
„Languor membra ligát, si qua via longa fatigat:
Conservât vires paucula saepe quies.
Cum reparent vires gratae de more quietes,
Non nocet interdum pace levare animum."
Ami túlzás, az sohasem szokott jó lenni; ezt bizonyítják Phaéthon lovai is:
„Quod nimis et nimium nunquam sólet esse quietum:
testes experti sunt Phaétontis equi."
Meg kell néha pihenni, hogy erősek tudjunk maradni:
„Stare diu nescit quod non aliquando quiescit:
Ut firmus maneas mente quietus agas."
Annak lesz nagyobb a békéje, aki nem törekszik folyton a
dicsőségre. Mindig nyugodt lélekkel kell cselekednünk; akkor bármit
csinálnak az emberek, élvezni tudjuk a kegyes békét. Függetleníteni
kell magunkat minden dologtól, akkor lélekben nyugodtak leszünk:
„Qui sibi nil conscit, secura mente quiescit;
Qui curas pellit, mente quietus eris."
Akik elrejtik a bűneiket, azoknak szívében nincsen nyugalom.
„Crimina celantis, nil dant mihi crede quietis:
Quo peccata tacent corda quiete carent."
Ezek érzik lelkük mélyén a sebet, és ez állandóan zavarja őket.
Érzik, hogy keblükben halált hordanak. Azok ellenben, akik bűneiket
megvallják, békét élveznek:
„Si crimen celas centum tormenta reservas;
Crimina si pandis pacificata geris.

Dat se solantem confessio vera salutem,
fitque doloris amor pacis hic ipse favor."
Legyen tiszta a lelkünk, akkor nyugodtak tudunk lenni.
„Vivunt sat pauci' qui sunt in corde quieti:
vivunt innumeri sed sine pace mali."
Gyakoroljuk az erényeket, ugyanis ezek által nő bennünk az
édes nyugalom. Az önként vállalt szegénység örömmel tölti el a lelket:
„Virtutem rectus qui possidet ille quietus:
Nam per virtutes ereseit amica quies.
Dives nil audet paupertas libera gaudet;
Quo minor est tibi res, major et ipsa quies."
A háborúban minden békesség elvész, míg a béke ideje a jólétet és az építő munkát jelenti:
„Pax Cererem nutrit, pax aurea tempóra cudit.
Bellis nulla quies, pacis amica Ceres."
Aki tudja szeretni Istent, az nem aggódik semmi miatt sem. Nem
a földi gazdagság, jólét, vagy szellemi tudás és az ezzel járó sokszor
túlságos tisztelet és hírnév adják az igazi boldogságot. Egyedül
Istenben van az igazi nyugalom:
„Nullus in officiis, armis victricibus ipsis,
Gaudeat in Domino mente quietus homo.
Non in deliciis, non escis, potibus ipsis;
In Jesu solo, mente quietus ero."
Rusticus in patria
(320-324.1.)
A rusticus szó eredetét így magyarázza:
„Dum rus pertractat nomen sibi Rusticus aptat,
Sicut rura colens Ruricolae est oriens."
Az erkölcsök műveletlensége jellemzi a parasztságot:
„Inculti mores sunt Rusticitatis honores,
Rusticus est omnis, Rusticitate rudis."

A következő sorokban a parasztságot büszkének, hazugnak,
nagyon jó sírónak, de nagyon rossz örvendezőnek írja. Büntetésekkel
lehet megszelídíteni; kedves szavaktól elkapatja magát:
„Rusticus inflatur, nimium si saepe rogatur,
Optimus est lacrimans, pessimus est jubiláns.
Ungentem pungit, pungentem rusticus ungit,
Verba maligna sinit, si Dominum metuit.
Poenis mitescit, blando sermone tumescit,
Rusticus in Dominum gaudet inire dolum.
Unum fuste locum bis tangit, nec timet orcum,
Rusticus est nequam, qui negat est etiam.
Fiunt credo boni, sed die mihi quando coloni?
Verbera quando timent, vei fera bella vigent...
Rusticus in rixa semper sequitur sua iura,
Fraude scatet mira rusticus in patria."
Ne higgyünk könnyen a parasztságnak; aki szerfölött bízik bennük, nagyon rosszul jár. A parasztság szereti a veszekedést. Amit a
természettől kaptunk, nem tudjuk egykönnyen megváltoztatni. A sertés
is jobban örül a pocsolyában, mint a tiszta vízben:
„Sus magis in caeno gaudet, quam fonte sereno;
Quod natura dedit, nemo negare petit."
A háborúból a parasztság mindig bőségesen kiveszi a részét.
A királyt örömmel fogadják maguk között:
„Et cuncti ingeminant: vivat! Rex undique clamant,
Nec sine laude suum suseipiunt Dominum."
Relligio varia
(325-331.1.)
Hitünk tárgya szerint sokféle vallás létezik:
„Quid sit Relligio? describo, si tibi dies
Est volitam quae ad rem te ligat, aut hominem.
Ob varias hinc res variae sunt Relligiones;
Ad varias se res namque ligant homines.
Res tarnen ad cunctas debebit adesse Voluntas
Prodit ab arbitrio libera Relligio."

Szerencsétlen az, aki hite tárgyául hamis dolgot fogad el. Ezért
kell megvizsgálnunk alaposan, hogy mihez kötjük magunkat. Sorra
veszi ezután a legrégibb időktől kezdve a régi vallásokat. Voltak, akik
sárkányt tiszteltek. Az egyiptomiak a krokodilust tisztelték, a babyloniak a kutyát, az indusok a fát gondolták Istennek. A zsidók is eltévedtek egyszer, amikor az aranyborjút imádták.
Krisztus megjelenése után is a hitnek új és új tárgyakat találtak
ki; pl. az araboknál Mohamed. De a kereszténységen belül is találunk
számos eretnekséget: Arius,' Montanus, Donatus, Priscillus, Novatianus, Marcellus, Dulon, Eusebius. Ezek az eretnekségek az Isten belső
életéről vallottak más és más nézetet. Ezután felsorol még rengeteg
eretnekséget egészen Kálvinig. Megnyugszik azonban az Úrjézus szavaiban, aki előre megmondta, hogy mindig fogják Szent Péter hajóját
csapkodni a hullámok. Ez a hajó meg is marad mindörökre, nem úgy,
mint Kálvin és Luther tanítása:
„Vixerat et vivit semper quoque Papa manebit;
Luther at haeredem non habuit similem."
Eretnekségek mindig vannak, de mindig el is múlnak. Mert minden korban ad az Isten jószándékú, szentéletű embereket is a tévedésekkel és rosszakarattal szemben. Ilyen volt Szent Ágoston és Szent
Benedek:
„Augustinus amor, Benedictus in omibus ardor,
Qui pietatis opus sunt in amore scopus."
Szent Benedek összezúzta Apollo bálványát Monte-Cassinón, a
fiai is az igaz hitet terjesztették el egész Európában:
„Germanis, Hunnis, Anglis, Prussisque Colonis,
Sunt Benedictini pro fide apostolid."
Ezután a bencések, koldulórendek, premontreiek, ciszterciták,
kármeliták, jezsuiták ruházatát írja le. A skapuláré adja a fő különb séget. Ezután az egyes rendek lelkiségét rajzolja röviden. Szent Bernát
a völgyeket, Szent Benedek a hegyeket szerette, Szent Ferenc ellenben
a várost. Szent Benedek alázatoslelkű, tevékeny embereket, Szent Ignác mindenre alkalmas szerzeteseket keres. Sokféle szerzetesrend
van, de ezek mind a szentpéteri igazi hajónak a tanítását terjesztik, és

mindenkor világosságot adnak a különböző eretnekségekkel szemben:
„Vallos Bernardus, Montes voluit Benedictus,
Oppida Franciscus propter amoris opus.
Pro sociis célébrés Ignatius arripit Urbes
Aulica eumque tenent, hi satis apta docent.
Vult Benedictinos Benedictus Relligiosos
Ut sint activi mente serres humili.
Vult Jesu-Socios Ignatius omnibus aptos,
Venant, capiunt quidquid in orbe queunt.
Sunt multo plures in mundo Relligiones,
Quas contra sectas numina dant avarias.
Hanc servabo iidem, quae passa velut mare pridem,
Et docuit pridem quod modo credit idem.
De rate sic Petri docuerunt dogmata Christi,
Est in navucula recta salus petrea."

Spes nos confortât
(332-334.1.)
A büntetés utoléri a rosszakat, a jutalom az igazakat:
„Restât poena malis, perdurant proemia justis:
Est alius sperans, est aliusque timens."
Az igaznak ez a tudat nagy erőt képes adni. Amíg élünk, remélnünk is kell:
„Dum spiras, speres, promissi sic eris haeres,
In dubiis te spes concomitanter habes."
Ehhez a lelkiséghez a fegyverzetet adja a hit, amely a legbiztosabb nyíl, az íj pedig a szeretet. A hit önmagában nem üdvözít,
kellenek hozzá maradandó jócselekedetek is. De az alap a hit. Aki Istenben bízik, azt semmi sem tudja megingatni. Mikor nehéz helyzetben vagyunk, a remény éltet. A jutalmat, amelyet remélünk, nem
koptatja el az idő vasfoga; a kellemetlenségek viszont, amelyet most el
kell szenvedni, olyan tünékenyek, mint a könnyű szellő. A folyóhoz
nem lehet hozzákötni a lovat; nem dicsérjük azt a forrást, amelyből

mocsár származik, sem azt a virágot, amelynek nincsen illata. így a
reményünket is megfelelő tárgyba helyezzük! Egyedül Istenben bízzunk:
„Dat, servatque fidem caeli fiducia pridem;
Pendet ab immenso spes tua certa Deo."
Socium socius bene portat
(335-339.1.)
Nézzük meg jól, hogy kivel barátkozunk. Vannak olyanok, akik
sok hiábavalóságot beszélnek; vannak, akik mindent tréfásan fognak
fel; vannak, akik kedvesen beszélnek, de mindig becsapnak.
Vigyázzunk, hogy kivel barátkozunk, mert mi is olyanok leszünk:
„Ex socio nőseit quem quis cognescere poscit:
Qui socius facti, fit similis simili."
Pilátus és Heródes is jóbarátok voltak. A barát valóban a mi
igazi képünket mutatja:
„Prudens prudenti, stultus sápit insipienti;
Si tibi solus ero, sis velut alter ego."
Rossz barátságból sokszor származik gonoszság, ezért óvakodjunk a tisztátalan barátoktól. Mindig olyanok leszünk, amilyen a barátunk:
„Semper talis eris, qualem socium tibi quaeris,
Cui malus est socius, dicitur esse malus."
Óvakodnunk kell a rossz társaságtól is, mert egy beteg állat meg
tudja rontani az egész nyájat. Magunkhoz való, jóakaratú, okos
barátot válasszunk:
„Associant similes Natura, dentque fideles;
Inter mortales sunt paribusque pares."
Ha piszkos dolgokkal foglalkozunk, mindig beszennyezzük a
kezünket. Ha rossz barátaink vannak, egyik napról a másikra rosszakká válunk; viszont fordítva is fennáll a viszony. Ezért legjobb, ha a
legkiválóbb emberek, a szentek a mi legjobb barátaink. A szentek példája nyomán mi is szentekké leszünk:

„Elige Sanctorum Consortia, non reproborum:
Qui morum socii, sunt similes simili.
Qui conversantur cum sanctis sanctificantur,
Est similis socio moribus omnis homo."
A barátban mintaképet kell látnunk. A rosszhírű barátokat kerüljük, mert mi is rossz hírbe keveredünk. Olyan barátaink legyenek,
akikben nincsen semmi cselvetés. Ha jó barátaink vannak, akkor boldogok lehetünk:
„Si sanctos sequeris, sanctus sic efficieris;
Summit in exemplum quisque suum socium.
Tunc perverteris, perversis si socieris:
Inter carbones Candida pauca vides.
Sordibus implicitos pravosque cavebis amicos;
Qui docet absque dolo sit tibi amicus homo.
Elige consortem, qui sanctam det tibi sortem:
Qui sanctos quaerit sorte beatus erit."
Templum sacra domus
(339-344.1.)
Ha a szív nem imádkozik, eredmény nélkül dolgozik a nyelv.
Nem szavakkal, hanem lélekkel kell az Istenhez járulni. Nem
mindnyájan szentek azok, akik a templom küszöbét tapossák:
„Si cor non orat sine fructu lingua laborat;
Non vox, sed votum praestat adire Deum.
Non omnes sancti qui calcant limina Templi,
Nec quivis Medicus, Cui valetudo scopus."
A templom szent hely, maga az Úr Jézus is tisztelte. Kapzsiság,
a simonia kemény bűne távol legyen a templomtól. Krisztus Urunk kiűzte a kereskedőket a templomból. A templomban imádkozzunk,
vagy énekeljünk. Senki se zavarja ott a szentmisét. A templomban áhítatnak kell uralkodnia, a templomban Istennel beszélünk:
„Ora, vei canta, vei Christum cum prece lauda
Est pro devotis sacra domus populis.
In templo pietas vigeat vei mitis honestas,
Et non garrulitas, vei mala scurilitas.

