
A középkori igehirdetés.') 

Összefoglalva azokat az eredményeket, amelyeket az 
igehirdetés fejlődése a középkorig felmutat, megállapíthatjuk, 
hogy elválik egymástól a tételes beszéd és a homilia fogalma. 
A tételes beszéd azonban még nem az igazi synthetikus 
forma, mert nagyrészt a tárgy fogalmának az elemzéséből 
áll; a homilia pedig még nem egységes, mert rendesen a 
versenkint magyarázott textus tar t ja össze ós nem valami 
logikai egység. Az Íráshoz való ragaszkodásuk görcsös, de 
egészen külsőleges; az allegoriai magyarázat az írástól 
inkább eltávolít, mint összekapcsol vele. A rhetorika fel-
használásával csak a görög szónoklat fénykorában találkozunk, 
amikor az a meggyőződés élt a lelkekben, hogy a beszéd az 
egyetlen eszköz a keresztyénségben rejlő isteni igazságok 
teljes és tiszta kifejezésére, viszont a beszédnek egyedüli 
méltó tárgya a keresztyénség. Ε kor előtt ós után tüntetnek 
a szónokok a görög rhetorika ellen, bár mindnyájan hatása 
alatt állanak. Művészi érzék — általában — a bevezetés 
megalkotásában nyilvánul, mig a befejezés rendesen liturgiái 
forma: valamely doxologia. Augustinus azonban már a textus-
ból indul ki és a befejezésre tart ja szónoki leleményét, beszé-
deinek ezt a részét szokta a legnagyobb gonddal elkészíteni. 
— És most vizsgáljuk a fejlődés egyik hatalmas ós nohezen 
áttekinthető korszakát: a középkort. 

* 
* * 

Akik a keresztyénségnek csupán kiváló szellemeit 
ismerik, még nem ismerik a keresztyénségnek a történetét. 
Az ókori keresztyénség átvette az antik világnézetet, ez a 
tétel nem csak azt jelenti, hogy a platonizmus Augustinusban 
sajátos módon ujhodott meg, hanem azt is, hogy a meg-
keresztelt tömeg magával hozta eddigi népies hitét. Keresz-
tyénné lett a világ, de a keresztyénség pogánnyá. Mióta 
Chlodvig megkeresztelkedett, a polgárosodás sine qua non-

') Szerzőnek „A gyülekezeti igehirdetés elmélete" c. művének 1. részéből 
..Az igehirdetés elméletének és gyakorlatának történelmi főirányai" c. fej ze-
téből a 6. §. 
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jának tekintették a keresztyénné léteit. Ez a tömegáttérés 
pedig szükségképen csak névleges lehetet t : uj mázzal vonták 
he a régi pogányságot, egyszerűen átkeresztelték a régi 
szokásokat. Máról holnapra keresztyén animizmus, illetőleg 
sámánizmus alakult ki, csak hogy azok a szellemek, akiknek 
tiszteletére végezték ezeket a gyakorlatokat, keresztyén 
szentek és martyrok nevével neveztettek ezután. A görög 
philosophiába öltöztetett keresztyénség hétköznapi formája 
nem volt más, mint ősi polydaimonista szellemek és hősök 
kultusza, nagyon vékony keresztyén mázzal bevonva. Jézus 
a nép hitében csak a legfőbb varázsoló volt, aki oly hatalmas, 
hogy csak közvetítők utján lehet érintkezni vele; maga a 
vallásgyakorlat jórészt sziklák, fák, szakadékok, keresztutak 
felkereséséből állott, ahol kuruzslás, boszorkányság, bűbá-
josság j á r t a ; a pogány táncok, énekek, ördöngös játékok a 
templomba is behatoltak, mert a köznép csak ebben látott 
kultuszt. A papok teljesen miveletlen emberek, nagyrészt 
írástudatlanok és theologiájuk még a Miatyánk elrecitálásáig 
sein ér, sőt nem egy közülök pogány áldozatokban vesz 
részt. De hát ez természetes is volt A keresztyénség exten-
zivitása a népvándorlás lezajlása után márol-holnapra rend-
kívül megnőtt, ennélfogva intenzivitásában szükségképen 
ugyanannyit vesztett. A népvándorlás széttörte az antik 
kulturát ós zűrzavaros erjedés után letelepítette a maga 
félvad barbárjait. Ezeket a tömegtérités hirtelen megkeresz-
telte : lehetett volna-e más a világ ábrázatja ilyen körül-
mények közöt t? És ez a fólpogány keresztyénség, melyből 
alig volt igazi evangéliumi tartalmú egy darab kovásznyi, 
megkezdette a maga átalakító munkáját ós ezer esztendő 
szakadatlan erjesztő munkája után nemcsak önmagát tartja 
meg, de csodálatos módon megujul: önmagát ujjászüli és 
megteremti újkori kulturánk csodavilágát. Hatalmas erő-
nyilatkozatok voltak a keresztyénségnek eme világtörténeti 
aktusai, melyek egyenest az önfenntartás ösztönével hatottak 
és amelyek egymást egészítették ki, vagy javították meg; 
ez a megigazítás, természetesen, sokszor évtizedekig tartó 
véres harcok árán mehetett végbe. 

a) Az igehirdetés Nagy Károly korában. 

Mindezideig még csak görög és latin prédikációkról 
beszéltünk, mert annak a világnak, amelynek eddig az ige-
hirdetés szólt, ez volt az anyanyelve. De a népvándorlás 
leviharzása és az antik világ összeomlása után az igehirdetés 
olyan emberekhez szól, akik nem értik az antik világnyelvet: 
a latint vagy görögöt. Kölönböző néptörzsek nyelvei ezek, 



A középkori igehirdetés. 2 6 7 

amelyek csak most kezdenek nemzeti nyelvvé válni, az 
állami konszolidolódás folyamán ; tehát még egészen a 
fejlődés kezdetén állanak. Elébb a népköltészetnek kellett a 
nyelvet meggazdagitani, a fogalmakat megállapítani, hogy 
az egyházi szónok megértethesse magát. Ε korban — Nagy 
Károly előtt — gyülekezeti igehirdetésről alig lehet szó. Az 
egyház igehirdetői tevékenysége a téritői beszédekben merül 
ki, amelyeket a lángbu/.galmu szerzetesek missziói utjokon 
sokszor több országon át, félvad tömegeknek tartanak (Bonífa-
cius, Columba). Az ilyen szerzetes lakóhelyek, a kolostorok, 
lassankint szószékekké válnak, melyeket körülözönl a vidék 
népe ós ezáltal alkalmat ad arra, hogy az igehirdetők a 
népnek prédikáljanak. De magában a hivatalos egyház hiva-
talos kultuszában egészen elhallgatott az igehirdetés és az 
analfabéta papok örömmel fogadták egyik másik püspöknek 
határozott rendeletét, amely a prédikálást egyenest eltiltotta. 
Ε korban a vegetáló katholicizmusnak egy gondviselésszerű 
férfiú lesz a szervezője : Nagy Károly. Legelsőbben is saját 
jogara alatt politikailag szervezi az akkori nyugat nagyobb 
felét és ezáltal feleleveníti a Nagy Constantinus birodalmát: 
a keresztyén császárságot, mely a trón és az oltár iker 
oszlopán épül fel ós megveti alapját annak, hogy a dogmati-
kailag már végkép kifejlődött papság-eszme a gyakorlatban 
érvényesüljön a pápaságban, amely intézmény egészen az 
újkorig a világhistoriai történés tengelye lőn. Azután szer-
vezte a papságot mint legfőbb kulturtenyezőt: beállította a 
parokhiákat., nevelt számukra iskoláival méltó betöltőket 
és a papok egész pásztori és kultikus működésót megrend-
szabályozta. Gyakorlati érvényt szerzett annak a tételnek, 
hogy a pap egyszersmind igehirdető is, nemcsak azzal, hogy 
ő maga, mint „devotus sanctae ecclesíae defensor humilisque 
adiutor" rendeletben figyelmezteti a pásztorokat igehirdetői 
tisztökre, hanem azzal is, hogy zsinatok kemény határoza-
tokat hoznak ebben a tárgyi.an, amelyeknek sanctiojáról 
majd gondoskodott maga a császár, vagy az ő nevében a 
hűbérúr. így az arlesi zsinat (813) kimondotta, hogy a pres-
biterek necsak a városokban, hanem a falvakban is prédi-
káljanak ; vagy a rheimsi zsinat: „episcopi sermones et homi-
lias patrum sanctorum prout omnes íntelligere possint, secun-
dum proprietatem línguae praedicare studeant" (Can 15). 
Azonban Nagy Károly nemcsak követelt a papjaitól, hanem 
segített is rajtuk. Tudósaival: Alcuinussal ós Rabanus 
Maurussal revideáítatta a biblia latin fordítását ós magya-
rázatokat íratott hozzá; ezenkivül Paulus Diakonus-sal egy 
homiliáriumot állíttatott össze, mely az evangéliumi mise-
lelectiókat (perikopa) tartalmazta; mindenik lecke után vala-
melyik egyházi atyának: Chrysostomus-, Augustinus-, Nagy 
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Leó-, Nagy Gergelynek egyik másik beszédje következett. Ε 
könyv liturgiái használatát Nagy Károly a frank birodalomban 
kötelezővé tette. Ez volt az első postilla (post illa verba 
legenda). Hová jutot t az igehirdetés, mint prófétai cselekvés ! 
A prédikációt mint a kultusz evangéliumi elemét teljesen 
fölszivta a miseliturgia. 

