
KÓDEXEINK SKOLASZTIKUS ELEMEI. 

(Második közlemény.) 

Á középkori embernek nem igen okoz főfájást a prae-
destinatio. Az «eleve kijelölés»-ben nem lát zsarnoki fátumot, 
hanem az isteni előrelátásnak bizonyos fajtáját, ahogy annak 
idején Aqu. Szent Tamás tanította. Az Úr öröktől fogva 
tudja, kik lesznek az emberek közül az ő hívei, kik fordul
nak és ragaszkodnak végkép őhozzá akaratukkal és mun
kálkodnak közre malasztjával; s mint jóságos és igazságos 
lény öröktől fogva kiválasztotta őket mind az üdvösséghez 
szükséges kegyelmekre, mind az örök üdvösségre. Az ember 
nem maga üdvözíti magát; de tőle függ, hogy szabad akara
tával alkalmatlanná ne váljék a kegyelemre. Kiválasztatásunk 
vagy ki nem választatásunk tehát végelemezésben akaratunk 
folyománya. 

Az «eleve elrendelés» tana ebben az alakban lép fel az 
Erdy-kódex mindszent-napi prédikációjában (606.)-

«Doktoroknak mondások szerént miért immáron nyilván tudjuk, hogy 
szükség minekünk az mennyei dicsőséges szentökhöz folyamnunk . . . mert 
bölcsnek mondása szerónt közönséges ismerettel senki nem tudhatja meg, 
hogy szeretetre, avagy gyülőségre [ = üdvösségre vagy kárhozatra] méltó ; 
másodokáért, mert Szent Ágoston doktornak mondása szerént sok jók van
nak, kik végre elvesznek, és viszon ellen sok bínesek vannak, kik végre 
megtérvén idvezülnek : azért ez ilyen egybekúcsolkodott sentenciának meg
fejtése mellé ilyen kérdésünk támadhat: hogy ha az választatosoknak 
használ-e az bódogoknak imádságok . . . avagy nem. 

Ez ilyen fogásnak ilyen okai támadhatnak embernek szívében : Első: 
Mondhatja valaki : ha az teremtő úr isten engemet elválasztott és meglátott 
kezdetnek előtte az erek idvössígre : hát én soha nem kárhozhatom, akár
miként éljek ez világon. És annak okáért héjába fárasztom magamat sok 
munkával. Másod oka : ha akármint éljek ez világon, kárhozatra lát méltó
nak lennem, hát mit töröm magamat jómívelködetnek miatta, ha semmit 
nem használok vele ? 

Erre ráfelelnek Szent Bonaventura és Szent Ágoston doktor, mondván, 
hogy «egy eszeveszött vélekedés ez ilyen gondolat». Ugyanis kétképpen 
értetik az üdvösségre választás. Először Isten felöl : hogy mikoron valakit 
általán fogva az erek idvösségre teremt és választ, annak kételen be kell 
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teljesödni, mert az isteni dologban semmi hamisság és változás nem lehet. 
Azért mondja Szent Ágoston doktor is, hogy : «Elvégezött számok vagyon 
az választottaknak, ki sem több, sem kevesebb nem lehet, értvén : az úr 
istennek tekéletes tudásában. Másodképpen értetik az elválasztás az isteni 
szent malasztnak szolgáltatása felöl, azaz mikoron valaki malasztot érdemel 
ós dicsőségöt. Ezenképpen (már) szükség az szenteknek imádságok és 
segedelmek, mert nincsen oly ember ez gyarló világon, ki ennen magának 
segedelmével idvözülhetne . . . Szent Bonaventura atyánk mondása szerént 
ezenképpen a választottaknak számok sokasulhat és kisebbülhet, mert 
miképpen az isten mindennek kész az ő szent malasztját adni és senkit 
nem akar elveszni, immáron szükség embernek szabad akaratja, ha az szent 
malasztot akarja venni, késérni és érdemleni jó mívelködetnek miatta . . . 
Kiről úgy mond Szent Ágoston doktor : Ó emberi állat, gondold jól meg az 
te állapotodat. Ha ismerőd, hogy nem vagy választva, tedd azt, hogy légy 
választott.» 

A fejtegetés második pontja homályos — érdekes, hogy 
a kérdés tárgyalásában Pelbártot is cserbenhagyja szokott 
világossága. 