Deponas nugam veniens ad Numinis aulam,
Templum quando subis cum Domino loqueris."
Itt úgy kerüljük a civakodást, mint másutt a haragos kutyát.
A templomban nincs helye rosszindulatú embernek. De Szent Pál
szerint mindnyájan a Szentlélek temploma vagyunk, ezért is tisztelnünk kell. Ugyancsak Szent Pál mondja, hogy csak egy igaz Egyház
van, az eretnekeknek nincsen igazi Egyházuk:
„Ecclesiam veram Paulus praedixerat unam
Haeraticus veram non habet Ecclesiam.
Qui credit veram, vult sanctam credere et unam
Quisquis vult etiam credere catholicam.
Haereticus variam sed numquam credidit unam,
Hinc etiam veram non habet Ecclesiam."
Az egyház ismertető jegyei egyedül a katolikus Egyházban találhatók meg. Az új eretnekek, Kálvin és Luther eretneksége sem bírják
az Egyház ismertető jegyeit. Tanításukban is megoszlás van. A kato likus templomokban hirdetik az igaz Evangéliumot. A szentatyák is a
római Egyházban látják az igazi üdvösséget:
„Romanam Ecclesiam Patres venerantur ut arcam
Extra quam nulli vera salus Domini."
A legtöbb szent és boldog a katolikus Egyházban van. A római
Egyházat igazán nem is tagadták régen. Itt tisztelik a háromszemélyű
egy igaz Istent. Bárcsak megismerné mindenki az igaz Isten Egyházát:
„Haec Romana fuit, quam vere Nemo Negavit,
Qui sanctos coluit, quos Deus ipse dedit.
In sanctis ejus laudatur Trinus et Unus
Tota Trias, totus maximus ipse Deus.
Det Pater et Genitus, concédât Spiritus almus,
Ut discat veri quivis ovile Dei."

Terrea massa sumus
(344-347.1.)
A földön sok rossz található; aki jámbor az nem vágyódik a
földi dolgok után. Hasznosabb a jámborság, mint a földi hatalom:
„In re terrena sunt stultis omnia plena;
Astra petit sanctus, terrea massa sumus.
A re terrena sparguntur mille venena,
Qui pius existet, terrea non cupiet.
Utilior pietas, quam terrea quaeque potestas,
Utilitate probat, quod modo mundus amat.
A jámborság folytán üdvözülünk, de nem a földi hatalom folytán. A földi életet eszköznek kell tekinteni, ez elpusztul, az égiek ellenben megmaradnak. A lélek békéjét csak így tudjuk megőrizni. Az
ég birodalma végnélküli királyságot jelent. Szégyenérzet és rosszaság
csak ezen a földön uralkodik. Az égben állandóan öröm van:
„Terrea perdentur, coelestia sola tuentur,
Terrea defraudant sydera sola beant.
Est indivisum coelorum, spe sine fine Regnum,
Indivisa tenet, semper et orcus habet.
Proh! pudor in sola regnat divisio terra
In qua multimodis sunt mala mixta bonis."
A föld szülöttei kevés nyugalmat birtokolnak, kivéve a szenteket, akiknek a lelke idegen maradt a földi dolgoktól. Ők az ég után
vágyódtak. A föld nem ad teljes boldogságot, hiszen végül is egy kis
árokkal kell megelégednünk:
„De re terrena non sit tibi gloria plena
In fossa modica clauditur omne quia."
Az égben találunk majd igazi örömöket. A földön fáradtsággal
kell küszködnünk; itt a boldogság is olyan mint a viasz. Büntetés és
könnyek töltik meg ezt a földet. Az égben az Isten uralkodik, akinek
léteznie kell; mert hiszen a csillagok nem maguktól lettek. A földet
sohase helyezzük az ég elé:
„De re terrena tua mens non fiat amoena,
In coelis verae sunt modo deliciae.

In re terrena nihil est aluid, nisi poena
complentur lacrimis omnia quippe suis.
Cur igitur terram caelo terram praefers? tibi dicam:
Matrem, quam laudas, plus Pâtre forsan amas."

Velle Dei facias
(347-352.1.)
Aki az igazsággal szemben tusakodik, az saját vesztébe rohan.
A szerfölött dicsérőnek nem kell teljesen hinni. Ne csak a jótulajdonságokat, hanem a rosszakat is higgyük magunkról. Kevesen vannak
olyanok, akik félnek vétkezni, akiket az erény szeretete ösztökél a jó
úton haladni:
„Se sua conspurcat, qui verum audire récusât;
Inque suum proprium labitur exitium.
Plus laudatori, quam tu tibi credere noli:
Si laus vana perit Gloria risus erit.
Si peccare times, stimulent virtutis amores:
Cernimus et paucos taliter esse bonos."
Amit csinálunk, az nem marad elrejtve sem bosszulatlanul. Mindenben Istentől függünk. Ha az üdvösséget meg akarjuk magunknak
szerezni, akkor szeressük az erényeket. Szűk út az, amelyik az égbe
vezet. A bűnös lélek sohasem jut el ide. Ezért az egyedüli Istennek
kell élni. így leszünk majd vég nélkül boldogok. Olyan kincseket kell
gyűjtenünk, amelyeket a rozsda nem tud megemészteni. Sok cselekedetünk rejtve marad ugyan az emberek előtt, de nem az Isten előtt.
Mindig jó dolgokat akarjunk cselekedni. Nagy dolgokban akarni is
elég. Olyan lesz a gyümölcs, amilyen a fa. A bűn után hátramarad a
szégyenérzet, mint fürdő után az izzadság. Sohasem múljon el egy
óra sem, hogy valami jót ne csináljunk, vagy valamilyen rossztól ne
óvakodnánk. Kis dolgokban, ha hűek leszünk, méltók leszünk a nagy
jutalomra. Kis patakokból lesz a nagy folyó. Széles az az út, amely a
pokolra vezet; azért a szűk úton járjunk. Aki meg akarja őrizni magát
a rossztól, az vallásos lesz:
„Non manet occultum, quod agis, nec semper inultum
Ergo nil facias, cur puduisse queas.

Coliige thesaurum, qui gemmas vincit et aurum;
Quem fur non tollit, rodere nusquam nequit.
Qui vult a mundo se castodire maligno
Is fiet citius Relligione pius."
Excaecat blanda voluptas
(352-356.1.)
Vessük meg az élvezeteket, szeressük a józanságot. A józan
ember helyesen cselekszik. A lélek vezessen bennünket, ne a test vaksága. Az élvezetek megrontják eszünket. A telt gyomor nem szívesen
imádkozik. A mértékletes ember tud csak összeszedett lenni. Ha mértékletesek vagyunk, akkor egészségesebbek is maradunk. Tartsunk
mértéket az ételben, italban. így nem nehezül el majd a testünk és
elkerüljük majd a betegséget. A gyomor legyen a szolga, nem pedig
az úr. Ha boldogan akarunk élni, akkor fékezzük vágyainkat:
„Sperne voluptatem pulchram cole sobrietatem;
Sobrius apta facit, quae mala pauca sápit.
Mentes corruptas excaecat blanda voluptas
Dulcia quaeque figit, qui pius esse cupit.
Repletus venter non vult orare libenter
Sed vult esse pium pauca diaeta virum.
Ut felix vivas, est debellanda voluptas
Haec juvenum exitium pestis et ipsa senum."
Mit is remélünk itt ezen a földön tulajdonképpen? Hiszen minden elmúlik, ami most annyira fénylik. Magunkkal semmit sem vihetünk. Ezért folyton az Isten országát kell keresnünk:
„Quid sis? quid fueris? quid eris? semper mediteris;
Si coelum quaeres terrea nulla geres."
Legyen az életünkben szemérem. Fogjuk gyeplőre testünket,
mert különben az nem fogja ízlelni az égi dolgokat. Amikor meghalunk, meghal számunkra a világ is. Jó élet után jó halál, rossz élet
után rossz halál következik. Gyakran gondoljunk arra, hogy mindnyájan ócska holttetemek vagyunk:
„Dum moriar, moritur mundus, simul et sepelitur,
Est bona mors bona sors, est mala sors mala mors.

Esto memor mortis quo vivis tempore fortis,
Saepe recorderis: vile cadaver eris."
A halált sokszor forgassuk az eszünkben, akkor nem fogjuk
majd olyan súlyos ellenségnek érezni. Egyszer mindenkinek meg kell
halni. Egyszer mindenkinek át kell lépni a halál kapujának küszöbén.
Szegényt is gazdagot is egyformán elvisz, és egy csekély árokkal meg
kell elégedni.
„Mors dictât legem tollit cum paupere Regem,
ut nulli parcat carnis amanda necat.
In modica fossa claudentur pellis et ossa;
totus de toto pulvere factus homo."
Boldogok leszünk, ha a gyomornak a kívánságait megvetjük és
lelkünkben sokszor gondolunk a halálra. Végünk por és hamu lesz.
Élelmünk, munkánk, öltözetünk legyen szűkreszabott, kemény:
„Asper sit victus, durus labor, asper amictus,
Si cupias placidi Filius esse Dei."
Mindenben legyünk kemények magunkkal szemben, ha az égi lakók közé akarunk kerülni.

Littera W duplex
(357-360.1.)
Kettős W-t visel szívében a kétszínű, hazug ember. Az ilyen
ember nem akar hinni az igaz Isten fölséges tetteiben, pedig minden,
ami csak létezik a földön, az Isten munkája:
„Qui duplex animo W duplex condit in imo;
W gerit in duplo pectore falsus homo.
W duplex semper vult atheus esse minister,
Non credit veri facta tremenda Dei.
Emicat ex ipsis divina potentia factis,
Omnis in orbe locus fert Deitatis opus."
Istent a legkisebb dolgokban mindenhol érezzük. Nem kell-e
hatalmasnak lennie ennek az Úrnak? Isten teremtett mindent és fenn

tartó akaratával létben tart. Isten mindenhol jelen van és mindenütt
uralkodik. Isten nem változik; Őbenne állandó jelen van. Lényegében
változatlan. Ő a kezdet és a vég:
„Est sine fine Deus lux príma ac ultima solus,
Est super omne Deus, Rex, dominusque meus."
Isten mérhetetlenül nagy; Olyan mint a tengerpart fövenye, vagy
az égbolt csillagai. Isten minden ellenszegülőt hatalmával meg tud törni. Isten nélkül senki sem tud előrehaladni ezen a földön. Ezért félni
kell az Istent. Minden cselekedetünk által higgyünk Isten jelenlétében.
A Szentháromság tanát a következőképpen magyarázza:
„Sol tibi splendorem semper parit atque calorem;
Sol, calor, splendor, sunt simul ut fateor.
Sic personatus Deus est trinus, tamen unus,
Ut sunt in re nix aqua cum glacie."
Aki a rút szenvedélyeknek örül, nem jár ennek az Istennek kedvében. A kettős lelkű emberek nem akarnak hinni az Istenben. Nekünk hinni kell a Szentháromságban, mert enélkül nincsen üdvösség:
„Atheus haec volvat, volvendo se sua carpat,
Ut sit duplex, W, corde queat fugere.
Omnis homo vere W semper debet habere,
W tibi, qui sine W, cur? quia non fit ave."

X modo nullus obex
(360-362.1.)
Mindenkinek hordania kell a maga keresztjét. Az ördög és a gonosz ember fut a kereszt és a világosság elől:
„Daemon namque Crucem fugit, ut malus undique lucem,
Hinc non vult hominem daemon habere crucem."
Akik félik az Istent, azok ételüket, italukat megáldják a kereszt
jelével, így dicsőítik az Istent:
„Sic Dominus dextra benedicet prandia vestra
et cibus, ac potus sanus erit modicus."

