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Bajáki Rita

Parodia ajándékba 

Poétikatörténeti adalék

1642-ben Péter-Pálkor, egy (feltehetőleg) szép nyári vasárnapon esküdött egy-
másnak örök hűséget Dürner Sámuel, aki ekkor már két éve az eperjesi iskola1 
rektora volt, és Figuli (szül. Fabinyi) Theodora, az igen tisztelt Figuli Márton, 
Kisszeben város szenátorának özvegye. Rokonok, barátok és kollégák nagy lelke-
sedéssel készültek e jeles alkalomra, szokás volt ugyanis, hogy ajándékként kis 
könyvecskével kedveskednek az ifjú párnak, amelyben a maguk szerzette költe-
mények szerepeltek. 

Két olyan nyomtatványt is ismerünk, amely e házasság alkalmából került ki 
Brewer Lőrinc lőcsei nyomdájából. Az egyikben2 négy vers található. Szerzőik 
költőként kevéssé ismertek ugyan, de annál nagyobb tiszteletet vívtak ki maguk-
nak városaikban: Johannes Windisch lőcsei rektor, Matthias Gosnovicerus lőcsei 
conrektor, Casparus Cramerus eperjesi conrektor és Johannes Sartorius eperjesi 
subrektor. A másik nyomtatvány3 versei a következő, nem kevésbé tiszteletre mél-
tó szerzők alkotásai: Király Pál, a kisszebeni egyházközség vezetője, Jakub 
Jakobeus, korábban egy évig az eperjesi iskola rektora volt, ekkor már a gyülekezet 
papja (három vers); Fabinyi Sámuel, a kisszebeni gyülekezet vezetője, a menyasz-
szony édesapja (egy vers és egy chronodistichon); Georgius Murarius Regiomont 
kisszebeni kántor, továbbá négy eperjesi diák.

Dürner Sámuel (feltehetőleg) nem lepődött meg az ajándékkötet láttán, sőt 
talán kíváncsian várta, mivel kedveskednek majd neki, hiszen tagja volt annak a 
baráti társaságnak, amely az Eperjes és Lőcse környéki iskolai, egyházi vezetőkből 
verbuválódott. Tagjai eruditus mivoltukból következően hasonló ízlés- és gondo-
latvilággal rendelkeztek, s külön (városhatárokon átívelő) szellemi és intellektuális 

1 „Dürner Sámuel idejében az eperjesi iskolában oly magas szárnyalást vesz a tanítás, hogy bi-
zonyos fokig pótolja az akkor úgy is megközelíthetetlen külföldi egyetemeket.” Hörk József, 
Az eperjesi ev. ker. Collegium története (1-ső füzet), Kassa, Bernovits, 1896, 60.

2 Auspicatissimum thalamum, viro clarissimo ac doctissimo, dn. Samuli Dürnero sponso, ut et lectissimae et 
omni virtutum genere exornatissimae, Dorotheae Figulianae sponsae, precantur amici et collegae, impresz-
szum nélkül, RMNY III. 1931.

3 Votivae acclamationes nuptiarum festivitati, viri clarissimi atque doctissimi, dn. Samuelis Dürneri, provinciae 
scholasticae apud Eperiens: directoris industrii: ut et lectissimae et spectatissimae Dorotheae Fabini viri 
amplissimi et consultissimi, dn. Marini Figuli, senatoris reipub. Cibin. praestantissimi, p. m. relictae viduae. 
A. dnn. amicis et fautoribus consecratae 29. Junii: Anno M. DC. XLII. RMNY III. 1950.
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közösséget alkottak.4 E közösséghez tartozás megnyilvánulásai közé sorolhatjuk 
az üdvözlő verseket. Dürner is több alkalommal örvendeztette meg barátait maga 
szerzette versekkel – tevékenysége roppant szerteágazó volt – nem csupán me-
nyegzőre készített alkalmi költeményt,5 de írt panaszverset Jakub Jakobeus szlá-
vok történetéről írt munkája (1642)6 végére, tartott gyászbeszédet,7 s próbált arra 
is magyarázatot találni, vajon miért csapott bele többször is az eperjesi evangéli-
kus templom orgonájába a villám.8 Ez valóban talányos és izgalmas kérdés, figyel-
münket azonban fordítsuk inkább mégis a nászajándékba kapott kötetekre. 