A Nagy Károly reformjai az antik theologiának rövid 
életű renaissance-a volt az, amely sovány kivonatoknál nem 
vitte többre. De ez is nagy áldás vala. Mutatja az, hogy 
Nagy Károly után még szomorúbb korszak következett. A 
politikai élet újra felfordult: a császárok kis emberek és a 
pápák nagy „impostorok" voltak. A mivelődés halvány 
lángjai csak azokban a cellákban pislogtak még, amelyeknek 
sötét mélyein görnyedő barátok másolgatják a letűnt szép 
kor nagy szellemeinek klasszikusoknak vélt beszédeit azon 
a nyelven, amelyet már maguk sem igen értenek és igy 
lefordítani sem tudnak. A néplélek ősi mélységeiből saját-
ságos, groteszk poézis burjánzik fel, amely iszalagjaival 
átszövi e korszaknak szinte holt pontra jutott igehirdetését. 
Pld. az u. n. Physiologus, a XII. századból származó saját-
ságos állatmese-gyüjtemény, mint igehirdetósi tennék. Ε 
szerint, az oroszlán három dologban példázza az idvezitőt. 
Először is az oroszlán, mikor megszimatolta a vadászt, 
farkával elsepri a homokban lábai nyomát: az Idvezitő is 
igy tett , mikor emberré lett, eltakarván az ördög elől a 
maga szolgai alakjával azt, hogy ő Isten fia. Továbbá: mikor 
az oroszlán alszik, nyitva vannak a szemei; Jézust jelenti 
ez is, mert róla mondja az Énekek-éneke Én elaludtam, de 
a lelkemben vigyázok vala (δ, 2). Végül: Mikor a nőstény 
oroszlán szül, holt fiat hoz a világra, de harmadnap jő a 
him oroszlán és reá lehel a holt kölyökre, mire az megéled. 
Épigy halálra szült Mária, de harmadnapra jött az Atya 
Isten, reá lehelt holt magzatára és az megéledt.1) 

b) A szerzetesrendek igehirdetése. 

A pápaság mellett a másik hatalmas óletnyjlatkozat, 
a mellyel a katholicismus önmagát megtartani igyekezett: a 
szerzetesség. A szerzetesség tulajdonképen nem egyéb, mint 
az igazi katholicismus, mely levonta lényegének gyakorlati 
következményeit. A világtól való elvonulás, az egész földi 
életnek a túlvilág szempontjából való rendszeres megvetése : 
ime, ez volt a szükségszerű következménye annak a dualiz-
musnak, mely a világot az ördög birodalmának tartotta, 

*) Lásd K. Hering: Die Lehre von der Predigt Berlin. 1905. p. 60. 
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Krisztus országát pedig imádkozásban, szemlélődésben, lelki 
gyakorlatokban vélte feltalálni. A szerzetesség is ugyanarra 
az alapgondolatra megy vissza, mint a hierarchia, mert mind-
kettő a világnak a keresztyénség állal való meghódítását 
tűzte ki : a pápaság a világi hatalmat kezelő egyetemes 
monarchia souveraine jogintézményében, a szerzetesség pedig 
az egyén érzéki oldalát megöldökölő valláserkölcsi intéz-
ményben; ós mégis, mily óriási távolság választja el mindkét 
irány gyakorlati kifejlődésének végső pontjait: 111. Incét és 
assisi Ferencet! A katholicismus e kettős irányzatából magya-
rázható az a sok látszólagos ellentét, amely a középkor 
érzelmi és akarati világát teszi bonyolulttá: az a villám-
szerűén felloboanó erély, amely teljes megalázkodásból támad, 
vagy abba oszlik el; az a tobzódó érzékiség; mely vérző 
lábú askétasággal párosul, az a vad kegyetlenség, amely lágy 
sentimentalizmussal van bekeretezve.1) A szerzetesség pro-
grammja megvalósításában hótmértföldes léptekkel haladott 
előre. Előszőr érvényesítette azt a kolostorokban, azután a 
világi papság életében, azután ez a szerzetesileg reformált 
papság feltétlen úrrá lőn a laikusok és fejedelmek felett, 
végül a nemzeti egyházak különállóságát törte meg. Mivel 
pedig a Szentföld és Jeruzsálem e földön egy darab menny 
gyanánt szerepelt: útra kellett kelniök a keresztes hadaknak. 

A keresztes hadakból egy uj szemlélettel gazdagodott 
meg a szerzetesség: a Krisztusképpel, melyet az eddigi 
szakramentális mágia egészen eltakart az emberek szemei 
elől. A dogmatikai varázslatok ködéből kezd kiválni a szen-
vedő megváltónak emberi képe és az adoptianizmus helyébe 
egy uj lírai elem, a Krisztus-mystika lép. Ennek hatalmas 
orejű megindítója s ez által az egész korszaknak képviselője 
ClairveauxiBernát volt, kinek rendkívüli ereje megvalósította 
a gyakorlati vallásos életben mindazt, amiről Augustinus 
csak — ábrándozott. Az az uj vallásosság, amelynek ő 
megtestesítője volt, nem csak korában emelte őt az egyház 
fölé, ugy, hogy versenyző pápák fölött döntött, hanem 
egyszermind egy uj iránynak, a vallásos individualizmusnak 
tette bevezetőjévé, amely közvetlenül a Luther keresztyen-
ségébe torkollott bele. Az ő világtörténelmi jelentősége épen 
az, hogy nem az intézményekben, előírásokban, cselekedetek-
ben találta meg az üdvöt, hanem a szív közvetlen tapasz-
talásában, amellyel az a Jézus alázatának és szeretetének 
átélésében Isten közellétét megérzi ós abban mindenestül 
elmerül. Arra a lélekre nézve pedig, amely tapasztalta ezt 
az Istenbe való teljes beolvadást, azonnal közömbössé vált a 

') Leginkább szemlélhető ez VII. Gergely alakjában, ki a középkor 
legtypikusabb megtestesítője. 
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katholikus egyháznak minden külsősége. A mystikának ez 
a gyümölcse csak később, assisi Ferenc tanításaiban érik 
ugyan meg, de az alapot hozzá Clairveauxi Bernát adja. — 
Klasszikus igehirdetői alkotása Bernátnak az Énekek Éneké-
hez irt prédikációs kötete, amelyben e nagy szellem szár-
nyalásának egész erejét érezzük és megértjük, miért nevezték 
kortársai doctor mellifíuusnak ős miért becsülte Luther őt 
minden prédikátoroknál feljebb. Ε beszéd alapmotívuma az, 
hogy a lélek vőlegénye Krisztus, kivel mondhatatlan szere-
lemben egyesülni vágyik. Ez a szeretet ugyan fölöttébb 
emlékeztető az uj platonizmus módszeres lelkigyakorlataira 
és sok érzéki vonással van átszőve, mindazáltal néhol evan-
géliumi magaslatokat ér el, mikor így nyilatkozik meg: 
„csak az lehet igaz és boldog, kinek nem tulajdonított bűnt 
az Isten", vagy másutt : „Ha valaki bűnei terhe alatt éhezi 
és szomjúhozza a te igazságodat és hisz tebenned, aki a 
bűnöst megigazítod, megigazul egyedül hit által és békes-
séget talál tebenned". Sőt a predestináció mélységeit is 
megjárja, midőn igy szól: Generatio coelestis aeterna prae-
destinatio est, qua electos suos Deus dilexit et gratiflcavit in 
dilecto Filio suo ante mundi constitutionein sic in sancto 
apparentes sibi ut viderent virtutem suam et glóriám suam 
quo eius forent consortes hereditatis eius et apparent con-
formes imaginis (Sermo XXIll. e. 15.)1) Mindenütt a közvetlen 
tapasztalás a fő. s bár ez a tapasztalás tele van beteges 
érzékiséggel és még betegesebb rajongással, de boldog és 
szent igazság volt abban a korban, mikor a kegyességből 
épen ez az egyéni közvetlenség hiányzott. Ez evangéliumi 
vonás sajátságos methodizmus ruhájában jelenik meg. 
„Csókoljon meg az ő szájának csókjaival" textusról szólva, 
beszél az Idvezitő lábának csókolásáról (bűnbánat, megaláz-
kodás), azután a kezének csókolásáról (a bűnbánat gyümölcsei, 
a kegyesség cselekedetei) végül a szájának megcsókolásáról, 
amely a Jézussal való belső, mystikus egyesülést jelenti.-) 
Másutt szól a Krisztus két emlőjéről, melyek közül az 
egyikből a bűnösök iránti hosszútűrő kegyelem tejét szívjuk, 
a másikból pedig a magához fogadás is megbocsátás tejét.3) 
Emellett mindenütt a vaskos Máriakultusz, amelyben Máriának 
fiánál való közbenjárásáért esedezik tömjénszagú hangokon. 
— Beszédjeiben határozattan érezhető az előre megállapított 
eszmemenet, bár vallotta és követelte magának, hogy ő 
csak közvetlen isteni ihletésre prédikál. Az írást nem tartotta 
olyan nagyra, mint Augustinus; sajnálkozott azokon, kik 