Kevesen vannak azonban mégis olyanok, akik a kereszten meghalt Krisztust követik; pedig bűneinkért halt meg. Az Ő halálának köszönhetjük a mi üdvösségünket:
„Aspice devote nam totus pendeo pro Te
Stringo manus ambas liber ut esse queas.
Ut vivas morior, non est dilectio major;
Mortem morte domo, ne moriatur homo."
A kereszt a mi fényünk, vezérünk:
„O quam Crux foelix hominis veteris reparatrix!
O' Crux sis mihi lux, sis quoque mihi Dux.
Non sunt internae Cruce spreta gaudia vitae.
Crux levât ob poenam, Crux lavat aut per aquam.
Christus homo Deus est, qua Xtus homo mihi prodest;
Sicut homo Deus est: omnia sicque potest.
Nemo petit coelum, nisi per te Xte redemptum
Et se per poenam salvat homo vei aquam.
Vulnera flagra Crucem pro nobis Xtus ad unguem
Passus et ut salvet, tempore mortis adest.
Qui pro me, pro te, bona cuncta creavit amore
Omnia pro me, te, servat amore bene.
Est Christus pro me, pro te quoque passus abunde;
Passus pro me, te, erimina delet Adae.
Sed sine me, sine te, nunquam salvabit utrumque,
Ni vis sacratae Crimina tollat aquae."
Ezután az első Ádám és az új Ádám, Krisztus Urunk közötti különbséget a következő érdekes versidomban mondja el:
„Arbore sub quA Serpens aemulaverat A
Quod primus quA Foece fit unctus A
Sed postremus A Natus de Virgine quA
Delet aqua quA Damna prioris A
Si nil primus Adam Peccasset in arbore quAdam
Arbore pro quA Non more re tu r A
In Cruce sed quA Postremus mortuus A
Hinc Cruce pro quA Vivificatur A

Ypsilon ad finem v o c e m determinat o m n e m
(363-369.1.)
Az erény végül nyer jutalmat: nyugtával dicsérjük a napot:
„Non laudo factum, nisi sit cito, vei bene factum,
In rebus finis, si bonus, ille satis.
Si finis bonus est, totum laudabile tunc est
Re bene finita laude vigent opera."
Amit a hó most befed, ismét látszani fog, ha a hó elmegy. A
nyár mindig meghozza a maga gyümölcsét. Nem marad semmi sem
elrejtve a Bíró előtt:
„Sub nive quod tegitur, dum nix perit omne videtur
Aestas monstrabit, quis tibi fructus erit.
Tempus Judicii vitám prodet peregrini;
Judicium pandet, quid quid in Orbe latét."
Ezután bő részletességgel szól a pokol büntetéseiről. Vannak
ott lángot lehelő kígyók és sok más kínzó lények. Nincs ott sem nap,
sem hold, sem csillagok, csak lángok és könnyek. Itt mindig éheznek
és szomjaznak; fájdalom és félelem uralkodik itt. Testük, lelkük távol
van az istenségtől. Elveszett az üdvösségnek már a reménye is. Ide
jutnak azok, akiket a világ bűneivel magával ragad:
„Vae tunc est animae poenam sentire gehennae;
In qua perpetuae mortificant furiae.
Sunt ibi serpentes flammas ex ore vomentes,
Qui condemnatas, excruciant animas.
Nec sol cum luna, nec Stella videbitur una,
In picea flamma semper erit lacrima.
Talia lucra feret, qui mundi sordibus haeret,
Talia acquirit, qui sine fine perit."
A mennyországba vezető út szűk, de akik ide jutnak, végtelen
boldogságot éreznek. Elnyerik itt a legnagyobb jót: az Istent. Itt végnélküli béke, fényesség, egyetértés uralkodik. Itt jó az élet, nincsen
idő, senki sem fárad el, senki sem öregszik. Itt állandó örök ünnep
van. Itt nincsen enyém, tied. Itt semmi sem hiányzik. Ide kell törekednünk. Itt a földön ébereknek kell lennünk a hiú világgal szemben.

Nem tudjuk, hogy mikor, de egyszer biztosan elmúlik számunkra.
Csak vándorok vagyunk itt. Adja meg az Isten mindnyájunknak az
örök fényességet:
„Sunt tarnen contra benefactis omnia pulchra.
Qui se nunc salvant, atque beatificant.
Est iter angustum, quod ducit ad aethera sursum,
Qui caelum querit fine beatus erit.
Est Deus omne bonum cunctorum norma bonorum,
Dat bona quaeque rei visio sola Dei.
Visio sancta Dei splendorque suae faciei.
Sanctos illustrât, quos ibi laetificat.
Pax, pietas, bonitas, lux, virtus, splendor honestus,
Laus, ibi concordes sunt sine fine dies.
Hic viget aeternum tempus sine turbine rerum;
Quod satiat justas semper abunde animas.
Est ibi sollemnis, jucunda diesque perennis,
Omnes felices sunt sine fine dies.
Unanimes cuncti, velut uno corpore juncti,
Non ibi velle meum, non ibi velle tuum.
Nil tibi deficiet, Deus omnibus omnia fiet;
Quod sibi quis cupiet, Numen ei tribuet.
Det Deus hanc cunctis, aut hic vel ubique sepultis
Lucem quam petimus, donet eis Dominus."

Pando tibi ficum, Zoile relinque metrum
(369-374.1.)
Költőnk műve végén tükröt tart gáncsoskodó kritikusa, Zoilus
elé, hogy ez abban saját hibáit megláthassa:
„Fio tibi speculum, tu, Zoile, da mihi vultum,
Ut videas Vitium, quod tibi nunc proprium."
Ne adja az ügyész látszatát, aki bíró akar lenni. Nem kell mindenfelé szidni a költőket; aki pedig dicsérni akarja őket, annak előbb
meg kell tanulnia hallgatni. Költőnk sok könyvből szedte össze tudását méh módjára, azért, hogy növekedjék szájában az édes ital.
Zoilus ezzel szemben tű módjára szedi össze más könyvekből a saját-

ját, csak azért, hogy minél nagyobb könyve legyen és eldicsekedhessék vele:
„Instar apis variis excerpimus omnia libris;
ut crescat major dulcis in ore liquor.
Instar acus alios tu pinguis Zoile libros:
ut tibi nunc major crescat in ore labor.
Quod tarnen in speculo Basiliscus habet bene culto;
hoc tibi pro libro crescat in ore tuo."
Még sokat kell tanulnod, hogy igazán tudós légy. Aki csak mást
ítél el, az még semmit sem tud:
„Doctor incipiens, sed doctior incipe discens;
Qui tantum carpit Zoile nil didicit."
Zoilus nem akar a maga hibájából kigyógyulni. Ezért az igazság
kedvéért ő megmondja neki a valót. Zoilus ezzel szemben azt kívánja,
hogy az igaz helyett hamisat mondjunk:
„Glorior in verbis, recrearis Zoile mendis,
Te ficu cumulo, sed mea meque meto.
Te dixit truncum Ptolemeus in arte malignum,
Conserves truncum; non dabo mercurium.
Omni nunc in re tu vis lectissimus esse,
Mars mihi lexque tibi lectus amore mei.
Si per fidus ego, cur perfidus es mihi quaeso?
A titulo fido, proximus inquis ego.
Proximus esto tibi, me talem noscere noli;
Cur ita? vicinos non amo Zoile malos.
Scaliger annosi correxit tempóra mundi,
Se non vult Zolilus corrigere in melius.
Numquid in octavo modo sunt mendacia mundo,
Zoile? vel in quarto quaeris vel in solio.
In decimo sexto mendacia sunt modo mundo;
Sed nunc sunt Zoilo quolibet in folio." .
A hazug Zoilus magáról azt hiszi, hogy ő az emberiség dísze:
költőnk verseit még életében el szeretné temetni. De az aligha fog
megtörténni. Zoilusoknak és egyéb ostoba embereknek nem tetszenek
költőink versei, de ő voltaképpen az őszinte lelkűeknek szánta verseit.
A tudós költők is megadják neki a méltó elismerést. Nem vallja magát

kiváló költőnek, habár azért mégis a költők seregéből való; ezzel
szemben Zoilus nem innen való, mégha csakugyan kiváló volna is:
„Carmina me vivo sepelis, tibi Zoile dico;
pergit saepe senem filius ante Patrem.
Sint igitur vivo, vel me sint membra sepulto;
Carmina pro aeterno me genuisse nego.
Displiceant Zoilis (:ut fit:) me armina stultis;
carmina sincero, nostra placere volo.
Sat mihi si pauci lectores, dummodo docti,
Si me nemo legit, sat mihi doctus erit.
Egregius non sum vates, tamen e grege vatum;
e grege non Zoilus si tamen egregius."
Zoilus a szájával követi el azt, amit a kutya a farkával. Ezután
szinte durva módon, a szamárral hasonlítja össze Zoilust. - Zoilusnak
a könyvtára tele van mindenféle könyvekkel. Ezekből az összevásárolt
könyvekből szedi ki az anyagot citerája húrjaira. Összelopkodja verseit, ezért aztán nem meri kiadni, csak maga olvassa fel. Másnak a
verseit azonban egyre jobban ócsárolja. Költőnk egyáltalán nem irigyeli Zoilusnak e dicsőségét:
„Plena tibi libris stat Bibliotheca coemptis;
omnibus ut suadeas, Zoile doctor ades.
Cum tua non edis, quare mea carmina carpis?
vel tua producas, carpere vel negligas
Semper habes emptum, carmen recitas alienum,
cur audes metrum dicere jure tuum.
In te nil video quod amem, laudemque probando,
in te nil video Zoile quod invideo."
Ezután arra felel meg Zoilusnak, hogy miért írja a német Karner
nevet C kezdőbetűvel. Azért mert a latinban C-t használunk K helyett.
Ezután pár sorban öntudatos magyarságát vallja meg; neve német
ugyan, de ezt apjától örökölte. Legvégül kétsoros akrostichonba foglalja nevét:
„Nec sripsi Graece, sed scripsi Zoile latine
K nunc Teuto tenet Cque latinus habet.
Vel si me noscas, Pátriám quoque dicere poscas;
Hungarus Hungaricam quod teneam Pátriám."

Karner Egyednek az eddig tárgyalt - egy kötetben levő versein
kívül — még két versét ismerjük. Az egyiket egy bécsi skót bencés
apát tiszteletére írta. Ez a három anagrammás epigramma a pannonhalmi Főkönyvtár egyik legértékesebb könyvében, a Thuróczi-féle
k r ó n i k á b a n ^ maradt fenn. Itt az utolsó nyomtatott lap utáni tiszta levélen Karner Egyed sajátkezű írásában találjuk a következő epigrammákat, az ajánló sorokkal együtt:
Inclitissimo, Praenobili ac Amplissimo Dno Dno Sebastiani Ab batis scotensis pie Defuncti nomine et omine successore. Dum in dominica Stissimi ac Individuae Trinitatis tertia Junii Anno Millesimo
septingentesimo Tertio, mitra sollemni condecoratur; tria Epigrammata
cum tribus Anagrammatibus (Defert A r Ch I = abbas) n sanCto
Martlno. Aegidius Karner.
Primum
Programma
Sebastianus
Anagramma
Satasenibus
Cur juvenis senibus semper surrexerat omnis?
in promptu causa est: a Senibus satis est.
Qui te praecessit satis omnia et undique gessit,
sicque senem juvenis dum sequitur satis est.
Secundum.
Vi stans beas.
Non incedenti, vi stanti, nonque jacenti
Sebastiano palma beata datur.
Quod neo-sis Praesul per vim per vota ligatus
Vi stans Claustrales, nonne be are potes?
Tertium.
Est sanus abi.
Quis non sollicitus quaerat, qui corpora sanet?
et Pater infirmis semper adesse potest.
Hinc Pater est Sanus non me jam musa molestes;
Sanabit cunctos est quoque sanus abi.

Thuróczi János: Chronica Hungarorum, Brünn 1488.

A címirat szerint Sebestyén apátot, aki nagyon felvirágoztatta
kolostorát, ugyanilyen nevű apát követte méltóságában és ugyanolyan
reményekkel indult a kormányzásban, mint elődje. Az új apátot 1703ban szentelték apáttá, június 3-án, Szentháromság vasárnapján. Neki
ajánlja az előbbi három epigrammát. Az első epigrammában elmondja, hogy az öreg apát után fiatal következik. Az idős apát már eleget
fáradt, jöhet utána fiatal. A másodikban inti az ifjú apátot, hogy erélyesen uralkodjék fiatal kora ellenére is. így tudja boldogítani a kolostor lakóit. A harmadik epigrammában kifejezi a költő azt a reményét,
hogy ez az új apát igazi jó atya is lesz, aki meg tudja majd gyógyítani
a betegeket.
Karner e verse tehát alkalmi költemény; mesterkélt művésziség
benne az anagramma és akrostichon.
A másik versét a budapesti egyetem könyvtárának két kézirata
tartotta fönn. A háborús nehézségek miatt ezeket a kéziratokat nem
tudtuk megszerezni, ezért ennek a költeménynek az ismertetését teljesen Rendtörténetünk 70 alapján adjuk.
Az egyik kézirat A/62, számú, a másik F/30, jelzésű. Mind a
kettőben teljesen egyező szöveget találunk, de csak ez utóbbi nevezi
meg a vers szerzőjét. Az első kéziratban a 352-53- lapon, a másikban
pedig a 80. lapon találhatjuk meg a szöveget. Innen kitűnik, hogy
1701-ben Szőnyben, Komárom melletti faluban két összenőtt ikerlány
született. Zichy Péter gróf, a falu földesura, megfestette őket. Karner
Egyedet, akiről tudta, hogy sokat foglalkozik mesterkedő verseléssel,
meg aztán szomszédos földesurak is voltak, megkérte, hogy készítsen
verses föliratot a kép alá. Karner a következő költeményt készítette:

„Natura nexum do faemineum tibi sexum,
Per duplicem titulum simpliciter geminum.
Post annum sextum depictum praebeo nexum,
Hactenus invisum, sicut et insolitum.
Se dissolventes omnes modo sunt regiones
Et concordati nullibi sunt animi.

