
Magnus Aurelius Cassiodorius Senator isagogikai 
gyűjteménye.1) 

ι. 

Mi volt ez, ő maga megmondja az lnstitutio Divinarum 
Litterarum X. fejezetében. Az δ előtte élt introductores 
scripturae divinae, szám szerint 5 isagogus művének egy 
corpusba, azaz gyűjteménybe való összefoglalása, melyet 
föntebb megnevezett saját munkájával egészített ki. Mi volt 
a célja vele, vagy egyáltalában hogy kerül t az δ nagy neve 
a bibliai tudományok úttörői közé, életének érdekes folyása 
magyarázza mog, melynek rövid áttekintése nem lesz tanul-
ság nélkül való ránk nézve. 

Munkában és szerencsében gazdag életpálya ez, melynek 
hosszú tartama alatt előkelő kormányhivatalban is, magá-
nyában is sok fontos szolgálatot tehetett a közügyeknek is, 
élhetett magának is. Előkelő, régi italiai családból2) szárma-
zott, valószínűleg Scyllaciumban, Bruttiumban, hol a család-
nak ősi fészke s nagy birtoka volt, 470 körül3). Családjában 
az állami hivatalok viselése, úgy látszik, nobile officium volt, 
melyet, a régi hagyományokat követve, β nehéz ós viszon-
tagságos időben is teljesítettek. Dédatyja Bruttiumot és Sici-
liát Genserich vandaljainak beütésétől védte meg. (440.) 
Nagyatyja, ki III. Valentinianus alatt (423—455) viselt állami 
hivatalokat, a császár parancsára I. Leo pápa kíséretében 
vonult Attila elő ama históriai jelenet alkalmával. (452.) 
Érdekes, hogy Theodorich királynak a senatushoz intézett 

') Az első 4 oldal megjelent ugyan már az e lőző számban, de kelle-
metlen véletlen miatt javitatlan hibákkal. Ezért nyomatjuk most le újra. Szerk. 

2) Variarum lib. I. ep. 4. 
3) Születése, valamint halála é v e is bizonytalan. Garet az 1729. évben 

kiadott Opera Omnia-hoz csatolt életrajzában a sok eltérő adat egybevetése 
után 469. v. 470-ben állapodik meg, mint szül. évben. Ezzel egyezőleg 470-re 
teszi Franz A. (M. Aur. Cassiodorius Senator, 1872.) Nirschl (Lehrbuch der 
Patrologie und Patristik), Alzog J. (A patrologia kézikönyve, ford. a csanádi 
növendékpapság 1880.) Ebért A. azonban (Geschichte der christlich-lateini-
schen Literatur, 1874., az Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters 
im Abendlande I. kötete) 477-re. mások még későbbre. Az Orthographia 
c. munkáját, mint maga mondja Praefatiojában, 93 éves korában irta. Nincs 
adatunk, hogy meddig élt még ezután. A születési év megállapítása szerint 
tehát 563, illetőleg 570 utánra tehető halála. 
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irata a sikert nagy túlzással neki tulajdonítja:1) „Vidít in-
trepidus, quem timebat impérium ; facies illas terribiles et 
minaces fretus veritate despexit, nec dubitavit eius alter-
cationibus obviare, qui furoro nescio quo raptatus mundi 
domínatum videbatur expetore. Invenit regem superbum, sed 
reliquit placatum . . . Pacem retulit desperatam." Atyja a 
nyugotrómai birodalom megbuktatása után (476.) Itália kirá-
lyává lett herul Odoaker, majd az ezt megbuktató Theodorich 
keleti góth király (489—526.) alatt viselt előkelő hivatalokat. 
Ez utóbbitól hűséges szolgálataiért Bruttium és Lucania hely-
tartójává, majd praefectus praetoriová, végül patriciusszá 
neveztetett kia). Családi hagyományai és kiváló képességei 
Cassiodorius Senatort is már fiatalon a közpályára terelték. 
Ő is Bruttium és Lucania helytartóságával kezdte. Több 
izben volt quaestor, magister officiorum, praefectus praetorio, 
volt consul is, (514.) mely régi római hivatalokat, természe-
tesen módosított jogkörrel, Theodorich mind meghagyta és 
rómaiakkal töltötte be, de a katonai hatalmat egyedül a 
góthok számára tartotta fenn. Cassiodorius, különösen mint 
a király bizalmas titkára, valóságos kancellári hatalommal 
és mély belátással intézte a birodalom politikáját3). Előttünk 
feltűnőnek, talán hazaflatlannak is látszik az a szerep, melyet 
a legyőzött nép fia a győző szolgálatában betöltött. Már 
atyja két idegen, hódító királyt szolgált, ő pedig ki tar tot t 
a következő góth királyok, Athalarich, Theodahat ós Vitiges 
mellett is, a góth uralomnak ez utóbbiak alatt bekövetkezett 
alábanyatlásáig. De a nehéz időben nagy szolgálatot tett 
hazájának és népének ezáltal. Ο megértette ós támogatta 

') Ezzel s zemben a valóságot Cassiod. Ghronikája tartalmazza, me ly 
Herculanus és Asporat ius consulsága idejéből ezt jegyz i f e l : »His coss Attila 
redintegratis viribus Aquilejam m a g n a vi dimicans introivit, c u m quo a 
Valentiniano imperatore papa Leo directus pacem fecit.« 

