
Μ. Aur. Cassiodorius Senator isagogikai gyűjte-
ménye. Hadrianus : Εϊοαγωγν dg τάς Stíag γ^αφάς. 

Ez volt a harmadik Cassiodor gyűjteményében. Címét ő 
ugyan nem említi, (miként a többiét sem, Augustinus: De 
Doctr. Christ, kivételével,) de maga a müvecske szerencsésen 
ránk maradván, tudjuk és fontosnak is tar t juk abból a szem-
pontból, hogy tulajdonképen ez adta meg, bár maga e munka 
más természetű, e bibliai tudománynak a nevét, mely ma is még 
mindig isagoge, bevezetés, introductio, Einleitung stb., vagy az 
εισαγωγική (sc. τέχνη) latinos alakjában : isagogika néven szerepel, 
bár ez épen nem fejezi ki e tudomány mai irodalomtörténeti 
charakterét. Hadrianus munkájára azonban ráillik ez az 
általános cím, mert a biblia megértéséhez szükséges előisme-
reteket tartalmaz, miként a vele egy corpusba gyűjtött többi 
introductor műve is. 

A szerzőről semmi bizonyosat sem tudunk. Minden adat 
csak következtetés, hozzávetés az ő kis munkájából, vagy 
más íróknak rá vonatkozó néhány utalásából.1) Hadrianus-
nak (görögül Adrianosz) még a neve is bizonytalan. A Goess-
lingtől felkutatott kéziratok (összesen 8), valamint az előbbi 
szövegkiadások*) Hadrianusnak nevezik. Cassiodor is így 
említi. Ellenben egyes későbbi írók (Ciacconius, Turrianus) 
a byzanci császári házból való Andronicus Comnen-nei 
tévesztvén össze, Andronicus sive Hadrianus, Lollin latin 
fordítása (1630.) és egyik használt codexe pedig Africanus 
seu Adrianus néven nevezi. Hogy ez utóbbi alternativ olvasás 
a két hasonló név egyszerű összetévesztésén alapszik-e, mint 

') Ezeket teljesen kimerítette Goessling Frigyes Adrians Είπαγωγτ, tU 
τιίί &elag γραφάς című gondos és részletes monographiájában, (Berlin, 1887.) 
melyben bő irodalomtörténeti ismertetés után pontosan recenseált görög 
szövegben és szabad német fordításban adja e kis művet, melynek becsét s 
fontosságát túlozza ugyan, de épen e nagy lelkesedésből folyólag a szerzőre 
és művére vonatkozólag minden összegyüjthetett adatot nagy szorgalommal 
és sok ismétléssel összehordott. Az életrajzi részben túlnyomóan az δ adataira 
támaszkodom. 

') Hoeschel 1602-iki editio princepse Augsburgban s ennek lenyomatai 
a Critici Sacri 8. tomusában, London, 1660. s a Migne Patrologiája 93. tomu-
sában. (1860.) 
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Goessling véli,1) vagy esetlege teljesen homályos eredetű ember 
afrikai származására való emlékezést őriz, nem lehet határo-
zottan eldönteni. Görög nyelve mindenesetre keletre utal, (az 
5. században vagyunk Kr. u.!) az antiochiai exegetikai iskolához 
és ennek nagy híveihez (Chrysostomus, Mops. Theodorus, 
Theodoretus stb.) való szellemi viszonya, sőt tőlük való 
egyenes függése is természetesebbnek tételezi fel szír, mint 
afrikai eredetét, mely utóbbi esetében is föl kell tennünk, 
hogy korán keletre, Antiochia környékére került. Mert műve, 
mely származására nézve semmi adatot sem tartalmaz, hatá-
rozottan ez irány szószólójának mutatja. Foglalkozására, sőt 
a nevezett nagyokkal való viszonyából még korára is von-
hatunk következtetést, főként ha ezt más adatok is erősítik. 
Így Goessling egészen elfogadhatólag kombinálja sz. Nílus-
nak, (f 450 táján) Chrysostomus tanítványának egy Adrián 
nevű emberhez írt három levelével,-) melyek elseje szer-
zetesnek, másodika presbyternek, harmadika csupán nevén 
nevezi őt, kit elhagyatott és aggódó állapotában mindhárom-
ban vigasztal a levélíró. Ez a három bízvást lehet egyugyan-
azon személy, és pedig a mi irónk, kinek papi minőségével 
természetesen összeülik e munka tárgya s kinek ez adat 
nemcsak foglalkozására dérit fényt, hanem korára is. Ez a 
dátum (az 5. sz. első fele) körülbelül megfelel a Cassiodorius 
sorrendjének is, (Tyconius, Augustinus, Hadrianus, Eucherius, 
Junilius Africanus) melyről feltehető s Hadriánt kivéve a 
többinél határozottan igazolható is a chronologiai egymás-
utániság. Ebbe most Hadrian is szépen beleilleszkedik, kinek 
halálát Goessling ez alapon hozzávetőleg 440-re teszi. 

A mű tartalma és bírálata. Az író mindjárt első mon-
datában körvonalazza tárgyát, melyről beszólni aka r : του 
Έβραι·/.ον χαραχτήρος Ιδιωμάτων εστίν είδη τρία, ών το μεν επί της 
διανοίας ε'ιίροι τις αν, το δέ επί τις λέξεως, το δέ ein της σνν&έβεως. 
Α héber kifejezésmódokról szól, melyeknek három faja van, 
u. m. σχήματα διανοίας = figuráé sententiarum, gondolatalak-
zatok, σχήματα λέξεως = figuráé verborum, szóalakzatok, 
melyeket minden stilisztika, régi és új, így ismer, végül το 
επί τής σννϋ-έσεως (sc. είδος Ιδιωμάτων) a synthesisben, az össze-
fűzósben, különösen a mondatszerkesztésben nyilvánuló sajá-
tosság, röviden összetételi alakzatok, melyek ily néven nem 
szoktak szerepelni a stilisztikákban. 

Ezzel a mű tagozata meg van adva s tartalma is kör-

') Az uncialis írásban Α/ίΡΙΑΝΟΣ helyett ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ. 
*) Migne: Patrologia Graeca 79. k. II. könyv 60. levél: Άδριατψ uora/M 

felirattal. Bibliai példák felhozása után ezt mondja: άνέγνω; πάντα. A III. 
könyv 118. levele Άδοιανψ ποιαβυτέριρ, 266. levele pedig csak Αάριανφ fe l -
irattal van ellátva. 
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vonalazva, de az egyes részek mégis meglepetést tartogatnak 
számunkra. 

Mindjárt az I. rész a gondolatalakzatok helyett az ó-
testamentumnak azokkal az anthropomorphistikus és anthro-
popathetikus képeivel foglalkozik, melyekkel Isten tulajdon-
ságait s működését szemléltetni szokta. Ezek az emberi 
tagokról, érzékletekről, lelki, testi mozdulatokról ós élmé-
nyekből, kedélyhangulatokból, egyéb közönséges viszonyla-
tokból, méltóságokról, foglalatosságokból, helyviszonyokból, 
ruházkodásról, az erkölcsi magatartásról és annak gestusairól 
s általában az ember egész mivoltából vétettek. Ezeket a 
részletes elmondás ós példákkal való illusztrálás után még 
külön is megmagyarázza (példákkal is) a hozzájuk kapcsolt 
Έπίλνοις-ben. Ezáltal e részben kettős tárgyalás folyik végig. 
Az ezzel járó sok ismétlés unalmasan szétfolyóvá teszi az 
előadást. 

Megfejtése szerint a szem, a látás Isten tudását, (34. zs. 
16. 66. zs. 7.) a fül, a hallás megengesztelődósét, a száj, a 
nyelv akaratkijelentósét, (119. zs. 72. Ézs. 45, 23 ) a z a r c 

(az emberi után) azt a hangulatot jelöli, melylyel Isten az 
emberek cselekedeteit fogadja. (34. zs. 17.) A kéz energiájának 
hatályosságát, (144. zs. 7.) a láb, a lépés a rászorulók 
segélyére való hajlását jelenti. (18. zs. 10) Isten eledele a 
mi közreműködésünk abban, a mit Isten akar. (50. zs. 13. 
Ján. 4, 32. 34.) Isten akaratának a bűnnel való ellenkezését 
haragnak nevezi a szentírás, (79. zs. 6.) Isten elhatározását, 
hogy az övéit segíti, ellenségeit megbünteti, felállásnak, fel-
kelésnek, (44. zs. 2 / ) - az övéi hajlandóságának tettre való 
felhívását pedig megkisértésnek. (Gen. 22, ,.) A megszokott 
isteni segedelem elhalasztása elfeledkezés, (44. zs. 25.) az 
ellenségei fölötti bosszú ós övéi védelmének halogatása kóse-
delmezós, alvás, szunnyadás. (44. zs. 24. 78. zs. 65. 121. zs. 4.) 
Az övéinek megfenyitése fölgerjedés. Jeruzsálemnek és 
Samariának Istenhez való viszonyát Isten eljegyzésére viszi 
vissza, (Hós. 2, 19.) mert a városokat, melyeket metony-
mice lakóik helyett említ, metaphorice nőknek tar t ja . Ε 
viszonyból folyik, hogy a bálványokhoz pártolás házasság-
törés, melyért válólevél jár. (Jer. 3,8.) — Isten atyaneve s Izráel 
elsőszülött-neve szintén ezt a belső viszonyt jelöli. Isten 
hatalmát és Ítéletét ülésnek és trónnak nevezi a szentírás, 
szintén az emberi viszonyok után. (9. zs. 5.) Az emberi 
foglalkozásokkal szemlélteti működését is, (104. zs. 3. 
Ézs. 49,1G. Ezek. 12, 13. stb.) egyéb teremtmények teremtése 
parancsszavával, az emberé saját cselekvése által történt. 
Isten segítése a győzelemre közelségnek, fölemelésnek, 
(34. zs. 19. 145. zs. 18.) e segítés elhalasztása távolságnak, 
segítségül való megjelenési módja ruházatnak, (93. zs. 1. 
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104. zs. 2.) az imádság meg nem hallgatása elvetésnek mon-
datik. (88. zs. 15.) Az isteni kegyelem halasztása kezeinek 
elfordításával jelöltetik. (74. zs. 11.) — Isten lelkéről és testéről 
szól, mikor nem az ő testalkatáról, vagy tevékenységéről, 
hanem ő róla magáról akar sajátlagosabban szólni. (41. zs. 
5 16. zs. 9.)1) Szóval mikor από ολον τον ζώου veszi a képet, 
s Isten helyett egyszer testét mondja: σάρξ μον εξ αυτών2) 
(Hós. 9,12.) máskor lelkét. (Ézs. 1, ,4.) (Lásd az első tárgyalás 
végén!) 

Ezek a nevezetesebb felhozott, megmagyarázott s az 
ótestamentumból vett idézetekkel támogatott kifejezések, 
melyek, mivel az anthropoinorphismus ós anthropopathismus 
már magában, lényege szerint a metaphora egyik esete, 
melyben az ember tulajdonságai vitetnek át Istenre, — a tro-
pusok ós nem a figurák közé tartoznak és így a gondolatalak-
zatok kategóriájából mindenestől fogva kiutasítandók. Helyök 
a harmadik részben volna. Igazi gondolatalakzat e részben 
egy sincs. A szónoki kérdés és felelet, (interrogatio et re-
sponsio,) felkiáltás, (exclamatio,) megszólítás, (apostrophe,) 
könyörgés, (obsecratio), félbeszakítás, (intermissio), kijavítás, 
(correctio,) kételkedés, (dubitatío,) elmellőzés, (praeteritio,) 
megengedés, (concessio,) látomás, (visio,) megelőzés, (ante-
occupatio, praesumptio,) beszóltetés, (dialógus,) felfüggesztés, 
(sustentatio,) ellentét, (antithesis,) látszólagos képtelenség 
(paradoxon) stb., melyek a legközönségesebb s a class. rheto-
rikában jól ismert gondolatalakzatok, e részben teljesen 
hiányoznak. Sőt nemcsak e részben, hanem a következőkben 
is csak egyiket másikat találjuk meg elszórtan, tehát nem a 
maga helyén. Szóval az I. rész kategóriája, mivel tartalmát 
máshová utaltuk s helyébe nem tudunk a mű anyagából kellő 
pótlékot tenni, üresen marad. 

— Egyébként magukat a bibliai képeket túlnyomóan 
helyesen értelmezi s elfogulatlansága még tévedéseiben is 
nyilvánvaló. 

II. A szóalakzatokkónt felhozott példák közül ezek a 
nevezetesebbek: 

A dolog megtevése, vagy élvezése helyett néha hall, 
vagy lát, vagy megismer igét használ a szentírás. Pl. hallass 
(e helyett: szerezz) örömöt stb. (51. zs. 10.) Lát, megismer: 
élvez helyett. (106. zs. 5. 16. zs. II.)3) Taníts meg e. h.: 
mutasd meg, bizonyítsd be. (25. zs. 5.) Szólt e. h.: kijelentette 
magát (Isten). (60. zs. 8.) — Tehát a cselekvés helyett hatását 

') Ε példákban azonban nem Isten lelkéről vagy testéről van szó, 
hanem a zsoltároséról. Hogy e példák később toldattak-e be a műbe, mint 
Goessling véli, vagy eredetiek, nem lehet eldönteni. 

