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Alapos philologiai készültséggel és nem közönséges szak-
értelemmel megírt könyv jelent meg a Franklin társulat kiadá-
sában, melynek szerzője dr. Révay József, a késmárki ev. lyceum 
tanára. A mű tárgya Commodianusnak, a legelső keresztyén latin 
költőnek élete, művei és kora. — A munka bevezetésében azokat 
a szempontokat tárja fel a szerző, amelyek őt a mindez ideig 
eléggé nem ismert költő személyének, életviszonyainak és munkás-
ságának tüzetesebb megállapításában vezették. A második rész 
a kéziratokat ismerteti, amelyek Commodianus műveit tartal-
mazzák. A harmadik azoknak a kiadásoknak alapos ismertetése, 
amelyek a költő Commodiánussal foglalkoztak. A negyedik rész 
tisztán belső adatok alapján annak rationábilis bizonyítása, hogy 
nemcsak az Instructiones, hanem a Carmen apologeticum is 
Commodianus munkája. Az ötödik a költemények tárgyával, 
időrendjével és szerkezeti sajátosságaival foglalkozik. A hatodik 
rész C. korának megállapítása. A hetedik Eutemesus ős Luk-
ianos hatását tárgyalja. A nyolcadik rész C. eschatologiájának 
forrásai: az Apocalypsis, a ker. és zsidók mondák. A kilen-
cedik az Oracula Sybillina hatása és hasonlatossága C. műveivel. 
A tizedik a költő életviszonyaival foglalkozik. A következő rész 
C. rövid theologiája, a chiliasmus, monarchianismus és docetis-
mus. A tizenkettedik C. forrásainak felsorolása. A tizenharmadik 
stílusának és verselésének ismertetése. Végül a Commodianusra 
vonatkozó rendkívül gazdag irodalom repertóriuma és tüzetes 
mű- és tárgymutató fejezi be az érdekes munkát. 

A mű részletesebb taglalása nem szorítható a rövid ismer-
tetés keretébe, miért is csupán pár szóval összegezem azt a 
tudást, amelyet annak tanulmányozásából szerezni lehet. 

A Krisztus születését követő századokban a római császá-
roknak nem szellemi hatalma, hanem fegyveres ereje képviselte 
a művelt világ egységét, nem a szellem, hanem a fegyverek 
élével uralkodtak. A classicus aranykor régen lejárt, az irodalom 
és költészet hanyatlásnak indult. A régi római cultus harcra kelt 
a fiatal kereszténységgel, s az ütközetből emez került ki győze-
delmesen. Az üstökösként feltűnő keresztyén morál fensége és 
erélye eltemette a classicus kor költészetét fattyú hajtásaival 
együtt. Az irodalom a ker. Egyház kebelében leli fel új otthonát, 
s annak képviselői a kereszténység nagy eposza, az Evangelium 
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körül csoportosulnak. A legtöbb ker. író Afrikából lép az új 
irodalom sorompójába. Commodianus, aki — Cyprianus pár költe-
ményétől eltekintve — a legelső ker. latin költő, szintén onnan 
való. Élete körülményeiről ami biztosat állíthatunk, azt csak 
írásaiból tudjuk. Születési helyét nyelvéből és stílusából követ-
keztetjük, amely „Africanae ferociae rusticitatem sápit." Szerzőnk 
szerint afrikai származásúnak kellett lennie, mert a barbár latin 
nyelv bélyegét viseli magán C. nyelve is. A „nomen Garei" nem 
a syriai Garát jelenti, hanem egyértelmű Commodianusnak a 
„mendicus Christi"-nek latin nevével, amennyiben a görög „gara" 
és latin „commodum" szavak synonim jelentésűek. 

Az időről, amelyben élt, szintén nincs biztos tudásunk. 
Egyesek (Germadius) szerint Sylvester pápa idejében élt. De a 
költemények hangulata nem mutat Sylvester korára. Sokkal 
valószínűbb az a nézet, hogy a 267—270-ig terjedő években írt. 
Erre utal C. maga is az Instr. I. 6-ban. 

Szerzőnk a 280—297 közötti éveket állapítja meg terminu-
soknak, amelyekben C. művei keletkeztek. Meggyőző fejtegetései 
alapján okom nincs, hogy ez újabb nézetet el ne fogadjam. 

Nem különben áll a dolog annak meghatározását illetőleg, 
hogy ki és mi volt C? — Saját vallomása szerint pogány volt, 
majd zsidó proselyta, azután keresztény. Valószínű, hogy valami 
magasabb egyházi hivatalt viselt, talán püspök volt, amint hogy 
a Carmen apologeticum egyik kéziratában annak is van feltüntetve. 
C. költői munkásságának első nagyobb felét az Instructiones, 
másik kisebbik felét a Carmen geologeticum alkotják. Az Instruc-
tiók 80 költeményből állanak és 2 könyvet töltenek be. A 
tartalmi összefüggés folytán 3 részre oszthatók s az első a 
pogányokhoz szól, a második a zsidókat, a harmadik a keresz-
tényeket oktatja. 

Az 1060 versből álló Carmen apologeticum a kereszténység 
hathatós védirata a pogányok és zsidók ellen, mondhatni az 
akkori keresztény vallás rövid erkölcstana. 

A költemények formája a hexameter, melyekben a rhythmus 
sokkal többet ér, mint a metrika. Az achrosticonok és telesti-
chonok kedvéért C. túllép a poetica licantia határán s a költői 
játékok kedvéért elrontja a formát. 

Úgy az Instructiók, mint a Carmen Apologeticum telve 
vannak dogmatikai ritkaságokkal és theologiai tévedésekkel. 
Ilyenek a „crassus" és nem „subtilis chiliasmus, a Patripassia-
nismus, a Monarchianismus. 

Az előadottak röviden a munka vázlata. A széleskörű 
forrástanulmánnyal, és nagy philologiai apparatussal készült 
munka méltán tarthat számot a philologusok élénk érdeklődésére. 

Budapest. Szarneczky Ferencz 
tanár. 