A Dürner esküvőjére készült versek szerzői közül leginkább Jakub Jakobeus 
neve csenghet ismerősen.9 Nászajándék-költeményeit forgatva ezúttal a Parodia de 
pudore című verséhez fűzünk néhány megjegyzést. A vizsgálódás poétikatörténeti 
hátterét Tarnai Andor műfajismertető tanulmánya adja,10 s látni fogjuk, hogy 
Jakobeus írása milyen szervesen illeszkedik a Tarnai által vázolt folyamatba, egy-
részt megerősítve, másrészt – szerencsés helyzet – kiegészítve azt. 

A vers műfaja: parodia, s könnyen megállapíthajuk, mely vers követéséről van 
szó, ugyanis az alcímből rögvest kiderül: Ad imitationem Odae 3. Horatianae Lib 4. 
Carm. A cím és az alcím együtt megidézi a XVII. századi poétikák megfogalma-
zását, amelyek mind vallják: ad alterius imitationem parodia est,11 a hangsúly azonban 
az általános definíció specializálásán, vagyis a quo modo kérdésén van. Tarnai be-
mutatása sok szempontú: egyrészt a fogalomváltozást vizsgálja (az azonos vagy 
más értelmű verskövetés idővel hogyan szűkül), másrészt a parodia művelése 
mely helyekhez, személyekhez köthető, kiemelve a műfaj történetének magyaror-
szági fejezeteit. A magyar vonatkozású anyag bemutatásakor közli az első, ma-
gyar szerzőtől származó parodiát 1595-ből, Sebastianus Ambrosius késmárki 
német pap tollából: Deo vitae mortisque arbitrio. A dolog különlegessége, hogy bár 

4 A lakodalmi üdvözlő versekről: Heltai János, Műfajok és művek a XVII. század mag yarországi 
könyvkiadásában (1601–1655), Bp., 2008 (Res Libraria, 2), 261–264.

5 Például Windisch lőcsei rektor lányának esküvőjére Casparus Cramerus eperjesi conrektorral 
egy kötetben (1640); RMNY III. 1832.

6 RMNY III. 1939.
7 Johannes Weber eperjesi tanácsos és patikus felesége fölött 1647-ben.
8 RMNY III. 2003.
9 Horányi Elek, Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum, Bécs, 1776, II, 194–

195. Szinnyei József, Mag yar írók élete és munkái, Bp., Hornyánszky, 1897, V, 251; Sziklay 
László, A szlovák irodalom története, Bp., Akadémiai, 1962, 107–110; Jozef Minárik, Jakub Jakobeus 
(1591–1645): Výber z diela, Bratislava, Vydavateľstvo SAV, 1963. Jakobeus születésének 400. év-
fordulója alkalmából rendezett emlékülés kiadványa: Jakub Jakobeus život, dielo a doba zborník 
prís pevkov zo seminára venovaného 400. výročiu narodenia Jakuba Jakobea, ktorý sa konal v Prešove 5. 
decembra 1991, zost. Michal Otčenáš, Peter kónya, Prešov, FF v Prešove Univerzity P. J. 
Šafárika v Košiciach – Katedra dejín a archivníctva, 1993.