Erdélyi László: A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története, Budapest
1906. IV. 591-592.

Una trahens aliam dant mundi credo figurám,
Qui trahit et retrahit, quidquid in orbe dédit.
Omnibus aequales, dat mater ubique duales,
Excepto culo, cum duplici stomacho.
Podice concretas tibi nunc praesento puellas
Judith ac Helenam, Szőny dedit alterutram.
„Stant cullo aequales, discordant mente duales,
Cur? quia nunc variis vis viget et capitis.
Nullus in hoc mundo vult concordare cerebro,
Fors vult postremum mundus adire malum."
A szőnyi összenőtt ikerpár a XVIII. század elején igen ismeretes
és folytonos érdeklődés tárgya volt. Az ikrek keresztcsontjuknál fogva
voltak összenőve. Ilonának és Juditnak hívták ezeket a csodaszülötteket. Az ikrek háttal voltak egymásnak; úgy jártak, hogy az egyik
vonszolta a másikat. Ezt a két, különben tökéletesen külön egyéniséget írja le a költő ebben a költeményben. 71
Nagyon sajátos versezet Karner nagy művének tartalomjegyzéke
is, az Index-Elegiaco-Leonticum:
A
Abbas cum monachis
Est et amicus amor.

Barbarum species.

Aulae quae prompta ministris.
Magnus in arte valor.
B
Bellorum qui modo mores.
C

Caesar, rex, regnum.
conjectura parum.

Sit tibi Consilium.
Christ' dabit cibus aptum.
D

Dives, Divitiae.

Doctus amat docile.

vö. Tóth Béla: Magyar ritkaságok. Budapest 1899. Ebben: A szőnyi ikrek
108-115.

E
Ebrius, Ebrietas

Elati parva potestas.
F

Fur, Furtum, Praedo.
Fortunáé casus.

Faemina firma dolo.
Famae de more volatus.
G
Gratia grata Dei.

Gaudia quae mundi
H

Horae sunt très specialis.

Est Homo mortalis.
I
Ira parit Vitium.

Iudicis officium.
K

Kitim Janigenas.

Keve rexit Pannonis oras.
L

Lites. Litigium.

Lusus ut opprobrium.
M

Quid possit Munus.

Medicus tibi sit bonus unus.
N

Mos naturarum.

Nobilitas hominum.
O

Odia sectantes.

Quales nunc officiantes.
P

Paupertas placeat.

Poena modesta juvat.
Q

Questus fit moestus.

Felix qui mente quietus.

R
Rusticus in patria.

Relligio varia.
S

Spes nos confortât.

Socius socium bene jungat.

Templum sacra domus.T Terrea massa sumus.
V
Velle Dei facias.

Excaecat blanda voluptas.
W

Littera W duplex.
X
X modo nullus obex.
W patet in ternis.
X patet in Monachis.
Y
Ypsilon ad finem vocem determinet omnem.
Z
Pando tibi ficum, Zoile relinque metrum.
Mesterkélt a tanítás-sorozat összeszerkesztése, ez az abc-rendű
csoportosítás, de éppen olyan a költemények leoninusi külső formája
is. A XVII. század végén és a XVIII. század elején a leoninusi verselésmód nagyban dívott. Karner Egyed szinte bámulatos könnyedséggel kezeli ezt a különös versidomot. Néhány sikerült distichonát
idézzük:
„Non decet, ut monachus vadat sine compare solus,
Sed decet, ut solus claustra colat Monachus,"
(Abbas cum monachis c. költ.-ből)
„Gloria ventosis quam tollit ad aethera pennis
Aula, vel meritis vix dabit apta viris."
(Aulae quae prompta ministris c. költ.-ből)

„Ars née barbariem metuit, nec militis ensem;
Nec timet insidias, nec mare nec pluvias."
(Magnus in Arte valor c. költ.-ből)
„Pervigili cura semper meditare futura
Suspice commodius, despice deterius."
(Coniectura parum c. költ.-ből)
„Ad mentis captum Christus dedit omnibus aptum;
Et corpus tenerum, sanguinis et pretium."
(Christus dabit omnibus aptum c. költ.-ből)
„Cum probitas morum, non curet verba malorum
Non curet famam vir probus ipse palam."
(Famae de more volatus c. költ.-ből)
„Velle sub umbrosa fons est aspergine multa
Nam proeul e villa, quae modo Sibaria."
(Keve rexit Pannonis oras c. költ.-ből)
A leoninusi verselésmód szabályai szerint művészien és aránylag hibátlanul versel. Kisebb zökkenők, erőltetett összevonások csak
itt-ott akasztják meg a skandálás lendületét:
„Omne quod est nimium cerebrum sordescit ob usum;
Suspiciosa nocent, et modéra ta docent."
(Coniectura parum c. költ.-ből)
„Olim gaudentes fuerant isti quoque Reges
Si quid sacro contribuere loco."
(Keve rexit Pannonis oras c. költ.-ből)
Látszik, hogy a nagy gyakorlat folytán minden nehézség nélkül
„gyártotta" sorait. A mesterkéltséget meg csak fokozzák az akro-mezoés telostichosok. Az a tény, hogy Karner költeményeiben kizárólag
egyformát használt, már magában hordja az egyhangúságot, ami az
erkölcsi-tanító tartalom ily roppant tömege mellett nagy mértékben
lankasztja az olvasó kedvét. Bár meg kell hagyni, hogy nem egy helyen sikerült ügyes részleteket alkotnia.

ÉRTÉKELÉS
A költemények tartalmi ismertetése szemmel láthatóvá teszi,
hogy Karner költészete beleillik a kor latin költészetébe, mind stiláris,
mind műfaji szempontból. Szinte kötelességszerűen dolgozott. Ő is,
mint korának deákos műveltségű emberei, az oktató és alkalmi poézis
művelésével szerették leginkább kimutatni az iskolában szerzett tudá sukat a társas é l e t b e n .
A régi rómaiak a múzsa jelenlétét keresték a költői termékekben. Akiknek ez nem jutott osztályrészül és mégis költő akart lenni,
föllépett ügyes utánzónak. Hiszen a klasszikus költők emlőin nevelkedett fel, el volt telve eszmékkel, eltanulta kifejezésmódjukat, s a
szorgalmas gyakorlás, ügyes utánzás tette költővé.
A jezsuita Kissenpfennig azt tanítja, hogy a költészet csúcsaira
az iskola lépcsője vezet. („... ad celsos apices proxima scala schola
est"; Lu dus epigrammaticus, 1691.) 74
„Mösch Lukács piarista poéta a század végén (1695) párbeszédes megjelenítését adja a kor esztétikai ízlésének (Vita poetica). Kétféle poézist ismer: a természet és a művészség poézisét; amannak költőjéből önkéntelenül folyik a vers, emezé a doctrinát tartja szem előtt,
a művészet mérlegére teszi, amit a közönség elé akar vinni. Az igazi
poéta nem elégszik meg a természettel: tanul, mert a nagyok ismerete
nélkül nem nyerheti el Apollo laurusát." 7 ^ Ez a „poesis artificialis" elmélete.
A XVII. század költészetének eszményei mindenben a klaszszikus és a későbbi humanista költészet alkotásai.
Az antik irodalom minden remekírójának és minden remekművének, azonkívül, hogy a renaissance óta természetes alkotórésze
Közép-Európa szellemi életének, időnként megvannak a maga külön
renaissanceai 77 : Aristotelesnek a klasszikus (XIII. század) és katolikus
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meg protestáns újskolasztikában, Platónnak a XVI. és XVII. században, a dinamikus korszakokban, az esztétikai megújulás mozgalmaiban, Homerosnak a XVIII., Vergiliusnak és Ovidiusnak a XVII., Horatiusnak a XVII. és XVIII. században. Seneca népszerűsége a XVII.
század első felére esik.
Ha egy tizenhetedik századi embert megkérdeznénk, milyen
névben látja megtestesülve az ünnepelt antikvitást, a maga szocioló giai-felekezeti helyhezkötöttségének, szellemi forrásvidékének megfelelően más és más nevekkel válaszolna. Másképpen vallana a keresztény humanista, másképpen a humanista keresztény, másképpen a
katolikus, másképpen a protestáns, másképpen a tudós, másképpen a
költő, másképpen az életművész és másképpen az elmélet embere.
A feleletek alapján hirtelen előttünk állnak az antik filozófusok, lírikusok, epikusok, tragikusok, történetírók, szónokok, hadvezérek, államférfiak, művészek beláthatatlan sora. Ahány név, annyi történeti evokáció, program, stílus- és életeszmény. De van három név, mely
egyetlen egy válaszból sem hiányoznék; ezek: Piaton, Aristoteles és
Seneca
Ezek a nevek eleven erejükkel kezdettől fogva részt vesznek a
keresztény Európa szellemi életében, intellektuális esztétikai és etikai
világképének megítélésében. Az augusztinizmus és a skolasztika, a renaissance, barokk, a román és germán, klasszicizmus, a középeurópai
romantika mögött mindig ott érezni az egyiknek, vagy másiknak, vagy
mindhármuknak felszabadító, fékező vagy kiegyenlítő szerepét.
Hatásuk mértéke, intenzitása és terjedelme szerint persze lényeges különbségek mutatkoznak közöttük.
A harmadik e sorban Seneca neve. Az ő neve inkább csak hasonlat, gyűjtőfogalom, amelybe lassanként felszívódik az egész római
stoicizmus. A XVII. század első felében mintha csak valami titkos
megállapodásról lenne szó, sorra megjelennek a római stoicizmus kézikönyvei, kompendiumai. Alig telik néhány évtizedbe, s úgy tetszik,
mintha láthatatlan stoikus áram fogná körül Európát Londontól Párizsig, Bécstől Madridig, Svédországtól Lengyelországig, Heidelbergtől
Bécsig, Prágától Nagyszombatig: egyetlen nemzetfeletti hangverseny
ez, amelyben minden kultúrnemzet részt vesz a maga egyéni hang-

^ Turóczi-Trostler József: Keresztény Seneca, Budapest 1937. 3.

jávai. Nincs probléma, amelyet végleg meg tudna oldani, de az élet
síkjában, elérhető közelben, kipróbált, megnyugtató menedékkel várja
az embert.
Seneca fogalmainak világa nem zárt bonyolult rendszer, hanem
nyílt, mindenfelől megközelíthető világ: újból és újból mindig ugyanaz a néhány vezető elv, motivális gondolat vonul rajta végig, mintha
ezek egyetlen alapszövegnek volnának a változatai. Ezek a változások
önállósulhatnak, de önálló életükbe is magukkal viszik eredeti helyük
etoszát. Itt van egyik gyökere Seneca belső formájának, szentenciózus, atomisztikus stílusának, amely egyúttal fontos tényezője Seneca
későbbi hatásának.
A magyar stoikus nyárutó hordozói szinte kivétel nélkül katolikus környezetből kerülnek ki és majdnem mind a jezsuita rend tagjai. Középpontjuk Nagyszombat. Közvetett-közvetlen kapcsolatban állnak a katolikus Európa termékeny forrásvidékével, Madriddal, Rómával, Kölnnel, Brüsszellel, Béccsel, Gráccal, Prágával.
Még a XVII. század második felében is biztonság és védelem
csak az ország északnyugati részének két városára, Pozsonyra és
Nagyszombatra korlátozódott. A győzelmes török sereg hadjárataival
és portyázásaival állandóan pusztította a magyar haza jórészét és viszszatiporta a felmelkedni akaró magyar életet. A magyarság pedig vagy
kétségbeesetten védekezett, s akkor rabszíjra került, vagy menekült védettebb helyre, ahová a pogány túlerő már nem juthatott el. Ezekhez
a menekülésekhez kapcsolódott a XV. és XVI. századbeli magyar kódexirodalom sorsa is, mely ily országos csapás nyomán kelve vándorútra, Nagyszombatban találta meg gyújtőállomását.^l
Nagyszombatban és Pozsonyban halmozódott fel a régi katolikus Magyarország szinte minden megóvott értéke. ^2 Ezek a városok
voltak az utolsó menedékhelyek, ahol a régi vallás még megvethette
lábát riadtan a romlás viharában.

79 i. m . 8.
v ö . Turóczi-Trostler József: A magyar szellem európaizálódásának első
formái. (Balassa-Emlékkönyv), Budapest 1934.
Braunecker M. Margit: Nagyszombat, mint irodalmi Központ, 1560-1640.
Budapest 1933- 711.
Rónay György: Szüzek koszorúja. Budapest 1936. 14.