') Sermo XXII. c. 8. Ausgew. Sermone des heil. Bemard, Hg. Otto 
Baltzer Freiburg, 1893 p. 75. 

s) Sermo II. 
8) Sermo IX. 
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könyvekben keresik az üdvösséget, mikor az a szív közvetlen 
elmerülésében (excedere et cum Christo esse) sokkal könnyeb-
ben megtalálható. A toxtus ránézve csak mély értelmű sym-
bolum, amely meglendíti allegorizáló képzelete szárnyait. 
Az írásban δ is háromféle értelmet fedez fel : az Énekek 
Énekéhez irott XXIII. beszédében a vőlegény menyasszonyát 
először a kertbe (hortus) vezeti; ez az irás históriai értelme; 
azután a pincébe (cellarium) (háromrekeszes), amely az irás 
morális értelmét jelenti, még pedig a fűszeres pince az 
elöljáróink iránti szeretet, a gyümölcsös pince a hozzánk 
hasonlók iránti szeretet, a borospince, az alattunk levők 
iránti szeretet; végül az ágyasházba vezeti (cubiculum), mely 
az Irás mystikus értelmét jelenti. Ez utóbbi leírásakor igy kiált 
fel : „oh boldog nyugalom helye, amelyben Istent immár nem 
haragvónak látjuk, nem is gondterhesnek, hanem akaratában 
jótetszőnek és tökéletesnek. Látása nem riaszt, hanem 
édesget; nem ébreszti a nyugtalan vágyakat, hanem csilla-
pí t ja; nem fárasztja az érzékeket, hanem felüdíti.1) — 
Clairveauxi Bernát költő volt, kinek beszéde hymnusszá 
válik, mihelyt teli lesz a szive. Szive pedig majdnem mindig 
tele volt. Ha a mai korban élne. a legjelesebb impresszionista 
lenne. 

A szerzetesség kimólyült és sodra gyorsabbá, hatal-
masabbá vált a kolduló szerzeteknél, kik újra megragadták 
a régi fegyvert, az igehirdetést. Bejárták az egész katholikus 
világot és szavakkal, prédikálásokkal mindenütt uj életet 
ébresztettek; megteremtették a laikus keresztyénsóget, a 
gyakorlati katholicismust. Mozgalmukat Harnack méltán 
novezi a középkori katholicismus bel missziójának. ') Ez ige-
hirdetés ethikai ideálja szintén a szerzetes volt, de többé 
nein a szemlélődő, hanem a térítő szerzetes. Megrázó erővel 
hívnak bűnbánatra és ébresztik fel a lélekben az egyéni 
hitbizonyosság utáni vágyat. A megrázott lelkeket még nem 
tudják egyéni uton vezetni a Krisztushoz, hanem a sakra-
mentumokhoz, papokhoz, szóval az egyházhoz utasí t ják; 
erkölcsi eszményük is a régi, a Caritas és humilitas, mely 
a szegénységben, az apostoli életben nyer kifejezést; de az 
az uj igazságuk, hogy az uralkodó egyházban a szolgálat 
méltóságát viselték; hogy a hatalom egyházával szemben 
a lemondás és áldozat törvényét érvényesítették gazdag és 
áldott jó szivük minden őszinteségével és csodás tények 
rábeszélő erejével; hogy a világmegvetés szomorú gyüle-
kezetében épen legkiválóbb képviselőjük: assisi Ferenc 
személyében a világmegszentelés örvendező, boldog, sugaras 
evangéliumát hirdették : ezeket a szerzeteseket határozottan 

l) 0. Baltzer kiadása ρ 85. 
') Lehrbuch der Dogmengesch. IV. Α. 1910. III. ρ. 423. 
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a reformáció előkészítőjévé teszi. Minél inkább hatalmába 
keriti az egyház a világot, ők annak inkább keresik a mennyet, 
mig ez az ők csendes, talán öntudatlan tiltakozásuk alázatos, 
tűrő, néma forradalommá válik, amelyet nem lehet üldözni, 
mivel nincs ellenállása de amelyet meggyőzni sem lehet, 
mert van — igazsága. Forradalom volt ez, az egyház életén 
belül, nemcsak vallásos, hanem sociális forradalom is. A 
gazdag, aranyba, biborba öltözött uralkodó osztállyal, a 
klérussal szemben ott állanak ezek a szent koldusok, akik 
az elhagyatott, testileg, lelkileg kizsákmányolt nép között 
élnek és még annál is szegényebbek. Nincs rétege a nép-
léleknek, amelyet ne ismernének, nincs titok, amoly előttük 
rejtve maradt volna. Az igehirdetés történetébe velük lép 
be a gyülekezet meglátása. Eleddig a hallgatóságot valami 
elvont személynek látta a szónok és bizonyos általános 
mechanizmus szerint kezelte lelkét. Dogmatikai és erkölcstani 
paragrafusok töltötték meg az egyházi beszédeket, de azzal 
nem gondoltak, hogy a hallgatónak eleven, egyéni lelke van 
és akárhogy ismerjük is a h itta ni tételeket, mégsem tudunk 
prédikálni, ha nem ismerjük annak a lelkét, akinek prédi-
kálunk. A prédikáló szerzetesek vették észre, hogy minden 
gyülekezetnek más a psycheje ós igyekeztek azt megismerni. 
Ez a kulcsa rendkívüli hatásuknak. Nem mondottak semmi 
olyat, amit eddig nem ismert volna a világ, de ugy tudták 
mondani, hogy uj igazságra ismert mindenki benne. Sajátos 
képviselője ennek az iránynak a nagy német minorita, 
Regensburgi Berthold, ki a Lajtától a Rajna torkolatáig, 
Schweiz déli vidékeitől fel Thüringia északi pereméig szaka-
datlanul vándorolt ós szakadatlanul prédikált. Olyan korban, 
melyben a legrikitóbb gazdasági és sociális ellentétek 
brutális tömegbűnöket váltottak ki; mikor a földesúri 
önkény volt a legfőbb törvény, amelynek egyetlen cikkelye 
volt: az egyéni érdek; mikor az egyház bűnbánati és bucsu-
intézménye a népbűnöket inkább tenyésztette, mintsem 
irtotta : Regensburgi Berthold mint a nép élő lelkiismerete, 
mint a mennyei világ félelmes apostola já r t kelt a bűnös 
tömegek között és igazi bűnbánatot, igazi megtérést, igazi, 
lólekbevágó önsanyargatást követelt. Alakja egészen Keresz-
telő-Jánosi; ajkán nem az evangéliom boldognak magasz-
talásai csendülnek meg, hanem a vád, az itólet, a rettentés. 
Bezzeg nincs meg benne a görög rhétorok finomsága, pazar 
művészete; a nyelve sem zenél, invenciója sem megy meg-
lepő mutatványszámba, de van benne amazoknál sokkal 
értékesebb e rő : egyéni meggyőződés és erkölcsi móltóság. 
Nyers, durva és rajongó, de beszéli a népnek a nyelvét és 
képzelete tele van őserejű képekkel. A papok ó- és újszövet-
sége helyett — igy prédikál, — olvassák az Ég és Föld 
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hatalmas könyveit, amelyek éjjel nappal nyitva állanak és 
mindenkinek értésére hirdetik, hogy az Úr hatalma örökké-
való. Akár a papok, akár a laikusok bibliája, mind egyet 
tanit: szeresd az Istent, szeresd az embert, győzd le a bűnt, 
sajátítsd el az erényt az egyház nyújtotta módon. Nem el-
mélkedik, nem fejteget, hanem mindig ad hominem szól; 
sokszor valóságos párbeszédet látszik folytatni hallgató-
ságával, anyira közvetlen és drámai. Ε párbeszédekben ön-
magát „Berthold testvérnek,, titulálja és az ellenvetéseket 
ilyen módon sorolja fel, pld. mikor elítéli az átkozott „nyolc 
filléres keresztyónséget" t. i. mikor valaki bűnbocsátó cédu-
lákat vásárol. Beszédjének alapja rendesen egy kép, melynek 
elemzése egyszersinint a disposiciót is megadja s ezáltal 
mondanivalóit bámulatosan megrögzíti hallgatósága emlékeze-
tében. Pld. a hét erényt a hét planétához hasonlítja, mely 
az égi világnak rendjét egybefoglalja, vagy a hét napjaihoz, 
melyeknek foglalata az idő, tehát az örökkévalóság. A hit, 
remény, szeretet és az állhatatosság négy kereke annak a 
szekérnek, melyen az égbe lehet jutni. A bibliaszerűség nem 
tartozik erényei közé: sokszor hiányzik a textus, de ha van is, 
a bevezetés után rendesen nyoma vész; nemcsak magyarázata, 
de idézetei is teljesen önkényesek. Egyik rend és kortársa 
mondja róla: In campis saepius solebat praedicare et tunc 
populus ex omnibus partibus finitimis et locis circumiacen-
tibus in maxima multitudine confluebat.1) Beszédjeiben érezni 
véli az ember a szabad levegőt és a földszagot. 