10 tarnai andor, A parodia a XVI–XVIII. századi Mag yarországon, itk, 94(1990), 444–469.
11 Uo., 445–446.
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Horatius műveire roppant gyakran írtak parodiákat, ezúttal éppen a 3. könyv 4. 
énekére, a Quem tu, Melpomene, semel kezdetű ódára készült Ambrosius műve, va-
gyis éppen arra, amelyre Jakobeus eperjesi lelkész szerzette nászajándéknak szánt 
versét. A kötet, amelyben az első magyar parodia megjelent, több szempontból is 
figyelemre méltó;12 számunkra leginkább azért, mert Ambrosius versén túl továb-
bi 43 parodiát tartalmaz, s valamennyi a Quem tu, Melpomene, semel kezdetű verset 
követi. A parodiák a függelékben kaptak helyet, s a hozzájuk tartozó előszóban 
Jakob Monau, a kötet szerkesztője és részben szerzője megemlékezik fiatalkori 
tanulmányairól, nagyszerű mesteréről, akinek köszönheti, hogy megszerette Ho-
ratiust.13 Utal Julius Caesar Scaligerre is, az auctoritasra, aki szintén tudja, meny-
nyire élvezetes Horatiust olvasni.14

Jakobeus verse nemcsak tárgyát illetően illeszkedik a Tarnai-által vázolt 
parodiatörténethez. Számos egyéb megfigyelés is mintha csak Dürner ajándékkö-
tetéről szólna: a latin nyelvű parodia „itthon Sopron és a Szepesség evangélikus 
köreihez köthető”,15 „az effajta költészet művelői változatlanul a külföldi egyete-
mek tényleges vagy egykori magyarországi hallgatói voltak, akik itthon az iskolák 
rektorai vagy lelkészei lettek”.16 „Általában azt lehet még elmondani, hogy (…) 
itthon a társasélet (esküvő, temetés stb.), egyházi és iskolai események  megün-
neplésére szánt alkalmi kiadványokban jelentek meg.”17 Úgy tűnik tehát, Jakub 
Jakobeus parodiája szinte minden „kötelező” ismérvet magáénak tudhat. Egy so-
kat emlegetett szempont azonban még hátravan.

Tarnai bevezetőjében, majd később is többször utal arra, hogy a parodia az 
1600-as évek táján, majd az 1670-es évektől játszott szerepet a latin és a magyar 
nyelvű irodalomban.18 Meglehetősen határozottan választja szét ezt a két idősza-
kot, amit még az is megerősíteni látszik, hogy Horatius utókorának kutatója sem 

12 Symbolum Iacobi Monawi. Ipse faciet variis variorum auctorum carminibus expressum et decoratum. Cum 
nonnullis appendicibus, Gorlicii, 1595. A kötetben szerepel a Tarnai által említett Dudith Andrá-
son (142.), Zsámboky Jánoson (18.) és persze Ambrosiuson (360.) kívül Christophorus 
Pannonnius (98.) is.

13 „Is carissimus et mei amantissimus praeceptor meus inter alia quae in schola praelegebat, 
etiam Horatianas odas aliquando nobis interpretabatur, et ita quidem, ut in Academia qua-
cunque nihil posset in ea re fieri melius et praeclarius: Eas odas audiebam libenter et di-
ligenter: et auditas mandabam memoriae, et saepe iubebar de ijs aliquid recitare…” Symbolum…, 
i. m., 349. 

14 „sumque confirmatior in ea sententia factus, cum deinceps legissem, magno viro Iulio Caes. 
Scaligero de hac et quadam alia Horatiana idem videri, adeo quidem, ut illis nec ambrosiam, 
nec nectar dulciora putet...” Uo., 349.

15 tarnai, i. m., 460.
16 Uo., 459.
17 Uo., 456.
18 Uo., 444.
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ismer parodiát tartalmazó kötetet az 1622–1652 közötti időszakból.19 A második 
szakasz legkorábbi parodiáját megközelítőleg harminc évvel később, 1659-ben 
írta a soproni származású Wolfgang Andreas Scherschleiffer Jénában.20 

Dürnerék 1642-ben kötöttek házasságot, tehát Jakobeus Horatius-parodiája 
ekkor, a parodiaszerzés (és Horatius-követés) szempontjából eleddig inaktívnak 
tartott időszak kellős közepén jelent meg. 