«Az isteni elevekijelölésben, — olvassuk ott — kettő foglaltatik. Az egyik 
maga az isteni előre való tudás és elrendelés a kegyelemre és dicsőségre 
— és ez nem változik a szentek könyörgésére, mivelhogy az Isten tudása 
csalatkozhatatlan és rendelése megváltozhatatlan. Ezért mondja János XIII. : 
tudom, kiket választottam, továbbá Ágoston, De correctione et gratia: bizo
nyos a választottak száma — sem nem csökkenhet, sem nem gyarapodhatik. 
A másik dolog a praedestinatióban : magának az eleveelrendelésnek meg
valósulása, vagyis a malasztnak adományozása a jelenben és a dicsőségé a 
jövőben. És itt már segíthetnek a szentek könyörgései. Mert mint Bonaventura 
mondja, ha a praedestinatióban a tárgy, vagyis az ember részéről szólunk 
bizonyosságról, az elválasztást illetőleg nem juthatunk nagyobb bizonyos
ságra, mint más jövendő dolgok tekintetében, mivelhogy üdvösségünk és 
elkárhozásunk szabad akaratunktól függ. Világos tehát, hogy az ember szem
pontjából a kiválasztást elősegíthetik a szentek könyörgései, mivel szamára 
kegyelmet és üdvösséget nyerhetnek. Ha pedig azt mondaná valaki : hogyan 
lehetséges ilyen változás az isteni elválasztásban? azt feleljük rá Bonaven-
turával, hogy nem az Istenben és az ő elhatározásában, hanem csakis az 
ember részéről épen fennforgó igazság tekintetében történik változás. Ugyanis 
a praedestinatióban, bár az isteni előretudás csalhatatlan bizonyosságú, 
nincs kényszerítő bizonyosság. Mint példának okáért, ha látom, hogy 
valaki kereket csinál, bizonyos a látásom, hogy kereket csinál ; de azért 
az illető nem kénytelen kereket csinálni és megteheti, hogy esetleg ne 
csináljon.» 

A Pomerium fejtegetése, amint látható, két gondolat körül 
forog. Az első az elevekijelölés és az akarat viszonya. Isten 
öröktől fogva bizonyosan tudja, kik fognak üdvözülni; de az 
ember soha sem lehet bizonyos sem a maga, sem a mások 
üdvösségéről. Aki ugyanis üdvözülni fog, nem azért üdvözül, 
mivel Isten üdvözülendőnek tudja, hanem, ellenkezőleg, Isten 
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azért tudja üdvözülendönek, mivel előre látja jámbor életét, 
cselekedeteit, s amiből mindez sarjadozni fog: szabad akara
tának üdvös elhatározásait. Az üdvösség és elevekijelölés 
tehát az akarattól függ, amelynek elhatározásait — mivel 
szabadok — az ember előre nem láthatja. 

Ehhez járul, hogy az isteni előretudás, a kiválasztás 
épen nem korlátozza az akarat szabadságát. Az a körülmény 
ugyanis, hogy Isten előre látja valamely jó vagy rossz csele
kedetünket, egyáltalán nem kényszerít bennünket, hogy az 
ÜletÖ jót megcselekedjük vagy a rosszat elkerüljük ; mivel 
nem azért cselekedjük, amit cselekszünk, mert Isten előre 
látja; hanem azért látja előre, mivel szabad elhatározással 
meg fogjuk cselekedni. 

Az ember tehát nem bizonyos a maga praedestinatiójában, 
de munkálkodhatik rajta; viszont — és ez a második gon
dolat — az isteni előretudás változatlanságával nem ellen
kezik, hogy Isten a feléje forduló embert, a megtérő bűnöst, 
esetleg a szentek imádságaira is, kegyelmébe fogadja, mivel 
az isteni előretudás a leendő megtérésekre is kiterjed. 

«Mily esztelenek hát, akik így beszélnek: ,Miért cselekedjem jót? az 
isteni elválasztás nem változik ; ha üdvösségemet látja előre, úgyis üdvözülni 
fogok, ha pedig kárhozatomat, minden bizonnyal el fogok kárhozni, akármit 
cselekszem.' Azért mondja Bonaventura, hogy ez az érvelés a bolondok 
érvelése. Éppen annyi, mintha valaki azt mondaná : az Isten eleve kijelölt, 
hogy kell-e vagy sem holnap élned; miért eszel és iszol tehát? Ember, 
halld inkább Ágoston mondását super loan.: ,Ha nem vagy kiválasztott, 
légy rajta, hogy kiválasztassál. Ha nem vonnak, imádkozzál, hogy vonjanak.' 
Azért mondja Gregorius is, XXIIj. q IIIj. Obtineri, hogy a praedestinatiót 
Isten úgy rendelte el, hogy azt a választottak érdemek és könyörgések által 
érjék el. Ezt több példa is bizonyítja, elsősorban Pálé, akiről azt állítja 
Ágoston, hogy nem lett volna az egyház apostolává, ha érette István nem 
imádkozott volna ; aztán Traianusé, akit Gregorius imádsága megszabadított 
a kárhozatból.» 