2) Ez csak a LXX-ban van meg, az eredetiben nincs. 
3) Ε példa értelmezése hamis. 
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fejezi ki, vagy viszont. Egyszer a változhatatlan helyett. 
(62. zs. 12. 89. zs. 36.) — Synekdoche. — Κατ ανταπόχρισιν 
az egész nép véleményét kifejező felhívás és erre adott felelet 
van szerinte a 118. zs. 25. 26.-ban.1) — Ha ilyeneket nem is, 
legalább ismétlési alakzatokat csakugyan találunk benne. — 
Az ε/.εΐ nemcsak helyro, hanem cselekvésre is vonatkozik. 
(36. zs. 13. 50. zs. 23. a LXX szerint.) — De ez nem szó-
alakzat, hanem a helyviszony átvitele. 

A szeret igét gyakran használja Istenről fokozásként, 
(κατ5 επίταση') pl. 33. zs. 5. 37, 28: szereti az igazságot és az 
ítéletet. De ebben sincs szóalakzat, hanem metaphora. — Néha 
a parabolákat metaphorikusan beszéli el, hogy nagyobb nyo-
matékot adjon nekik. Pl. kezdet helyett napkeletet mond, 
(68. zs. 34.) a hatalmasok helyett bikák csordáját. (68. zs. 31.) 
— Hogy ezek parabola létükre, még hozzá metaphorikusan 
elbeszélve, miként tartoznak mégis a szóalakzatok közé, 
Hadrián nem mondja meg. — A ώς adverbiumot kétféleképen, 
u. m. hasonlítólag ( = mint) (83. zs. 14.) és orősítőleg ( = nagyon) 
(73. zs. 1. 126. zs. 1. Ján. 1, 14.)2) használja a szentírás. 

— Ε két esettel persze a ώς jelentése még nincs 
kimerítve. 

Gyakran elrejtésnek mondja az Isten oltalma alatt való 
megőrzést, (31. zs. 21. 27. zs 5. stb.) a miben magát a cselek-
vést jelöli meg eredménye helyett. A kéz megmosása azt 
akarja jelezni, hogy valaki (mint Pilatus) egy cselekményben 
semmi részt sem akar venni. (26. zs. 6. 58. zs. II.)3) — Ez 
is metaphora. 

Parabolákat ώς nélkül is mond a szentírás, pl. Juda 
oroszlánkölyök, (Gen. 49, 9.) Dán kígyó legyen az úton, (Gen. 
49, 17.) Isai törzséből vesszőszál nő. (Ézs. 11, v ) stb. Ε 
tiszta metaphorákhoz nem is szükséges. 

Néha egy tagról jelöli a cselekvést, pl. η ανομία της πτέρνης 
μου (αντί της πράξεως μου.) (49. zs. 6.)4) — Gáncsot vetett sarká-
val nekem: επτέρνισέ με e helyett: rászedett, εφραδιοΰργησε.0) 
Gen. 27, 36. — Ugyanígy van a nyelv a beszéd, (Gen. 11, 7.) 
sőt a habzsolás helyett. (68. zs. 24.) Mindez a metonymia 
esete s igy nem ide való. 

A cselekvésmód helyett sokszor útat (Wog = derek) 

') Ε helynek ily kettéválasztása indokolatlan. 
') Ez utóbhi két Iocusban a valóságban nem erősítőleg, hanem hason-

lítólag használtatik. 
3) Ez utóbbi, rosszul értett hely idézésében a χι ΐηας tévesen van (a 

LXX után) a πίδας helyett. 
4) Itt azonban az eredeti szöveg nem sarkat, nem cselekedetet, nem 

is cselt, hanem cselvetó't ért. 
5) Helyes magyarázat. A πτιονίζω u. i. a zsidó ákab átírása, miként a 

πτέρνα az akébnek. A zsidó ige pedig az eredetiben ez átvitt értelemben áll . 
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mond a szentírás. Pl. 119. zs. 1. Csel. 9, 2. 22, 4. 24, l 4 . — 
Metapliora, nem pedig alakzat. 

Gyakran szándékul tünteti fel azt, a mi tulajdonkőpen 
nem szándék, (csak eredmény,) pl. 68. zs. 24. Gal. 5, 17. Róm. 
3, l 9 . 5, 20· 9. 17-ben. Az esküt a biztos dolog helyett említi. 
(89. zs. 4. 131. zs. 11.) A beszédek néha csak a lelkiállapot 
ábrázolására valók. (64. zs. 6. 14. zs. 1. 83. zs. 5. stb.) 

Büntetés helyett néha bajt, gonoszságot említ, (78. zs. 
49. Ézs. 45, 7. 26, 15. Gen. 16, 6. Mik. 1, 12. 94. zs. 5. Jóel 
2, l s . Ám. 3, 6. Máté 6, 34.) néha kelyhet, (11. zs. 6. Ézs. 51,22. 
Ezék. 23, 32·) néha „metaphorikusan" tűz, kard, nyíl képében 
szemlélteti Isten büntetését. (Ezék. 30, 8. 14. 1G. 45. zs. 6.) — A 
néha hibásan felfogott példák mindegyikében metonymia van. 

A 7-es szám egyrészt a bőséget, másrészt a teljes 
számot fejezi ki. Pl. naponként hétszer, (azaz sokszor.) 119. 
zs. 164. Fizess meg hétszeresen. (79. zs. 12.) A bölcseség 
házának 7 oszlopa (Póld. 9, ,.) a teljességet jelöli. — Ez, mint 
Synekdoche, szintén nem e fejezetbe való. 

Istenről néha mintegy személycserével beszél, pl. Igaz-
ságod, mint Isten hegyei. (36. zs. 7.) Isten . . . Isten képére 
teremte őt. (Gen. 1, 27·) 

Néha a gyorsaságot ηρωί (korán reggel) időhatározó 
fejezi ki. (Zof. 3 , 5 . 46. zs. 6: megsegíti Isten őt korán reggel 
= hamar.) — Metaphora. 

Öröm és élet helyett világosságot, bánat és halál helyett 
sötétséget mond gyakran a szentírás, mert az örvendőké és 
élőké a világosság, a gyászolóké és halottaké a sötétség. 
(18. zs. 29. 97. zs. 11. Ézs. 60, t.) — Metonymia, de metaphora 
is lehet. 

Azt, hogy Isten megengedi az embereknél levő rossz 
lételét, jóllehet megakadályozhatná, gyakran egyenesen úgy 
fejezi ki, mintha Isten maga tenne azt. (141. zs. 4. Ézs. 63, l7. 
Ex. 14, 4. Róm. 1, 28. stb.) — Ez szerintem nem figura, tró-
pus sem, hanem felfogásbeli, tehát tartalmi különbség az 
írás és magyarázója theologiai felfogása közt. 

A σα'ρ^-nak négy jelentését állapítja meg és pedig 
helyesen : természeti test, (79. zs. 2.) a rosszaság, (Gen. 6, 3.) 
a halandóság, (78. zs. 39. Ézs 40, 6.· stb.) a rokonság értel-
mében. (Róm. 11, 14.) — Ezek is a metonymia esetei. 

Az ember fia ember helyett van, (8. zs. 5. Ezék. 2, 6·) 
mint oroszlánkölyök oroszlán helyett, (Náh. 2, n . ) bárány juh 
helyett. (Ézs. 53, 7.) — Periphrasis, illetőleg S y n e k d o c h e . 

A πνεϋμα-t ( = ruab) következő jelentésekben találja a 
bibliában: Isten szándéka (Ézs. 30, r ) és emberi szándék, 
(7ΐροαίρισις,) (51. zs. 12. 78. zs. 8. Hós. 4, l2. Num. 14, S4. 
Csel. 20, 22. Máté 5, 3.) charisma, (51. zs. 14. Ézs. 11, 2. 2. Kir. 
2 , 9 . 1. Thess. 5, l0.) angyal, (Ezek. 2, 2.) lélek, (146. zs. 4.) 
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hang, (33. zs. 6. 1. Kor. 14, 15.) szél. (48. zs. 8. Ex. 15, 10. 
Ezék. 37,9.) — Ez épen nem kimerítőleg s nem természetes 
sorrendben1) felsorolt s nem is mindig helyesen értelmezett 
jelentések egy része egészen természetes, más része átvitt 
értelmű s ekkor a tropusok közé tartozik. De phraseologiai 
szempontból az előbbi kettővel s az alább következő ««aív-nal 
együtt figyelemre méltó. 

A εως kötőszó gyakran nem időre, hanem ugyanazon 
cselekvésre vonatkozik, melyről előbb volt szó, melynek nem 
csak egy bizonyos időre szorított tartalmát, hanem folytatódó 
fenmaradását akar ja jelölni. Pl. Szárnyaid árnyékában lesz 
reménységem, %ως ου παρέλΰΐ] ή ανομία. 57. zs. 2. De azután 
sem akar az Istenbe vetett reménynyel felhagyni. (110. zs. 1. stb.) 

Ε helyes észrevétel után következik egy merőben 
furcsa. Az εναλλαγή των χρόνων gyakoriságát vitatja Had-
rián, és pedig a görög szöveg (LXX.) alapján. Ez aztán meg 
is bosszulja magát. A dolog tulajdonkópen úgy áll, hogy 
a görög szövegben tényleg megvan az időknek ez az össze-
zavarása, a mit Hadrián az összefüggésből észrevesz, de, 
mert azt hiszi, hogy a görög fordítás tökéletesen meg-
felel az eredetinek, (meggyőződni a nyelv nemtudása miatt 
nem tudott,)^ nem habozik ezt a hibát héber sajátságnak 
minősíteni. Állítsuk a felhozott igealakok mellé az eredetieket, 
nyomban kiderül az igazság. Jövő idő van, mondja, múlt 
helyett a 6. zs. 7.-ben: λονσω ελοιοα helyett, (eredetiben ""B's 
hiphil imperf. = áztatom;) a 66. zs. 6.-ban: όιελενσονται 
όιί,λ&ον helyett, (eredetiben: hiphil imperfectum = 
átmentek.) — Mult van jövő helyett az 55. zs. 17-ben: 
είσήχονσε είααλοΰσεται helyett (eredetiben hiphil imperf. 
- - meg fog .szabadítani engem.) Exod. 15, l5.-ben εοπευοαν 
(eredetiben niphal perf. = megrémültek.) Jövő van 
jelen helyett az 56. zs. 7.-ben : ηαροΐΜβουαι ν.αί ν.αιαν.ρύιρουσιν 
— ηαροιν.οϊσι stb. helyett. (Eredetiben: kai imperf. = 
összegyűlnek, k"tib, hiphil imperf. = leselkednek, vagy 

keri, kai imperf. = elrejtőznek) 94. zs. 4.-ben: 
ψΟίγξονται ν.αί λαλήοοισιν (eredetiben: W?! hiphil imperf. = 
piszkolódnak, ^ T , piel imperf. = és szólnak.) 

íme a héberből előállnak a megfelelő idők, legtöbbször 
úgy, a mint Hadrián sejti. A tévedés a LXX-ban van.2) 

*) A mennyiben a szó alapjelentését (szél, lehelet) legutoljára említi. 
a) Ennek a magyarázata ez: A héber perfectum nem tempust jelöl, 

hanem a cselekvés bevégzettségét, akár tényleges az, akár csak képzelt (a 
je lenben v. jövőben). Az imperfectum pedig a bevégzetlen, tehát folyó, vagy 
beálló cselekvést, akár a múltban is. (Szóval megfelelnek a görög hármas 
actiónak, melyen belül mindegyikben megvan a 3 idő.) Az időt e körön belül 
az összefüggés határozza meg. Csupán egy idővel azonosítani e szélesebb 
kategóriákat, főként indogermán idővel (pl. a perfectumot leggyakrabban 
múlttal, az imperfectumot jövővel) a jelentés egyoldalú megszorítása volna. 
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Az άίών ( = a zsidó olam) szót egészen helyesen hármas 
értelemben találja a bibliában: az egyes ember életkorára, 
(21. zs. 5. 30. zs. 13. Ján. 13, 8. 1. Kor. 8, ,3 . stb.) általában 
bizonyos időtartamra, (49. zs. 20. 78. zs. 66. Mik. 4, 7. stb.) 
végül az örökkévalóságra vonatkozóan. (9. zs. 8. 45. zs. 7. 
119. zs. 89. stb.) 

Végig tekintve e szakaszon, ismét sok olyan dolgot 
találunk benne, a mit a cím nem igórt. Ellenben az u. n. szó-
alakzatokat, amint már az antik rhetorika ismétlés, kihagyás 
és ellentót, helyesebbon: ellenkező elhelyezés alakzataiként 
(figuráé repetitionis, detractionis, oppositionis) ismerte ós 
különböztette meg, épen nem találhatjuk. De nem iá ezeket 
kell itt keresni, hanem csak a speciálisabb értelemben vett 
szóalakzatokat, nyelvtani és phraseologiai sajátságokat, 
melyeket alább grammatikai figurákként is fogunk meg-
ismerni. Ilyeneket pedig még viszonylag elég bőven talál-
tunk s a 3-ik részben is fogunk találni. 

III. részül a héber idiómáknak harmadik faját, a syn-
thesisre vonatkozót (τό éni της συνέσεως) igórte a bevezetés-
ben. Definitióját ennek sem adja, sőt minden bevezető szó 
nélkül egyszerűen így kezdi: "Ιδια τοΐ μακαρίου Javϊδ εΐη αν 
ταντα, mintha eddig is nem túlnyomóan a zsoltárokkal foglal-
kozott volna. 

Pedig e részben inkább volna szükség egy kis tájékoz-
tatásra, épen a cím szokatlansága miatt, mint az előzőkben, 
hol a cím mindjárt eligazít. De azért a class. rhetorikából 
mégis sej t jük, miről van itt szó. A figurák egy osztályáról,1) 

Ebbe a hibába gyakran beleestek az idegennyelvű fordítók, a LXX-esek is, 
a görögül írt szir exegetdk (Mops. Theodor és társai) is, sőt még maguk a 
zsidók is. Aztán csodálkoztak s az eredetit vádolták az idők e felcserélése miatt. 