Amikor Pázmány Péter századokra kiható pedagógiai alapítványával, az egyetem megalapításával, Nagyszombatot közművelődési
székhellyé tette, az irodalmi élet továbbfejlődésének is alapját vetette
meg. A történeti háttér, kulturális és ellenreformátori törekvésű főpapok, régi és új szerzetesrendek összeműködése hozta létre Nagyszombat sajátos irodalmát és teremtett a magyar történelem egyik legválságosabb idején művelődési k ö z p o n t o t .
A főiskola híven alapítója szelleméhez, a humanista műveltség
és az ellenreformációs gondolat egybekapcsolódására törekedett. ^4
E kettőt közös atmoszférikus keretbe foglalja a katolikus erkölcstannak stoikus alapra építése. Platonhoz és Aristoteleshez szoros
szálak fűzik e szellem munkásait; szívesen és sűrűn fogadnak magukba aszketikus és misztikus elemeket, de legfőbb tekintélyük Seneca. Nincsenek közöttük önálló alkotók vagy rendszerezők; jórészt
kompilátorok, másolók, közvetítők. Külön-külön visszhangjai és
utóhangjai egy halhatatlan szellemi mozgalomnak, együttvéve pedig
egy darab Magyarországba plántált Európa. Ritkán írnak magyarul, de
az ő könyveiken és tanításaikon nevelődnek az Amadék, Faludiak,
Gvadányiak.^5
Amint Turóczi-Trostler kimutatja: legmélyebben hatolt a római
Stoa szellemébe Rajcsányi György ( 1 6 6 9 - 1 7 3 4 ) jezsuita^; Rajcsányi
öccse és rendtársa, János ( 1 6 7 1 - 1 7 3 3 ) is tanítja és hirdeti a keresztény
Stoa e v a n g é l i u m á t . ^ 7 Kapi Gábor ( 1 6 5 8 - 1 7 2 8 ) nagyszombati tanár egy

83 Braunecker: i. m. 40.
84 Rónay: i. m. 22.
Turóczi Trostler: Keresztény Seneca, Budapest 1937. 24.
Rajcsányi György: Ratio status animae immortalis. Pars prima et secunda.
Tyrnaviae 1716.; - Somnium philosophi Repraesentans Tabulam Cebetis
Philosophi Platonici et Enchiridion Epicteti Philosophi Stoici. Tyrnaviae 1707.;
- Bellum contra hostes capitales animae sive arma quaedam spiritualia ac
media edomandis Septem vitiis capitalibus proficua, e Divinis Literis, SS. Patrum Sententiis, Christianae sanctitatis, ac etiam rectae rationis principiis concinnata, Tyrnaviae 1720. - Önálló főműve: Laurus Tuta a Fulmine seu Consignatio sui in Providentia Dei. Tyrnaviae 1707.
Rajcsányi János: Szempontunkból legértékesebb munkája: Dictamina seu
Scita variae Doctrinae Politicae, Morális, Stoicae, Christianae et Spirituális. Ex
Operibus R. P. Joannis E. Nierembergii Collecta..., Tyrnaviae 1708-1736. Cassoviae 1744.

apophthegma-gyűjteménnyel lép a nyilvánosság elé. Egész könyve
Seneca szellemét leheli.®® Berzeviczi Gergely ( 1 6 5 7 - 1 7 0 8 ) meg van
győződve arról, hogy az államok akkor lesznek igazán boldogok, ha
tudósok és bölcsek uralkodnak rajtuk. Döntő helyen nála is mindig
Senecát illeti a szó.®9 Hidi Gergely jezsuita ( 1 6 7 4 - 1 7 0 5 ) bibliai
vonatkozású vigasztaló epistolái, ha tárgyuk szerint nem is, de szellemüknél fogva a Stoa világába tartoznak. 90 Pethő István a magyar
vitézséget ruházza fel a stoikus virtus vonásaival. 91 Somalovics Pál is
a keresztény Stoában keresi a metafizikai n y u g a l m a t . 92 Bohus András
( 1 1 7 2 0 ) Pázmány kései tanítványa megrajzolja az okos és bölcs ember, a keresztény polgár a mintafejedelem képét, úgy amint egyfelől a
Stoa, másfelől az udvari gondolat barokk klasszikusa Balthasár Grácián sugallta. 93
A tizenhetedik század legnépszerűbb oktató-allegorikus kisformái közé tartozik az embléma irodalom. Ez az embléma irodalom is
nagyrészben Seneca bölcsességével táplálja az olvasót. Két legkiválóbb művelője Hevenesi Gábor ( 1 6 5 6 - 1 7 1 5 ) 9 4 és Szerdahelyi Gábor.
Az első stoikus hitvallása Succusában nyilvánul meg. 95 Szerdahelyi

Kapi Gábor: Selecta Sapientium Apophthegmata. Tyrnaviae 1690.
Berzeviczi Gergely: Quattuor Columnae Sapientum, Quibus Regnorum incumbit tranquillitas. Tyrnaviae 1690.
Hidi Gergely: Paraclitus afflictorum Spiritus Hoc est: Solatiorum fontes,
Poeticae venae beneficio reperti, et per epistolas miserorum status, et
conditionis omnis Consolatorias in communem usum Derivati. Leutschoviae
1698.
Pethő István: Sex Insulae Fortunatae, Seu Laurea Philosophica. Tyrnaviae
1674.
Somalovics Pál: Quies Metaphysica..., Tyrnaviae 1704.
93 Bohus András: Minervái Laureatum, Tyrnaviae 1703. - Bohusról Szinnyei:
Magyar írók I. 1178.
94 VÖ. Hóman Bálint: Kishevesi Hevenesi Gábor, Klebersberg Emlékkönyv,
1925. 453-462.
95 Succus Prudentiae, Sive Discursus Ethici e Senecae Cordubensis Philosophi operibus omnibus collecti. Viennae 1680. Új kiad. uo. 1690; Tyrnaviae
1701.

igyekszik kitágítani az embléma-kört morális-szociológiai, politikai következtetésekkel.96
Fentiek alapján elmondhatjuk, hogy Nagyszombat írói a tárgyalásunkba tartozó időben típust képviseltek, de nem zárt szellemi területen, hanem belekapcsolódnak abba az irodalmi áramlatba, amelynek stílusában fellelhetők a barokk elemek és velük a stoicizmus egyre terjedő tanai.
Karner Egyed életrajzában említettük, hogy őt főapátja 1680-ban
filozófiai és teológiai tanulmányainak elvégzésére Nagyszombatba
küldte. Innen később Salzburgba megy, amely Habsburg égbolt alatt
közös szellemi légkörben élt Magyarországgal. Filozófiai tanulmányait
azonban valószínűleg Nagyszombatban fejezte be.
Karner mint a
győri jezsuita gimnázium növendéke, később mint a nagyszombati
egyetem hallgatója, azonkívül, hogy a humanista szellemű és a katolikus, ellenreformátori meggyőződést harmonikusan összeegyeztető
jezsuita iskolák szellemét magába szívta, lehetetlen, hogy Nagyszombat keresztény stoicizmusától érintetlen maradt volna.
Valóban jóllehet költőnk szelleme elsősorban a szentírásból
táplálkozott, főleg a zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor, Bölcsesség
és Jézus, Sirák fia könyveiből, s ezen felül nagy olvasottsága, széleskörű klasszikai, történeti és irodalmi műveltsége volt 99 Karner költeményeinek tartalma a nagyszombati jezsuita tanárok munkáival összhangban a keresztény Seneca lelkületét sugározza.
Költeményeiben szerepelnek ugyan Aristoteles és Platon, Homéros, Vergilius, Ovidius és Horatius gondolatai, de témái az etika
szolgálatában állnak. Az erkölcsi kötelességek teljesítése, a külső és
mulandó dolgok megvetése által győzze le az ember a gonoszságot.
Legyen erős az ezekkel vívott küzdelemben. Ezeket, mint a stoicizmus
tanítását, korának költői is mind Seneca szellemében hirdetik. Karner
elhomályosítja Senecaban azt, ami kirívóan pogány, viszont a kereszténység szelleméhez közelálló gondolatait átveszi.
Meteorologia Philosophico politica. In duodecim Dissertationes per Questiones Meteorologicas et Conclusiones Politicas divisa, appositisque Symbolis
illustrata, Tyrnaviae 1702.
Vö. Önéletrajz.
Rónay: i. m. 23.
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Seneca rövid, könnyen áttekinthető mondatokban ír, melyek
csak a lényeget foglalják magukban. Seneca követői is szeretik a szellemes fordulatokat, stilisztikai alakzatokat, amint ez Seneca korában a
rétoriskolákban általános használatnak örvendett. Az egyes gondolatokat nem higgadt előadással fejtik ki, hanem kis darabokban és állandóan emelkedett páthosszal.
A pannonhalmi Főkönyvtárnak hosszú ideig volt könyvtárosa
Récsey Viktor. Ő adta ki a pannonhalmi könyvtárnak 1658-ban összeállított „Catalogus librorum"-át. ^ ^ Ebben több poétikát találunk, akinek csillagászati és időtani fejtegetései hatalmas munkájában elszórt
metafizikai, dialektikai, poétikai elvei ebben a korban általános ismeretek voltak.
A Récsey-féle összeírás alapján megtaláltuk még
RicciolilO^, Smetius Henri eus
Buchlerus J o a n n - ^ 4 s2 erzők poé-

100 Récsey: „Catalogus librorum omnium conventus S. Martini De S. Monte
Pannoniae anno 1658. Sub D. Andrae Placido (Magger) Eiusdem Monasterii
Archiabbate confectus." Edidit et praefatione illustravit Dr Phil. Victor Récsey,
OSB Bibliothecarius centralis Archi-çoenobii, Budapest 1902.
Scaliger Julius Caesar. Julii Caesaris Scaligeri Viri clarissimi. Poetices libri
Septem. I. Historicus, II. Hyle, III. Idea, IIII. Parasceve, V. Criticus, VI. Hypercriticus, VII. Epinomis. Ad Sylvium filium. Editio tertia. Apud Petrum Santandreanum, 1586.
10- Riccioli: Prosodia reformata Duobus Tomis comprehensa. Quorum Pri or
continet Prosodiae Rudimenta, Prosodiam Majorem, Postarum versus plu res
quam vigintiquatormille, et eorundem Poetarum Tempora. - Posterior autem
continet Indicem Magnum Vocabulorum quadragintamillium, et amplius cum
quantitate Syllabarum, et Numéris versuum eam confirmantium, Deinde
Indicem syllabarum controversarum, postremo Indicem Aequivocorum
diversae quantitatis. Auetore P. Jo. Baptista Ricciolio. Societatis Jesu, Bononiae
1604.
103 Smetius Henricus-. Prosodia Henrici Smetii Medicinae D. Promptissima
syllabarum positione et diphtongis carentium quantitates, sola veterum poetarum auetoritate, adduetis exemplis demonstrat. Editio ultima. Mantissa ab
authore locupletata, cum Appendice aliquot vocum ab Ecclesiasticis Poetis
aliter usurpatum, Lugduni 1626.
1° 4 Buchlerus Joann: Flores sive phrasium poeticarum Thesaurus absolutissimus. Coloniae 1631.
Gautruche P.: História Poetica ad faciliorem poetarum et veterum auetorum intelligantiam A R. Patre, P. Gautruche Societatis Jesu Gallicae con
scripta. Post septimam edtionem latine reddita ab uno ejusdem Societatis. In
gratiam Poetices Candidatorum, Tyrnaviae 1709-

tikai munkáit. Karner ezeket a munkákat használhatta, hiszen ezek állandóan rendelkezésére álltak. De ismerhette - nagy olvasottsága ezt
látszik bizonyítani - az egész barokk kor gazdag irodalmát, hiszen
költeményei belekapcsolódnak korának szellemi áramlatába. Ez magyarázza meg, hogy olvasása közben egyre-másra a kor legtekintélyesebb társadalomfilozófusának, Justus Lipsiusnak a tanításaira emlékezünk; így a „Littera W duplex" kapcsán a Monita e szavaira: „Tolle
fidem, aut minue: raptus, caedes, bella erunt: atque haec nullo foedere aut pace terminanda." vagy az „Ypsilon ad finem" margójára: „Argentum quidem et pecunia est communis omnium hominum possessio; at honestum, et ex eo laus et gloria, Deorum est, aut eorum, qui a
Diis proximi c e n s e n t u r . "
Ezért ötlik a szemünkbe néhány leoninus rokonsága Szentiványi Márton Ephemerides Monastich ae-]ének mondásaival, pl. a „Femi na firma dolo" e párhuzamával: „Fuge mulieris faciem, quasi animi
faecem: illius enim vultus erit tibi vulnus, in hac siquidem pugna ,
opus est fuga."
Ezért ismerünk Karner erkölcstanában Andreas Maximilanus
Fredro Monita politico-moralia-jánakigazságaira,
vagy az 1703ban megjelent Minervái laureatum^^
társadalomszemléletére. És e
szellem két uralkodó témája él Karneren túl De a m i c i t i a a jje
vita beataH® jezsuita szerzetestől eredő tankölteményben. Karner
művének szelleme ez a jellegzetes keresztény stoikus szellem.
De Karnertől magától is van benne néhány vonás: ilyen a vallásos érzés erős szerepe, nemcsak azzal, hogy speciális vallási tételt is
felvesz (pl. a kegyelemtana), hanem azzal is, hogy a világi eredetű ihletést vallási elmélyedéshez viszi (pl. a világ korszakairól szólva); vallásos jellege domborodik ki ellenreformációs nyilatkozataiból (a protestánsok ellen); a Habsburg hűség szól a spanyol örökösödési háború beállításából; egyéni tapasztalat adhatja ajkára az ismételt panaszt a
105 Justus Lipsius: Monita et exempla politica. Tyrnaviae 1698.
106 ]yfart Szent-ivany: Curiosiora et selectiora Ver. Sent. Miscellanea. Tyrnaviae 1696. 92.
107 a . M. Fredro: Monita politico-moralia. 1Ó79108 Minervái laureatum. Tyrnaviae 1703109 De amicitia, carm. didact. Viennae 1739.
HO De vita beata libri très. Viennae 1748.