') Az ősökre vonatkozó ez adatokat Theodorich okmányaiból i smerjük, 
melyekben a római senatust és a mi irónk atyját, Cassiodoriust ennek patri-
c iusszá való kineveztetéséről értesiti. (Variarum lib. I. ep. 3. 4.) Régebbi 
magyarázat ez okmányokat a mi Írónkra vonatkoztatta s e szerint a bennük 
említett páter et a v u s az ő atyját é s nagyatyját je löl te . (Garet, Vita Cassiod. 
I. 3.) Az idézett újabb életirók azonban abból indulva ki, hogy a föntebbi 
okmányokban emiitett Cassiodoriusokkal szemben a mi irónk a királyok le-
irataiban s a m a g a hivatalos irataiban és másutt is csupán Senator praefectuä 
praetorionak, v a g y csak Senatornak címeztetik, (Var. IX. 24. 25. X. 27. 28. 
XII. 17—27, a Chronika végén s Jornandes Praefatiojában stb.) ami azt is 
mutatja, hogy a Senator nem rangját jelöli, h a n e m nomen propriumját 
képezi, — a Var. I. 3. 4.-ben l e v ő kinevezést n e m a mi írónkra, hanem 
atyjára vonatkoztatják s ekkor a páter és avus az 6 nagyapját és dédapját 
je löl i . Ε különben elfogadható magyarázatnak csak az a nehézsége van , hogy 
e szerint az 5. század második felében (440-től) a család négy íze szerepel , 
a mi csak az e lsők hosszú életkora mellett lehetséges. 

') Var. IX. 24. 25. 
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Theodorich törekvéseit, ki Italia határain is túlterjedő biro-
dalma kétféle lakosságának, a hódító és hódított népnek, 
fajban, nyelvben, műveltségben és vallásban (a góthok aria-
nusok, a rómaiak katholikusok voltak) mutatkozó ellentótét 
s egymás iránt érzett természetes ellenszenvét legyőzni s 
kiegyenlíteni igyekezett, hogy ezáltal birodalmát a békés 
fejlődós útjára terelje. Soha a római culturát és intézményeit 
jobban meg nem becsülte senki, mint Theodorich, ki igye-
kezett ezt a góthokra is kiterjeszteni. Udvarába hivta az 
ország legjelesebb tudósait, köztük Cassiodorius Senatort, 
ez encyklopaedikus műveltségű s kiválóan gyakorlati érzékű 
diplomatát, ki e tulajdonainál fogva a két nép közti közve-
títésre különösen alkalmas volt. Mikor a góth uralom a 
római nép intézményeit, nyelvét, vallását tiszteletben tartva 
hatalmát is egy lelkestől-testestől római államférfiú által 
gyakorol ta ikkor ennek nagy reménye lőhetett a két nép olyan 
egybeolvadásában, mely tulajdonkép a góthok beolvadását 
jelenti a római államba. Ε körültekintő, okos politika szol-
gálatában áll ekkori irodalmi munkássága is. A Chronika 
listáiba, melyeket a historikusok műveiből állított össze, 
melyek Ádámtól 519-ig terjednek, a góth korszakot egysze-
rűen a római történet folytatásaként kapcsolja be. A De 
origine actuque Getarum (12. könyv) cimű történeti mun-
kájában, mely elveszett s csak Jornandes vagy Jordanes 
ravennai góth püspök (451.) De Getarum sive Gothorum 
origine et rebus gestis c. szabadon készített kivonatában1) 
maradt fenn, a góthok történetét rokonszenves világításban 
tárja a rómaiak elé, hogy a róluk táplált balvéleményüket 
eloszlassa2). Variarum libri XII. pedig az ő államférfiúi 
szolgálata alatt általa concipiált s a király, vagy a sajá t 
nevében kiadott rescriptumok gyűjteménye, (számszerint 400), 

*) Ebben a hunokról és Attiláról sok érdekes fö l j egyzés van, köztük a 
Hunnivár neve, (52. cap.) továbbá az eredetükre és külsejükre vonatkozó 
ismert gyalázkodások: -Quas (Aliorunmas = Aliorunas, Alrunas) spiritus 
immundi per eremuni vagantes dum vidissent et earum se complexibus in 
eoitu miscuissent, genus hoc ferrociss imum edidere; quod fűit primum inter 
paludes minutum, tetrum aique exi le , quasi hominum genus, nec alia v o c e 
notum, nisi quae humani sermonis imaginem assignabat. Tali ergo Hunni 
Stirpe creati . . . " „Nam et quos be l lo forsitan min imé superabant, v u l t u s 
sui terrore n i m i u m pavorem ingerentes terribilitate fugabant, eo quod erat 
eis species pavenda nigredine, sed ve lut quaedam, si dici fas est, deformis 
o s sa : non facies , habensque magis puncta, quam l u m i n a . . „Maribus 
ferro genas secant . . ." Exigui quideni forma, sed arguti , moribus expedit i 
et ad cquitandum promptissimi: scapul is latis et ad arcus sagittasque parati , 
firmis cervicibus et in superbia semper erecti. (24. c.) Mivel maga a k ivona-
toló megjegyzi Praefatiójában, hogy csak emlékezetből kivonatol s egyetmást 
maga is belevegyitett, (plura in medio m e a dictatione permiscens) , e he lyeket 
épügy, sőt nagyobb joggal lehet neki, mint Cassidoriusnak tulajdonítani. 