A szerzetesek igehirdetése csak ott épitő és gyakorlati, 
ahol konkrét feladatok előtt állanak, ahol missziót végeznek. 
Amily mértékben feledkeznek meg erről, oly mértékben hanyat-
lik igehirdetésük és lesz martalékja a kor beteges irányzatai-
nak : a skolasztika és a hótköznapiság sőt az utszóliség tünetei 
hatalmasodnak el rajta. Még jó, ha visszatér ez az igehirdetés 
szülőanyjához, a mystikához és annak ködös világában szét-
folyik. Ezt tapasztaljuk a kései német mystikusoknál, akik 
közül leginkább kiemelkedik a Tauler János alakja. A 
léleknek szakadatlan szomjúsága, mely ki nem elégíthető 
bármily bőven tápláltatik; a sajátságos spekuláció, mely a 
megszűnés ós Istenbe való átolvadás megfoghatatlan, lélek-
tanilag képtelen problémáiról tűnődik; bizonyos természet-
ellenes érzékiség az érzéketlenségre való törekvésben ; minden 
történelmi ós fogalmi igazságnak felolvasztása, elpárásitása; 
magának Istennek olyan felfogása, mely a gnostikus ősi lét-
alapjaira: a Csendre, a Mélységre2) emlékeztet, ós amely alig 

') R. Rothe i. m. Geschichte der Predigt hg. ν. Trümpelman, Bremen 
181. ρ. 235. 

') Tauler : Isten = ain wesentliche abgruud seines ewigen wesens 
a fiú pedig in bleibende in wesenlicber ewigkait und is ausgand an person-
lichem unterschaid. V. o. Lentz. Gesch. der Homiletik 1839 t. I. p. 35ü. 

Theol. Szaklap IX. évf. 1 9 



2 7 4 Dr. R a v a s z László. 

több a semminél; végül az a fantasztikus metaphysika, amely 
ennek a lázálmokból szőtt világnak a törvényeit adja elő: mind 
arra vallanak, hogy az a mysticizmus, amely lényegének 
végső következményeit levonja, önmagát teszi lehetetlenné, 
mert pantheizmusba, ha ugyan nem „vallásos atheizmus"-ba 
visz. Ez irány egészségtelen voltát misem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy Tauler egyik kortársának feljegyzése szerint, 
a Tauler prédikációjának hatása alatt apácák sőt férfiak is 
holtan estek össze.1) Ezen mit sem változtat már az, hogy 
a nagy mystikusok egyénileg önfeláldozó és mégis boldog 
emberek voltak, valamint az sem, hogy a nyelv kezükben a 
sok finom árnyalat, alig leírható érzés, változatos, halvány 
színek és nem álmodott fokozások kifejezni akarása közben 
meggazdagodott és kimélyült. 

c) A skolasztikasok. 

Amint a pápaság a katholikus egyháznak a társadalmi, 
politikai téren való uralomra jutását je lenté; amint a szerze-
tesség ugyan ezt az uralomra jutást célozta a vallás erkölcsi 
síkban: ugy a skolasztika is ugyanezt volt hivatva meg-
cselekedni a tudományban. A készen kialakult dogmákat, 
az egyház absolut tekintélye mellett hozott határozatokat, 
intézkedéseket az aristotelesi filozófia segítségével egy 
hatalmas rendszerbe akarták összefoglalni és az ész örök 
törvényei szerint megbizonyítva, mint legfőbb, sőt egyetlen 
tudományt a szellemi élet betetőzőjeüí, isteni foglalatául 
tekinteni. Ezt a szellemi erőfeszítést, melynek csodálatos 
eredménye a skolasztika, különösen az jellemzi, hogy tisztán 
formális volt; vagyis az igazságot az egyház tudatában 
készen megtalálta és azt csupán rendszerezni kivánta az 
aristotelesi logika törvényei szerint, e filozófiának fogal-
maiban. Tehát az egész világképet ugy szerkeztették meg, 
hogy — mint Aquinói Tamás mondá — subserviat fidei 
vagyis, hogy a katholikus dogmatika szükségképeniségét és 
ésszerűségét igazolja. Titáni feladat volt, de megoldották: 
Augustinust átirták Aristotelesbe. Azonban ez csak addig 
volt lehetséges, amig az egyházi tan racionalitása megment-
hető volt; ámde ez már a 13. századtól kezdve megszűnt, 
mert az egyházi dogmák alakulásában nem azok történeti 
előállásának logikája, hanem az egyház ad hoc érdekei 
döntöttek, ennélfogva az egyházi dogma irrationalis, részeiben 
egymásnak ós az észnek ellenmondó lőn. A kijelentés fel-
dolgozásában nem érvényesült a logika, hanem teljesen az 

') Rathe i. m. 250 sk. 
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isteni önkény nyilvánult meg benne, tehát az értelem többé 
nem tudta ésszerűségüket bebizonyítani, legfönnebb a világ-
képet több kevesebb erőfeszítéssel hozzájuk alkalmazni. Igy 
lett a skolasztikából az ellenkezője annak, aminek lenni 
hivatva volt: nem a kijelentést alkalmazta az észhez, hanem 
az észt a kijelentéshez, ez pedig a credo, quia absurdum est 
elvéhez vezetett. Irrationalitás és tekintély, ez lőn vallásos 
igazságok bélyege, amelyből szükségszerűen következett a 
fídes implicita fogalma. IV. Ince pápa kifejezetten tanítja, 
hogy a világnak bőven elég, ha hisz egy jutalmazó és büntető 
Istenben, egyebekben pedig aláveti magát az egyháznak. 
De ez még a kisebb baj volt. A nagyobb az volt, hogy ez a 
tan, amely az egyházi tanítások absolutságát volt hivatva 
megbizonyítani, tulajdonképen teljes relativizmusba vezetett. 
Az Aristoteles filozófiájának kritikai elemei, különösen 
az Isten lényegére, természetére, a világrend mechanizmusára 
vonatkozólag skeptikussá tették a lelkeket. Nem volt semmi 
bizonyos, mindent ad hoc az egyháznak kellett eldöntenie. 
Az aristotelesi το μέσον a valláserkölcsi élet teljes mezején 
is érvényesült és a ne quid nimium elvét nagyon is betar-
tották különösen a jó cselekedetekben és vallásos gyakorla-
tokban. A hit ne legyen teljes odaadás, a bűnbánat teljes 
töredelem, a szeretet teljes áldozat; elég mindenből egy 
kényelmes csipetnyi, a többit kipótolja az egyház a maga 
kegyszereivel. Innen már csak egy lépés volt hátra addig a 
humánizmusig, mely lelke táplálékát az antik világnézetben 
találta fel és a keresztyén egyház tanait — hol fogcsikor-
gatva, hol sokat jelentő mosollyal — kölönc gyanánt hordozta 
magával. Klasszikus megnyilatkozása ennek X. Leo ismeretes 
szállóigéje: „a Krisztusról szóló mesének mégis csak sok 
hasznát vettük". Si non e vero, bene trovato! 