Figyelemre méltó az a tüzetes tárgyalás, amelyben a 
Tihanyi kódex az eredendő vagy eredetbűn dogmáját részesíti. 
Az olvasók megtudják, hogy Ádám paradicsomi engedetlensé-
gének két szomorú következése volt: az egyik: hogy «általa 
jö t t be az halál az földnek kerekségébe» ; a másik : «hogy 
az eredetbűnt mi ebből vallók, m e r t . . . az eredet szerint való 
igazságtól megfosztatánk.» A kódex meghatározza, hogy ez az 
igazság «az emböri természetnek néminemű egyenessége» (rec-
titudo) volt, «melynek miatta az ártatlanság állapotában az 
test az lelöknek hatalmassága alá vettetött vala és az érzé-
könségök az okosságnak mindaddig, míg az lelök engede az 
ő teremtő istenének.» 

Az Ádám engedetlensége véget vetett ennek az állapotnak. 
Az «érzékönségök» felszabadultak az okosság uralma alól, az 
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ember hajlandóvá lett a rosszra; kiesett az Isten kegyel
méből és bűnbe keveredett, s az átszáll Ádám minden mara
dékára. 

A kódex az átszálló bűn nehéz kérdését öt «tanúság,» 
jobban mondva öt igazság megfontolásával kívánja megértetni. 

Az első tanúság az, hogy «az eredetbün nem embörnek valaminemü 
gonosz mívelkedete, mint az egyéb bűnök.» 

A második : hogy az eredetbün «nem az atyának az anyával való' 
egyesülése, sem valamely férfiúnak valamely asszonyállattal. Mert ha az. 
egyesülésbe bin tétetik, az a férfiúnak és az asszonynak tétemény szerént. 
való bine a z . . . Demaga ki által az eredetbín vonattatik, az anyának az, 
atyával való egyesölése.» 

A harmadik tanúság : «hogy az eredetbín nem az érzékönségöknek 
dagályossága [ = lázongása] az okosság ellen.. . sem kegyég az istennek 
színének látásától való megfosztásnak kenj a ; mert ezök... nem eredetbím 
állatjok szerént, hanem csak abból követközők.» 

«Negyed tanúság: hogy az eredetbín nem az kévánság avagy haj
landóság, kivel a lelök kéván egyesülnie az megfertőzött testhöz, sem kegyég; 
állatja szerént az lelöknek az testhöz való egyesölése, mert mikoron az. 
ilyen hajlandóság legyön az lélökben természet szerént, Urunknak kén
szenvedésének miatta az el nem vétethetik.1 Továbbá, ha valaki azt mon
daná, hogy az eredetbín a lelöknek az testhöz való egyesölése, hát ez egye-
sölés is el nem vétethetnék urunknak kénszenvedésének miatta különben,, 
hanemha elesztébb a lelök eltávoznék az testtől ; demaga a lelök egyött, 
lévén a testtel, és az lelöknek kívánsága és hajlandósága lévén az testhöz;. 
elmosattatik az eredetbín urunknak kénszenvedésének miatta.» 

«ÖtÖd-tanuság és utolsó : hogy az eredetbín állatja szerént mibennünk 
nem egyéb, hanem az eredet szerént való igazságnak megfosztása... mely 
szállá fejenkéd mireánk, kik természet szerént Ádámtól származtunk.» 

A problémának azonban nem it t van, mint mondani szok-^ 
ták, a bibéje. A nehézség annak a meghatározásában rejlik : 
«miképen szeplősíttetik meg az lelök az eredetbínnek miatta ?» 
A dolog ellen ugyanis többféle kifogás tehető. Vannak, akik 
ekkép okoskodnak: 

«Az gyermöknek lelke nincsen az atyától, avagy az anyától, mint az, 
test, de Istentől terömtetik, miképen az angyalok. Azért láttatik, hogy miképen 
az angyalok az ő teremtésükben nem vonhatnak valami szeplőt, ezönképen. 
az lelök is.» De megfelel rá Mayro Ferenc doktor : «Jóllehet az okos lelök 
ne légyön az szülőktől, avagy a testtől, demaga ok szerint őtőlük vagyon.. 
Mert az lelöknek lételének oka az szülék és az test. Mert ha a szülék nem, 
volnának és az test sem volna: az lelök sem terömtetnék. Azért miképpen 
az oly diák pappá nem lehet, aki özvegy asszonyt veszön házasul magának..,. 
ezönképpen az mi lelkünk is, mikoron veszi magára az testöt, mely Ádámba, 
megrontatott, vonzza az eredetbínt.» 

1 U. i. Krisztus kínszenvedése és halála eltörli a bűnöket. 
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Azonban azt mondhatná valaki : «Az lélök az testhöz való egyesölésót 
«el nem távoztathatja; mert mihelyt a test megtagosul, az lélök ottan 
terömtetik és az testbe Istentől ottan beöntetik. Azért láttatik, hogy ha az 
-lélök az testhöz való egyesölést el nem távoztathatja,» az eredetbünben 
sem lehet részes. De erre is meg lehet felelni. Az a bíró, aki valakit jogo
san halálra ítél, igazlátása miatt semmiféle kínnal nem büntethető sem itt, 
sem a másvilágon, hanem csakis kárvallással : vagyis nem lehet pap belőle. 
Hasonlókép a lélek sem bűnhődik gyötrelmekkel, amiért a testtel akarva, 
nem akarva egyesült ; hanem kárvallással : Isten látásától való megfosztással. 