') Var. IX. 25. 
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mely a kor történetére nézve közvetlen forrás. Ε munkák 
tulajdonkép tárgyunkra nem tartoznak, de egyfelől a szerző 
jellemzése, másfelől a hunősökre való vonatkozásuk szem-
pontjából nem mellőzhettem egészen őket. Közelebb visznek 
célunkhoz azok a munkák, melyeket akkor irt, mikor a góth 
birodalomnak Justinianus császár csapásai alatt való meg-
rendülése ős végbomlásnak indult politikai viszonyai követ-
keztében, hanyatló erővel ós tekintélylyel vitt állami hivata-
lait letette és kolostori magányba vonult. (539 — 540). Az 
átmenet e korszakát a De anima c. 12 fejezetes kis munkája 
képezi, mely félig philosophiai, félig theológiai szempontból 
a lélek lényegét, tulajdonságait, eredetét, székhelyét, erényeit 
s halál utáni állapotát vizsgálja bibliai és philosophiai 
theologiai olvasmányai alapján. A vallásos öregember önma-
gába mélyedése ez, mely a Scyllaciummal szomszédos Viva-
riumba vitte, hol a maga birtokán és költségén kolostort 
épittet s abba vonul, nem azért, hogy pihenjen, hanem, 
hogy aki eddig életét egy földi úr szolgálatának szentelte, 
ezentúl á mennyei Úrnak szolgáljon. Irataiban1) mindig nagy 
lelkesedéssel emlékezett meg az Ion tenger öblénél fekvő 
szülőföldje természeti szépségeiről és gazdagságáról, halas 
tavairól, (vívaria) melyeket még ifjú korában bruttiumi és 
lucaniai kormányzósága idején csináltatott, melyekről a 
helység is nyerte Vivárium nevét, míg a mellette emelkedő 
hegyről Castellumnak is neveztetett"). Mintha sejtette volna, 
hogy öreg fővel ide tér vissza. És pedig olyan tervek meg-
valósítása végett, melyeket régóta szeretettel ápolt, de a 
nehéz politikai, majd háborús viszonyok miatt mindeddig ki 
nem vihetett. Régóta bántotta annak tapasztalása, hogy az 
italiai papság műveltsége és theologiai képzettsége igen ala-
csony színvonalon állott s hogy inkább mesterségként, mint 
tudományos alapon tanulták és gyakorolták szent hivatalukat. 
Italiában s általában Nyugaton egy sem volt olyan hires 
theologiai iskola, milyen pl. Keleten az antiochiai, alexandriai 
és nisibisi. Ezért az italiai papok közül, ha akadtak is kiváló 
egyházkormányzó püspökök, tudósok nagyon kevesen. A 
nyugati egyház tudós theologusai: Tertullianus, Augustinus, 
Hieronymus stb. nem közülük támadtak. Ezért ő már koráb-
ban igyekezett Agapetus pápával Rómában, hol a világi 
tudományok még mindig virágoztak3), egy theol. főiskolát 
állítani fel, de a háborús viszonyok meghiúsították tervét.4) 
Most végre elérkezettnek látta az időt, melyben, habár sze-

') Var. XII. 15. Inst. div. litt. 29. 
') Innen a kolostor Monasterium Vivariense vagy Castelliense. 
3) Var. I. 39. IV. 6. VIII. 12. 
4) Inst. div. litt, praefatio. 
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rényebb keretek között, megvalósítsa. Encyklopaedikus mű-
veltsége, praktikus észjárása, nagy tapasztalata, vallásos 
lelkülete, a világ hiúságairól való lemondása, még cselek-
vésre képes, munkára vágyó testi és lelki ereje, nagy neve, 
tekintélye és vagyona a legalkalmasabb emberré tet ték őt e 
feladat megoldására. Működésének nemcsak ránk nézve leg-
érdekesebb, hanem hatásaiban is legértékesebb része most 
kezdődik. 

Cassiodorius vallásos coloniájáből új irány, új szellem 
indult ki, mely a szerzetesi életnek is nagyobb tartalmat 
adott s művelődéstörténeti szempontból is nagyfontosságú. 
Mig ugyanis eddig a szerzetesség Pachomius (f 345.) és N. 
Basilius (f 379.) szervező munkássága folytán keleten, Cassi-
anus (f 435 körül) és Nursiai Benedek (488—543.) alapításai, 
munkái, illetőleg regulái által nyugaton csak az askesis, ke-
gyesség ós könyörület műveinek (ima, böjt, bibliaolvasás, 
kegyes elmélkedés, szegények és betegek ápolása) gyakor-
lását tűzte ki feladatúi a megélhetést biztosító földművelés 
és kézimunka, mint alapfoglalkozás mellett, s tudományos 
foglalkozás és tanítás csak annyiban szerepelt a kolostorok-
ban, amennyiben a biblia ós a kegyességi művek olvasásához 
az írás-olvasás ismerete s az ezzel nem bíróknak megtanítása 
okvetlen szükséges volt: addig Cassiodorius a szokásos ke-
gyességi gyakorlatok épségben hagyása, sőt buzgó ajánlása 
mellett főkötelessógül mégis a theol. és világi tudományok 
ápolását s művelését tűzte ki szerzetesei elé s testi munkára 
csak a tanulatlanabb s tehetségtelenebb tagokat útalta. Kolos 
torát tehát iskolává, a tudományok műhelyóvó, sőt ebben a 
korban asylumává tette, melyben ő maga mint fó'-főmagister1) 
működött haláláig. Ε messze kiható következményekkel já r t 
kezdeményezés dicsősége tehát az övé, a korabeli és későbbi 
rendek, — a bencések is'2) — csak az ő példáját követték. 