Amíg a skolaszticismus virágjában volt, csak egy néhány 
nagy szellem esoterikus tudománya gyanánt szerepelt és az 
igehirdetésre nem volt különösebb hatással. Amikor azonban 
a hanyatlás jelei már kezdettek feltűnni, általánossá vált a 
skolasztika, és ezzel még jobban elsekelyesedett. Az igehir-
detésben már csak mint formáiizmus került bele. Arra igye-
keztek hatása alatt a szónokok, hogy tárgyukat minél apróbb 
részekre osszák fel; ez ugyan nagyon segítette a formai 
érzék kifejlődését, amely eddig meglehetősen kezdetleges 
vala, de viszont a számtalan divisio és subdivisio között az 
alapgondolat teljesen elveszett. Minden jelemzésnél jobban 
mutatja a példa, hogy miként űzték ezt a formáiizmust. 
Utinai Leonardo 42. böjti beszédje szól az emberi lélek nemes-
ségéről és méltóságáról, a következő eszmemenettel: A kegyes 
lélek azt gondolja a felolvasott ige alapján (amely nincs 
jelezve), hogy az emberi lélek tényleg igen nemes és méltó-

19* 
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ságos; igaza is van, mert Istenhez hasonló: 1. méltóságban, 
melynek hat erőssége van ; másodszor tulajdonságban; végül 
entitásban, melynek modusai az értelem, az emlékezet és 
az akarat. Mindezeket bizonyítják — gazdag citátumokban 
— Boethius, Agustinus és sok más tudós férfiú. De szembe 
áll a kegyes lélekkel Bóliál és azt mondja : hogy lehetsz oly 
balga, hogy ilyesmiket elhiszesz; be fogom bizonyítani, hogy 
nem igaz a tétel. Bizonyítja is 1. logice, 2. metaphysice, 3. 
moraliter, 4. theologice, mig a szegény kegyes lélek egészen 
elcsüggedve, azt sem tudja, mit higyjen már. De szerencsére 
jő Mózes (és ezzel végződik a bevezetés) és megígéri, hogy 
a tételt: az emberi lélek nemes é s méltóságos, be fogja 
bizonyítani. Be is bizonyítja : I. a természeti törvény bizony-
sága szerint, és ezek között 1. per ratinoalis essentiales, 
még pedig négyféle rat io alapján: a) essentiali perfectione, 
b) mundali complexione (t. i. az ember a világ ura), c) sphae-
rica reflexione és d) corporali dispositione; 2. a moralisták 
bizonysága szerint: a) Aristoteles, b) Gennadius, c) Seneca, 
d) Sallustius nézetei alapján ; 3. költők bizonysága szerint, 
kikből Mózes ismét négyet citál: a) Ovidius, b) Sylvester, 
c) Diogenes és d) Boethius; 4. Pogány példák szerint, még 
pedig: a) a bölcsesség, b) tudomány; c) az óvatosság, d) az 
okosság példái szerint. II. Az isteni törvények szerint, mert: 
a) egy az aki teremtette (Isten), b) egy a test, amelyben 
lakik; c) egy az amire törekszik: a jó és d) egy az amit 
kerül t. i. a bűn. 111. A próféták bizonysága szerint kik közül 
szóhoz ju tnak : 1. Salamon, 2 Jób; 3. Ezechiel, 4. Dávid. IV. 
Az emberi törvény tanúsága szerint, amely lá tható: 1. in 
gratiosa sancti tate; 2. in operosa probitate; 3. in fructuosa 
voluntate, 4. in imperiosa libertate. Ezzel kimerül a Mózes 
tudománya és átveszi a szót Aquinói TamávS és bizonyítja a 
tételt. I. az evangéliumi törvény tanúságaival, és pedig 
1. Mátéval, aki négyféle virtust tulajdonított a léleknek 
a) filiatio, b) sanctificatio, c) cognatio és d) illuminatio; 2. Márk-
kal, aki szerint a lelket megilleti: a) remissio a peccatis, 
b) curatio infirmitatum, c) immutatio, d) incorruptio, 3. 
Lukáccsal, aki szerint a lélek képességei: a) glorificatio ; b) 
praedestinatio, c) exaltatio, d) cognitio; végül á. Jánossal, 
aki ismét négy méltóságot ismer: a) dignitas adoptationis, 
b) d. dotationis, c) d. confirmationis ós d) d. impetrationis. Ide 
még jő egy csomó bölcs mondás, citátum és azoknak alkalma-
zása. 11. Az apostoli törvény tanításaival, ahol 1. Péternek, 
2. Pálnak, 3. Jakabnak és 4. Jánosnak idevágó nyilatkozatait 
sorolja fel; III. A kánoni törvényekkelA. benedictio illeti a szent 
tárgyakat, mennyivel inkább a lelket; 2. consecratio nem csak 
az egyházat illeti meg, hanem a lelket is, amely eclesia spiri-
tuális; 3. dilectio ós 4. honoratio ajánltatik a kanonokban a 
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lélek iránt. IV. Az egyházi törvényekkel és pedig: 1. Grego-
rius, 2 Hieronymus, 3. Ambrosius és 4. Augustinus vélemé-
nyei alapján. Befejezésül megállapítja, hogy a léleknek ezt 
a méltóságát negyven dolog veszélyezteti és szépen fel is 
sorolja mind a negyven veszedelmet, megfelelő kitérésekkel 
fűszerezve és ajánlja, hogy meneküljünk meg e negyven 
veszedelemtől az egyetlen lehetséges módon: negyvennapi 
bőjtöléssel. Végül még szent Tamás megcáfolja Belláinak 
a bevezetésben felhozott négy árgumentumát és a kegyes 
lélek megköszönvén szent Tamásnak és Mózesnek ezt az 
épületes tanítását: hazamegy békességgel, a szónok pedig 
áment mond. — És Leouardo még a legkomolyabbak 
egyike! De hány, meg hány prédikátor volt, ki képtelennél, 
képtelenebb dolgokat citál görög és arab orvosoktól, ter-
mészettudósoktól. Nagyrészük félredobja a bibliát: még a 
textust is Galenusból, vagy Aristotelestől veszik. Maró sarcas-
inussal jellemzi őket Erasmus a „Bolondság dicséretiben." 
(Enconium moriae. Lud. Bat. 1641 ρ. 129—103.) „Szent Isten, 
mint hadonáznak, mint játszodtatják a hangjukat, mint 
énekelnek, mint hányják vetik magukat, mindegyre más 
és más arcot vágnak és oktalanul kiabálnak ! És ezt a szónok-
lási módot, mint valami szent titkot, kózről-kézre adják a 
barátocskák. — Először is felfohászkodnak (invocant), amit 
ismét a poétáktól vettek, azután, ha példáúl a szeretetről 
akarnak beszélni: a Nílusból, Egyptom folyójából indulnak 
ki; ha a kereszt titkairól szándékoznak szólni, akkor beve-
zetésül ritka leleménnyel, a babyloni sárkányról beszélnek, 
ha böjtről akarnak tanítást tenni, kezdik az állatkör tizenkét 
csillagzatával, végül, ha beszédjük tárgya a hit, előbb a kör 
négyszögűsitéséről csevegnek. Magam is hallottam egy igen 
ostoba, akarom mondani, tudós férfiút (a szövegben a megsze-
mélyesített Stultitia beszól), aki egyik hires beszédében, amely 
a szentháromság titkait fejtegette, hogy nem közönséges 
tudományát fitogtassa ós a theologusok fülének is hízelegjen, 
egészen új csapást kezdett: csodálatoskópen a betűkből, 
szótagokból ós szavakból indúlt ki és a főnevek és igék, 
névszók ós jelzők egyezéséből merített. Néhányan morogták 
is a horatiusi verset: „Ugyan hová vezet ez a sok szamárság 
Végül bebizonyította, hogy a szentháromság képe a nyelvészek 
tudományában tökéletesen megvan ; nincs az a mathematikus, 
aki különbül kiurkalmazná. Egy másik, különben octogenarius, 
ki annyira bölcs, hogy egy második Dun Scotust vélnél benne 
látni, kifejtette a Jézus nevének titkait ós csoda éles elmével 
bizonyította be, hogy Jézus nevének betűiben mindaz benne 
van, amit róla állítani lehet. Ugyanis csak három esetben 
hajlítható ez a név, ami az isteni háromságnak világos képe. 
Az első esete: Jézus, „s"-ben végződik; második esete: Jesum 
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„m"-mel, a harmadik esete: Jesu, „u"-val; kibeszélhetetlen 
nagy titoknak a jele ez, mert ez a három betű a kezdete a 
summusnak, a mediusnak és az ultimusnak, tehát Jézus a 
kezdet, a folyamat és a vég. Még homályosabb titok nyitjára 
találunk mathematikai módszerrel. A „Jézus" szó két egyenlő 
részre osztható úgy, hogy egy ötödrész közbül marad. Ez a 
közből maradt ötödrész az „s" betű, amit a héberek „syn"-nek 
neveznek: a syn szó pedig, ha jól emlékszem, a skótok nyel-
vén bűnt jelent, ami azt bizonyítja, hogy Jézus elveszi a 
világ bűneit. . . . — Amazok (Cicero és Demosthenes) bűnnek 
tartották atárgytól eltérő bevezetést mintha bizony nem disznó; 
pásztorok módja volna ez, kik csak a természettől tanul-
tak. Ellenben ezek a tudós férfiak a maguk elősétájukat 
— mert igy nevezik a bevezetést — úgy szerkesztik meg, 
hogy sejtelme se legyen senkinek a következő argumentumról, 
hanem csodálkozva mormogja: hova hurcol ez az ember 
minket? Harmadik helyen, az elbeszélés helyén, valamit fel-
vesznek az evangéliumból és azt felületesen és futtában 
értelmezik, holott erről az egy tárgyról kellene az egész 
beszédnek szólnia. Negyedik helyen theologiai kérdéseket 
feszegetnek, olyanokat, amelyek legtöbbször s j m az égre, 
sem a földre nem tartoznak. De ezt is mesterséggel. Tudós 
módra szemöldökeiket összevonják és a hallgatóság fülét 
megtöltik nagy egyházi atyák neveivel; csak úgy zúg a fej a 
sok solemnis, subtilis, subtilissimus, seraphicus, cherubicus, 
sanctus, irrefragibilis doctoroktól. Azután nagyobb és kisebb 
syllogismusok, következtetések, eredmónyfoglalatok, hideg-
rideg tótelek és skolasztikus zagyvaságok.özönét zuhintják a 
jámbor tömegre. Hátra van még az ötödik rész, ahol leginkább 
lehet remekelni. Valami együgyű, sőt hülye adomát rántanak 
elő a históriás kis tükrökből vagy a Gesta Romanorum-ból 
és azt magyarázzák allegorice, tropologice és anagogice. 
Ekkora dőreségről még csak álmodni sem birt Horatius, 
mikor igy énekelt: „Emberi fejhez a festő ha lónyakat irna 
és felemás tollazatba öltöztetné". . . . 