Más ellenvetés : Mondhatná valaki : «Én nem foghatom meg, miképen 
vonja az mi lelkünk az eredetbínt az megkörösztölködött szüléktől. Mert 
az pogány bölcsnek mondása szerént nem adhatja valaki másnak azt, amit 
nem vall. De az szülék az körösztségnek miatta az eredetbíntöi megtisz
títtattak, azért ők nem vallják az eredetbínt. Hát ebből következik, hogy 
fiókra sem hagyhatják.» 

Felelet : «Az szülék nem szülik fiokat malasztnak állapotjában és 
amennyiben Krisztusnak tagai (mert az születésben nem Krisztusnak tagi 
az kisded gyermökek); de szülik gyermököket az megrontott természetben, 
kiben Ádámnak tagai. Ez ilyetén szülő kegyég hozzá hasonlatost szül. 
Azért Ádám, k i . . . az eredet szerént való igazságot elveszte és magát 
eredetbínbe ejté, minket, kik neki tagai vagyunk, hozzá hasonlatos bínben 
^szüle és szül.» 

Az eredetbün tehát «okát tekintve a testtől van, jóllehet állatja szerint 
legyen az lélökbe.» Mindazonáltal «nem száll azért a gyprmökre a szülék
ről, de az isteni törvényről.» Legjobban ezt a dolgot példával lehet meg
magyarázni, «lm jól látjátok, hogy a gabonának magja, jóllehet az pelyváiul 
megtisztíttassék, demaga a földbe elvettetik, magot terömt esmét pelyvával. 
Továbbá ezt is látjuk, hogy ezvilágszerént az nemtelen ismét nemtelent 
szül, hanemha a királytól nömősíttetik meg. Ezenképpen az Ádámtul 
szülöttek (mely Ádám az eredet szerént való igazságnak nömösségét elveszte) 
születtetnek nemtelenségnek fogyatkozásával, hanemha osztán azután Isten
től nömösíttetnek meg az körösztségnek malasztjának miatta az mennyei 
-örökségnek megnyerésére.» 

Az eredetbűnnek ezt az átszármazását a kódex a követ
kező okoskodással támogatja : 

«Az eredetbín nem adatik Istentől az lélökre, mert Istennek mindön 
terömtött állatja jó, mint Szent Pál apostol írja.» Aztán az eredetbün «nem 
adatik az magzatra az apátul és anyátul [sem], mert ők az eredetbíntöl 
megtisztíttattak az körösztvíznek. miatta, ugyanazért az pogány bölcsnek 
mondása szerént nem adhatják másnak azt, amit nem vallanak.» Végre az 
eredetbün nincs a testtől sem ; a test ugyanis nem szeplősítheti meg a 
lelket, mint a fertelmes ruha a testet. «Mert miképen a napnak fénye a 
testi állatoktól semmi fertelmességöt nem vehet : sokkal jonkább az lelki 
világosság, azaz a mi lelkünk az testtől az eredetbínnek szeplőjét nem 
vonhatja.» Nincs tehát más megoldás, mint az, hogy az eredetbűn az 
«isteni törvénynek készörítéséből» száll az emberre, «Mindön, valaki születik 
az testből, Ádámban megfertöztertettből, vonja az eredetbínnek szeplőjét, 
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sem vétethetik az méltóságra, azaz az angyaloknak társaságok közé, hanem 
ha kegyelmeznek ővele, tudnia mint az körösztségnek miatta, tűznek éa 
vérnek kiontásának miatta Istennek szeretedért... » 

A fejtegetés következő részeiben már csak arról van szó» 
kik azok, akikre az eredetbűn kiterjed. Felelet: mindazok» 
akik Ádámtól természet szerint származnak és a törvény 
hatálya alól valamely okból nem mentesittettek. Tiszta volt 
az eredetbűntől Jézus Krisztus, mint aki «jóllehet Ádámtól 
vőn eredetö t . . . nem természet szerént született, de termé
szetnek fölötte : Szentlélöknek cseleködetiből,» aztán a Bol
dogságos Szűz, aki a bűn átka alól Isten által kivétetet t , 
végre Jeremiás próféta, Ker. Szent János és Kisebbik Jakab-
apostol, «akik még születésök előtt anyjok méhében megszentel
tettek.»1 

A fejtegetéshez, mint rendesen, most is Pelbárt szolgál
ta t ta az anyagot3, a kódex pedig újból mellőzte a forrás
szöveg kisebb-nagyobb töredékeit. Pelbárt nyomatékkal r han
goztatja az ős-szülŐk «originális justitia»-járól, hogy az Ádám 
által elveszített «igazság» nem volt természetes adomány. 