4) Sokat vitatták, Cassiodorius abbása volt-e kolostorának, vagy nem. 
Ο maga sehol sem nevezi magát annak. Akik állítják, pl. Garet (Vita Cass. 
19. 1.) a monachi tnei és monasterium meum (a De orth. praefatiojában) ki-
fejezésekre támaszkodnak. Erősebb érvük van a tagadóknak az Institutio 32. 
fejezetében, (mely munkáját Cassiodorius a De orth. praef.-ban a kolostorban 
készültek közt második helyen említi, de előbb befejezte (543—4), mintáz első 
helyen álló nagy zsoltárkommentárt; élete végén azonban újra átdolgozta v. 
ö. Praef. 4 . 2 1 . 3 0 . cap.) hol Chalcedonius és Geruntius abbásokhoz írt intései 
olvashatók. Az előbbiek ebből csak azt következtetik, hogy később lemondott 
abbási hivataláról. Előttem nem fontos, abbás volt-e vagy nem. Ο több volt 
ennél, 6 tulajdonosa és szellemi vezére volt kolostorának, ki méltán mond-
hatá: monachi mei és monasterium meum, bár egyébként ő is csak szerzetes 
volt. 

2) Régi vita folyik a felett is, hogy Cassiodorius Benedek reguláit al-
kalmazta-e kolostorára, tehát bencés volt-e, vagy nem. A kérdésnek fontos-
ságot és érdeket tulajdonképen kezdeményezésének dicsősége ad, melyet a 
vitázó felek álláspontjuk szerint a bencés rendnek vindikálnak, illetőleg attól 



278 Marton Lajos. 

Hogy milyen szellemi munka folyt a vivariumi colonián, 
arról Cassiodoriusnak ez időben készült iratai, különösen a 
nevezetes Institutiones divinarum et saecularium litterarum 
v. lectionum') melyet joggal neveztek a tudományos képzés, 

megvonnak. Baronius cardínalisig ( f 1607.) az egyházi közfelfogás bencésnek 
taríá. Baronius azonban (Annales ad ann. 494.) különösen azon az alapon, 
hogy Cassiodorius sehol nem említi Benedeket és reguláit, továbbá mivel 
ezekben szó sincs arról a profán és humán irodalmi tanulmányról, melyet 
a vivariumi kolostorban gyakoroltak, kétségbevonta Cassiod. bencés voltát. 
Inkább lehetett Cassianus tanítványa. Garet bencés (a Cassiod. életrajzához 
csatolt Dissertatio de M. A. Cass. Sen. vita monastica-ban) és többen nagy 
igyekezettel cáfolják Baroniust. Garet különösen erős dialektikával, de nem 
mindig hasonló igazsággal utal Benedek nagy tekintélyére, regulájának Italián 
is túlterjedő hírére, mely Cassiod. előtt már csak az idői és helyi közelség 
révén sem maradhatott ismeretlen. Hasonlónak találja a két kolostor beosz-
tását, (coenobiták és anachoreták területére) berendezését, bennük a szerzetesek 
életrendjét, foglalkozását, (könyvtár és iskola mindkettőben volt, ebből követ-
keztet a tudományos foglalkozás és képzés hasonlóságára) ima- és kegyességi 
gyakorlataik nevét, számát, beosztását. Mindezek, szerinte, Benedek regulájá-
nak hatását mutatják, bár nincs megnevezve, valamint az Inst. d. 1. 32. c. 
intése is: „Tarn Patrum regulás, quam praeceptoris proprii jussa servate" 
megnevezés nélkül Benedekre utal. Szerinte nem valószínűtlen, hogy a ben-
cések közül kapta szerzeteseit, sőt említett abbásait is. Nagy gyengéje ez ér-
velésnek egyfelől az a beismerés, hogy a felhozott dolgok egy része minden 
szerzetrendben egyforma, másfelől a sok feltételezés és későbbi adatokkal való 
bizonyítás. A vita kiderítette Cassiod. kolostorának függetlenségét a bencés 
renddel szemben, és pedig jórészben Baronius érvei alapján. Nem kicsinylendő 
érv, hogy Cassiodorius, ki forrásairól, segédeszközeiről s az illető szakmában 
kiváló tekintélyekről mindig pontosan számot ad, Benedekről egészen hallgat, 
mig Basiliust, Cassianust s munkáikat, kiket és melyeket Be iedek Regulája 
is emleget és o lvasmányul előír, (42. és 73. reg.) Cassiodorius is nagyon ked-

eli és ajánlja s a föntebb idezett Patrum regulae kifejezése is kétségenkivül 
ezekre, a praeceptoris proprii jus sa pedig a vivariumi abbásra vonatkozik. 
Aki Cassiod. irodalmi munkásságának centoszerű, azaz a lehető bőven össze-
szedett forrásokból való kivonatoló és összeszerkesztő természetét figyelembe 
veszi, az valószínűnek fogja találni itt is azt a feltevést, ho/y kolostorának 
szabályait is az e téren tekintélvekül ismert föntebb említett atyák (ezek közt 
esetleg Benedek is ott szerepelhetett) elveiből és reguláiból állította össze, 
módosítva azokat a saját céljai szerint. Ő a nagy szervező és kormányzó, 
kinek erős kezében egy birodalom ügyei futottak össze, nem is lehetett egy-
szerű szolgai máso ló , annyival kevésbbé. mert ő új célokat tűz ki az eddigiek 
mellett szerzetesei elé, olyanokat, melyekről sem a régebbi kolostori atyák, 
sem Benedek szabályai nem tudnak semmit. Különben is nagyon na iv dolog 
a tudományos törekvést illetőleg Benedeket, e vadon élt csekély műveltségű 
anachoretát a tudós és széles látókörű Cassiod. irányitójává tenni. Hogy intéz-
ményeik közt sok az egyezés és hasonlóság, azt forrásaik közösségén kívül a 
kor szelleme és gyakorlata eléggé megmagyarázza, bár e tekinletben is talál-
ható némi különbség úgy Cassianus és Benedek, mint Benedek és Cassiodo-
rius között, mint ezt pl. a naponkénti 7 imádkozás nevére és berendezésére 
nézve, melynek egyezésére Garet nagy súlyt fektet, Franz i. m.-ben pontosan 
kimutatta. Hogy a szerzetrendek alapításában és szervezésében a fődolgok 
egyezése mellett egyebekben teljes szabadság uralkodott, mutatja Cassianus 
nyilatkozata is: Tot propemodum typos et regulás vidimus usurpatas. quot 
etiam monasteria cellasque conspeximus. (De inst, coensb. II. 2). 