fiscus ellen; és egyéni tapasztalat diktálja az első fejtegetést az apát
lelkületéről.
Karner Egyed verses műve az „Unisonum carmen" c. kézirat
nyomtatásban nem jelent meg, de a kézirat kiállításából úgy látszik,
hogy az a néhány rendtag, akik ezeket összegyűjtötték, leírták és elrendezték, nyomdába szerették volna adni. Az okokat, amiért ez nem
történt meg, nem tudjuk. Talán korai halála. Negyvenéves korában
halt meg, amikor még erőt és kedvet érzett a munkához, amikor még
tervei lehettek a jövőre.
Költeményeinek kiadatlansága miatt nem került be neve az irodalmi köztudatba. Sőt az a megjelölés, amellyel az irodalomtörténet
verseit számontartja, szerény véleményünk szerint téves.
Pintér Jenő rendszerező irodalomtörténetében Karner Egyed
pannonhalmi főapátot, mint a XVII. század legtermékenyebb latin
epigramma-költőjét említi. 111 Igaz, hogy a kor poétikája - amint erről
Carolus Klein SJ az Analecta Poetica Provinciáé Austriae Societatis
Jesu, 1757. c. műve 1 1 2 előszava mutatja - nem követelte meg az epigrammától a rövidséget, mert: „extendi vero, cum res exigit ad dena et
plura etiam disticha potes" (XIII. 1.); igaz az is, hogy az epigramma
egyik típusa a jezsuita költészetben az: „epigrammata epica, seu documenta morális" - , viszont az is kétségtelen, hogy a Karner darabjaihoz hasonló terjedelmű tanítások sehol epigramma vagy gnóma néven nem kerülnek elénk. Az epigramma műfajnak jellegzetes vonása
az allocutio-forma. Nemcsak Martialisnál uralkodik ez, hanem követőinél is; Euricius Cordus pl. 1520-ban megjelent e p i g r a m m á i b a n - ^
sokszor hosszabban is elmélkedik vagy oktat, de mindig ragaszkodik
az allocutiv megszövegezéshez.
Karner verseinek műfaját tehát másutt kell keresnünk. Gyökere,
úgy hisszük, nem a Martialisi epigramma, hanem a középkori verses
d i c t a m e n .
^
a keresztény középkor latin poézise az erkölcsi tanítást
vagy himnikus, ún. rhytmus-formába foglalta, - mint már Eugenius
1 1

1 1
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Pintér Jenő: III. 568.
C. Klein: Analecta Poetica Prov. Austr. S. I. Viennae 1757. XIII. XV.
Lateinische Literaturdenkmäler: 5. 1892.
Analecta Hymnica Medii Aevi. XV., XXIX.-XXXIII és XLVI.

III. De Vanitatehuius vitae^^ - , vagy distichonokba, mint pl. Vettius
Aquilinus Iuvencus az Evangeliorum libri-t}^ vagy Prudentius az
Apotheosist. H 7 Műfaji megnevezését e korban nem találjuk, sőt „carmen" néven él tovább a XV. és XVI. században is. Lassanként azonban két fajtája formálódik ki; az egyik egy, vagy kétsoros tanító mondásokat fűz végeláthatatlan egységbe, mint Christophorum Aulacus a
Praecepta pietatis et morum-banH^, a másik egy-egy tanítás-elmélkedést önt hexameterek vagy distichonok hosszú sorába -, mint Hercules Strozza verse: A Deo semper incipiendum.^^
vagy Ioannes Iovianus Pontanus a Detestatio militiae huius aevi-ben.^~®
A distichonos forma azonban már a XVI. században műfaji
megjelölést sugall: az elegia nevet. így kapja például Conradus Rittershusius elmélkedő verse ezt a címet: Elegia de vita aulica.121 Hieronymus Freyer is az elégiák közé veszi pl. Adamus Siberus versét: Pietas puerilis.
Ha tehát Karner nagy művét versek gyűjteményének vesszük, a
kor megnevezéséhez alkalmazkodva inkább tanító elégiák gyűjteményének kell mondanunk.
Az igazi, a helyes műfaji megnevezés azonban nem ez, hanem
tanítóköltemény. A tanítóköltemény tárgya és szerkezete a neolatin
költészetben rendkívül változatos. A jezsuita Franciscus Grimaldus
például De vita urbana címen 1725-ben 122 SZ51 „in primo de Urbanitate, etiamque de Inurbanitate generatim. In secundo de Solemnioribus officiis per totum annum praestandis. In tertio de Collocutionibus. In quarto de cultu atque apta totius corporis conformatione. In

115 Dreves-Blume: Ein Jahrtausend lateinischer Hymnendichtung. I. 43. (vö.
még: Alcarius: De vanitate mundi. 288.; Philippe de Greve: De vanitate vitae,
305. stb.)
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F. J. E. Raby: A history of Christian-latin Poetry. Oxford 1927. 17.
Uo. 58.
118
Lateinische Literaturdenkmäler: B. 7. 1898. XVIII.
119 Carmina Selecta ex illustrioribus Poetis Saec. XV.-XVI... proposita.
Veronae 1732. 178.
120
Uo. 226.
H. Freyer: Fasciculus poetarum latinorum ex optimis antiqui ac recentioris
aevi poetis collectus. Halae Magd. 1713, 6l.
1 " Franciscus Grimaldus, SJ: De vita urbana libri quinque Romae 1725.
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quinto de Conviviis." Azaz rendszeres felépítésben tanít a társas élet
szokásaira és helyes erkölcseire. Grimaldus művének tartalma - az
azonos erkölcsi alap következtében - sok azonosságot mutat Karner
tanításaival, hiszen ő is szól az ember jó és rossz tulajdonságairól, az
önuralomról, a lélek kiműveléséről, a hivatalokról, a királyi hatalomról, a külsőnek jelentőségéről, a mulatozásról és a borivás veszedelméről, stb. Szerkezete azonban egyszerűbb megoldású, természetesebb.
A szerkezet másik típusát Marcellus Palingenius Stellatus nagy
tanító költeménye szemléltetheti: Zodiacus vitae, hoc est de hominis
vita, studio ac moribus optime
instituendis
Palingenius a Zodiacus egyes csillagképei alá gyűjti tanítását:
„Scribere quid deceat, primus liber explicat apte:
Divitias summum esse bonum, negat ipse secundus,
Tertius ostendit quam sit fugienda voluptas:
Te quartus natumque tuum Cytheraea reponit:
Qui sint felices, enarrat carmina quintus,
Pertractat sextus de morte et nobilitate:
De Diis deque anima loquitur bene septimus ipse:
Indicat octavus, sit quanta potentia fati:
Daemones atque hominum mores dat noscere nonus:
Scribitur in decimo, sapiens vir quomodo fiat:
Naturam undecimus totam, partesque requirit:
Ultimus in mundo archetypo, divisque quiescit."
A könyvek megszerkesztésének ez a mesterkélt ötlete, de az
anyag-összefűzés ötletszerűsége is ezt a Zodiacust már közelebb hozza Karner művéhez; az is természetes, hogy tanításukban-elmélkedésükben sok rokon adódik, hiszen Palingenius az emberi életnek
minden vonatkozását feldolgozza -, csakhogy az alapfelfogásban a
XV-XVI. század humanistája ugyancsak alaposan eltér a XVIII. század elejének keresztény stoikusától. Mégis fontos itt, mert világossá
teszi, hogy Karner művében is morális tankölteményt lássunk,
amelynek szerkezetét a középkor óta divatos példatárak (exemplariumok, anecdotariumok) abc-rendű beosztása ihlette.
123 Marcelli Palingenii Stellati Poetae doctissimi Zodiacus vitae. Basileae
1621.

)

De csak a szerkezetét. Könyvtárunknak is van egy érdekes kötete, amely azonos szerkezetű, sőt tartalmában is rokon Karner Egyed
verses művével: R. P. Stephani a S. Paulo
Ez is az ABC rendjében halad, első fejezete egyenesen ABBAS. De
tartalma komolyabban fejtegető, erősebben elvont. Gondolatmenetében sokszor találunk érintkezést Karner elmélkedéseivel, mégsem
mérnők még csak azt sem feltételezni, hogy Karner ezt használta. Az
ABBAS címszó alatt pl. ezek a pontok kerülnek szóba: „Quaenam in
Praelato requirantur; debet praeire bono exemplo; quanta sit eius
exempli vis; quid Praelatus debeat subditis; quidam Praelati sunt
monstra; mira efficacia boni exempli; sicut et exempli mali; praemium
bonorum et poena malorum Praelatorum; horrendum supplicium plurium; nemo potest ambire Praelaturam; quot periculis exponatur Praelatus; debet esse fortis et mitis; magis mitis quam fortis; debet semper
timere; difficile est bene agere Praelatum; non omnes, Praelaturam
desiderantes bonum opus... desiderant; Praelatura etiam oblata non
est acceptanda; Praelatus debet angelicam vitam ducere; alias vix salvabitur; Praelatus malus ruina subditorum." Van ezek között természetesen bőven olyan, ami Karnernél is szóba kerül, de a magyar
bencés versében a megélt tapasztalatok alapján kelt meggondolások
az uralkodók. A másik különbségre az Alphabetum Morale praefatiója
figyelmeztet: ezek a prózai Alphabetumok, nemcsak az előttünk lévő,
de annak előszava szerint mind, azzal a céllal készültek, hogy az
egyházi szónokoknak anyagot szolgáltassanak. Stephanus a S. Paulo
épp ezért úgy építi fel fejezeteit, hogy annak egymás után következő
részeit a szónok egy-egy beszéd teljes anyagául használhassa fel az
egymást követő vasárnapokon. Ezek az Alphabetumok tehát segédkönyvek voltak, nem önálló írásművek, mint Karneré. Azok anyaggyűjtemények, ez tudatos gonddal felépített tanköltemény.
A XVII-XVIII. század latin nyelvű irodalma a maga korában
világirodalom volt: annak magyarországi termésével tehát a külföldi
jelenségektől függetlenül nem foglalkozhatunk. De egyben nemzeti
A l p h a b e t u m

M o r a l e - ] a . ^ 2 4

Flavissae concionatoriae seu Alphabetum Morale R. P. Stephani a S.
Paulo, ordinis Fratrum B. V. Mariae de Monte Carmelo, Pastoris Roxmerani,
in duos tomos divisum, Coloniae Agrippinae 1686.

irodalom is volt: nemzeti problémák és nemzeti ideálok foglalkoztatták.1 2 5
E latin költők öntudatosan is magyarnak vallják magukat. Karner is, bár apjától német nevet örökölt, öntudatosan magyarnak érzi
magát:
„Vei si me noscas, Pátriám quoque dicere poscas;
Hungarus Hungaricam quod teneam Pátriám."
(Pando tibi ficum Zoile linque metrum, c. költ.-ből)
Éppen ez a hazafias érzés tört magának új formákat az utánuk
következő irodalomban. Ezt a tüzet azonban ők őrizték, fejlesztették
és adták tovább. Az idegen nyelv használata korántsem jelentett a
nemzettől való elhidegülést, vagy hazafiatlanságot, hiszen a latin
nyelv nálunk köznyelv volt, - még a nemzeti szabadság lánglelkű
hőse, s az igazi hazafi eszményképe, II. Rákóczi Ferenc is latinul
intézte kiáltványát nemzetéhez (Recrudescunt inclytae gentis vulnera...) s önéletrajzát is latinul írta meg.
Ez az egész barokk-kori katolikus latin irodalom azonban majdnem mindenestül a múlté lett; de a XVII-XVIII. század szellemiségét
tekintve előkelő helyet foglalt el a kor költői termésében.

"Waldapfel Imre: Humanizmus és nemzeti irodalom I. T. 1933- 16.

FÜGGELÉK

I. Karner Egyed önéletrajza
1.
Occasus ortum sequitur, ortus mox serenatur, ab his dum sol
dependitur, ab illis salutatur: nec luna semper cernitur, et tarnen
dominatur, sic justus cum subducitur: non semper recinatur.
2.