' ) P. Rutilius Lupus (Kr. e. 30 körül, De figuris sententiarum et elocu-
tionis I. II. k.) és M. í'abius Quintilianus (1. sz. Kr. u.) a figurákat szintén 
két főosztályra osztja, u. m. αχ. διανοίας (mentis, sensus, sententiarumi és 
αχ. Ιέξιως (verborum, dictionis, elocutionis, sermonis, orationis.) De inst. 
oratoria IX. 1. — De az utóbbinak két alfaját különbözteti meg: alterum 
loquendi rationem vocant, alterum quod ad collocationem maximé exquisitum 
est. Quorum tametsi utrumque convenit orationi, tamen possis illud gramma-
ticum, hoc rhetoricum magis dicere. (IX. 3.) A grammatikai figurák tehát a 
nyelvtani és phraseologiai sajátságokat foglalják magukban s ezért specialis 
értelemben αχ!;υαια λίξιως (figuráé locutionis), mig a rhetorikai figurák a 
művészi szófűzést biztosítják s ezért αχψιατα αυνΆέαίως (figuráé constructionis) 
Innen érthető meg, hogy C. Curius l·ortunatianus (400 körül Kr. u.) Artis 
rhetoricae libri III. c. művecskéjében (III.-ik könyv, Rhetores Pithoei, Paris, 
1599. 73. lapon) a αχ. διανοίας mellé a szóalakzatok e két alfaját önálló két 
osztályként rendeli s különbségüket így határozza meg: Quod λίξαο; (ez felel 
meg a grammatikai alosztálynak) in singulis verbis^fiunt, λόγου vero (ez a 
rhetorikainak) in elocutionis compositione. Ez a lényeg Hadrian felosztásában 
is, melyet hogy még jobban kifejezzen, azért vette bele a λύγος helyett a 
synthesis szót is. Ε hármas felosztás akkor, legalább egvidőre, kétségen kivül 
divatba jöhetett. 
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mely az antik rhetorikusoknál egyszer a szóalakzatok egyik 
alosztályaként jelenik meg, máskor σχήματα λόγου cím alatt a 
figurák 3-ik osztályává önállósul és rhetorikai alakzatokat 
foglal magában. Némi csekély részben ilyen a Hadrián 3-ik 
osztályának anyaga is, de a túlnyomó rész a tropusokra 
esik, záradékul pedig egy kis bibliaismertetés (herm. szabá-
lyokkal) foglal helyet benne. Ilyen kevert az anyaga, azon-
ban nevét mégis csak a szavak constructiojára vonatkozó 
figuráktól kapta. 

A zsoltárokban található kifejezósbeli sajátságok közül 
példákkal illustrálja a következőket: Ellipsis van pl. az 
1. zs. 4.-ben: hanem, mint a polyva, melyet a szél szótszór 
stb., — kimaradt: olyan lesz. A 27. zs. 6.-ban: énekelek és 
dicséretet mondok az Úrnak, — kimaradt: mondván stb. 
Tautologie pl. az 51. zs. 7.-ben, hármas ismétléssel pl. a 
80. zs. 15.-ben: έπίβλεψον γ.αί ΐδε κα ι επίσχεψαι. Antistrophát 
(inversio, fordított szórend) azonban nem sikerült neki e 
példában bizonyítani: έν τοΊς περιλοίποις σον ετοιμάσεις το 
πρόσωπον αιτών, θ. h. έν τοϊς περιλοίποις αυτών κ τ λ . Hyperbaton 
és hyperthesis (szabad szórend és áttétel) van a 32. zs. 3. 4. 
és 45. zs. 6.-ban, epitasis (fokozás) pl. a 40. zs. 1.-ben: várva 
vártam az Urat stb. 

Ezek kivétel nélkül rendes szóalakzatok, definitio nélkül 
adva. De nyomban következik néhány másfajta megjegyzés, 
ismét példákkal illusztrálva, arra nézve, hogy a zsoltárok-
ban, sőt az egész szentírásban gyakran feleslegesen is hasz-
náltatnak az ιδον, πλψ, γάρ, γέ kötőszók, συν praep., mely 
helyett néha viszont έν van. Ε sajátságok, melyekhez hasonlót 
föntebb is többször találtunk, nagyon passolnak, nem ugyan 
a synthesis cím alá, de a föntebb ismertetett grammatikai 
figurákhoz. 

Miután konstatálja, hogy mindezek tudása nagyon elő-
segíti a szentírás megértését, áttér a tropusok tárgyalására, 
melyeket egyenként meghatároz röviden és példákkal világosit. 

22 trópust ismertet, a mi elég nagy szám volna, ha 
mind trópus volna, nem mintha kimerítené a class. rhetori-
kusok előtt ismert tropusok mennyiségét, hanem tekintve 
azt, hogy az előző részekben is ezek szorították ki a figu-
rákat. 

A metaphora egy dolog tulajdonságainak átvitele a 
másikra, pl. úgy ránk, mint Istenre. Pl. 23. zs. 1.: Az Úr az 
én pásztorom stb. Parabola, (meghatározás nélkül) pl. 102. 
zs. 8. Jézus parabolái nem jutnak eszébe. Synkrisis ( = össze-
hasonlítás) a jelen dolognak, bizonyos hasonlóság alapján, a 
mult valamely esetéhez való hasonlítása. Pl. 1. Kor. 10, j_4. 

Synekdoche, melyben a rész az egész helyett van. (23. 
zs. 3. 16. zs. 9. stb.) Lelkemet megnyugtatja, azaz engem. 
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Hypodeigma, (példa) mely példában utal a tennivalókra, mint 
Ézs. 1, 3. Jer. 8, 7. 

Metonymiában a tartalmazó van a tartalom, a lakóhely 
a lakósok helyett megnevezve. Ezék. 23, 32. Mát. 23, 37. 

Antiphrasis (ellenmondó elnevezés), mely a dolgot ellen-
téte által világosítja meg. 2. Sám. 6, 20. Bezzeg dicső vala a 
király stb. Periphrasis rövid kifejezés helyett részletes körül-
írás. pl. 87. zs. 4. 

Anakephalaiosis, vagy epanalepsis (tartalmi összefoglalás 
v. ismétlés,) mely inkább gondolatalakzat pl. Gen. 2, 4. Apo-
chresis (rosszulhasználás), mely abban áll, hogy egyes dolgok-
nak nevet más dolgokra rosszul használja. (17. zs. 8. 44. zs. 
6. 104. zs. 3.) 

Prosopopoiia (személyesítés, personificatio) élettelen 
dolgok vagy abstract fogalmak megszemélyesítése. 24. zs. 7. 
19. zs. 2. 85. zs. 11. Péld. 8, 30. Ezt is sorozzák, bár hely-
telenül, a gondolatalakzatok közé is. 

Schematismus, melyben ugyanazokat a gondolatokat bi-
zonyos dolgok előadásához képben is hozzáadja, pl. 45. zs. 10. 
Ezék. 16, 7. Megjegyzi, hogy ez utóbbi képben katachresis 
van, mikor a hegyeket emlőknek, a föld termékenységét pedig 
hajnak nevezi. 

Allegória áll elő, mondja, ha a végtelen néptömeget 
folyton víznek s beözönlését özönvíznek mondja, pl. 1. zs. 3. 
Gal. 4 , 2 4 . Ez a meghatározás, az illustrálással együtt nagyon 
szegényes és homályos. 

Hyperbola, melyet helyesen definiál, mint a rendesnél 
túlzottabb, erősebb kifejezést. Ezt különben a gondolatalak-
zatok közé is szokták számítani. Pl. 107. zs. 26. 114. zs. 4. 
Mt. 19, ?4. stb. 

Epitothasmus (kicsúfolás) pl. Mt. 26, G8. stb. 
Irónia a hitványságot dicsérő gúny, pl. 50. zs. 5. Hos. 10, 
Sarkasmos, melyben ínég nagyobb hitványságot dicsér, 

pl. 1. Sám. 24, 15. Ε három utóbbit szintén szokták gondolat-
alakzatnak is venni. 

Aenigma, összhang nélkül (άανμφώνως) előadott (tulajdon-
kép homályos) elbeszélés. Jóel 3, 13. Luk. 3, 9. Ézs. 1, 22. 

Apeile (fenyegetés), pl. Mt. 3, 7_8. 22, ]3. 
Apophasis, példák nélkül, homályosan körülírva.1) 
Aposiopesis, (elhallgatás) melyben valamit elhallgatunk, 

pl. Jóel 3 , 1 7 végén: ha a törvényt nein szegik meg, Ján. 3 , 5 -
ben: a vértől való újjászületést. — Ez a trópus egyébként 
a gondolatalakzatok közé is szokott számíttatni. 

') Ezt Quintilianus a gondolatalakzatok közt az irónia egy fajának 
veszi. (IX. 2.) Julius Rufinianus pedig (300 táján élt) így határozza meg: 
venustum Schema, ubi quasi alio interrogante nobis ipsis respondemus et 
rationem reddimus. (De figuris sent. et e l o c ) 
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Parainesis, (intés) tulajdonképen az egész szentírás. Ez 
nem trópus, sem figura. 

Ezek a felemlítet tropusok,1) sokszor per tautologiam et 
exemplum és hézagosan, de azért nem rosszul definiálva. 
Van köztük néhány ritka és jelentéktelen. Néhány viszont 
ma csak figurának vétetik, de bőven kiegészíti ezek hiányát 
az I.—II. részben említett sok trópus, mely ide volna logi-
kusan helyezendő. Ε szerint e kis műnek tulajdonképen nincs 
pontosan keresztülvitt rendszere, mert a mely kategóriákat 
felállít, azokat részint betöltetlenül hagyja, részint túllépi. 

A saját maga által felállított kereteket töri össze s a 
bennük levő, egyébként értékes anyagot úgy összezavarja, 
annyira nem a maga helyére osztja el, hogy kénytelenek 
vagyunk konstatálni, hogy a szerző maga sem tud tropusok ős 

') Hogy a tropusok tárgyalása organikus része e a műnek, vagy csak 
függeléke, vagy esetleg későbbi toldás, nehéz eldönteni. A bevezetésben levő 
dispositio a tropusokra nem terjed ki, ha csak fel nem teszszük, hogy ezeket 
is a figurák közé sorozza. Ez ellen szól azonban az a határozott kitétel, 
melylyel a tropusokra tér át: Eioi őt xai τρόποι χιλ. Igaz, hogy ezeket is 
aztán figurákkal keveri, de elméleti különbözőségüket ismeri. Maga a szerző 
is, esetleg más is (hiszen iskolai könyv volt!) hozzáadhatta a figurákhoz, a 
teljesség kedvéért a tropusokat, mint a melyek a programmtól, ha nincsenek 
is benne, messze se esnek, annyival inkább, mert a 3. rész ezek nélkül, ha 
csak ki nem esett belőle valami, nagyon sovány, továbbá mert annyi közük 
ezeknek is van az előadás compositiójához, mint ama figuráknak. 

Különben e tekintetben még a class. rhretorikusnál is bizonyos zavar 
észlelhető. Pontos meghatározását és megkülönböztetését adják a tropusoknak 
és figuráknak. Pl. Quintilianus többfélekép formulázza: Tropus est verbi vei 
sermonis a propria significatione in aliam cum virtute mutatio. (VIII. 6.) 
Vagy: Est igitur trópus sermo a naturali et principali significatione trans-
latus ad aliam ornandae orationis gratia etc. — Figura (sicut nomine ipso 
patet) est conformatio quaedam orationis, remota a communi et primum se 
offerente ratione. Vagy: figura est arte aliqua novata forma dicendi. Vagy: 
Schema . . . a simplici atque in promptu posito dicendi modo poötice vei 
oratorie mutatum. (IX. 1.) — Hasonlóképen Beda: (De tropis sacrae scrip-
turae) Tropus est dictio translata a propria significatione ad non propriam 
similitudinem, ornatus necessitatisve causa. — És mégis a gyakorlatban, 
mint Quint, maga bevallja, a tropusokat figuráknak s a figurákat tropusoknak 
veszik, mert sokszor igen keskeny határ választja el őket. Ilyen pl. az 
irónia, periphrasis, hyperbaton, onomatopoiia, epitheton stb. — De ez, 
vigasztalja magát Quint., nem változtat lényegükön, miként az emberekén 
sem, ha más-más nevet kapnak. 

Ugyanígy megkülönböztetik a figurákat is egymásközt, pl. Aquila 
Romamis (250 körül Kr. u., De figoris sent. et eloc.) és Fortunatian-us ki-
emelik, hogy a gondolatalakzat a szavak rendjének változása mellett is 
megmarad, mig a szóalakzat nem. A gyakorlatban pedig ezek is össze-
folynak, és pedig nem csak az egy, hanem a különböző osztályúak is. A 
nagy s gyakran hajszálfinomságig menő széttagolás az oka, melyet sokkal 
összébb lehetne s kellene vonni. Mikor 30—40 trópust s ugyanennyi, sőt még 
sokkal több figurát (2 — 3 osztályban) kellett névben és lényegben megkülön-
böztetni, pedig, mint Julius Rufinianus bevallja, némely grammatikai figurát 
meg sem lehet nevezni, vagy határozni, csak példában észrevétetni, akkor 
nem csoda, ha összetévesztették őket, vagy öntudatosan másképen minő-
sítették. 
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figurák közt biztos különbséget tenni. Ez különben általános 
tünet volt akkor, mikor a tropusok és figurák számát úgy 
megszaporították a hajszálfinomságú distinctiók által, hogy 
egymástól megkülönböztetni nagyon nehéz volt őket· Hadrián-
nál a figurák szenvednek — s hiába fogja rá két fejezeten 
át csaknem minden kifejezésmódra, hogy figura, — valóság-
gal majdnem eltűnnek e zavarban. 