') A könyv cime nem egészen bizonyos. Alternative irják még a tudo-
mányos munkák is. A szövegben mindkettő szerepel és pedig a cimre való 
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főként a theol. Studium methodologiájának1), élénk képet 
nyújtanak. Céljáúl tűzi ki, „ut ad vicém magistri introduc-
torios vobis libros istos, Domino praestante, conficerem, per 
quos, sicut aestimo, et scripturarum divinarum series et 
saecularium litterarum compendiosa notitia Domini munere 
panderetur" Hogy a szentírás megértéséhez szerinte is szük-
séges világi tudományok, az u. n. hét szabad művészet 
(grammatika, rhetorika, dialektika, arithmetika, musika, 
geometria, astronomia) ismertetését csak a második könyv-
ben adja, annak magyarázatát nemcsak az „ubi tamen 
minore periculo delinquitur, si quid salva fidei stabilitate 
peccetur" megjegyzésében találjuk, hanem azon különös, sőt 
fonák, de előszeretettel ápolt felfogásában, hogy a világi 
tudományok csirái tulajdonképen a szentírásban vannak, 
innen vették tolvaj módra s alkalmazták saját szabályaik 
szerint fortélyaik űzésére a világi tudományok doctorai, 
kiktől az igazság céljaira visszafoglalni szükséges és hasznos2). 

Bármily különös volt is azonban Cassiodoriusnak e fel-
fogása, a belőle levont consequentiája nagyon üdvös volt, 
mert a világi tudományok tanulásának igazolását foglalta 
magában. Nem lehetetlen, hogy ezért hangoztatta annyiszor. 
Cassiodorius a classikus műveltségben nevekedett fel, annak 
becsét, kincseit ópúgy, vagy még jobban tudta értékelni, 
mint mi. Előtte volt a legkiválóbb egyházi atyák példája is, 
kikre hivatkozik is, mint Alexandriai Kelemené, Origenesé, 
Nazianzi Gergelyé, Nagy Basiliuse, Augustinusé, Hieronymusó 
stb., kik, mint éleslátású s classikus műveltségű férfiak, tisztá-
ban voltak azzal, hogy az üdvöt ugyan a zsidók révén 

vonatkozással. Pl. a 15. caputban: „Vos igitur, qui divinarum et saecularium 
litterarum cognitione polletis. " Viszont a Do orth. bevezetésében; „Deinde 
post institutiones quemadmodum divinae et humanae debeant intelligi lectio-
nes, duobus libris (ut opinor) sufficienter impletis . . . ." Ez utóbbi hely azon-
ban, valamint az Inst. div. litt, bevezetésének e szembeállítása: „Habetis 
igitur in primo volumine magistros . . . In secundo vero libro de artibus 
ac diseiplinis liberarium litterarum pauca libanda sunt, . . . ." azt vi lágosan 
mutatja, hogy ez a két rész egy egész művet képez, melynek első könyve a 
theo!., a második a világi tudományokról szól. Némely kiadás, így Gareré 
is kettéválasztotta ezen címek alatt: De Institutione Divinarum Litterarum és 
De Artibus ac Diseiplinis Liberaiium Litterarum. (Alzog és Franz is osztja e 
tév dést.) 

') Franz i. m. 66. 1. Alzog, Patro'.ogia II. 364. 
2) ,.Et quod illi ad exercer.das versutias derivarunt, nos ad veritatis 

obsequia laudabili devotioni· revocemus; quatenus quae inde furtive sublata 
sunt, in obsequium rectae intelligentiae honesta conditione reddantur". lnst. 
div. litt. c. 27. Ε gondolat több helyütt előfordul Cassiodoriusnál, igy a 
szóbanforgó mű bevezetésében, 4. caputjában Zsoltárkommentárjában a 23., 
különösen pedig a 15. zsoltár magyarázatánál, hol Augustinusra, Hieronymusra 
s másokra hivatkozik, kiknél e gondolat már megvan. Sőt hivatkozhatott 
volna Philóra is. ki ezt először vetette fel, sőt írásmagyarázati elvévé tette. 
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nyerték, de az ennek terjesztéséhez, rendszerbe foglalásához 
s intézményekkel való biztosításához szükséges nyelveket, 
culturát és szervezetet a görög-római világból vették, ezért 
nemcsak maguk gyűjtöttek e szellemi kincsekből gazdagon, 
hanem másokat is erre buzdítottak. Jól célzott Julián császár, 
mikor a keresztyéneket a pogány iskolákból kitiltó hires 
rendeletét (42. ep.) kiadta. Ha e rendelet hatályban marad 
s keresztülvihető lett volna, a ker. egyházat rendkívül vissza-
vetette volna. — De volt a nevezett férfiaknál rövidebb 
látású s tanulatlanabb elem az egyházban, — és pedig nem-
csak a tömeg közt — mely hitét féltve a classikusok szelle-
métől, iszonyodva fordult el tőlük. Ezekre, valamint a későbbi 
korra való tekintettel nagyon szükséges és fontos volt a 
classikus irodalom tanulmányozása szükségességének említett 
furcsa igazolása, melyet Cassiodorius Mózes példájával is támo-
gatott, ki az irás szerint szintén megtaníttatok az egyiptomiak 
minden bölcseségére. (lnst. 28. cap.) 