»Meg kell jegyezni Scotussal, cap. 2. dist. 19. et 29. és a doktorok egyete
mével, hogy az originális justitia, melyben az ös-szülök teremteltek,. 
természetfölötti minőség volt... Leiköknek általa volt teljes és tökéletes 
hatalma az alsóbbrendű erőkön és ragaszkodott nagy gyönyörűséggel a. 
végső célhoz, t. i. az Istenhez, és volt neki teljességgel alávetve.» 

A kompilátor nem érzi a megjegyzés fontosságát. Pedig-
— föltehetőleg még a hitújítás előtt dolgozott — a reformáció 
már a küszöbön áll, s Luther és társai ugyancsak ostromolni 
fogják az originális justitia természetfelettiségének dogmáját» 

Legszívesebben hagyogatja el mégis a magasabban járó, 
vagy nehezebben tolmácsolható részleteket. A kódex mélyen 
hallgat arról a fontos kérdésről, hogyan szállhat át az ős-szülők 
bűne Ádám maradékaira. Könnyű megérteni, hogy az utódok 
öröklik apjuk bűnének következményeit és a felségsórtésbe-
esett nemes nemcsak saját személyére veszti el nemességét: 
gyermekeit és unokáit is nemtelen sorsba dönti. De itt többről 
van szó; arról, hogy az eredeti igazságtól való megfosztottság 
bűnül rovatik fel az utódoknak, holott a bűnnek értelméhez 
hozzátartozik, hogy akarjuk, különben nem lesz bűn, mondja 
Ágoston. Már pedig az eredetbűnről nem lehet állítani, hogy 
azt az utódok akarják. 

«De doktoraink szerint erre is meg lehet felelni ~ írja Pelbárt — ha a, 
következő két pontot jól megjegyezzük. Az első : hogy az eredeti igazságtól 
való megfosztás az utódokban igenis akaratból, jelesül Ádám akaratából 

i Tihanyi-k. 61—79. V 
2 Stell, lib. 4, p. 2. art. 1. c. 1—4., 7. 
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íyónak tekinthető. Mert Ádám nemcsak mint egyes személy jön számba, 
hanem mint az egész emberi természet kezdete is, amelyből mások mintegy 
az ö tagjai erednek. Azért is valamint a kézzel végrehajtott gyilkosságot a 
kéznek tulajdonítják és egyben akaratból folyónak mondják, amaz akaratra 
való tekintetlel, amely a lélekben vagy az egész emberben van : hasonlóképp 
eme megfosztottságot is mondhatjuk akaratból folyónak Ádám akaratára 
való tekintettel, akiben magvak módjára mindnyájan benne voltunk. A 
második pont : hogy Ádámnak minden természetes utóda kötelezve volt az 
eredet szerént való igazságra. Mivelhogy ez az ajándék az emberi termé
szetnek adatott, s azt Ádám nem csupán a saját személye számára kapta, 
hanem valamennyi utóda, az egész emberiség számára, mely akkor még 
őbenne volt. Hogy pedig Ádám ezt az igazságot saját hibája által elveszí
tette, az az utódokat az igazságra való kötelezettségöktől nem mentesíti, 
mivel ez depositum-szerüen az egész természetre volt bízva.»1 

Csak szembeszökő, de nem ér the te t len , h o g y a kódex az 
«Öt t anúság» -ban a P e l b á r t második «veri tas»-áról közvet lenül 
a negyed ik re szökken á t és szőröstül-bőröstül mellőzi a ha r 
madika t , me ly arról szól, h o g y az eredetbűn nem- a t e s tnek 
va l ami lyen r agá lyos betegsége, «mivelhogy a tes tben, m i n t 
Anselmus mondja, semmiféle bűn v a g y szentség nem lehet.» 
Továbbá : mivel az okos lélek nem az a n y a g képességiségébŐl 
vona to t t k i , 2 hanem közvet len az Is ten á l ta l t e r e m t e t t szellemi 
forma — a fer tőzöt t t es t á l ta l meg nem fer tőzte thető , mive l 
a n y a g i minőségeket be nem fogadhat .8 Az i l yen szövegeket 
u g y a n i s merőben lehe te t len fe l foghatókká t enn i az i skoláza t lan 
közönség számára . 

Végre u g y a n c s a k hasonló okból m a r a d h a t o t t el a P e l b á r t 
ha tod ik «Veritas»-a, mely még az előbbinél is e lvontabb és 
nehezebben to lmácsolható . 