A III. rósz végén húzódik meg s így még csak most 
kerül sorra a mű legértékesebb s az Εισαγωγή címnek is leg-
inkább megfelelő részlete, a kis bibliaismertetés, herme-
neutikai szabályokkal,1) melynek gondolatmenete ez: 

A szentírásban két műfaj van: prófétai és históriai. 
Mindegyik három, u. m. mult, jelen ós jövő időből áll elő. 
Múltból való póldáúl Mózes teremtéstörténete, jelenből Elizeus-
nak Géházival való esete, (2. Kir. 5, 20. s köv.) jövőből a pró-
féták jövendölése a zsidókra, vagy a Krisztus eljövetelére 
nézve, mely beszédekben, (Jor. 31, 38.) látomásokban (Ezék. 
3, 22· 1· Thess. 4, 16. Dán. 7, 9. l3.) és cselekedetekben ki-
fejezve (Gen. 15, 9. 22, 2.) maradt ránk. 

A tanítványokat először a főbb tartalommal kell az 
egyes művekben megismertetni, aztán a szószerinti szöveggel 
és magyarázatával. Ε nélkül olyanok, mint az iránytalan 
hajósok. Utal a világi darabok, pl. rapsódiák tanítására, 
melyeknél a rövid tárgyi ismertetés szintén megelőzi a for-
dítást, mely igy szabatosabb is. 

Ha valakit idegen országba küldünk, azt előre kellőleg 
tájékoztatjuk a felöl s az odavivő út felöl. Épigy kell a 
tanítónak a tanítványt tájékoztatni először a szentírás tar-
talma felöl, saját felfogásának kellő kifejezésével, aztán nyelvi 
sajátságai felöl, hogy meg tudja ismerni és különböztetni a 
figurákat és tropusokat. Nem kevósbbé kell aztán ügyelni a 
szószerinti, világos fordításra, valamint azoknak a jeleknek 
megmutatására, melyek az útban biztos irányítói legyenek. 
Aki a gondolatmenetet, mint az egészen keresztülhúzódó 
fonalat biztosan megtartja, az a fordításban is bajosan fogja 
a megfelelő kifejezést elhibázni. 

Végül még azt említi fel, hogy a próféciának egyik 
faja prózában Íratott, mint Ézsaiás, Jeremiás és mások művei. 
Másik faja versmórtékben,2) dallammal szereztetett, mint pl. 

Ez a kis befejező részlet szintén nincs benn a mű dispositiájában, 
de mint olyan általános fejtegetés, melyben a részletek eredményei bizonyos 
tekintetben összegeződnek, természetesen áll a maga helyén. 

2) Az h μέτοιο és ί α μ α ρ α kifejezésekből még nem lebet eldönteni, 
hogy csupán a verses formát akarják e megjelölni, közelebbi meghatározás 
nélkül, a prózával szemben, vagy csakugyan időmértékes verset akarnak-e 
jelenteni. Ez utóbbi esetben a már Josephusnál ismert tévedéssel állnánk 
szemben. 
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Dávid zsoltárai s Mózesnél az Exod. és Deut.-ban levő költői 
részek. A melyek mértékben ugyan, de nem dallammal szerez-
tettek, azok nem tartoznak a proféciákoz, mint Jób ós Sala-
mon iratai. 

* 
* * 

Ez a mű sovány és száraz tartalma. — Világos, hogy 
csak ez utolsó kis részlete vág bele a bibliai irodalomtör-
ténelem ó-testamentumi részébe, általánosságban tartott s 
methodikai utasításokkal vegyes megjegyzéseivel, melyekből 
móg az Ó. T. körvonalai is alig bontakoznak ki. A metho-
dikai elveket már előtte Augustinusnál s utána Cassio-
doriusnál láttuk. 

A mű többi része egyszerű bibliai stilisztika, bő példa-
tárral. Idézeteit a Septuagintából veszi túlnyomóan, (de 
apokrif könyvekből nem,) Lucián recensiója szerint, az ere-
detire való tekintet nélkül. Az Ú. T.-ból keveset idéz. A 
héber kifejezésmódokra vonatkozó megfigyelései tehát teljesen 
görög szövegen, igaz, hogy a hebraismusokat híven átültető 
görög szövegen alapulnak. Ennek következményeit láttuk is 
fentebb. 

Olvasás közben az ember sokszor nem fojthatta el 
csodálkozását a fölött, hogy Kr. u. az 5. században görög 
olvasók előtt ily elemi dolgokat, melyeket a class. rhetorika 
régesrég tisztázott, ily részletesen és ennyi fogyatékossággal 
tárgyal egy író. Az ember szinte hajlandó lenne, a helyzet isme-
rete nélkül, irót és olvasóközönséget tudatlansággal és együ-
gyűséggel vádolni. Pedig tévednénk, mert az a kor épen nem 
volt tudománytalan, csak elfogult. Azt hitte, hogy a bibliá-
ban, mint Isten beszédében nem az emberi beszéd törvényei 
uralkodnak ős szabnak irányt, hanem valami különösek, 
valami isteniek, melyeket az emberi értelem mellőzésével 
felülről, kijelentés, exstasis stb. útján nyerhet. — Ezért kellett 
a Hadrián rideg, száraz, de józan stilisztikája a bibliára 
alkalmazva s ezért volt ennek, fogyatékossága mellett is, oly 
nagy fontossága. Az alexandriai iskola exegesisének badar 
túlzásait kellett ellensúlyozni az antiochiai iskola rideg 
józanságával. 

Az alexandriai exeg. iskola eredetéről, írásmagyarázati 
elveiről, módszeréről, elég szó volt már a fentebbi három 
író műveinek bemutatása közben. Ellentéteként, az edessai 
szir ker. iskolának pedig szellemi szövetségeseként alapí-
totta az antiochiai exeg. iskolát Lucián antiochiai pres-
byter a 4. század kezdetén, ki akár jellemét, akár tudo-
mányosságát tekintve, nem kisebb ember Origenesnól, az 
alexandriaiak nagy mesterénél. (3 is jól értett héberül is s 
recenseálta is a Septuagintát az eredeti alapján, valamint az 
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újtestamentumot is. Teliát kritikai szemmel is tudott látni 
és megfelelő apparatust is tudott összeállítani. Irodalmilag 
is iskolázott elme, grammatikai érzéke a nyelv és stil, Aris-
toteles logikája pedig a gondolkozás törvényeit nyitotta fel 
előtte. Talán legfőképen ez az utóbbi terelte őt az alexan-
driai (plátói alapokon nyugvó) bölcsészeti irányt követő Ori-
genosszel ellenkező ösvényre. Talán a szir nép jelleme és 
theol. iránya, talán az edossai theol. iskolában nyert benyo-
mások is irányították amúgy is szigorúan józan értelmét, 
melyet felfogott és terjesztett utána hasonló tudományos 
készültséggel egész sereg kiváló tanítvány, úgyhogy az 
antiochiai grammatikai-históriai exegetikai irány csakhamar 
egyenrangú versenytársként ós ellenfélként állt szembe az 
alexandriaival. Mit akart, az a két jelző a nevében elég vilá-
gosan megmondja. Azt, hogy az órigenesi hármas értelem 
helyett csak egyet keressünk a szövegben, azt, melyet a 
nyelvtanilag tisztázott értelem, a históriai alap és logikai 
összefüggés szerint kifejez. Ez legtöbbször egyenlő a szó-
szerinti értelemmel. Ez az eset pl. a históriai előadásban, 
hol az adatok vagy tények mögött más jelentést keresni, 
mint a mit a szavak szószerint kifejeznek, nem szabad. — 
Máskor azonban a szavak nem betűszerinti, hanem átvitt 
jelentésükben veendők, a mikor tehát szintén csak egy az 
értelmük, mert az első ilyenkor beleolvad a másodikba. Ez 
az eset a képeknél, melyeknél két értelem egy vonatkozás-
ban egyesül,1) melyekkel tele van a nyelv, még a közönséges 
beszédben is, főként azonban a költői és szónoki előadásban. 
Ezt mindenki tudta akkor is, azután is — elméletben, de a 
gyakorlatban még is összezavarták. Az antiochiai iskola 
érdeme, hogy a beszéd e sajátságát, mely oly régi, mint maga 
a beszéd, a bibliában is erősen megkülönböztette, mint Hadrián 
példája is mutatja, ki pedig nem tartozott ez iskola kitűnő-
ségei közé. 

Ily módon ez az exegesis sem a betűhöz nem tapadt, 
sem a fellegekben nem járt,2) hanem az egész mű gondolati 
összefüggése és históriai alapja szerint, a grammatikai ós 
stilisztikai törvények érvényesítésével állapította meg a 
megfelelő értelmet. Röviden: nem a magyarázót, hanem az 
írót akarta érvényre juttatni. Ez a hermeneia, vagy exegesis 
célja ma is, más nem is lehet soha. Ε mellett ez irány hivei 
(Lucián, Dorotheus, Eustathius, Meletius, Diodor, Chryso-

*) Tropus . . . . componendus est e duobus intellectibus. Quint. VIII. 6.) 
Épen e fellegekben járására céloz az alexandriai irányúaknak egy 

helyén Hadrián: „Világos — úgymond — hogy azoknak, a kik föltették 
magukban, hogy repülnek, nem pedig úton járnak, fölösleges és haszontalan 
a jeleknek ez a mutogatása, p"édig általában nagyon szükséges erősen ragasz-
kodni az akoluthiához" . . . stb. 

Theol. S aklap V I I . é í f . 15 
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stomus, Mops. Theodor, Theodoretus, Nílus, Cassianus stb.) 
kitűnően fel tudták használni az igy megtalált értelmet a 
gyakorlati építésre is. Érdemük tehát kétségtelen, ha talán 
módszerük s eszközeik hiányai miatt nem mindenben érték 
is el az igazságot. Hadrián exegesisóben is, művének mód-
szertelensége és rendszertelensége mellett is, annyi józansá-
got, egészséges irodalmi felfogást találunk a biblia iránti 
pietasszal párosítva, hogy ha kereteitől megfosztva önma 
gában tekintjük műve anyagát, el kell ismernünk annak 
helyességét, hasznosságát, értékét, bár egyszerűen, csaknem 
szegényesen tárgyal, hiányosan bizonyít nem mindig jól meg-
válogatott példáival. 

Görögsége elég tiszta κοινή, stilusa azonban nagyon 
tömör s e miatt nehézkes, néha épen homályos. Ezt azonban 
aprólékos tárgya s csaknem lexikális tárgyalása is okozza, 
mely mikor az utolsó részletben általánosabbá ós szélesebbé 
kerekedik, stilusa is világosabbá és kellemesebbé válik. 
Szövege nem kerülte el a régi könyvek, különösen tankönyvek 
szövegének sorsát: a lacunákat ós toldásokat. 

Eucherius: Formuláé spirítalis intellegentiae. — 
Instruetionum libri duo. 

Ε két mű révén került Cassiodor introductorai közé 
Eucherius, a kegyes ós tudós lyoni püspök, ki lyoni vagyonos 
senatori családból származott és maga is senatora lőn szülő-
városának. Felesége Galla, fiai Salonius ős Veranus, kiket a 
saját és kora hajlama ós szelleme folytán a lerinumi kolos-
torban neveltetett, Gallia Narbonensis tengerpartja mellett 
eső szigeten, (maS.Honorat) mely a környező szigetekkel együtt 
kedvelt helye volt a nyugaton is elszaporodó anachorétáknak. 
Talán e réven ismerte és kedvelte meg még jobban a szer-
zetesi életet, olyannyira, hogy maga is e kolostorba vonult 
(422-ben, mások szerint már 410 vagy 415 táján) feleségével, 
ki meg apáca lett. Itt nevelték gyermekeiket. Később együtt 
Lero szigetre (ma S. Marguerit) mentek, hol egészen remete 
módra éltek. Nagy kegyességének hire eljutott Lyonba, hova 
püspöknek hívták meg. (434.) Ez állásának, melyben rósztvett 
az orangei zsinaton, (441.) tiszteletet szerzett úgy őszinte 
kegyességével, mely gyakorlati egyházi intézmények bőkezű 
alapításában is nyilvánult, mint tudományos képzettségével 
ős irodalmi munkásságával. Művei közül Gennadius, első 
életirója, (De vir. ill. 63.) a Cassianus (1435 körül) mun-
káiból készített egy kötetes kivonaton kívül említi még 
Valerianus nevű rokonához intézett levelét : De contemptu 
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inundi et saecularis philosopliiae, melynek szónokias és 
értelmes előadását emeli ki. Aztán a címben említett két 
művét, Veranus, ill. Salonius fiához intézve. — Egyéb, a 
régiektől neki tulajdonított munkák közül csak még a 
Hilarius volt lerinumi baráthoz (később arlesi püspök) címzett 
Do laude eremi címíí levél és a Passió martyrum Agaunen-
sium való tőle. 

Meghalt, mint Gennadius feljegyzi, (III.) Valentiniano 
(nyugatrómai császár 425—455.) ot Marciano (keletrómai 
császár 450—457.) principibus, tehát 450—55 közt. Veranus 
fia utóda lőn a lyoni püspökségben, mig Salonius genfi 
püspök lett. 