Ezzel a két idézettel talán le is zárhatnék a skolasz-
tikus igehirdetés jellemzését, ha nem kellene még megemlé-
keznünk ez irány végső elfajulásáról, amely a XV. században 
az egész igehirdetésre átragadt és azt teljesen megfertőztette. 
A burleszk-népies, vagy útszéli irány ez. Valami saját-
ságos gondolat lopózott bele az igehirdetésbe; az t. i., 
hogy az igehirdetésnek a mulattatás a főcélja és ez a gondolat 
húzta lefelé az egyházi beszédet a vásári komédiák színvonala 
felé. Talán az volt az oka ennek, hogy a skolasztikus a nagy-
képűség és tudákosság miatt gyötrően unalmassá vált ige-
hirdetést érdekessé kívánták tenni; talán újra kisértett az a 
III.—IV. századbeli pogány felfogás, hogy az igehirdetés mű-
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vészi célokat szolgál és a kor a művészi cél szolgálatát csak 
a komédiázásban látta ; mindegy, de ez a szomorú tény, hogy 
ez az irány csodált, követett és megkövetelt irány volt, 
mindennél ékesebben bizonyítja, hogy az igehirdetés csődje 
egyszersmint a kor vallásosságának: a katholicismusnak is 
csődje volt. Barletta, ki oly hírnévnek örvendett, hogy róla 
kelt a hires szálló ige: qui nescit barlettare, nescit praedicare, 
egyik pünkösdi beszédjében azt adja elő, hogy milyen a rossz 
pap, aki nem szivből mondja a miatyánkot: Miatyánk ki vagy 
a mennyekben — fogd be kocsis a lovat, menjünk a tanyára 
— szenteltessék meg a te neved — Kati tedd főni a hust — 
bocsásd meg a mi bűneinket — dugd el a macska elől a 
kolbászt stb.1) Az Írással bizonyítja be, hogy a tánc az ördög 
mivé, igy: a tánc körben mozgó, az ördög utja is körben 
jár, mert maga mondja a Sátán: körüljártam a földön. (Jób. 
I. 7)') Maillard a francia király udvari papja, tehát az ízlés 
törvényadója, a chronic scandaleuse-ök mintájára tárgyalja 
a sexualis élet bűneit ós hogy szemléltesse azt, amire fátyolt 
kellene dobnia, történetkéket mond el, melyek csattanósan 
mutatják be ennek a bűnnek egész árnyalatgazdagságát, ο 
volt az, aki különösen előkelőnek tartotta a beszéd közben 
való köhécselést ós nyomtatásban megjelent prédikációiban 
is, „hm, hm" jellel jegyezte meg, ahol ez a köhócselós különös 
bájt kölcsönöz. Menőt egész novellát mond el, melyben ér-
zéki színekkel festi, hogy a parázna nő miként bukott el és 
miként tériti meg őt, ki szégyenletében poklos Simon házánál 
az asztal alá bújt, Jézus, aki „est ,pulchrior omnibus, [quos 
unquam vidistis, tarn gratiosus, tam honestus; il a si beau 
maintien, il sait si bien son éntretien, vous ne vítes jamais 
de pareil, credo firmiter, quod si videretis eum, essetis amo-
rosae de eo, est in flore iuventutis suae (a parázna nőtest-
vére, Márta mondja ezt). Szerinte azért tiltotta el Jézus Péter-
től a kardot, mert nem tudott bánni vele : ugyanis Malchusnak 
a feje helyett a fülét vágta le. Tehát ép úgy nem volt ildo-
mos karddal járnia, mint könyvet cipelni magával annak, 
aki nem tud olvasni; külömben is Péter akkor már pápa 
volt. A menyországot spanyol korcsmához hasonlítja, ahol 
előbb fizet az ember azután eszik ; Lázár is hosszú, keserves 
szenvedéssel fizette meg a paradicsomi lakoma árát; a pokol 
azonban olyan, mint a francia korcsma: elébb mulat, dorbézol 
az ember s azután — fizet.3) 

A húsvéti üdvtörtént igehirdetői feldolgozása a körül 
forgott, hogy az ostoba ördög, ki azt hitte, hogy Jézus ha-

') Lentz i. m. I. p. 389. 
2) Rothe i. m. 29U. 
3) Lentz i. m. I. p. 394 sk. 
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lálával becsapta az Istent, mily rettentően felsült, mikor az 
Úr — feltámadott. 

A tartalomhoz mért volt az előadás. Ugráltak, kiabáltak, 
tomboltak, állati hangokat utánoztak, hogy csak nevetésre 
bírják a hallgatóságot. Swigbert braunschweigi prédikátor 
arról beszélt, hogy az ördög ép' észreveszi, hogy a szikla-
sírba temetett Krisztus fel akar támadni. Rohan az ajtóhoz, 
hogy reteszelje be, de más eszköz hijjában csak a kampós 
orrát dughatta a závárban. Krisztus természetesen föltépte 
az ajtót és odaszakadt az ördög orra is, ki kínjában igy 
üvöltött: Jodeto! Ezt a Jodeto-t úgy üvöltötte maga Swigbert 
is, hogy hallgatóiban megfagyott a vér. Az volt a legnagyobb 
igehirdetői siker, ha az egész gyülekezet harsogó kacagásban 
tört ki; erre leginkább húsvétkor pályáztak és innen nevezik 
a nagy tömegek falrengető kacagását risus paschalis-nak. 
Az előadás nyelve is útszéli, a középkori latinságnak a fran-
cia, német nyelvvel való barokk keverése. Mit sem segített 
már ez általános leromláson az sem, hogy némelyek beszéd-
vázlatokat citátumokat, szemléltető elbeszéléseket, morális 
példákat szedtek össze ós adtak ki. Ilyen pl. a Destructorium 
vitiorum és a /los theologiae c. gyűjtemény, amelyek közül 
különösen az első oly nagy kelendőségnek örvendett, hogy 
a XV. század utolsó két évtizedében — az akkori nyomtatási 
technika és könyvszükséglet mellett — két kiadást ért. Ha 
valaha kor, úgy ez megvolt érve a reformációra. 