«A hatodik igazság az, hogy az eredetbün formailag nem valami 
positivum, tehát nem valami romlott készség, mint némelyek álmodják, 
noha a doktorok imitt-amott olyan nevekkel illetik, amelyek valami posi-
tivumot gyaníttatnak, mint : concupiscentia, fomes, foeditas és egyéb hasonlók. 
Az effélék ugyanis nem formaliter mondatnak róla, hanem csak valamiféle 
vonatkozásban. Oka ennek az igazságnak: mivelhogy ha az eredetbün 
valami positivum volna, positiv büntetés járna érte, nemcsak fosztó és 
kárvallásbeli... Aztán minden positivum az Isten alkotása, mint ahogy ezt 
mindenki elfogadja. Isten tehát az eredetbünhöz tartozó posiűvumot vagy 
közvetlen hozná létre és ebben az esetben oka lenne valami rossznak és 

i U. o. 
2 Formae proprie non fiunt, sed educuntur e potentia matériáé. 
3 Peccatum originale non est in came infectio morbida, quia nullum 

peccatum potest esse in carne, sicut nee iustitia, ut deciarat Anselmus li.de 
concept, virgi., et etiam quia cum anima intellectiva non sit educta de 
potentia materiae, sed a deo immediate creata spirituális forma, non potest 
infici a carne infecta, quia non est susceptibilis qualitatum corporalium. 
Stell lib. 4t. p. 2. art. 1. c. 2. 
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vétkes ferdeségnek, amely az eredetbünben vagyon ; vagy létrehozná valamely 
másodlagos ok közvetítésével. Csakhogy itt nincs semmiféle közvetítő : nem 
az első szülő, mivel ő kívül áll a dolgon, sem a legközelebbi szülő, hasonló 
okból, sem maga a bűnös, mivelhogy ez esetben a bűnt inkább személyi 
bűnnek (peccatum actuale) kellene mondani.» 

A chris tologiából elsősorban az incarna t io okai k e l t e t t é k 
fel a kódex-író érdeklődését . Vajon mié r t ke l l e t t az I s t en F i á 
nak emberré lennie, szenvednie és meghaln ia , h o g y az emberiség 
a bűntő l és ká rhoza t tó l megszabaduljon ? Hiszen az I s t en 
mindenha tó , t e h á t pusz tán a k a r a t á v a l e l törö lhe t te volna a 
bűnöke t és m e g v á l t h a t t a vo lna a v i l á g o t . . . 

A z t felelik, h o g y «per absolutum» mindez va lóban meg
l ehe t e t t volna. De min t Bonaven tu ra , Szent Tamás és sok más 
doktor t an í t j a , «az u r I s t ennek kétféle h a t a l m a v a g y o n ; egy ik , 
k ive l minden t t ehe t és i l l ik t enn i , másod, k ive l is minden t 
tehet , de nem i l l ik tenni» i1 vagy, ahogy a T i h a n y i kódexben 
olvasható : «az is tenbe ez k é t ha ta lmasságok v a n n a k : po ten t i a 
scilicet o rd iná ta e t absoluta», m a g y a r u l : «szorzott hata lmasság,» 
és «mindönmegtehető ha ta lmasság». 2 I s t en az ő absoluta poten-
t i á jáná l fogva pusz tán a k a r a t á v a l , v a g y va lamely a n g y a l á l t a l 
is e l törö lhe t te volna a v i l á g b ű n e i t ; de «szorzott» h a t a l m á v a l 
az i l lendőbb, a lka lmasabb u t a t vá lasz to t ta . 3 

A T i h a n y i kódex kifej t i , hogy ez az ú t egyedü l a F i ú 
is ten megtestesülése l ehe te t t . Az i s teni igazságosság nem enged
h e t t e meg, h o g y az emberek gonoszsága egyszerűen elenged
tessék. A v i l ágo t meg ke l l e t t vá l t an i ; a bűné r t e légtétel j á r t , az 
e leget tevésre pedig nem volt elégséges « e g y a n g y a l is, egy 
embör is, és t i sz ta t e r ö m t ö t t á l la t is,» csupán az emberré l e t t 
i s tenség. 

«Mert jóllehet, úgymond Szent Ágoston doktor, hogy' az Isten más
képpen is megválthatta volna ez világot, demaga az váltságnak elégté
tellel kelle lenni . . . mind Isten felől, mind mifelőlünk. Isten felől: mert 
Istennek minden mívelkedetében meg kell tetszeni ergalmasságnak és igaz
ságnak. Erről monda Dávid az zsoltárkönyvben : Úrnak közönségös útai 
ergalmasság és igazság. De ha az Isten emböri természetöt megváltotta 
volna elégtétel nélkül, Istennek ebben csak ergalmassága jelöntetett volna ki 
igazságánál kii, holott az megváltásnak'módjában mind irgalmassága, mind 
igazsága kijelöntetik.» 