Et ignis aurum perficit, leones Danielem,
et túrba mendax elicit prophetam Samuelem,
Desertum prius respicit, ex post hac Israelem,
et Job, quem Deus deprimit, facit sibi fidelem.
3.
Es justus scio Domine, dignus dilectione,
qui tuos soles premere sine distinctione,
qui non approximant ad te, reples confusione,
ut nomen tuum libere requirant in sermone.
4.
Nunc Juvenalis respice tempus, quod jam recessit,
nec vitae cursum subtice, quem animus expressit,
nunc coram Deo judice profer, quid intercessit,
et inclinato capite, dicas: quid te suppressit?
5.
Unam petam a Domino, quod semper postulabo:
ne sim in hoc eloquio, velut in volutabro,
conjunctus sim Paraclyto, cui mea conformabo,
et omnia, quae, potero, sincere decantabo.
6.

Vix metrum scivi facere, jam metam praefigebam,
ut mundum possim spernere: hoc Rhetor persuadebam,

\

et Deum solum quaerere, post quem totus ardebam.
Hinc habitum induere monasticum quaerebam,
7.
Annorum post octodecem professi nomen dedi,
Et statim Aristotelem per annos très excepi,
post inter Mártis aciem, ad tuta me recepi,
ut hie ultra proficerem Theologos accessi.
8.
Sedatis belli motibus Theologus redivi,
Ut concioner monitus: qua frater obedivi;
Sacerdos statim positus per Annos quinq' vidi;
Credentium quod numerus Deo crescat et mihi.
9.
Quid inter tot haereticos, et quanta non sum passus?
Lupos expertus plurimos, a quibus molestatus,
Et licet inter invidos sim saepe laniatus
tamen per istos symulos semper sum exaltatus.
10.
His taliter exhibitis oeconomus sum factus,
per annos quinq', singulis sum rebus adopta tus
his annis in juridicis eram tantum lucratus,
ut abbas sim a plurimis futtirus ominatur.
11.

Pecunias et scrinium ad manus assignarunt
factum a me quod volitum, et nulli reclamarunt
quod fuerat absconditum, ut publicem mandarunt
nam sudor, mens, ingenium cuncta multiplicarunt.
12.

Abbate post hoc mortuo, novum diu rogavi
ut sim in monasterio, nam semper cogitavi,
quos status in hoc saeculo, pro quo tantum sudavi
non fit sine periculo salutis, quod expavi.

Admissis meis precibus sum tandem exauditus
et properans ingressibus, benigniter abscitus
in Claustri penetralibus eram semper gavisus
per diem binis vicibus ad catedram admissus.
14.
Locutus Unguis variis, Dei verbum expressi
ut mihi, sic et aliis non pauca felix g^ssi,
per annum his servitiis cum laude dum praecessi,
prioribus, ut Cathedris inserviam recessi.
15.
Tunc primus in officio priori collocatus,
ut Choro sie eloquis, feroq', destinatus
haec tria cum triennio cum essem consectatus
Abbas in longo somnio decessit, et humatus
16.

Quindena mox indicitur: ut sistant se veloces,
vel calculos perscribitur, ut mittant tamquam voces,
in unum dum accurritur, palam fiunt sermones
et Juvenalis creditur, ut Abbas inter omnes
17.
De more factum scrinium, omnes vota dedemnt,
et voces concordantium me sibi praefecerunt,
tunc me praelati solium conscendere jusserunt,
et Claves rerum omnium ad manus tradiderunt.
18.

Rex juxta morem providus me statim confirmavit
ut sim consiliarius, se palam declaravit,
Et citus Cameraticus libenter installavit,
Primus autem Episcopus in templo consecravit

Haec binas per hebdomadas feliciter finivi,
post curas feci maximas, ut servem quae quaesivi,
et primas per industrias, ut plurima resini,
Sic omnes statim Literas, quos potui revidi.
20.

Bis mille, plures literas vetustas, et corrasas
vix aliquibus cognitâs ut legant hoc tentatas,
per tot tarnen vigilias, non solum pariatas
sed ordine repositas, habent a me' paratas.
21.

Per temporum disturbia, quae sunt alienata,
recepi bona plurima, quae fuerant abstracta,
Sed nec Claustri pecunia per hoc est minorata,
nam victi per haec jurgia solverunt erogata.
22.

Proventus olim millia, qui quinq1 vix dederunt,
hac aucti sunt industria, quaterqu', tot tulerunt,
De tradita pecunia bis tantum invenerunt,
nam quatuor annis millia quater decern manserunt.
23.
Praeterea non computo sex millia pro templo
his annis in clenodio quae dabam ex argento
ter tot in aedificio, magno cum incremento,
exposita non numero, nec facio memento.
24.
Sic muros atq', Monachos erexi duplicatos
hos nemo vidit numéros per septingentos annos
parietes tam solidos, et omnes fornicatos,
ornatusq', tam varios non vidi inauratos.

Nunc Juvenalis dissere: cur tantis cumulatus
amare fies et misere tractaris captivatus?
per fratres absq1, judice fuisti degradatus
et cunctis tarn despotice: die cur expoliatur?
26.

Deus amat justitiam, haec me non derelinquet,
Secundum Conscientiam quod dico me defendet,
qui patitur Calumniam: numquid non exardescet?
haec perdit cor, et animam, Sanctus ab hanc tabescet.
27.
Quid me sum fossus hominem, ut reliquus errantem,
ut corrigat flexibiliem Conventus Deviantem,
rogavi; sed ad faciem abscondit latitantem,
expertus post hac rabiem, extrema ministrantem.
28.

Praelato nihil dicitur: nec nunquam admonetur,
quod per osores spargitur, pro vero retinetur,
post hos palam inquiritur et nihil edocetur
nec mihi quidquam fiditur, sed totum subticetur.
29.
Duo fuerunt invidi, qui me palam oderunt,
hi crimen fornicarii de me false sparserunt,
post horum dicta Monachi, palam inquisiverunt,
per très menses gyrovagii, quod placuit fecerunt.
30.
Per tempus istud nullibi quid certi penetrarunt,
Sed patrem turpes filii turpissime foedarunt
et tarnen ultra turbidi, se vehi demandarunt,
Sed per me sunt prohibiti quod minime curarunt.

Per milites admoniti: ne pergant intimavi,
Sed nil curabat invidi, solus post properavi:
cum sisterentur profugi, factum quod non spiravi,
nam resistentes tutudi, sic vim vi debellavi.
32.
In crastino dum repeto Claustrum, quid non est factum
Campanae sonant subito me clamant arctatum,
plebei curtu concito (: Sic erat Demendatum :)
me capiunt, et trusio me tradit captivatum
33.
Ut sapio jam sapiet Conventus per hunc actum,
et amplius non faciet, quod mecum nunc est factum,
nam scio, quod efficiet decretum pridem datum,
Cham patrem non inveniet, a se non veneratum.
34.
Verba quaequnq', profero, repleta sunt dolore,
nam credo, quod a Domino sim tactus hoc furore,
Sit contra me continuo Deus cum hoc terrore,
Ut sciam, quod vel ideo sim dignus hoc moerore.
35.
Quid Ezechiam divitem tibi Deus placentem,
in fine fecit flebilem? quid omnibus carentem?
hie fecit vitam stabilem, et solem recedentem,
et tarnen miserabilem se vidit, et dolentem.
36.
Et Salamonis caelitus totum quod est affulsit,
qui cunctis in scibilibus, quod voluit, hoc jussit,
huic tamen mundi laqueus, heu! turpiter illusit,
afflictioq' spiritus et vanitas consumpsit.

Saul mille dum pereusserat David decern quassabit
pro Saule totum fecerat, et Goliath prostravit,
quid David non meruerat, qui populum salvavit?
necem, quam Saul indixerat, pro lucro reportavit.
38.
Moyses amicus superis, hie quanta non effecit?
Signis fulsit innumeris, pharaonem submersit,
Suos e diris vinculis omnes laetos recepit,
et mare rubrum singulis pro pavimento pressit.
39.
In omni tribu populi, nullus febri citavit,
nulli dolebant oculi, nec quisquam aegrotavit,
nec vestis, sed nec loculi, nec crinis hos turbavit,
nec magnittido scopuli per viam contristavit.
40.
Manna caeleste ferculum, de caelo praestabatur,
et copia coturnicum per castra spargebatur,
quidquid habet convivium totum sentiebatur,
Dedit panem Angelicum, quam nullus merebatur.
41.
His multo plura praestitit, a Deo recreatus,
heu! multa tarnen pertulit, a populo vexatus,
hic propter coepos restitit, et semper est rixatus,
pro suis beneficiis: sie Moyses muneratus.
42.
Adhuc unum commemoro Joseph virum cordatum,
quem undequaqu' video per foeminam tentatum,
sed non adhaerens vitio, se sentit captivatum:
Josephum in hoc laqueo, quis negat coronatum?

Deus scrutator cordium, quid ego sim dicturus?
ante tuum judicium, nec justus est securus,
te tarnen ut propitium, cum sim invocaturus,
non dabis in opprobrium, cum tuus sim futurns.
44.
Quod habeam malevolos, nec Veritas tacebit,
qui gressus meos singulos foedarunt apparebit
Sed hos mihi contrarios Deus brevi docebit,
et Mundo palam cognitos in tempore delebit.
45.
Hoc monachorum pravitas cum multis practicavit,
quos mundi curiositas et daemon defraudavit,
Dum enim ipsos Charitas Abbatis increpavit,
bonum saepe protervitas Abbatem tumulavit.
46.
Quod agitur forinsecus si monachus vult scire,
ad hoc cum non sit positus, jam cepit resilire,
nam tabis fit sollicitus, ut possit impedire,
quod male sibi conscius se pu tat jam ferire.
47.
Huic anxius fit animus, languescit amor patris,
et frigidus fit spiritus, nec placet bonum pacis
interea Diabolus auctor iniquitatis
Confundit semper gravius aurum sinceritatis.
48.
Qui non curant impérium Abbatis, sed minantur
Si statim ad initium, ut lex jubet caedantur,
Secundum hoc judicium si tales verberantur,
quod in privilégium, per quod salvi reddantur.

Est proprium Claustralibus velut phariseorum,
Ut murmurent in omnibus ad instar rusticorum,
vobis loquor Abbatibus, fraenate jus priorum
qui tacent, et dant fratribus discursus detractorum.
50.
In me sit ergo cernere mundi perversi morem
Dum oves audent regere: legitimum pastorem,
et omni sine judice discipuli doctorem
ad carceres instruendi; quis vidit hunc rigorem?

II. Keve rexit Pannonis oras
Pan Deus Archadiae: Sie dicunt Metra Poetae:
ut curabat oves, Sic ovium vigiles.
Unde sit exortus, si quaero Pannonis ortus?
vel qua de' causa Pannónia Patria.
Quisque libentes habet, si rem modo quis bene pandet,
deducens veram Pannoniae Patriam.
Nullo (: quod credo :) meliori nomine quiro,
quam si nulla nego Pannoniae populo.
Ut varii variant, varium fundamen honorant,
sic varii variam dant mihi notitiam.
Pan Deus Archadiae revocat figmenta Poetas:
unum nam verum credimus esse Deum.
Nec panis nomen causavit Pannonis omen,
nam Pannon tacuit, panis ubi viguit.
Pannoniae Patriam, nec Pannon condidit istam,
de Sem deducti Filiis Aramei.
Et si Pannoniam coluisse refertur, amoenam;
non tamen hinc dictas auguro Pannonias.
Pannoniae Regum magnum legi documentum;
quid tibi cum recito prae manibus teneo.
Möns Sacer est hodie cum servant Pannonis ore
dictus Pannoniae Möns Sacer in specie.

Geyza pius nostrum super nunc coepit monumentum
perfecit sanctus postea Rex Stephanus.
Nam procul a sacro Montem sacrante sacello,
Martini patriam discito Sibariam.
Martinus sacrum montem dilexerat istum;
miles ibi ardentes fudit ad astra preces.
Hinc pro Martino potuit fundamina Divo,
Sanctus ibi Stephanus sicut habetur opus.
Valle sub umbrosa fons est aspergine multa
non procul a villa quae modo Sibaria.
Ut viridem pannum causat fons iste fluentum
hinc fons Pannosus dictus erat rivulus.
Pannoniae pridem caput est fons dictus ibidem,
hinc nomen nostrae dant sibi Pannoniae.
Belaque Rex nostrum Montem memorando Tricollem
supra inquit veram stat modo Pannoniam.
Ad sua sic Hunni posuerunt stemmata nostri
cum cruce Apostolica trina sacrata juga.
Ut simul et Sacrae stet res memoranda coronae
quam tulit Astricus Nuntius et monachus.
Isteque Praelatus primus fuit inde creatus;
in sacro nostrae culmine Pannoniae.
Sed doleant Hunni, quod nunquam sint ut amici,
pro tam sacratae culmine Pannoniae.
Olim fundarunt ditarunt, condecorarunt,
hocce Monasterium, Pannoniaeque locum.
Olim gaudentes fuerant ipsi quoque reges,
Si quid Sacro contribuere loco.
Sed nunc privando, rapiendo vel spoliando.
gaudent dissanimes Pannoniae proceres.
Nam ut quid donent, sed quae sunt tollere gaudent,
Et salis apta darent si nihil acciperent.
Heu! quam nullorum spoliatio facta bonorum,
Fiscos ipsosmet, quanta rapina manet.
Ut simus contra nobis mandant documenta
Sed lymphis veteres tingimus Aethiopes.
Nulla probatonem dantur fora judicionem.
Octavae nullae sunt, populis hodie.