Eucherius exegetikai irányelvét mindjárt a Formulák 
elé tett, Veranus fiának szóló Praefatio ') első soraiban 
határozottan kifejezi: „Universam scripturam tam veteris 
instrumenti. quam novi ad intellectum allegoricum esse 

"sumendam admonet nos vei illud, quod in veteri testamento 
legimus: „Aperiam in parabolis os meum, loquar aenigmata 
antiqua", (78. zs. 2.) vei illud quod in novo testamento 
scribitur: „Haec omnia locutus est Jesus in parabolis ad 
turbas es sine parabolis non loquebatur eis." (Mt. 13, 34.) 
Nem is csoda, folytatja tovább, hogy az Isten igéje az 
embereknél szokásos irásmodortól nagyon eltért, a mennyiben 
a könnyű dolgokat látni engedi, a nagyokat pedig belsejébe 
rejti, mivel valóban az volt megfelelő, hogy Istennek szent 
szavai egyéb iratoktól, miként lényegben, úgy külsőleg is 
különbözzenek, hogy az égi titkok különbség nélkül minden-
kinek nyitva ne álljanak. (Mt. 7, 6.) Tehát a közönséges 
szemek elől égi mysterium takarja lepelként. 

Ezzel Eucherius nyilvánvalóan a Cassiodoriusnál, Tyco-
niusnál és Augustinusnál megismert alexandriai írásmagya-
rázati irány hívének vallja magát. Fel is sorolja mindjárt 
annak felfogása és felosztása szerint a szentírásban megkü-
lönböztetni szokott hármas értelmet: a betüben levőt, mely 
a szentírás corpusa; a morális vagy tropikus értelmet, 
melyben van a szentírás lelke (anirna); és végül a magasabb 
órtelmot, mely anagogenak neveztetik, melyben van a szel-
leme. (spiritus.) Ε hármas beosztást egybeveti a pliilosophia 
három részre, u. m. physikára, ethikára és logikára, vagyis 
természeti, morális és rationalis részre való osztásával. 
Ezeknek felel meg a szentírás mennyei philosophiájában a 
história, mely a tényleges ; a tropologia, mely az élet jobbí-
tására szolgáló ínystikus; az anagoire, mely az égi órtelmot 
adja. Negyedikül némelyek az allegóriát veszik fel, mely 

') Corpus Scriptorum Eeclesiasticorum Latinorum. Vol. 31. S. Eucherii 
Lugdunensis opera omnia. Ex recensione C. Wotke. 18Ü4. 

15» 
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szerint a történt dolgokban a jövendők vetik előre árnyékukat. 
Ennek azonban az előbbi kettőhöz való viszonyát nem álla-
pítja meg Eucherius. Bajos is volna. Még a példákban sem 
mutat rá, hogy e háromféle átvitt értelem közül melyik 
van jelen. 

Ő a szentírás neveinek és szavainak ilyen írásmagya-
rázati módszer szerint való, vagyis u. n. szellemi (spiritalis) 
megértésére ad 10 formulát, melyekben egészen gyakorlati 
módon, a szentírásból vett bőséges példákon mutogatja 
megnevezés nőikül a bennük található átvitt értelmet, a 
szószerintivel mitsem törődve. „Ipsas nunc nominum atque 
verborum significantias, secundum quas vei maximé in alle-
goriam trahuntur, explicemus." Pl. az elsőben, mely e címet 
viseli: De his, quae appellantur membra domini, vei quae 
de eo significantur, megmagyarázza, hogy az Isten jelölésére 
használt anthropomorphistikus bibliai vonások közül az Úr 
szeme az isteni megtekintést jelenti, (34. zs. 16.) füle a 
meghallgatást, (34. zs. 16.) szája az emberekhez intézett 
beszédet, (És. 1,20·) fegyverei a szentekhez való segedelmét 
(35. zs. 2.) stb. Ε példákban a metonymia értelmét egészen 
helyesen fogja fel. De hamisan értelmezi pl. a 45. zs. 2-ben 
Isten igéjét a Fiúnak, ugyancsak az És. 53, x-ben Isten kar já t 
is a Fiúnak, ki által mihdent művelt; hasát annak a rejteknek, 
melyből a Fiút előhozta, (110. zs. 3.) lábát az örökkévalóság 
szilárdságának a 18. zs. 10-ben. stb. 

A De supernis creaturis című szakaszban az égi világ-
ból vett természeti képeket teljesen allegorice magyarázza, 
így a 19. zs. 2-ben az egek szerinte az apostolok vagy 
szentek, mert az Úr lakik bennök; az Ézs. 5, 6.-ban a felhők 
a próféták vagy szentek, mert az Úr szavát csepegtetik; a 
77. zs. 19-ben a mennydörgések az evangelium hangjai, 
mivel az égből hangzanak. Es így tovább. Ezek után nem 
lep meg, ha a Sap. 5, r,-ban: sol iustitiae non luxit nobis — 
a nap J. Krisztus, a 104. zs. 19-ben : fecit lunam in tempóra 
— a hold az egyház stb. 

A De terrenis c. részben, mely az előbbivel szemben 
a földi világból vett dolgokra utal, több a realitas. Legalább 
megelégszik a Mk. 4, 8., 1. zs. 4., Mt. 13,24. s köv. 1. Kor. 
10, 4. metaphoráival s nem allegorizálja még ezeket is, mint 
Augustinus tette. De már a 133. zs. 3-ban hamis a hegyek-
ről vett természeti kép értelmezése, mely szerint ezek az 
Urat, az egyházat, az apostolokat vagy szenteket jelentik, 
viszont Jer. 13, l ß-ban ellenkezőleg az eretnekeket. A hasonló 
példák közül elég még csak az erdők értelmezésére utalnunk 
a 132. zs. 6-ban: Invenimus eam in campis silvae. Ez erdők, 
mondja, a népek, melyekből ment ki az a két medve, (v. ö. 
a 2. Kir. 2,2 3 . negyei) vagyis két királya a rómaiaknak, 
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(Vesp. és Titus) az Elizeus által ábrázolt J. Kr. parancsára, 
és 42 évvel az δ mennybemenetele után a zsidó gyerekeket 
megették. Ez elég ötletes magyarázat s derültséget is okoz, 
de a szerző bizonyára nem ezt akarta. 

A De animuntibus cím alatt az állatok szimbolikus 
jelentését adja. A madarak a szentek, mivel szivükben a 
magasabb regiókba szállnak. Mk. 4, 32. A sasok szintén a 
szentek Luk. 17. 37-ben. (Ennek ennél hamisabb magyarázatát 
még nem adták.) Rossz értelemben a Póld. SO, ,7-ben. A pe-
likán az Úr Kr., szenvedésében, vagy a szent férfiú magá-
nosságában. 102. zs. 7. A galamb a Szentlélek, de Hos. 7, n - b e n 
más. A tyúkot a Mt. 23,37-ben a világos értelem ellenére a 
bölcseség, vagy az egyház, vagy a lélek jelképének tar t ja . 
Az oroszlánnak az Apok. 5, ft-ben az Úrra való vonatkozását 
megtartja. De már a farkast, a Mt. 7, lft-ben levő világos 
metaphora vonatkozásának (a ha nis prófétákra) megtaga-
dásával az ördög, vagy az eretnekek jelképének tart ja rossz 
értelemben, míg jó oldaláról a Gen. 49, 27. alapján Pál apos-
tolénak. — Ezt nein köszöni meg Pál, azért hogy Beniamin 
törzséből való. 

De variis nominum appellationibus cím alatt külön-
böző átvitt jelentésű szavak közt megmagyarázza, hogy a 
férfi a szellem, (spiritus = ;ινεύμα) vagy az ész, az asszony 
pedig a lélek, (anima = ψνχί) vagy az emberi test az 1. Kor. 
11, 3-ban (az asszony feje a férfi.) Viszont rossz értelemben 
a Gen. 24, í6-ban a férfi az ördög, ki az értelmet többnyire 
gondolkodással rontja meg. Teljesen hamis. Ugyanilyen, 
mikor a 45. zs. 10. királynéját, vagy az Énekek-éneke 4, 8 
menyasszonyát az egyházra, vagy a 19. zs. 6-ban a napra 
basonlatképen felhozott vőlegényt a Krisztusra magyarázza. 
Jó, mert megtartja az eredeti kép értelmét a Gal. 4 , 2 c -nál : 
az anya az egyház, vagy a mennyei Jeruzsálem stb. — Ez 
anyag nem kívánna külön fejezetet, sem ily általános, tág 
címet. 

De interiore homine c. fejezetében mindjárt megmondja, 
hogy a belső ember a rationalis lélek az Ef. 3, 16. 17. szerint. 
Ezt azonban teljesen a külső ember tagjai szerint rajzolja 
tetőtől talpig, az egyes tagoknak sorban belsőre vonatkozó 
jelentését keresve. Ez persze nem egyformán sikerül. Fejét 
a Krisztusban találja az 1. Kor. 11, 3. szerint, a mi voltaképen 
csak a férfi fejéül jelöli meg. Aztán néhány metonymiát 
helyesen értelmez, (pl. a szem a biztos és természetes érte-
lem Mt. 13, 16-ban, rossz oldaláról Mt. 6,2 3-ban; a száj és a 
nyelv maga a beszéd a 37. zs. 30-ban; a kéz a cselekedet 
a 26. zs. 6-ban stb.) másokat helytelenül. (Pl. hogy a jobb 
kéz a jó, a bal a rossz cselekedeteket jelöli a Mt. 6, 3-ban ; 
vagy a láb az élet folyását, vagyis az észnek és hitnek 
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stabilitását a 122. zs. 2.-ben ; a stóla a keresztség, vagyis a 
hit öltözetét a Luk. 15, 22-ben.) 

De Iiis, quae in usu atque in medio habentur cím 
alatt, miután különböző szerencsével megkereste egy csomó 
közhasználatban levő dolog nevének átvitt jelentését, mielőtt 
tovább folytatná, egy érdekes kis kitérést tesz, mely kiegészíti 
és illustrálja a Praefatioban adott általános elveket. A nevek-
nek ő eddig rendesen egy jelentését adta. Most megjegyzi, 
iiugy «"ok a szentírásban előjövő nevek legtöbbnyire úgy 
értendők, a mint ő előadta, de néha a személy, vagy idő, 
vagy hely szerint különböző jelentésűek és helyüknek meg-
felelő figurákat képeznek az allegoriai Írásmagyarázat ratiója 
szerint. Példaképen megpróbálja néhány szónak jelentéskörét 
minél teljesebben összeállítani. Pl. abyssus az iratok mélysége, 
(42. zs. 8. abyssus abyssum invocat) ós a víz mérhetetlensége, 
(Gen 7. u . ) ugyancsak Isten kimondhatatlan Ítéletei, (36. zs. 
7.) majd az alvilág, (Róm. 10, 7.) végül az embereknek a 
bűnöktől sötét szive. (Jób. 28, ,4.) A tűz jelenti a szentlelket, 
(Csel. 2,3_4.) de a tribulatiot is, (66. zs. 10.) a haragot is, 
(Ezék. 22, 3l.) a gyönyört is. (Hós. 7, 4.) stb. 

Néhány példa után azonban bevallja, hogy e sokféle 
jelentést kinyomozni nagyon nehéz, sőt lehetetlen. Ezt szívesen 
elhiszszük neki, sőt mondhatjuk: felesleges is volna ily mód-
szer szerint. Ő azonban megelégszik azzal, hogy visszatér 
előbbi methodusa szerint az (úgyvélt) általános jelentés fel-
tüntetéséhez. 

Pl. De variis verborum vei nominum significationibus 
c. szakaszában e szavak átvitt jelentéseiként megmagyarázza, 
hogy építni = jó cselekedetoket követni el, vagy jól tanítani, 
(1. Kor. 3, 12.) rombolni ennek ellenkezője, (Eccí. 34, 28.) futni 
= a jó cselekedetekben sietni. (1. Kor. 9, 24.) Felmenetel = 
Isten elé járulás, (84. zs. 6.), lemenetel = Iátentől való el-
szakadás, (Luk. 10, 3o.) az út = Krisztus, (Ján. 14, 6 ) máskor 
az ember élete, (119. zs. 26.) egészség = észbeli épség, 
(30. zs. 3.) lepra = a bűnöknek szennye. (Mt. 8, 3.) Néhol jól 
érti a bibliai képet, néha képet lát ott is, hol nincsen. Ε 
szakasz általános címe bármelyikre, sőt az egész műre is 
ráillenék. Különösen rokon az 5-ikkel. 

De Hierusalem vei adversis eius. Zsidó üdvintózmenyek 
s azok eszközei által jelképezett eszmék és dolgok, főként 
magasabb, keresztyén jelentésben és vonatkozásban. Mennyi 
igazsággal, néhány példából kiderül. Jeruzsálem, vagy Sión 
az egyház, vagy a lélek a 147. zs. 1 v-ben, mert szerinte 
a mely helyek az egyházra általában illenek, azok a lélekre 
is vonatkoztathatók. Mi alapon, nem mondja meg. Hamisan 
magyarázza a 19. zs. 6-banr a természeti képként felhozott 
sátort (a nap sátra) az Úr testőre, vagyis az egyházra. 
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Pusztán csak szimbólumként, nem pedig valóságként jelölheti 
a két kőtábla a két testamentumot, vagy az Isten ós fele-
barát szeretósének két parancsolatát. (Ex. 34, ,.) Helyesen 
értelmezi a praeputiumot a pogány életre az I. Kor. 7, 18-ban, 
a circumcisiot a bűnöktől való megfosztásra a Kol. 2, „-ben, 
a szombatot lelki nyugalomra a Gen. 2, 2"ken> Babylont a 
világnak, vagy Rómának (ez utóbbit helyesebben) az Apok. 
16, 10-ben. A pascha azonban nem az Úr átmeneteiének 
(transítus)1) előrejelzése az Atyához, (Ján. 13, ,.) hanem a 
Jahve átmenetele Egyiptomon. Ε szót a Instr. II-ben is hibá-
san fejti meg, de másként: a nép átmenetele E.-ból az 
igéret földére. 