A Septem artes liberales compendiumában, melyet Cas-
siodorius történeti műveivel s Orthograpliiájával mintegy ki-
egészített, igyekszik a classikus kútfőkből röviden összefoglalni 
az egyes tudományok rendszerét s kész eredményeit, hogy 
könyvéből, mint igazi kézikönyvből a járatlanabbak elégséges 
ismeretet szerezhessenek. A többet tudni óhajtókat pedig 
utalja használt, gyakran épen kivonatolt forrásaira, melyek 
a kolostor könyvtárában megvoltak. A középkorban nagyon 
népszerű volt e munka. A zárdai oktatás, iskolák és paeda-
gogusok reá támaszkodtak. A trivium az első három, a 
quadrivium az utóbbi négy tudományt foglalta magában, kiegé-
szítve hittannal. 

Módszerét még teljesebb mértékbon alkalmazza az I. 
könyvben, mely kész ismeretet, tudnivalót minél kevesebbet 
nyújt, de a theologiai képzés ós önképzés segédeszközeinek 
lehető gazdag tárházát tárja fel1). Amazt csak segédtudomány-
nak tekinti, (28. cap.) ezt pedig főstudiuinnak, melyet folyton 
mélyíteni kivan. Hogy e széleskörű anyag meg ne terhelje 

*) Ε rész, melynek ismertetése képezi ezentúl tárgyunkat, rendszeres-
nek épen nem mondható. De összevonjuk az összetartozó dolgokat. 33 feje-
zetben tárgyal benne a J. Kr. 33 éve után. (II k. praef.) (Számszimbolika.) 
Ebből az 1 —10. 12—14. 15. 16. 24. 27. cap. a szentírás magyarázóiról, fel-
osztásairól, szövegének javításáról, értékéről, hasznáról s a világi tudományok-
hoz való viszonyáról szól. A 11. a 4 első zsinatról, a 17—23. ker. historiku-
sokról és auctorokról, a 25. a kosmographiai ismeretek szükségességéről, a 
26. a codexek megjelöléséről, a 30. a könyvirókról és orthographusokról, a 
28 - 29. a tudományokat nem kedvelő szerzetesek gazdasági foglalkozásáról 
s ezze! kapcsolatban a kolostori gazdaságról és berendezésről, a 31. a betegek 
gyógyításáról szól. Bezárják a könyvet a szerzetesekhez és az abbásokhoz 
intézett s a szerző imádsága. (32. 33. c.) 
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tanítványait, ovatosan s fokozódó mértékben nyújtja nekik, 
miként az orvos a testi táplálókot a gyógyuló betegnek. 

Krisztus újoncai (tirones Christi) a zsoltárokon kezdjék 
a szentirás megismerését1), melyeket Cassiodorius különösen 
szeretett. Miután ezeket megtanulták, fogjanak hozzá az 
egész szentirás cursiv olvasásához és pedig buzgó, szorgalmas 
és elmélkedéssel összekapcsolt olvasásához ). Nem baj, ha 
eleinte itt-ott nem értik is meg, a későbbi helyek majd meg-
világosítják a korábban homályosoknak találtakat. Utal 
Cassianus (a Collationes 5. k.-ben) és Augustinus (a De doctr. 
Christ, praef.-ban) példáira, melyek szerint egészen egyszerű, 
sőt írástudatlan emberek is buzgó könyörgés mellett gyakori 
hallás által a szentirás ismeretére ós megértésére jutottak 
el. Kizárólag erre támaszkodni azonban nem szabad. Ne 
kisértsd a te Uradat, Istenedet I „Quapropter oremus, ut 
nobis aperiantur illa, quae clausa sunt, et ab studio legendi 
nullatenus abscedamus". Hanem „legite (precor) assidue, 
recurrite diligenter. Mater est enim inteiligentiae frequens 
et intenta meditatio." De azt nagyon lelkükre köti, hogy 
csak emendált codexekből olvassanak, hogy emberi hibák 
ne rontsák az Isten igéjét. Erről majd alább még részleteseb-
ben szól. 

Miután igy a szentírásban kellő jártasságot szereztek, hozzá-
foghatnak annak tudományos tárgyalásához és megértéséhez, 
melyhez Cassiodorius hatféle segédeszközt nyújt kezökbe3). 
Első a szóban levő mű, melyből a tudományok, különösen 
a theologiai tudományok körének áttekintését és módszerét 
nyerhetik. Ezután átmehetnek az introductores scripturae 
divínae műveire, kik közül Tyconius donatistát4), Augusti-
nust5), Hadrianust6), Eucheriust7) és Juniliust8) említi, „quos 
sedula curiositate collegi, ut quibus erat similis intentio, in 
uno corpore adunati codices clauderentur. Qui modos elocu-
tionum explanationis causa formantes, per exemplorum di-
versas similitudines intelligi faciunt, quae prius clausa manse-
runt." Ezeket, kik, mint az idézetből, még inkább munkáikból 
kiderül, voltaképen hermeneüták, fogjuk alább részletesen 
ismertetni. Most azonban menjünk át a harmadik segédesz-
közre, a magyarázók (expositores) műveire, a kommentárokra, 
melyek megfejtik, ami az introductores után még megfejtet-