Elképzelhető tehát, hogy mégsem olyan hagyományról van itt szó, „amelynek 
emlékeit hosszú évtizedek választják el egymástól”,21 hanem olyanról, amelynek 
emlékeit hosszú évtizedekből nem ismerjük, s amelyek megismerése, feltárása 
még várat magára. Jakub Jakobeus verse mindenképpen bizonyságul szolgál arra, 
hogy a XVII. század eleje és utolsó harmada között mégsem tűnt el teljesen ez a 
műfaj. Éppen ellenkezőleg, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a Parodia de 
pudore a datáláson kívül minden szempontból mennyire jól kapcsolódik a Tarnai 
által vázolt műfajtörténeti folyamathoz, joggal feltételezhetjük, hogy nem egyedi, 
elszigetelt jelenségről, esetleg kósza előzményről, netán utózöngéről van szó, ha-
nem egy eddig ismeretlen, így számon nem tartott mozzanatról. 

Egy fecske még nem csinál nyarat (de minden bizonnyal előjele). További ver-
sek felbukkanása igazolhatná, hogy a verskövetés hagyománya a XVII. század-
ban folyamatosan jelen volt, ha nem is mindig ugyanolyan intenzitással. Mind-
ezek alapján érdemesnek, sőt kívánatosnak tűnik a kor alkalmi költészetének ilyen 
szempontú szisztematikus átvizsgálása, ami által a poétikatörténet kevéssé kuta-
tott területe újabb ismeretekkel gyarapodhatnék. 

19 Eduard SteMplinger, Horaz im Urteil der Jahrhunderte, Leipzig, Dieterich’sche Verlagsbuch-
handlung, 1921, 203–204. Idézi: tarnai, i. m., 459.

20 tarnai, i. m., 461.
21 Uo.,  446.

Bajaki.indd   180 2010.09.24.   12:24:24



181

Horatius 

Carminum liber quartus III.
Ad Melpomenem Musam

Quem tu, Melpomene, semel
nascantem placido lumine videris,
illum non labor Isthmius
clarabit pugilem, non equus impiger

curru ducet Achaico
victorem, neque res bellica Deliis
ornatum foliis ducem,
quod regum tumidas contuderit minas,

ostendet Capitolio:
sed quae Tibur aquae fertile praefluunt
et spissae nemorum comae
fingent Aeolio carmine nobilem.

Romae, principis urbium,
dignatur suboles inter amabilis
vatum ponere me choros,
et iam dente minus mordeor invido.

O testitudinis aureae
dulcem quae strepitum, Pieri, temperas,
o mutis quoque piscibus
donatura cycni, si libeat, sonum,

totum muneris hoc tui est,
quod monstror digito praetereuntium
Romanae fidicen lyrae;
quod spiro et placeo, si placeo, tuum est.

PARODIA DE PUDORE
Ad imitationem Odae 3. Horatianae Lib 
4. Carm. 
Interprete M. Jacobo Jacobaeo, etc. 
Ecclesiae Slavorum Eper: Ministro.

QVem TU SANCTE PUDOR semel
Flagrantem placido lumine videris,
Illum non Veneris vagae
Turbabunt famulae, non oculi leves,
Spectatum illecebras trahent,
Nutantem, neq[ue] SPES blanditiis potens
Seducet subito Virum,
Ut virtutis iter deserat inclytae.
O FAMAE PUDOR AUREAE!
Qui molli igniculo pectora temporas
DüRNERI Charitum chori
RECTORIS (pia res! Philosophi boni!
MI testis THEODORA sit
Quae ridere facit scommata Lividum,
Et TE fomite percitum.
DüRNER flamma minus circuit anxia!
Sed TU SANCTE PUDOR Thori
Custos maxume, fac Conjugium novum  

hoc
(Totum hoc muneris est tui)
Sit faustum, placidum, sitq[ue] diu ferax
Protectum clypeo DEI, 
Quod claret, quod ovat iamq[ue] placet, 
Tuum est.
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