A végső fejezet De numeris számszimbolikát ad, ter-
mészetesen vallásos, főként ker. vonatkozással, hogy ebben 
is további kutatásra ösztönözze és képesítse az olvasót. 
1-től 10-ig sorban, aztán csak válogatva adja a szent számo-
kat 100-ig, a szerint, a mint valamelyiket valami dologgal ós 
valami bibliai helylyel vonatkozásba tudja hozni. Ez utóbbiban 
rejlik épen az erőszak gyakran, mert a számok szimbolikus 
jelentésének űzése-fűzőse magában véve még ártatlan kedv-
telése volt ο kornak, miként a fentebb tárgyalt íróknál is 
bőven volt alkalmunk látni. Pl. 1 az Isten egységére vonat-
kozik a Deut. 6, 4-ben; 2 a két testamentumra az I. Kir. 
6, 23-ban, a két cherubban; 3 a trinitasra az I. Ján. 5, 8-ban, 
(aqua, sanguis, spiritus,) melynek kiegészítése is a hires 
toldalékkal, mint tudjuk, a trinitas-tan érdekében történt; 
4 a négy evangéliumra Ezék. 1 5 négy állatjában. (Az egyházi 
szimbolizálás a képzőművészetekben, mint tudjuk, e hely és 
ennek újtestamentumi visszhangja az Apok. 4, 7. (v. ö. Ezék. 
1, lo-zel) alapján ábrázolja az evangélistákat. Persze jogta-
lanul. (Lásd fentebb Augustin. De consensu ev.-ban!) 5 Mózes 
öt könyvére I. Kor. 14, l9-ben : 5 szót szólni értelemmel stb., 
10 a decalogra a 144. zs. 9. tízhúrú hegedűjében; 12 az 
apostolokra Mt. 10, 2"ben; 50 a pünkösdre Csel. 2, 1-ben. 
Ez utóbbi helyen már a szó egyenesen az ünnep neve, min-
den számbeli jelentés nőikül. A többiben általában kőpleges 
megfejtés váltakozik reálissal. 

Ε kis mű, a mint végigtekintettük, anyagában, tárgyában 
sokszor érintkezik Hadrian munkájával, de más szellemben 
és methodusban van tartva. Ezért értékben, sikerben még 
az előbbi mögött is messze marad. 

Tíz kategóriája, mely szerint a biblia fogalmait csopor-
tosította, meglehetősen szegény ős egyoldalú s a biblia gaz-
dag világát távolról sem meríti ki — és mégis soknak és 

') Ján. 13, ,-ben ugyan μ υ α β ^ van, de, egyebütt felmenetelről van szó, 
pl. Ján. 20, 17. Luk. 24, 51. Csel. 1, , ,-ben stb. 
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fárasztónak találja az ember felsorolásait és példáit, a kellő 
módszer híján. A dolog t. i. úgy van, hogy itt bizonyos elvont 
rendszer lexikonszerű részletezéssel párosul a kivitelben, 
csakhogy elméletileg biztos eligazodásra képesítő elveket nem 
nyújt, gyakorlatilag pedig hiányzik a teljesség. A szerzőnek 
meg kellett volna elégedni azoknak a (tropusokra ós figu-
rákra vonatkozó) stilisztikai szabályoknak rövid előadásával 
és a bibliára való alkalmazásával,') melyeket az antik rheto-
rika teljesen tisztázott, melyek nyomán, kellő illustrálás 
után, az olvasókra kellett volna bíznia az előforduló alle-
góriák, képek stb., kivánt felismerését és megoldását, mint 
a hogy ma is teszi a tudomány. Csakhogy ez esetben szük-
séges előfeltétel, hogy úgy a szerzőnek, mint az olvasóknak 
józan felfogása legyen a bibliai képes beszéd természetéről, 
minden képzelmi csapongás nélkül. Ez azonban akkor mind-
két félnél hiányzott. A nyugoti egyházban u. i. teljesen az 
allegorikus Írásmagyarázat uralkodott, igy hát nem csudál-
kozhatunk, ha e józanabb és egyszerűbb útra nem lépett a 
szerző. De még igy is találhatott volna egy megfelelőbbet a 
követett methodusnál, t. i. a lexikonszerűt, melyen azt a 
teljességet is, melynek szükségességét érezte, mint a meg-
kezdett, de abbahagyott kísérletből láttuk, elérhette, vagy 
legalább megközelíthette volna, terhelés nélkül. Igaz, hogy 
az alexandriai exegesis mellett ennek sem lett volna sok 
haszna. 

Instructionum libri duo. 

Ε munka eredetét s célját a Saloniushoz intézett Prae-
fatio magyarázza. Ε fia, ki alig 10 éves korában jutott a 
pusztába, a szentek seregébe s azok közt nevelkedett Hono-
ratus atya, Hilarius, akkor szigeti újoncz, később püspök, 
majd Salvianus és Vincentius szent és tudós férfiak vezetése 
mellett, — tőle, atyjától is többször kérte a biblia nehezebb 
helyeinek megfejtésót. Ezért hát összegyűjtötte emlékezet-
ből, nem a saját kitalálásából, hanem nála kiválóbb tudósok 
tanításából egy „sereg bibliai quaestionak egyszerű, világos 
megfejtésót, az Ó. T. és U. T. legtöbb könyvéből, hogy fia 
tudásvágyát kielégítse és honorálja. Ez a munka egészen 
hasonló természetű és irányú Augustinus már ismert Quae-
stioihoz. 

') Ilyen pl. Beda De tropis Sacrae Scripturae c. kis műve. (Antiqui 
Rhetores Latini, v. Rhetores Pithoei, Paris, 153J.) 
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Ε művében nem a Formulákban követett methodust . 
használja Eucherius, hanem könyvek szerint szemelgeti ki 
és tárgyalja kérdések és feleletek alakjában a nehezebb 
quaestiokat. Lássunk ezek közül néhány jellemzőt. 

Az elsőben a trinitas szentírási bizonyítékait keresvén, 
a Gen. l , j . 2 - ő t is ilyennek tekinti s egészen Augustinust 
követve magyarázza, hogy in principio, azaz a Fiúban, a Fiú 
által teremté Isten a mennyet és földet. Neki mondja Isten 
a Gen. 1, 2ß-ot is. A vizek felett pedig Isten lelke lebegett, 
— íme, itt van előtted a trinitas. 

Helyes azonban Gen. 2, 2S szójátékának, mely a régi 
latin fordításban elveszett, a zsidóból (is — issa) való meg-
értetése, melyet az új fordítással is illusztrál: haec vocabitur 
virago, quia ex viro sumpta est. 

A De Levitico egyik quaestiója ez: Mit kell megtartani 
az 0. T.-ból és mit nem? És egészen helyesen felel meg rá : 
Meg kell tartani az élet és erkölcsök javítására való paran-
csolatokat s el kell hagyni a cerimonialis és rituális dolgokat, 
melyek akkor még jövendő dolgoknak voltak árnyképei. 

A Királyok könyvével kapcsolatban arra a kérdésre, 
hogyan hívhatta elő Sámuel árnyát a Pythonissa, (1. Sám. 
28, 14.) azt feleli, hogy vagy hamis árnyat mutatott akkor 
a szemlélőknek az ördög, vagy ha igaz volt, csak az Úr 
engedelmével tehette, ki bizonyos rejtett okok miatt, vagy 
próba kedvéért megengedhette ezt neki, mikor még a Megváltót 
is a templom párkányára állíthatta ós Jóbot is megkísérthette 
az Isten engedelmóből. 

íme dogmatikai szempontból való vizsgálata és igazolása 
oly dolognak, a melyet csak irodalmi szempontból lehet 
megérteni. 

Teljesen rosszul érti és magyarázza az És. 61, l0-ben 
levő gondolatismétlést: Sicut sponso imposuit mihi mitram 
et sicut sponsam ornavit ine ornamento. Hogy lehet — kérdi — 
ugyanaz vőlegény és menyasszony? És megfelel rá Tyconius 
módszere szerint, a próféta helyett a Krisztusra ós az egy-
házra vonatkoztatván a két mondatot: A fejről a testre 
megy át. A fej u. i. Krisztus, a test az egyház, de mégis 
mindkettő a Krisztusban van. Megjegyzendő e szabály: a 
prófétáknál gyakran tér a fejről a testre, vagy a testről a 
lejre a beszéd rendje. 

A Zsoltárok könyvéből a 16, i . e pontjában: Non 
congregabo conventicula eorum de sanguinibus —, de san-
guinibus helyett latinosabb volna szerinte: de sanguine. Hogy 
mégis pluralisba tette a fordító, a görög szövegből fejti meg, 
hol (Í£) αιμάτων van. Sajnos, hogy az eredetire nem ment 
vissza; ott látná, hogy az egész mondatnak más értelme 
van, mint a mit itt a LXX után a Vulg. fordít, t. i. ez: nem 
viszem fel az ő véres italáldozataikat. 
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A 19. zs. 3.-ban: dies diel eructat verbum azt teszi, 
hogy az apostolok a hívőknek hirdetik a Megváltót. Et nox 
nocti indicat scientiam, inikor Júdás a zsidóknak gonosz 
tanítást ad. 

Hasonló a 40. zs. 8 ο mondatának: in capite libri 
scriptum est de me —, mint messiásinak tartott helynek a 
Gen. 1, j-re, vagy Ján. 1, j-re vonatkoztatása. 

Az Énekek-éneke 1, 5. e mondását: fusca sum et spe-
ciosa —, egészen Tyconius 2-dik regulájának megfelelőleg 
az egyházra vonatkoztatja, mely inegrostáltatása előtt két 
részből áll: a bűnösökben fusca, a szentekben speciosa. Így 
nevezhető mindkettőnek, miként Jeruzsálem is majd szentnek, 
majd bűnösnek mondatik. 

Belássunk az újtestainentumi quaestiok közül is néhányat. 
így mindjárt a Máté evangeliuma megkezdésekor azt 

az érdekes (már ismert) kérdést veti fel, miért jelöltetnek 
az evangélisták az Ezék. 1,5 négy állatjával. Azért nyer, 
mondja, Máté emberi formát, mert J. Kr.-nak emberi szár-
mazásával (Dávid Ha, Ábr. fia) kezdődik (1,,.); Márk oroszlán 
symbolumot, mert, mint oroszlán, hatalmas szózattal kezdi 
(1,3 .); Lukács borjút, mert az áldozópapsággal ós áldozatokkal 
foglalkozik (1,5. sköv.); János sast, mivel lélekben az égi-
ekhez szárnyalva, magasan kezdi: Kezdetben vala az Ige. 
(1, j.) Ε magyarázatot, melynek művészettörténelmi jelentősége 
van, v. ö. Augustinus kiegészítéseivel a De Consensu Ev.-ban. 

Hogyan értendő az, bogy J. Kr. Dávid fiának mondatik 
(Mt. l ,i ·), holott ő nem a Dávid törzséből eredott Józseftől 
származott ? 

A zsidók akkor a törvény szerint vórrokonságukból a 
legközelebbi nőket vették feleségül1) s nem kétlendő, hogy 
e ratio szerint Mária is ugyanazon törzsből származott, mint 
József t. i. Dávidéból.2) A szentírás azonban nem a nők, 
hanem a férfiak sorozatát állítja össze a genealógiában. 
Máriának azonban rokona volt Erzsébet, (Luk. 1. S6.) ki Áron 
leányának mondatik. (Luk. 1, 5.) Így hát világos, bogy Krisz-
tusban egyesűit testileg a királyi és papi származás. 

Ura anyjának érkeztére hogyan repeshetett a még 
érzóknólküli János anyja méhében? (Luk. 1, 4l.) 

Némelyek szerint anyjának érzókletére, vagy öröme 
folytán történt, vagy ha inkább Jánosiba viendő vissza, akkor 
isteni csoda, miként a Num. 22,28-ban foglalt eset. 

') Ez így nem igaz, sőt a törvény célzata épen a legközelebbi vérro-
konok közt való házasság gátlása. Lev. 18, β s köv. — De, úgylátszik, meg-
engedtetett az unokatestvérek, a nagybátya és unokahúg közt, az anyai nagy-
bátya vagy unokaöcs özvegyével, az elhunyt asszony nővérével s az elhunyt 
férj fivérével való házasság. (L. Riehm Ehe c. cikkét). 

J) Ezt semmivel sem bizonyítja s nem is bizonyítható. 



Magnus Aurel ius Cassiodorius Senator isagogikai gyűjteménye. 2 2 7 

Hogyan értendő Ján. 2, 20-ban a zsidóknak az az állítása, 
hogy 46 esztendő telt el a templom építősében ? 

Salamon csak 7 évig építtette a templomot. (1. Kir. 6, 38.) 
A 46 év tehát nem erre, hanem ennek a fogság után való 
restauratiójára kellett, vélekedik Eucherius, és pedig azért, 
mert a körüllakó népek ellenséges támadásaikkal folyton 
akadályozták a munkát. Eucherius tehát nem tudja, hogy 
itt a Herodes-féle templomról van szó,' — hiszen ez volt 
Jézus idejében —, mely Kr. e. 19-ben kezdott épülni s Jézus 
idejében bár használták már, nem volt még teljesen befejezve 
s csak Nagy Heródes dédunokája II. Heródes Agrippa fejezte 
be és szentelte föl Kr. u. 64-ben. A 46 óv tehát Kr. e. 19-től 
Kr. u. 28-ig, vagyis ab u. c. 735—781. 