d) A reforaiátori irány. 
Ebben az általános sivárságban egy uj irány köti le a 

figyelmünket: a reformátori irány, amely nemcsak mysztikus 
elemeket vesz föl, hanem hovatovább népiessé is válik, ez 
ezáltal mély hatást gyakorol a nép vallásos életére. Ennek 
az iránynak egyik typikus alakja Kaisersbergi Geiler strass-
burgi pap. Tanulmányai révén skolasztikus, vallásosságában 
a mysztika mérsékelt hive, de azért mindkét irány ferdeségeit 
kerüli. Nem theologizál, nem allegorizál, legfönnebb néha, a 
színezés kedvéért, hanem kézzel fogható realitással beszél. 
„A szószéken kész igazságot kell adni — mondja — ós 
nem még keresgélni azt; megköszönné az éhes vendég, ha a 
fogadós a helyett, hogy elkészített nyulpecsenyét tálalna 
elébe, elébb kivinné a mezőre és a nyúlra mutatna: ahol fut, 
ha ebéd kell, fogd el és süsd meg".1) Minden erejét az erkölcsi 
kérdésekre fordí t ja ; metsző sarcazmussal, lobogó pathosszal, 
kacagtató humorral ostorozza a bűnt, annál inkább, minél 
magasabb méltóságot visel hordozója. Különös erővel és 
nagy tájékozottsággal támadja a klérust, amelynek a bűneit 

') Lentz i. m. I. p. 403. 
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felsorolni el nem fárad soha. „Ha (olyan) barátot látsz, vess 
keresztet, mert ha fekete a barát, akkor maga az ördög, 
ha fehér, akkor az ördög anyja, ha szürke akkor mindakettő. 
Nem tudom mi jobb: zárdába küldeni egy leányt, vagy 
örömtanyára ? mert a zárdában is kéjnő lesz, csak kegy-
nőnek hívják. So ist der höllisch Löwe, der Feind besonder-
lich uffsetzig den geistlichen Waldeseln, d. i. den Einsiedlern 
und denen die da fliehen Gemeinschaft der weltlichen Men-
schen."1) A népiessége még nagyon dúrva, sőt útszéli, 
ízléstelen tréfák, durván kiteremtetézett szókimondás, példa-
beszédek, szójátékok, adomák és hangulatos képek színes 
keverékbe elegyednek és megadják beszédeinek sajátos 
koloritját, amelyen átizzik komoly erkölcsi ereje és szónoki 
szenvedélye. Wiklif ós Husz János korban előzik őt, de 
szónoki tehetségre nézve utána következnek. Wiklif az irás 
tekintélyének rendkívüli kiemelésével, az igazság megis-
merésének olyan felfogásával, amely egyszersmind erkölcsi 
nevelés is, az angol kegyességnek a typusát adja követőivel 
együtt, kik vörös gyapjúruhában hosszú bottal prédikálva 
jár ják be az országot; mig Husz János azzal a szláv csökönyös-
ségével, mely az igazság praktikus megvallásában és gyakor-
lásában fajának sajátja, az elnyomott, üldözött tiltakozást, 
a lappangó forradalmat népe lelkületének és történetének 
állandó tényezőjévé tette. Mindannyiuknál nagyobb szónoki 
talentum volt azonban a flórenci dominikánus: Savonarola 
Hieronymus, akinek delejes hatása, lobogó szenvedélye és 
megdöbbentően tragikus sorsa még ma is, annyi száz óv 
múlva, foglyul ejti a szemlélőt. Jeremiásra emlékeztet az a 
belső, rettenetes küzdelem, amelyet hivatása érzetével viv 
meg, mig rabja nem lesz feltótlen prófétai szenvedélyének, 
hogy annak félelmes tüzében ellobogjon, vészlángként hir-
detve a romlás nagy érszakájában, hogy uj, nagy fordulat 
áll be a világtörténelemben, mert „a fejsze immár a fák gyö-
kesóre vettetett". Szülői orvosnak szánták, de ő „hideg 
verítékben fürödve" észmél rá egy átvirasztott éjszakán az 
isteni kényszerűségre, mely őt a lelkészi pályára sodorja. 
Hazulról szökve lép a szerzetbe, ahol oly erővel fekszik 
neki a szentírás tanulmányozásának és a lelki gyakorlatok-
nak, hogy az írást majdnem könyvnélkül megtanulja és 
miséin órákig hever holtelevenen az oltár kőlépcsőjén, mig 
testéből eltávozott lelke olyan látomásokban fürdik, hogy 
fakó arca világítani kezd a templom sötétjében, mikor az 
éjjel csöndjében leégnek a gyertyák2) De lelkének minden 
ereje az igehirdetése ösztönzi Visszatér szülővárosába, 

') Lentz i. m. p. 407. 
') Picus de Mirandola. 
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Firenzébe, ahol medici Lorenzo jogara alatt a renaissance 
virágkorát éli. Az emberek az antik világ fényes mámorködé-
ben úsznak; a lelkek telitvék művészi gyönyörrel, az emberi 
test kultuszát minden idők leghivatottabb papjai űzik, kik 
tüneményes hymnuszokat irnak vásznaikra erről a ragyogóan 
érzéki tárgyról; a nép az antik világ ezer pogányságával 
van tele és a bűbájos Arnó-menti város csillogó palotáit, 
fehérfalu, olajfa árnyalt kunyhóit egyaránt a régi bachanáliák 
pajzán, mámoros hangulata tölti be. A Careggi villa felé 
vezető uton hevesen dobogott a járókelő szive, mert a 
babér és narancsfák sűrűjéből incselkedő najádszemek sugár-
zását vélte látni és ha zörrent a lomb, a Botticelli gráciáinak 
könnyű suhantát vélte hallani. Farsangkor a Carneval-játékok 
forró tobzódásából volt hangos az utca, nagy héten pedig 
templomokba tódult a kíváncsi nép a keresztrefeszités és a 
feltámadás mimikai kiábrázolását élvezni. Ebbe a városba 
jött a sötétarcu, sólyomszemű szerzetes, a megtestesült 
bűnvád, „az öröm és gráciák sírásója" Savonarola. Meg-
kezdette igehirdetői munkásságát. Szivekbe vágó hangon 
kiáltott bele az öröm zajába az δ térjetek meg kiáltása és 
az embereken hideg józanodás futott végig. Megrázó szenve-
déllyel tárta fel az élet és a halál kérdéseit, irta le az ítélet 
borzalmait, álcázta le a bűnösöket önönmaguk előtt. Az 
ó-testamentoini próféciák félelmes magaslatáig csapkodott a 
lelke, mikor pusztulást, halált, Ítéletet jövendölt ós a nép 
döbbenve számlálgatta egyre-másra beteljesülő próféciáit. 
Jött az éhség, jött VII. Károly, meghalt a nagy Lorenzo, de 
Savonarola, a század vészmadara, csak jósolt tovább. Vad 
bűnbánat fogta el a lelkeket. Az óriás gyülekezet, a mely 
megtöltötte a dóm öblös hajóit és mint a hullámáradat, 
kihömpölygött az útra, mikor Savonarola, saját szavainak 
súlya alatt roskadozva újra ítéletet prédikált, riadva kiáltott 
szavába: Irgalom, irgalom! Elűzték a Lorenzo fiát, bűn-
bánatba, töredelembe öltözött „az istenek játszóhelye" : 
Firenze. Savonarola szavára önkéntes rendőrség gyűjti össze 
a képeket, szobrokat, a forró levegőjű történeteket, azt a 
sok édes szerszámot, amellyel játékaikat űzték a cupidok 
és hatalmas máglyát rakva belőlük a főtéren, kürtzengósek 
között égették hamuvá. Hamuja beszitálta a rózsakoszorus 
fejeket ; szőrcsuhába öltözött a nuditás ós mea culpa zokogott 
fel azokon az ajkakon, amelyek eddig csak az öröm borát 
szürcsölték. Csöndes lett a város, mint ha kihalt volna. 
Éjszakánkint megtelt a templom, amelynek márványpadlóján 
vezeklő árnyak virrasztottak reggelig, mikor újra megjelent 
a szószéken a város szerzetes u ra : Savonarola, hogy hallassa 
a lelkeken átdöngő szavát. Feddése szeges ostorként vágott 
végig a hatalmasokon, az egyház biboros fejedelmein. Szavának 
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ereje egyre nőtt, míg átokká hatalmasodva a szent kúriáig, 
sőt a pápa személyéig csapkodott fol. Savonarola ellen pedig 
megindult a lavina. Titáni módon küzdött a ráomló apoka-
lyptikus üldözések ellen. Vér festette be a szent Márk kolostor 
kapuját, miglen hatalmat vettek ra j ta s az egyház maga 
függesztó bitófára leghívebb és legnagyobb fiát, kit — Luther 
szerint — megátkozott a pápa, de canonizált — Krisztus. 