Azonban nemcsak az Is ten , az emberek szempontjából is 
szükség v a n az e lég té te l re . «Mert miképen az embör Is tenön 
t i sz te le t lenségöt t ö t t vala az b ínnek m i a t t a : ezenképpen (kellet t , 
hogy) viszont t i sz tö lné az kénnak mia t ta .» 

1 Erdy-k. 45. 
•! Tihany i-k. 90. 
* Érdy-k. 45. 
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A második ok, amiért az incarnatióra szükség volt, «a 
bűnnek ártalmas volta». 

«Mert mindön embör, még az angyalok is, és mindon egyéb teröm-
tött állat véggel való jó és érdömös [== véges lény és véges érdemű], az 
Istennek megbántása kegyég, azaz bin Isten felől. [ = Isten szempontjábólj 
véghetetlen. Azért az pogány bölcsnek mondása szerént mikoron az 
véggel valónak az véghetetlenhöz semmi hasonlatossága ne legyön,1 semmi 
terömtött állat az vétőkről Istennek eleget nem tehet vala, csupán maga 
a végtelen Isten.» 

Csakhogy i t t megint nehézség merül fel. Isten mint vég
telen lény eleget tehetett volna, de ugyancsak mint végtelen, 
természete szerint «kénszenvedhetetlen,» s «az elégtételnek, azaz 
az kénnak» magát alá nem vetheti. «Ezből következik azért 
immár, hogy az elégtevőnek kelle lenni istennek és embernek. 
Istennek, hogy az véghetetlen bínről eleget tenne. Embörnek, 
hogy az ki vetkőzött vala, szenvedne». * 

Hasonló, de sokkal ügyetlenebb az Érsekújvári k. 466. lap
j ának okoskodása. A verses Katalin-legenda előadja, hogy az 
Isten testet öltött magára, a földre jött, szenvedett és meghalt, 
hogy az embereket megváltsa és az ördög rabságából megsza
badítsa. Mindennek a magyarázata pedig a következő : először 
is a halált csak halállal lehet eltávoztatni ; az Isten meg nem 
halhatott, azért kellett a mi testünket felvennie. Másodszor: 
a megváltáshoz elégtételre van szükség ; de eleget csak az tehet, 
aki tartozik és eleget tud tenni. A bűnös ember azonban nem 
volt ily szerencsés helyzetben: az ördög fogságában lakozott, és 
hiányzott a hatalma az ördög megtörésére. Ehhez csak az Isten 
rendelkezett kellő hatalommal. Tehát a szabadítás munkáját 
csak olyan valaki teljesíthette, aki önmagában az istenséget 
és emberséget egyesítette. 

. . . Isten Taj tunk kenyér üle 
és ez világra készüle; 
testet vén Szűz Máriátul 
és ként válla az zsidóktul ; 
érettünk sok munkát válla 
és önnen kéjén meghala ; 
így minket kéntúl megválta 
és ördögtül szabadíta. 
Ennek igy kell vala lenni 
és igazságnak betelni; 
mert ember vetkőzött vala, 
örök halált érdemi vala ; 
azért halált távoztatni, 
halállal kell megváltani. 
De ez mellé okosság vall : 
hogy Isten soha meg nem hal, 

azért ő istenvoltában 
nem vehete részt halálban ; 
— bölcsessége azt jelenté, 
hogy mi testünket felvenné. 

. . . Továbbá azt így ól tudod 
és igazság miatt vallod: 
az teszen méltán eleget, 
ki tartozik és ki tehet. 
De ember, az ki tartozik, 
mert fogságban ö lakozik : 
Isten csak, az ki teheté, 
ördögöt csak ő törheté: 
azért igazság követé, 
hogy Isten és ember tenné. 

«Finiti ad infinitum nulla proportio.» 
Tihanyi k. 208—211. Vö. Érdy-k. 37—38. 
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A gyarló verses okoskodás forrása ismeretlen, a Tihanyi k. 
ismét Pelbárttól szedegette tudományát és megint a nehezebb 
dolgok elhagyogatásával.1 

Az ellenvetéseket hitetlenek ajkára adták, akik a Silvester-
legendában és a különféle Katalin-legendákban szerepelnek. 
Szent Silvester, akinek története a Legenda aurea-bô\ való, 
száznegyvenegy zsidó, Sz. Katalin ötven pogány bölcs ellen 
védi a keresztény tanokat. Sajnos, a te t t ellenvetések épen nem 
tanúskodnak a nagy ,bölcsek' mély tudásáról. Olyan könnyű 
őket visszaverni, hogy egyáltalán nem éreztetik az olvasókkal 
megcáfolóik szellemi nagyságát. 