A Luk. 10,3 . s köv. (az irg. samaritánus) magyaráza-
tában Augustinusóhoz hasonló ailegorizálást találunk: Jeru-
zsálem = visio pacis, (valósággal = Béke-lak.) Jericho pedig 
saeculum. (E név jelentése ismeretlen,) Az az ember, ki Jeruzsá-
lemből Jerichóba ment le, Ádám, ki az Úr színétől e világba 
vettetett s rablókra bukkant, azaz az ördögre, ki őt kifosztott a 
és megsebezte, azaz halhatatlanságának öltözetét elvette és 
halálos bűnökkel halmozta el. A pap és a levita Mózes és 
Áron, kik Ádám sebeit, azaz a pogány bűnöket nem gyó-
gyították meg. A samaritánus Jézus, ki sebeit megkúrálta, 
azaz a mi sebeinket meggyógyította, bort ós olajat, azaz 
vérének ós chrismájának sacramentumát töltvén beléjük, ős 
a megszállóhelyre, azaz az egyházba vezette, hol a vendég-
lősök a püspökök, kiknek jutalmat fog adni megjövetelekor. 

Hasonló felfogással dolgozza fel a tékozló fiú történetét: 
a két fiú Ádám és Krisztus stb. 

Az 1. Kor. 11, 2 i . értelméhez megjegyzi, hogy a korin-
thusiaknál egykor az a rossz szokás harapózott el, hogy az 
egyházat lakomákkal dehonestálták, melyekon az úrvacsora 
előtt ettek-ittak s a gazdagok részegen járultak az eucha-
ristiához, míg a szegények éheztek. Ez a szokás még pogány 
maradvány volt. 

Erre csak azt jegyezhetjük meg, hogy ez az ismeret-
lenként leírt lakoma az agape volt, mely hogy megelőzte 
volna az eucharistiát, a szövegből nem derül ki, sőt a 33. v. 
inkább arra enged következtetni, hogy követte s az úrvacsora 
ünnepélyes vételéhez kellene egymást bevárni. Egyébként a 
másik felfogás is megvan ma is. 

Az apostolok eloszlására vonatkozó egyházi hagyományt 
Eucherius így közli: Bertalan Indiába, Tamás a parthusok-
hoz, Máté Aethiopiába, András a scythákhoz, János Ázsiába, 
(t. i. a prov.) Péter Kappadociába, Galatiába, Bithyniába, 
Pontusba és a határos provinciákba ment, a zsidóknak pré-
dikálva, míg végre Kómába ment, hogy híressé tegye (Romám 
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inlustraturus accessit.) Pál Jeruzsálemtől Illyricumig annyi 
népet meghódított. — Jellemző a nyugoti püspökre, hogy 
míg Pál római útját nem említi, addig Péter Rómára dicső-
séget árasztó szerepéről már tud ós burkoltan szól is. 

Arra a kérdésre, miórt keresztelto meg Pál a 12 jános-
tanítványt, (Csel. 19.) ezt feleli: azért, mert nem a Szent-
háromság nevében (in nomine trinitatis) kereszteltettek volt 
meg. János keresztsége, jóllehet arra történt, a ki eljövendő 
volt, mégis sajátlag Jánosénak neveztetett. — Ezért az eret-
nekek közül jövőket sem kereszteljük meg, mondja, ha 
bizonyos az, hogy a Szentháromság nevében megkeresztel-
tettek, csak kózrátételt alkalmazunk az igaz hitre tértekre, 
hogy ezáltal kapják a Szentlélek kitöltetését. 

Ez utóbbi értesítés igen érdekes az akkori egyházi 
szokásra nézve. A jánostanítványokra nézve azonban nem 
veszi észre Eucherius, hogy azok nem a Jézus nevére voltak 
megkeresztelve, mert hiszen csak Pál kereszteli meg őket 
erre, (19, 5.) nem pedig a trinitasra, még kevósbbé a trinitas 
nevében. 

De ne folytassuk tovább. Az eddigiekből is világos már, 
hogy Eucherius exegesise e könyvben is teljesen megfelel 
az első Praefatioban előrebocsátott elveknek, valamint a 
Tyconiusnái s Augustinusnál látott kivitelnek. Ugyanaz a 
szellem és ugyanaz a módszer van itt is, úgyhogy mivel a 
kor ós a hely is megengedi, nem hallgathatom el azt a föl-
tevést, hogy az említett két író valószínűleg hatással volt e 
könyvre, mit sok pontnak frappans egyezése kétségtelenné 
tesz. Egyébként, úgy látszik, bizonyos allegorizálások az 
egyházban annyira átmentek a köztudatba, hogy közkincscsó 
(— ha ugyan e szót megérdemlik —) váltak, különösen az 
egy irányzat, pl. az alexandriai iskola körén belül. Ezért 
bukkanunk hol ennél, hol annál az irónál reájuk, még újab-
baknál, sőt legújabbaknál is. 

Többnyire dogmatikus szellem és érdek irányítja ezt 
az exegesist. Meglepő ós bántó érzéketlenséget találtunk β 
kis műben is a biblia naiv, költői, csodás dolgai iránt. Az 
ember érzi, hogy ezeknek a magyarázóknak más szellemök 
van, mint a magyarázandó Íróknak, objectivitásuk ós irodal-
mi, kritikai érzékük pedig kevés, tehát hiányzik e művelet-
hez az alapfeltétel, hogyan érthetnék meg hát őket, főként 
az ó-testainentumiakat ? A történelmi tévedések is gyakoriak. 
Ez a kor, bár közel volt hozzá, nem ismerte sem Izráeí, sem 
az apostoli kor történetét. Ez teszi érthetővé, hogy az exe-
gesisben oly könnyen elvesztették a talajt maguk alatt. 

Az Instructiok I. könyvének a szerkezete is zavaros egy 
helyen, t. i. az evangéliumok tárgyalásánál. Miután u. i. az 
evangéliumokból kánoni sorrendben bemutatott több-kevesebb 
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quaestiot, János után minden cím, vagy jelzés nélkül ismét 
Mátéból közöl egyet, (2, 12.) aztán Márkból Incipit de 
evangelio Marci címen kettőt, aztán megint Mátéból cím 
nélkül többet, végül Lukácsból Incipit secundum Lucám 
címen szintén néhányat. Jánosból nem ad újból. — Minthogy 
ezek a quaestiok mindkét sorozatban hasonló természetűek, 
de soha sem azonosak, nem tekinthetők ugyanazon részek 
különböző kiadásainak, az sem képzelhető, hogy akár a 
szerző hagyta volna őket ily pongyolán egymás mellett, 
akár később bontották volna szót az egységes rendet ily 
párhuzamosra. A codexek összehasonlítása úgy a Formulák-
ban, mint itt, az anyag folytonos gyarapodását tünteti fel. Mint-
hogy ugyanis e kis művek a középkori theologiai oktatás-
ban vezórfonalakul szolgáltak, a később ekként gyűlt hasonló-
természetű anyagot is hozzáírták aztán a leíró barátok a 
maguk ízlése szerint. Ez az oka, hogy — mint Wotke kimu-
tatja (Praef. 11. lapján) — a codex Parisinusban 141 quae-
stioval több van, mint a codex Sesso'rianusban. — Innen ért-
hető meg a kérdéses fejezetek előállása is. 

A kánoni sorrend is, melyben az egyes könyvekből 
quaestioit veszi, (— a nélkül, hogy mindegyekből igyekeznék 
valamit venni —) egészen elüt, főként az Ó. T.-ban, az előt-
tünk ismert typusoktól s így egészen sajátlagosnak kell 
tartanunk.1) 

Az ó-testamentumi apokrifusokat is idézi. 
Az Instractiones II. könyve az eddigi katechizáló mód-

szer megváltoztatásával tulajdonképen egy kis bibliai lexi-
kont képez, mely 15 cím alatt nyelvi és tárgyi magyarázatát 
adja a leggyakrabban előforduló tulajdonfőneveknek ós 
fogalmaknak, per species suas dividens ac titulis suis subdens. 
Csakhogy rendszerét nem viszi következetesen keresztül. 
Pl. De nominibus Hebraicis cím alatt előbb héber-aram, 
aztán görög-latin tulajdon főneveket ad. íme válogatás nélkül 
néhány: Adonai = dominus, Ádám = homo sive terrigena. 
Éva = vita sive calamitas. (Ez utóbbi értelmezős hamis!) 
Csodálkozik, hogy e névnek a hébereknél ily különböző 
magyarázata van, melyet vagy abból lehet levezetni, hogy 
Éva egyfelől szőlőse által életet szerzett az embernek, más-
felöl a tilalom áthágása által szerencsétlenséget; vagy abból, 
hogy az asszony némelyekre nézve élet, másokra nézve 
szerencsétlenség. — Mózes = adsumptio vei liniens = 

') A sorrend ez: Mózes 5 könyve után Jób, Kir. (Sám. és,Kir. együtt), 
a próféták, (e cím alatt cäak Mik. 1,3-mat magyarázza,) aztán Ézsaiás, Ezé-
kiel külön, majd a Paralipomena, Zsoltárok, (ebből ad legtöbbet,) Proverbia, 
Ecclesiastes, Enekek-éneke — Máté, Márk, Lukács, János, aztán az előbb 
tárgyalt pótlék Mátéból, Márkból, Lukácsból, majd Rom., I. II. Kor., Ef., 
I. Thess., Kol., Tim. I. II., Hebr., Csel., Jak., Ján. 1, Apok. 
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elfogadás, vagy bekenő. (— Az előbbi értelmezés nyilván-
valólag a királylánytól való adoptioján, (Ex 2, l0.) az utóbbi 
pedig a másah (kfhúz) igének a másach-hal ( = ken) való 
összetévesztésón alapszik.) Aaron = mons fortitudinis. 
(— Nyilvánvalólag tehát a hegy = és erő = P's összetételét 
látja az Aharonban, mely azonban teljesen alaptalan.) Hasonló 
a Pharao név megfejtése = denudans eum sive dissipator 
eius, valósággal pedig — nagy ház, (v. ö. a török fényes 
portával.) Azt azonban helyesen emeli ki, hogy e név, miként 
az Augustus, a méltóságot jelöli, tehát nem személynév. 
A Vörös-tengerbe veszett faraót Cenchresnek mondja. 
(— Valósággal pedig Mineptah, II. Rarnses fia volt.) 

A felhozott görög nevek közül Petrust (kőszikla) 
agnoscensnek, Philippust ( = lókedvelő) os lampadarum-nak 
értelmezi, a mit csak fogyatékos görög nyelvi tudás mellett 
tehet. — Érthetetlenebb, hogy a latin Paulust mi alapon 
értelmezi mirabilis-nek, Pontiust declinans consilium-nak, 
Pilátust os malleatoris-nak, Romani-t sublimes vei tonantes-
nek, holott Rómát a görög §ώμη-nak véve, virtusszal fordítja, 
a mihez persze megint sok szó férne. 

Ε magyarázatokat, a hol a szó jelentósével nem volt is 
tisztában, azért fogadta el, mert igy e nevek megfelelnek a 
tényeknek. Ε harmonizálás irányítja tehát az etymológiát. 
Hogy a gondolat teljes legyen, még hozzáteszi : nem csoda, 
hogy azok a jövendőt hirdethették, kiknek még a neve is 
jövendölést jelent. 

De variis vocabulis cimű fejezetében helyesen értelmezi 
alloluiát = laudate dominum, ia ugyanis Isten ; osannát, 
teljesebben : osiannat = osia salvifica és anna kérő szócska, 
együtt — salvum fac. — De már a Rhámá alapjelentóse 
foglyul ejti, mikor, bár felemlíti, hogy van ily nevű város 
is, mégis excelsa-nak fordítja a Máté 2, 18-ban. 

Az expositio diversarum reram-ban szintén sok isme-
retlen fogalomnak adja magyarázatát. Kár, hogy minden 
rendszer nélkül. Pl. a mandragóra a Gen.-ben egy a sárga-
dinnyéhez hasonló alakú ós szagú gyümölcs szerinte. Való-
sággal pedig nadragulya. A byssus vastagabb ós erősebb 
faj ta selyemszövet. Valósággal finom gyolcs, vagy gyapot. 
Nablum citerához hasonló, deltaalakú húros hangszer; 
alabastrum egy drága márványfaj stb. Aztán egybeveti a 
bárkára, tabernaculumra és templomra tartozó szavakat a 
régi latin fordítás és az új (a Hieronymuse) szerint, hogy 
kimutassa, mennyivel homályosabbak, mert görögösebbek az 
előbbiben ugyanazon fogalmak nevei, mint az utóbbiban. 
Okára azonban nem terjeszkedik ki, sem a két fordítás 
jellemzésere. De véleménye már az utóbbinak kedvez. 