Savonarola szinte természetfölötti szónoki tehetség 
volt. Érzelemvilágának bámulatos gazdagsága és mélysége, 
indulatainak elementáris ereje képzeletének apokalyptikus 
szárnyalása, prófétai elragadtatásának vulkánikus heve, met-
szően éles és gyakorlati elméje tették azzá. Az egész közép-
korban, talán Pál óta az első bizonyságtevő, kinek a prófétálás 
lenyűgöző hatalma adatott. Keresztyénsége még nem az igazi 
evangelium, amelyet Luther szivo élt át újra, hanem az 
ótestamentomi Ítélet és harag próféciája, melynek sajátságos 
színezetet szigorú szerzetesi morálja adott, de azért leg-
magasabb, amit a katholicismus nyújthatott: a szerzetesi 
prófétaság. Beszédjei majd mind irásmagyarázatok. Lelkén 
át az ószövetség megrázó gondolatai szólnak saját átélése 
rezonanciájától fokozott, szinte Ítéletnapi erővel. Mindenestől 
fogva csak negatívumot tud adni: csak ostoroz, bírál, támad, 
de egy uj kegyesség elzárt forrásait nem tudja megnyitni. 
Sötét, félelmes alakja előtt tisztelettel állunk meg, mert az 
δ tragikumából erők fakadtak, amely erőknek gyümölcseit 
a protestántizmus érlelte meg. Az a nagy uj világosság, 
amely a wittenbergi zárda cellájában gyúlt ki, fényt vet az 
ő komor arcára is. Az igehirdetés prófétaság, ez az ő 
életének és halálának nagy, reformátori tanítása.1) 

e) Az igehirdetés elméletének irodalmi nyomai a közép-
korban. 

A középkorban a homiletikai irodalom egészen a humá-
nizmusig csak erőtlen próbálgatásokból áll. Novigentumi 
Guibert (1153—1215) a Nogent sous Coucy koloster apátja, 
a Genesishez irt kommentárjához bevezetésül egy rövid 
elmefuttatást kapcsol „Liber quo ordine sermo fíeri debeat" 
címmel. Arról tanit benne, hogy prédikátornak legyen elég-
séges tudománya és tiszta lelkiismerete, főképen pedig imád-
kozzék sokat. Ne beszéljen terjengősen, hanem tisztán, szem-
léletesen és vessen súlyt az erkölcsök javítására. Saját 
szivének ismeretéből vezessen önismeretre, bűnbánatra és 
mutassa meg az idvesség útait. Ezt pedig úgy éri el, ha reá 
mutat az örök kárhozatra, meg arra a külső és belső kárra, 
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amelyet a bűn okoz. Alanus ab Ínsulis (f 1203) cistercita 
szerzetes szerint a prédikáció; manifesta et publica instructio 
morum et fidei, informationi horainum deserviens, ex rationum 
semina et auctoritatum fonté proveniens. A prédikációnak az 
alapja mindig egy theologiai tekintélyből vett textus; leginkább 
az evangéliumokból, Pál leveleiből, a zsoltárokból ós a példa-
beszédekből, mert ezek a legalkalmasabbak a morális instruc-
tiora. A könyv végén van egy beszéd a templomi alvókhoz. 
Humbertus de Romanis, a dominikánusok generálisa (f 1277) 
„De eruditione praedicatorum" cimű művében szól az ige-
hirdetői hivatal méltóságáról, hasznáról és nehézségéről. 
Jellenző az a mondása, hogy nem lehet mindig saját beszé-
dünkkel állani elő; csak az röstelje idegen beszédet mondani, 
aki átallaná a más sütötte kenyeret enni. Fontos a könyv 
,.De executione huius officii" c. része, mert az igehirdetés 
szokatlan megbecsüléséről tanúskodik, midőn azt állítja, hogy 
a prédikáció a sacramentumoknál is feljebb való, mert azok 
(adm. sacr) non prosnnt multis sine vera cognitione et bona 
voluntate, quae duo confert praedicatio. Krisztus is csak egy-
szer mondott misét (az utolsó vacsora), de mindig prédikált. 
A XIV. században Nicolaus de Clemengist nem feledjük el 
egyetlen nyilatkozatáért: Summopere igitur studeat Praedicator, 
quando ad verbum Dei dispensandum accedit, ut in charitate 
et gratia sít, quatenus ex radice charitatis sua surgat predi-
catio, et non tam ipse, quam Sipiritus Sanctus suo ore loqua-
tur, suam verbis eius flammatis virtutem largiter influens ad 
transfigienda, velut igneis quibusdam sagittis, corda audientium. 
Tőle már visszaesést mutat Hesseni Henrik „Tractatus de 
arte praedicandi" műve, amely a négyféle írásmagyarázatot: 
a históriait, a tropologiait (erkölcsi alkalmazás) az aliegoriait 
(Krisztus és Szűz Máriára vonatkozó) és az anagogiait (a 
triumpháló egyházra vonatkozó) codificálja és az istenigéje 
kánonául a vulgatát ismeri el. A humanizmusban tapasz-
talunk egy kis fellendülést. Reuchlin „Liber congestorum de 
arte praedicandi" c. könyvében (1502) a prédikálást így ha-
tározza meg. Facultas hominem alliciendi ad virtutes et con-
templationem divinam ex sanctorum scriptoraum promul-
gatione. Három actusa van a prédikáció Írásnak: Inventío, 
memoria, pronunciatio; maga a prédikáció pedig áll: princípium, 
lectio, divisio confirmatio, confutatio és conclusio nevű részek-
ből. Még fontosabb az Erasmus könyve: Ecclesiastes sive de 
ratione concionandi libri quatuor. (1535.) Az első könyvben 
szól az igehirdető móltóságáról, amely felülmúlja a szerzetes, 
a bölcs, a miséző pap, sőt a király méltóságát. A jó prédi-
kátornak nagy tudománya, tiszta értelme, bátorsága, jó hír-
neve és szeretettől égő szive kell, hogy legyen. Utal arra, 
hogy az igehirdetés hanyatlásával mindig együtt járt az egy-
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ház hanyatlása. Felveti és komolyan hangsúlyozza a missziói 
igehirdetést, mert: „E repertis regionibus evehitur aurum et 
gemmae, sed triumpho dignius erat illue invehere christianam 
sapientiam, auro pretiosorem." A reformációról azonban még 
egészen hallgat. A II. ós 111. könyv, amely a rhetorikának, a 
gramatikának és a dialektikának az egyházi beszédre néző 
hasznát tárgyalja, sok helyes és finom megfigyelést tartalmaz 
az igehirdetés gyakorlatára nézve. Különösen a szokásos 
rendszertelen prédikációkat szereti gúnyolni. ,.Durae sunt 
illae partitiones, quum partos inter se non cohaerent, sic enim 
audimus nonnullos promittere: primo loco expono vobis para-
bolam evangelicam, secundo proponam quaestionem theolo-
gicam, tertio referam vitám Sancti Christofori, postremo 
adjiciam moralem históriám ex gestis Romanorum. A prédi-
káció írásnak öt része van: inventio, dispositio, elocutio, 
memoria, pronuntiatio ; azután a felosztás kategóriáit tárgyalja, 
az amplificatio módjait, a szónoki figurákat, a szószerinti 
írásmagyarázat hasznát az allegória felett, mig a negyedik 
könyvben az igehirdetés anyagát, az egyházi tannak a huma-
nista erénytannal való elegyítésben tárgyalja. 

Mindezeken a műveken meglátszik a katholicizmus alap-
dogmája, amely az egyházat természetfölötti üdvintózménynek 
nézi, ennélfogva a szónok úgy áll híveivel szemben, mint a 
pogány rhetor a hallgatósággal: a tudatlanokat kell tudósokká, 
a hitetleneket hivőkké, az erkölcsteleneket erkölcsösökké 
tenni. Innen van, hogy a katholicizmus nem tud ellenni a 
pogány rhetorika nélkül, viszont amely igehirdetésben a rhe-
torikai elem túlteng, ott már bizonyos katholikus kovász 
munkálkodik. Istenigéje hirdetése a saját törvényeit követi; 
amennyiben azonban e célok szolgálatába bevonható: a rhe-
torika értékes tanításait is fel lehet, sőt fel kell használni. 

Összefoglalva az eredményeket, melyeket az igehirdetés 
középkori története felmutat, megállapíthatjuk, hogy az ige-
hirdetés egész középkori története nem egyéb, mint az 
Augustinus által summásan adott különböző irányzatoknak 
kiváltása, elmélyítése, de egyszersmind leromlása, sőt csődbe 
jutása. Nem volt hiány mélyhitű és tehetséges bizonyság-
levőkben, de az általános irányzat feltartóztathatatlanál 
halad az elsekélyesedés felé. Különben is az igehirdetés az 
egyház élettevékenységei között lassanként valóságos hamú-
pipőke sorsra jutott: központi helyét elfoglalta a szentek 
kultusza, a búcsúk és szent gyakorlatok meg a sakramen-
tumok mágikus kezelése. A reformációban új korszak derül 
fel: az Ige egyházát uj jászüli az Ige. 

Dr. Ravasz László. 