Az egyik doktor például a következő kérdést intézi 
Silvesterhez : 

«Miképpen mondjátok (Krisztusról), hogy megkésértetött, ha hatalmas,, 
szenvedhetőtt, ha isteni erö ? Ha úgy vagyon, hát (két Krisztus vagyon): 
egyik Istennek fia, az második az Szíznek fia. Ha kedég azt mondod, hogy 
szenvedett, az istenségnek sérelménél kii nem lehetött.»2 

A felelet a legegyszerűbb. «Az Istennek és az ácsnak ő fia egy Krisztus. 
Azért úgy mint Isten láthatatlan és szenvedhetetlen. Úgy mint ember látandó 
és szenvedendő lén.»s 

A verses legenda bölcse egyebek között a következő ellen
vetést hozza fel az incarnatio ellen: 

Leány, tahát te azt mondod mert isten mindennek ura, 
és hited miatt azt vallod, ember kegyig ö szolgája, 
hogy az Isten emberré lőtt Azért ha ember lett volna 
és egy idvességet szorzott. *[úr is, szolga is lett volna] ; 
Nagy csalárdság ezt mondani ez kegyiglen lehetetlen 
és nagy hazugság vallani ; és mindenképpen hihetetlen. 

1 Stellar, lib. 1. p. 1. art. 2. c. 2. Nam licet (ut ait Aurelius Augustinus 
XIIj. de trini. ca. X. alius modus fuit deo possibilis, quam ilie, quem tenuit 
in redemptione, quia eius potestati çunçta subiacent : tamen debuit omnino 
fieri per satisfactionem, quoriiam hie modus congruentior fuit et decentior 
tam ex parte dei, quam ex parte nostra, ut probat Bonaventura in iij. dist. 
X. ar. j . , et Richardus ibidem, q. Iij. Primo inquam ex parte dei pro tanto, 
quia in omni opère debet manifestari misericordia et iustitia. Psalmus : 
Universae viae domini misericordia et Veritas. Sed si deus humanam reparasset 
absque satisfactione, fuisset" manifestata misericordia sine iustitia. Nunc 
autem utraque manifestata est, quia iustitia in satisfactione, misericordia 
in modo reparandi eo, quod cum purus homo non posset satisfacere, deus 
pater filium suum ded.it pro satisfactione . . . Secundo ex parte nostra, quia 
sicut genus humánum deum inhonoravit per culpam, sic oportebat, ut 
honoraretur per poenam . . . Secunda ratio culpae et eius offensionis, quia 
omnis homo, angélus et quilibet alia creatura finita et finite bonitatis ac 
meriti est, offensa autem dei infinita ex parte dei; et ideo cum finiti ad 
infinitum nulla proportio : nulla creatura satisfacere potest. Item deus purus 
in sua natura impassibilis est, et ideo satisfactioni se subiicere nequit. 
Concluditur ergo, quod sit satisfactor deus et homo. Deus quidem, ut infinitae 
satisfaceret secundum mensuram offensae. Homo autem, ut qui peccaverat> 
peccaretur, et in ea natura, scilicet humana deus satisfaceret. 

• Érdy-k. 188, 3 U. o. 
* Hiányzó sor pótlása. 
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Dominatio enim et servitus entia sunt contraria, quorum est vicissim-
et numquam aimul et semel eidem gubiecto inesse, ut praedicat Aristoteles 
in Postpraedicamentis. 

Mert uraság és szolgálat 
csak két eilenködő állat, 

kiknek az tulajdonságok, 
hogy nincsen együttlakások. 

Ugyanezen a húron pendül a következő három e l lenvetés 
is, u g y a n c s a k a verses l egendábó l : 

1. Leány, maga te mit forgatsz ? kit te istenednek vallasz, 
Iám okossághoz nem hallgatsz, hogy isten és ember légyen, 
mert lám Krisztusról úgy mondasz, 

De ez hamis á l l í tás : 

mert Isten mindent teremtütt, 
Krisztus vala teremtetött ; 

Azonban 

magát senki nem teremti, 
azért ö isteniéteti 
nyilván hamis és csalárdság, 
sőt bizonyos nagy hazugság. 

azért vagy magát teremte, 
vagy ő isten nem lehete. 

, No az isten erekké áll 
és erekké ő meg nem hal ; 
Krisztus kegyiglen meghala, 
azért ő isten nem vala 

3. Ha isten volt, az mint mondod, 
hát soha meg nem halhatott ; 
ha kegyiglen emberré lőtt, 
hát halált meg nem győzhetött. 

A ,bölcsek' folyton ezt az e g y bako t nyúzzák . Sehogy se 
fér a fejőkbe a «communicat io id iomatum», hogy a Megvá l tó 
min t I s t en lehet örök, te remtő, v á l t o z h a t a t l a n , szenvedhete t len , 
h a l h a t a t l a n és e g y ú t t a l m i n t ember időben szüle te t t , t e remt 
mény , vá l tozandó, szenvedhető, ha landó. A v i t a tkozás e g y r e 
a fölületen jár , a he lye t t , h o g y a probléma velejébe^ ha to lna . 

HORVÁTH GYE ILL. 