A De gentibus c. rövid fejezet súlyos dolgokat feszeget: 
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népek s városok eredetét. Osztályozza is őket Jáfet, Cham 
és Sem szerint, a Gen. 10. alapján. Gomort vagyis Gomert 
a galata népnek tartja, melynek nevéről ezt a sajátságos 
magyarázatot ad j a : id est Galli, qui a candoro corporis pri-
mum Galatae appellati sunt. Talán a γάλα szóval kombinált 
népetymologia van itt. Kautzsch és Bommel ]) a gomert 
vagy gamirt a kimmeri (thrák) néppel tar t ja azonosíthatónak. 
— Magogot helyesen tartja Eucherius scytha2) népnek, (— már 
Josephus ennek tartotta —) nem pedig gótnak, mint Gógot 
ős Magógot némelyek vélték, tudomása szerint. Tubal alatt 
azonban nem a spanyol hiberusok, mint ő véli, hanem a 
Feketetenger déli partján élt Tibarenusok keresendők. A 
genealógia további tagjai közöl Thiras = Thraces. (Josephus 
szerint is, ma azonban a pelasg eredetű tyrseneknek tartják.) 
Thogorma = Phryges, (Josephus és Hieronymus szerint is, 
ma inkább Armeniára gondolnak.) Madai = Medi, (helyesebben 
Media), Javan = Jon. általában görög. Cetthii, Citii (tulaj-
donkép Chittim) = Cyprii (és természetesen a körüle eső 
szigetek lakói is), Dodanim = Rhodii. (Kautzsch is Rodanim-ot 
olvas, a héberben nagy lehetőséggel, ugyancsak Rhodus 
sziget lakóira gondolva.) Hae omnes gentes de Japliet St irpe  
(vagyis az árja népcsaládból) descendunt, mondja Eucherius. 

Tovább haladva a Gen. 10. táblázatán, melyet sem az 
eddigiekben, sem a következőkben nem merít ki, a chámita 
népeket veszi elő. Chus = Aethiopia, (Hőmmel szerint (i. m. 
16.1.) eredetileg Közép-Arábia;) Mesraim (=Mizraim) Aegyptus. 
Chasloim ( = Casluhim), qui postea Philistini nunc Palaestini, 
idem tarnen et Allophyli, idem et alienigenae appellati sunt.  
Helyes meghatározás, amennyiben a flliszteusok Caslochból 
vagyis Kasiotisból (a Nildelta és Philistaea közt eső tenger-
partról, hová talán Kaphtorbó! = Krétából költöztek volt) 
vonultak följebb Palesztinába, mely tőlük kapta e nevét. 
(Peléset = bevándorlás, bevándorló hely, pelistim = beván-
dorlottak). Chami eredetük azonban valószínűtlen, de ugyan-
csak a másik két nyelvcsaládból való származásuk is vitás még.3) 

Saba = Arabia. (Ez esetben a Boldog-Arabiában volt 
Sebára ( s ?f ) kell gondolni, de azonosítják az aethiopiai 
Szobával («??) is.) Sémita teríiiet mindkettő. Evila (=Havila 

') Kautzsch a Riehm-féle Handwörterbuch-ban, Hőmmel a Grundriss  
der Geographie und Geschichte des alten Orients I. München, 1904. c. m. 211.1. 

') A scytha népek az általános és hazai közfelfogás szerint uralaltái, 
vagyis velünk rokon népek voltak. Ekkor persze itt nincs helyük. Más felfogás 
nyilvánul meg azonban Hőmmel, i. m. 210. s köv. lapjain, mely szerint 
erani nomád népek voltak. Ha ez igaz, akkor itt nagyon is helyükön vannak 
a rokon kimmeriek után. 

3) Baur G. cikkeit lásd Riehmnél és Hőmmel i. m. I. 28. 1. Ez utóbbi 
helyen inkább Kis-Ázsia alarodi őslakosságához számíttatnak, mely sem nem 
sémi, sem nem indogermán. 
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= Gaetuli. Ez északnyugoti afrikai terület helyett ma inkább 
Boldog-Arabiában keresik. Labain ( = Lehabiin v. Lubim) 
= Libyes. De már erősen téves, különösen nyugoti írótól 
Tarsisnak (a bisp. Tartessus zsidó neve) Carchedonnal, vagyis 
Carthagoval való azonosítása s mégis a chamiták közé soro-
lása, holott a Gen. 10-ben a jafetiták közt van. Természetesen 
az alternative felemlített cilíciai Tarsushoz sincs köze. 

Aztán egy kis kitéréssel Afrikát Ábrahámnak Keturától 
származott unokájától, (Gen. 25, 4.) Afertól származtatja. 
Nyilvánvaló azonban, hogy Ephernek, Midian fiának, kitől az 
arabok egy törzse ered, Aferrel való azonosítása nem bizonyít-
ható. Ép ily kevéssé a saracenoknak Sárától való eredete 
és nevezete, ellenben a liagarénusokat tényleg Hágár 
ivadékai társaságában látjuk (Gen. 25, 12-15-öt v. ö. 
1. Kron. 5, 10. 19-cel és 83. zs. 7-tel) s tudjuk az 
izmáelítáknak Izmáéitól (Gen. 25.) és a nabatheusoknak 
Nabathtól, ( = Nebajoth, Gen. 25.) Izmáéi fiától, a kananeu-
soknak Kanaantól, Cham fiától való bibliai genealógiáját. 
(Gen. 10, 6.) Ez utóbbival ismét visszatért a Gen. 10. meg-
szakított sorozatához. Hi de origine Cham veniunt, mondja 
a végén, jóllehet épen az utóbb említett népek is sémi népek1) 

A sémiták közül megemlíti a Sem fiától Assurtol eredő 
asszírokat, kik Ninivót alapították és nevezték Ninus kirá-
lyukról, mely város eredetét a Gen. 10, n . Nimródra vitte 
vissza. Megemlíti csupán, hogy a syreket némelyek Assurim-
ról, Ábr. és Ketura ivadékáról (Gen. 25, 3.) nevezetteknek 
tart ják. Ez azonban, az összefüggés szerint, (Gen. 25, 3.) arab 
törzsnek látszik. — Megemlíti még Úzt, mely Aram fiáról, 
Sem unokájáról, (tehát nem proneposáról,) neveztetik, (Gen.  
10,23.) melyről helyesen jegyzi meg: quae et Auxitidis regio  
(— Ausitis) circa Coelesyriam; az elamitákat, kikről a 
Gen. 10,22. alapján megmondja, hogy Sem fiától, Elámtól 
erednek, de azt is, hogy perzsák, a mivel nyomban akarat-
lanul ki is rekesztette őket a sémiták közül.-) Végül követ-
keznek a Sem ivadéka, Heber után nevezett héberek, aztán 
a chasdeusok, vagy chaldeusok, kiket Ábrahám testvérének 
Nachornak Caseh nevű fiától származtat, mely adatnak bib-
liai alapja nincs (— a genealógiákban u. n. ifj. Nachor fiairól 
nincs tudósítás —) s valamely más forrásból ered. 

Ezzel végződik ez a kis katalógus, mely hiányai mellett 

*) Általában a Gen. 10. u. n. chamita nyelvcsaládját, melybe ott túl-
nyomólag arab és más sémi törzsek soroztattak, mint az árja és sémi nép-
családdal egyenlő osztályt, az ethnologia már feladta. Lásd Hőmmel i. m. 
16. és köv. 1. 

2) A dolog tulajdonkép úgy áll a mai tudomány szerint, hogy Elám 
őslakossága sémi volt, da ezt korán, Kr. e. 2300 táján kiszorította egy más 
nép, melyet Hőmmel (i. m. 33. 1.) az alarodiak közé számít, mely a délikau-
kázusiakkal volt rokon. 
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is nagyon érdekes és becses a tudomány szempontjából, 
mert az ethnologia akkori állásáról tájékoztat bennünket. 

De locis és De üuminihus vei aqais c. alatt földrajzi 
dolgokat magyaráz. Jeruzsálemről, Jebus városáról, melyet 
Melkicedek Salemjének tart, megjegyzi, hogy most Aelius 
Hadrianusról Aelianak neveztetik. Hogy a bárkának némi 
ismertetőjelei az Ararát hegyen még az ő idejében is meg-
voltak, korának mondás hangulata mellett érthető. Ugyan-
csak az is, hogy a Nilust és Gangest a paradicsom két my-
thikus folyójának: a Gihonnak (Geon) és Phisonnak tartja. 
Sok helyes meghatározása mellett vannak hamisak, mint pl. 
hogy Riblath (nála Reblatha) egy a későbbi Antiochiával, 
vagy hogy a Jordan ( = rohanó) azért neveztetik Jordánnak, 
mert benne két forrás, u.m. Jor és Dan egyesül. (Népetymologia.) 

A zsidó hónapokat egészen helyesen sorolja fel De men-
sibus c. fejezetében, csak az 5-iket (Ab) nem említi, valamint 
a minden 4-ik évben felvett pótlékhónapot (Adar batraah) 
sem. Helyesen jegyzi meg — a Sivan kivételével — a Jar 
( = Ijjár) Tammúz, Tisri és Maresvan ( = Marchesvan) hóna-
poknál, hogy a kánonban nem találhatók meg, épen ezért 
külön csoportban sorolja fel őket. 

A zsidó ünnepekről szóló szabatos magyarázatában 
(.De solemnitatibus) csupán a pascha értelmének megfejté-
sében hibázott, mikor az ur Egyiptomon való átmenetelével 
szemben előnyt ad a nép átmeneteiéről (Egyiptomból az 
ígéret földére) szóló értelmezésnek. 

De idolis c. fejezetében a bibliában előforduló bálvány-
istenek neveit próbálja értelmezni. Belphegor bizonyára Baal 
Peor akar lenni, mit mutat a hozzáadott magyarázat, mely 
szerint moabita bálvány, melyet simulacrum ignominiae-vel 
interpretál s Priapusszal vet össze. Megemlíti alább Beel-
zebubot is, melyet a Baal első értelmének felhasználásával 
vir muscarum-nak fordít e helyett: légyűző Baal, az ekroniták 
istene. ( = Ζεις Άηόμνιος.) Beel ( = Baal, görögül Βήλ, Βήλος,) 
quod interpretatur vetustas, idolum est Babyllonium; 
egyszersmind Ninus asszír király atyja. Adramelech az 
asszírok bálványistene, kit a samaritánusok is tiszteltek. 
(Tulajdonkép = Adar király, röviden Adar, ki azonos a 
Kewan v. Chíjjun ( = Saturnus) istenséggel.) A sidoniak 
Astarteját, nem tudni, micsoda forrás után factura superflua 
jelentéssel fordítja latinra, holott a Baalnak megfelelő nagy 
sémita istennő Astoreth neve egyesülést, közösülést jeleni, 
mig Aserah neve = szerencséthozó, más magyarázat szerint 
= összekötő. Diabolus szerinte deorsum íluens = alá v. 
alant folyó, holott tudja, hogy a görögben criminatort jelent. 
Satana (heb. Szátán) értelmét helyesen állapítja meg aclver-
sariusban, de már transgressor csak átvitten. 

Theol. Szaklap VII. évf. 1 6 
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Néhány ruhanem, főként a zsidó főpap ruháinak {De 
vestibus) és néhány madár ós rovar, (De avibus vei vola-
iilibus) állat és csúszómászó (De bestiis vei repentibus) 
rövid és színtelen leírása után a nevezetesebb súlyok és 
pénznemek (De ponderibus), valamint a különféle bibliai 
mértékek (De mensuris) rövid ismertetésével befejeződik e 
lexikon reális része. Az utolsó fejezet (De Graecis nominibus) 
már nem csak a bibliában, hanem az egyházi nyelvhaszná-
latban meghonosodott görög szavak jelentéseit akarja feltün-
tetni. Természetesen nem teljes és nem is mindenben pontos, 
de általában véve jő. Az olyan etymologiai kísérlet, mely a 
.Wg-t, deust a Οεάσασΰαι igéből vezeti le, még nem rontja 
le hitelét, sem a gazophylaciumnak divitiarum custos-szal 
való fordítása.1) Sajátságos képzésű szava a sexsimplicia a 
hexapla fordítására, a sexcupla helyett. Benne nem a πλους 
képzőt, hanem a απλούς melléknevet látja s adja vissza. 

Ez utolsó könyvre csakugyan joggal ráillik, a mit a 
szerző az egészre vonatkozólag mond a zárószavában, hogy 
t. i. mintegy seminariuma a szentírás ismeretének. Ha ilyen 
módszerrel dolgozott volna mindig ő is, más is, nem vadult 
volna úgy el az exegesis. A sok hasznos anyagon kívül 
általában kora reális bibliai ismereteinek mértékét találjuk 
itt hibáival együtt s ez történelmi szempontból teszi érté-
kessé. Ε könyv különben több tekintetben rokon a Formu-
lákkal s miként az, ez is inkább érvényesülne lexikális 
alakban. Eucherius még általában a régi latin fordítást 
használta, de Hieronymusét is tekintetbe vette. Egyszer-
egyszer hivatkozik a zsidó szövegre, a LXX-nak s Aquilanak 
ebből készült görög fordítására is. (Instr. I. De Gen. 5. De 
Exod. 29. Psalm. 5.) Nem szükséges ebből az eredeti nyelvek 
alapos tudására következtetni, de bizonyára teljes nemtudá-
sára sem szabad. 

Latinsága elég tiszta, folyékony, csak egy kicsit érzik 
már raj ta az egyházi-bibliai latinság színezete. Stilusa egy-
szerű, világos, szabatos. 

Végül e hermeneutikai s lexikális természetű könyvekre 
nézve is megállapíthatjuk a fentebbiek alapján, hogy ezek 
csak oly kevéssé tartoznak a mai isagogikai (irodalomtör-
téneti) tudomány körébe, mint az eddigiek. 

Budapest. Marion Lajos. 

') Megjegyzi, hogy e szó „compositum de lingua Persica et Graeca". 
Előbb cellulae parvae-nak értelmezte az Exp. div. rer. c. fejezetben. 