*) Inst. div. litt, praef. és 4. cap. Praef in Psalt. 16. cap. 
') Inst. div. litt, praef. 
si 10. cap. De sex módis inteiligentiae. 
4) Liber de septem regulis. 
*) De doctrina Christiana. 
6) F.laayiüyr/ (Ις τάς 9ίίας γραφάς. 
') Formuláé spiritalis inteiligentiae et instructionum libri duo. 
*) Instituta regularia divinae legis. 
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len marad. Azután emliti a kath. magisterek alapvető műveit, 
melyekben a leghomályosabb kérdéseket oldják meg. Ötödször 
a különböző atyák egyes iratait és leveleit, (lásd a 15. cap. 
végén is!) melyekben alkalmilag kielégítő magyarázatok talál-
hatók. Postremo collocutio peritissimorum seniorum crebrius 
appetatur. 

Különösen a rendszeres kommentárok tetszenek neki s 
maga is irt ós Íratott ilyeneket. Ebben is igazat ad neki a 
mai kor. Ezek között is első sorban a latin nyelvűeket 
ajánlja. „Nos potius Latinos scriptores . . . . sectemur, 
quoniam Italis scribimus . . . . Dulcius enim ab unoquoque 
suscipitur, quod patrio sermone narratur". Csak amennyiben 
ezek nem kielégítők, forduljanak a görög magyarázókhoz 
azok, kik e nyelvet értik. Az ilyenek által a görög munká-
kat is igyekszik latin nyelvre átültetni. Mindebben szintén 
nagy gyakorlati érzéket mutat. 

Ilyen segédeszközökkel felszerelve fog hozzá tanítvá-
nyaival az egész szentírás, (melyben a zsoltárok, prófétai és 
apostoli iratok különös nehézségeit elismeri), 9 csoportban 
való tárgyalásához. „Quos ego cunctos novem codices auc-
toritatis divinae (ut senex potui) sub collatione priscorum 
codicum, amicis anto me legentibus, sedula lectione trans-
ivi". 

Első az Octuteuchus, mely név alá a Mózes 5 könyve, 
Jósue, Birák és Ruth tartoznak. De úgy itt, mint a követ-
kezőkben nem magukról a szentkönyvekről szól, hanem le-
hető teljes repertóriumát adja a rájuk vonatkozó, az őket 
tárgyaló exogetikai irodalomnak, jellemezvén a felsorolt művek 
tartalmát és értékét is. Említi Basilius 9 homiliáját a Gene-
sishez, melyeket Estathius fordított sikerülten latinra, Am-
brosius 6 könyves Hexaemeronját szintén a Genesishez, 7 
könyvét a patriarchákról. Felülmúlják ezeket mind terjede-
lemben, mind értőkben Augustinus művei: De Genesi contra 
Manichaeos 2 könyvben, De Genesi ad litteram 12 könyv-
ben, a Contra Faustum Manichaeum (33 k.) a Contra inimi-
cum legis et prophetarum (2 k.), melyekben polemikus tar-
talmuk mellett idetartozó exegetikus részek is vannak. 
Ugyancsak a Confessiones három utolsó volumenjében is, 
valamint a Locutionum libri Vll.-ben is, melyekben azt is 
bizonyítja, hogy a grammatikusok és rhetorok schemái a 
szentírásból eredtek, de azért nem tudták annak minden 
sajátságát utánozni. Megemlíti még a Quaestiones in Hep-
tateuchum 7 könyvét, valamint a Genesis 7 napjáról szóló 
7 beszédét, mely utóbbiakat azonban nem sikerült neki meg-
találnia. 

Hieronymus idevágó, többnyire fordított, illetőleg átdolgo-
zott művei közül útal a Hebraicae quaestiones in Genesin, to-
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vábbá a De nominibus Hebraicis és De situ et nominibus 
locorum Hebraicorum c. egy-egy könyves munkákra, melyek 
az egész ó- és újtestamentumra vonatkozólag sok érdekes 
és fontos héber kérdést oldanak meg. 

Miután még Prospernek egy munkáját megemlíti, áttér 
Origenes és művei jellemzésére. Utal arra, hogy Origenes 
felöl eltérők a vélemények, „sokan eretnekítik, Vigilius pápa 
a minap kárhoztatta is. Ο Hieronymus nézetéhez csatla-
kozva sem eltiltani nem kívánja tanítványait Origenes mű-
veinek szükséges olvasásától, sem általuk megrontani őket. 
Mert helyesen mondták ró la : Ubi bene, nemo melius; ubi 
male, nemo pejus. Óvatosan kell hát használni. Aurum in 
stercore quaero, mondja Cassiodorius az Enniust olvasó Vergi-
liusszal Origenes műveire vonatkozólag. Hogy pedig tanít-
ványai is első tekintetre megkülönböztethessék benne a jót 
a rossztól, αχρψτον szóval jelölte meg a margón az atyák 
reguláinak ellenmondó helyeket, épenigy Tyconius donatista 
Apokalypsismagyarázatában is, (9. cap.) mig jó mondásait 
χρήσιμο ν szóval. Ez eljárás folytatását ajánlja nekik a gya-
nús könyvekkel szemben. Origenes az Octateuchushoz ékes 
liomiliákat irt három könyvben, melyek közül a Genesishez 
16-ot, az Exodushoz 12-t, a Leviticushoz 16-ot, a Numerihez 
30-at, a Deuteronomiumhoz 4-et, Jósuóhoz 30-at, a Bírák-
hoz 9-et válogatott ki Cassiodorius, melyekben tüzetes és 
pontos magyarázat foglaltatik. Ruth könyvéhez régi magya-
rázatot nem találván, Bellator szerzetesével Íratott újat két 
könyvben s ezzel egészítette ki Origenesét. 