Excipitur Fiscus, ne jus speret sibi Christus;
Eveniunt camerae pernicies animae
Salvantur fisci, cum desolamine Christi,
Laeditur ipse Deus, cum ratione status.
Nullum Pontificum torrent maledictaque Regum,
Est sibi quisque vigil, restituitque nihil.
Quod sacra religio descendens a Benedicto.
et tenebris populos duxerit Hungarios.
Coelitus aptatam, regi tuleritque coronam:
haec sunt pro meritis Pannoniae Monachis.
Ut gressum faciam nec quae sunt plura relinquam;
his ego Pannosam do tibi Pannoniam.
Vandalus et Gothus, Romanus et ipse renatus
quondam Pannoniae praefuit armigerae.
Donee per cervam deitate astante Minervám,
Hunni meotidum transiliere locum.
Posthac innumeras Hunni statuere catervas;
et bis ter proceres constituere duces.
Attila cum Buda, Keve, Bela, Kerne atque Kadicha
his sunt primates quos coluere duces
Hos inter primus viguit Keve sicut opimus,
sic pariter bellax, justitiaeque tertax.
Saecula palmiferos delebant nulla triumphos
quos Keve Pannoniis intulit iste jugis.
Ut meritis propriis Keve, sic votis alienis,
inter sex proceres primus et ipse duces.
Usus captivis utrium moderamine ventis,
monstravit tumidum vincere Danubium.
Omnia militiae rexit documenta reverae
vim dedit et legis Pannoniae populis.
Sic Hunnos varium docuit certaminis usum
ut populus velox ardeat ire ferox.
Attila quid fecerit, postquam Keve fata subivit
non ego millenis enumerabo metris.
Nil ego de primis ducibus refero modo doctis.
quam quod victores semper erant proceres.
Per quodvis bellum timor orbis, erantque flagellum.
Roma tremiscebat, quae caput orbis erat.

Continuis spoliis, praedis ac rebus opimis,
creverunt Hunni tam bene lacengeri
Donee ad extremum discors Bellona flagellum;
mutando fatum protulit Attileum.
Attileus casus per quern se fregerat arcus
fecit discordes Pannoniae proceres.
Nam tunc Attileae subito periere catervae
propter discordes Attileae soboles.
Qui cunctos populos superabant ense protervos,
nec poterant vinci Pannoniae populi.
Unica prostravit discordia quae laceravit,
et fecit vacuam Pannoniae patriam.
Nunc pariter metuo gens Hungara nec sine fundo
hac pro scissura nec tibi fiat ita.
Concordes lepores fuerit plerumque leones
sicut discordes, hi modo sunt lepores.
Ignoras vires disjunctis esse minores.
quod conjungit amor, fortius esse reor.
Est ex conjunctis mundi perfectio punctis;
haec si separent, omnia quaeque ruent.
Nec bene dispertis purgantur limina scopis
discors in fidibus, non bene ludit opus.
Discordare fide, gravius quam qualibet in re
discute discordes Pannoniae proceres.
Si discordatos Deus illos perdidit Hunnos,
quod tunc unanimes non fuerint soboles;
Quid modo speratis? fieri quid posse putatis?
cum sint haeretici tot modo Pannonii.
Fiunt ex leges quae discordant regiones;
Regnum divisum quae ruit exsilium.
Hoc vestrum Regnum fecit discordia rerum.
praedam vicinis hostibus esse suis.
Hinc aliae plures in circuitu, Regiones,
fecerunt terras Pannonis esse suas.
Donee post annos Hunni rediere trecentos.
victo Svatoplugo, Pannoniae domino.
Arpadus et Chundus, Sabolts, Verbuldsu et Ursus,
Gyula, Lehel fortes hi viguere duces

His ducibus septem rursus coluere tricollem
Hunni Pannoniam distribuendi suam.
Post iterum miros Hunni fecere triumphos;
vincendos varios in gladiis populos.
Nec tamen unanimes, Hunnorum quoque cohortes.
Paganas tenebras deposuere suas.
Donee pro Geyza pugnarunt eminus astra
promittendo virum non sine spe Stephanum.
Hic Stephanus mores Romanos intulit omnes,
et Benedictinos jussit adesse viros.
Per quos excultos dictando, dedit Hunnos,
ex furiis agnos constituendo probos.
Non fuit in mundo sanctorum copia toto
qualis in Hungarico crescere vita solo
Si quicumque viros voluerunt cernere sanctos
optabant solam cernere Pannoniam.
Et quia tunc multis Coelo mediante triumphis,
Hungáriám Stephanus rexit Apostolicum:
Intonsos crines, longa cervice fluentes;
sustulit, excultas instituendo comas.
Dicito cur longis velint privare capillis.
Hunnos! et strictis condecorare comis?
Quem tunc detonsis lex jusserat ire capillis;
fecit perpetuum tonsio mancipium.
Caeli Reginae Stephanus sua Regna Mariae
tunc confirmabat, cum precibusque dabat
Hincque Marianus curtatis crinibus Hunnus,
est semper magnae mancipium Dominae
Sed pudor est nimius, quem cernere cogitur Hunnus,
in capitis propria luce favente coma;
Cur? quia sunt multi sincero corde comati; .
Attamen ignorant cur modo sic vigeant?
Nan Lutheranis Calvinis fertur ab ipsis,
qui penetrant patriam, non penetrando comam.
Quam sint daemonici multorum cerne capilli;
qui non sunt magnae mancipium Dominae.
Caeli Reginae servum non esse Mariae,
mancipium foedi daemonis est fieri.

Quod nisi palparem révéra dissimularem,
sed scio, quod solis sit pudor haereticis.
Verum si pro re, per me rogitaberis Hunne
Die mihi cur tristes sunt tibi quaeso dies?
Tot mala te tangunt, quot se bona sidera pandunt,
Est tibi nunc saevus maximus ipse Deus.
Cur tot habes poenas, quot flavas Tybris arenas?
Cur mala quae nolles plurima plura doles?
Die mihi Pannoniae quare lacrimantur ubique?
Nescis; si dico: vix malus augur ero.
Turba novatorum radix est vera malorum
Haeresis extraenis dat mala Pannoniis:
Hac duce civili turgescunt sanguine rivi,
atque madent multis Pannoniae lacrimis
Dissipiunt Hunnis, quae sunt nativa Sicambris,
quae bona Germanis sunt mala Pannoniis:
Dissipuere eibi, vestes longique capilli,
et modo sunt Hunnis nausea magna nimis.
Non placet Hunne tibi braccarum gloria? vide
quam Teuto doeuit, nec tibi lex piacúit:
Dissipiunt Flandri, vani tibi sunt alemanni,
cur non Teutonicus dissipiet haereticus?
Quantum portentum leges abolere parentum,
atque novatorum concelebrare forum?
Die ubi nunc pietas, quam prima nutriverat aetas?
Et quae per primum sparsa fuit Stephanum?
Die ubi prisca fides, per quam fuerant tibi vires?
Perqu' omnes terras orbis honor fueras?
Quo tua majestas, quo cessit magna potestas?
Detrusit fatum Numinis ira tuum.
Quem tibi formavit vultum, fortuna negavit,
nec magis est curvis appia trita rotis:
Si liceat casum regni lugere nefandum,
Stat Cor Trojani Pannonis instar equi:
Sunt intestinis vitiata cadavera bellis:
Pannon Pannoniis se jugulât gladiis.
Humano madidae pinguiscunt sanguine glebae,
Tincta madent regni septa cruore tui:

Per patrios enses viduantur civibus urbes,
Ista tibi patrium bella parant tumulum.
Si patris patrius foedatur funere vultus,
Qu is vidit patrium sternere caede virum?
Quis pectus fratris gladio, iugulumque parentis
Perdere se jubeat: dicere non pudeat?
Semper palmiferas Keve rexit Pannonis ores,
Cur? quia conjunctis praefuit ille animis:
Semper vincentes Stephanus portaverat enses,
Cur? quia concordem, jussit adesse fidem.
Viribus unitis totus devincitur orbis:
His nil quo superet fortius orbis habet;
Ex sibi conjunctis mundus conflatur arenis:
Palmas victrices congregat una fides.
Non est una fides, fidei modo sunt tibi lites:
Ne mirare tuas Hungare nunc lacrimas:
Donee eras foelix fuit una fides tibi tutrix.
Confundunt plures, nunc tua, teque fides,
Hungáriám primis quivis deducit ab Hunnis:
Dicatur cur H. perdidit Ungaria?
Dum Petrus angariat, tunc H. regnum quoque privat,
Mox et privantem lumine privat idem.
Aspera vox est H; dum spirat ut aspera spuma:
Hinc pateat cur H. perdidit Ungaria:
Nec tibi sit mirum per bellum, quod modo dirum:
Hunger rursus eat, qui prius Unger erat.
Jam sumus exosi, veteres migrare coloni
Cur? Quia tam rigidi nunc sumus haeretici.
Et modo Libertás Regni conturbat habenas:
Sed pluris sectae quam veteris patriae.
Sunt aliae plures bene notae jam rationes,
Ob quas discordes Pannoniae soboles:
Nulla tarnen regnum potuit sic perdere nostrum,
Sicut scissuris perditur haereticis.
Gens erat Hungaria sicut reperitur abunde,
Regibus Hungaricis seditiosa nimis.
Excipias unum Ludovicum nomine primum;
Huic soli unanimes Pannoniae soboles

Inter magnorum moriens spectacla virorum;
Quae testamento condidit haud repeto:
Unum non taceo, quod regibus explico metre,
Et stat pro sceptro non male pacifico.
Nullus rex Hunnos unquam sinat esse quietos;
Sed semper bellis distrahat hos ubivis.
Si Mars nil cudit, vel se Bellona recludit,
Hunni sic faciunt: dum rapiunt, fugiunt:
Otia sectantes sunt seditionis amentes,
Ut foetent ipsae, ni moveantur aquae.
Arma placent Hunnis, labor omnis displicet illis,
Hunni segnities, maxime pernicies.
Hoc testamentum Ludovici credito rectum,
Cur? quia tunc sectae non viguere novae:
Sed cur discordes Hunnorum sint modo mores,
His ego concludo, quae tibi sic recito:
Sectarum novitas, magnatum scissa voluntas,
Causant extremae Pannonis exsequias.
Disparitas cultus, templorum raptus inultus,
Presbyterum luctus, Pannonis interitus.
Christus Rex Regum, qui nunquam dormit in suum,
Protegat hoc Regnum, pellat abinde Reum:
Pannoniam miseram, facias pia Virgo secundam:
Tu patrona meam respice nunc patriam:
Ut careat sectis, scissuris, et maledictis:
Efficias meritis Virgo Maria tuis.
In quacunque via benedicas Virgo Maria:
Sis pia tutamen, cum Deus addet Amen.
U. i. o. gl. DJ
Thurzó Árpád Kálmán: Egy pannonhalmi kézirat: Thesaurus
Hungaricus 1710. c. szakvizsgálati házidolgozata alapján valószínű,
hogy Karner is a Mausoleumot használta forrásul; maga is mondja,
hogy Pannónia királyainak történetét (documentumát) tartja kezében,
amikor előadja a történteket:

N. B. Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni
apostolid regum et primorum militantis Ungariae ducum
vindicatis e mortali pulvere reliquiis ad gratam apud posteros
memóriám a „PIo et IVsto Patriae DoLore EreCtVM",
Norimbergae.
„Pannoniae regum magnum legi documentum, quod tibi cum
recito, prae manibus teneo."
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K a r n e r Egyed, az 1700 táján élt b e n c é s f ő a p á t
latin nyelvű verseit, tankölteményeit
ismerteti és értékeli a jelen dolgozat,
melyet annak i d e j é n
Alszeghy Zsolt professzor hagyott jóvá.
Ö r v e n d e t e s maga a tény,
h o g y e n n e k az ö t v e n éve készült t a n u l m á n y n a k
legalább e g y példánya f e n n m a r a d t ,
sok hasonló, értékes írás sajnos
m e g s e m m i s ü l t az idők viharaiban.
Az „ U n i s o n u m C a r m e n " kéziratos eredeti p é l d á n y a
m a is m e g v a n
a P a n n o n h a l m i Főapátság Főkönyvtárának
kézirattárában,
a s z e r z ő korai halála után 11 b e n c é s másolta.
A d o l g o z a t n a k k ü l ö n ö s e n értékes része
a harmadik fejezet v é g é n található
kritikai méltatás, a m e l y a m ű n e k
irodalomtörténeti helyét jelöli meg,
feltárja gyökereit é s mintáit,
valamint értékelését nyújtja.
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