Végül az egyes könyvek elé rövid tartalmi összefoglalá-
sokat, ós pedig az elődöktől folyó rendben összeállított titu-
lusokat illesztett, melyek mind a megtartást, mind a megta-
lálást megkönnyítik. 

Miután e részletből a tárgyalás természetét megismertük, 
a következő bibliai codexeknól nem kívánom a szíves olvasó 
figyelmét a nevek és cimek hosszú felsorolásával fárasztani, 
csak a jellemzőbb és érdekesebb dolgokat említem. A De 
l i b r o R e g u m cim alatt a Sámuel, Királyok és Krónikák 
könyveit foglalja össze. Ezekhez összefüggő kommentárt nem 
találván, különböző szerzők kisebb-nagyobb homiliáit, beszé-
deit, értekezéseit hordta össze. Üres quaterniokat is mellé-
kelt a codexhez, hogy ha még találtatik valami később e 
könyvekhez, az előbbiekhez irattassék. A Paralipomena 
(Krónikák) két könyvéhez regi titulusokat nem találván, maga 
írt az előzők mintájára. 

A 3-dik codex a prófétákról szól. Ezekhez Hieronymus 
magyarázatát ajánlja. Jeremiáshoz írt 20 könyves kommen-
tárjából azonban csak 6-ot talált, helyette ott van Origenes 
45 homiliája, melyből 14-et latinra fordítva talált. (A fordító 
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Hieronymus). Ambrosius kommentárját nem sikerült megta-
lálnia. Szerzeteseire bízta, hogy keressék meg. Ezékiel nyel-
vére megjegyzi, hogy sem nem disertus, sem nem rusticus, 
Dánielre pedig, hogy a héber kanonban nem a próféták, ha-
nem a hagiographák közt van. Kedvelt könyve a 4-dik codex, 
a Zsoltárok könyve, melynél miután Hilárius, Ambrosius, 
Hieronymus, Augustinus magyarázatairól megemlékezik, útal 
saját nagy kommentárjára, mely ötvenével (a zsidójubileumi 
év száma) három részben (a Szentháromság száma) foglalja 
össze a zsoltárokat. Még ekkor azonban csak két decasszal 
volt készen. Ε műve nemcsak legnagyobb, hanem legeredetibb 
ís, mely az egész középkorban nagy tekintélyben állott. Fel-
használja a patrisztikai idevonatkozó irodalmat, különösen 
Augustinus Enarrationes in Psalmos c. munkáját, de egyéni-
ségének bélyegét teljesen rányomta művére. 

Orthodoxiájára nézve jellemző, hogy az összes zsoltárokat 
Augusztinusszal egyetértőleg Dávidnak tulajdonítja,1) ki a 
Krisztus előképe. Továbbá szerinte az összes zsoltárok köz-
vetlenül, vagy közvetve a Krisztusról szólnak,-) és pedig vagy 
emberi voltára, vagy isteni móltóságára, vagy az egyházra 
vonatkoznak, melynek, mint testnek, ő a feje. Ehhez termé-
szeteseri az alexandriai irány allegorico-typikus írásmagyará-
zati módja kellett, mely a legnagyobb mértékben érvényesül 
— a kor szellemének megfelelően — Cassiodorius Zsoltárkom-
mentárjában, mint ezt ez a rendes schema3) is mutatja, melyet 
a zsoltárok egyenként való tárgyalásában átlag keresztül-
vitt: 1. a felirat magyarázata, 2. a divisio (felosztás), 3. az 
expositio (magyarázat) és pedig partim secundum spirituálém 
intelligentiam, partim secundum historicam lectionem, partim 
secundum mysticum sensum, azaz szellemi ( = allegorikus), 
szószerinti és misztikus értelem szerint, 4. a zsoltár virtusa 
vagy morálja, amennyiben a hely megkívánja, 5. a zsoltár 
számának jelentése, melyről bevallja, hogy nem mindig fejt-
hető meg, 6. aconclusio, összefoglalás, vagy eretnekek elleni 
polémia4). A 4. és 5. rész azonban rendesen beleolvad a 6-ikba, 
úgyhogy az egész magyarázat 4 pontból áll. 

Ez írásmagyarázati módszer mindenütt typust keres az 
ó-testamentumban az újhoz. Igy látja Cassiodorius is pl. Abso-
lonban ós sorsában Júdást és végét, Dávid megszabadulásá-
ban Krisztus feltámadását, Góliáttal való harcában Krisztus-
nak a Sátánnal való küzdelmét, Nóé bárkájában az ekklesiát 

*) Praef. in Psalt . 2. cap. A feliratokban említett egyéb személyek csak 
karvezetők vagy énekesek. 

J) U. a. 13. cap. 
s) U. a. 14. cap. 
*) Pl. a 61. -ben a donatisták, a 81.-ben a Nestorius és Entiches el len. 
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typizálva (3. és 143. zsolt. és Praef. 17). Még szertelenebbé 
váiilc a számok szimbolikus jelentésének kutatásában. A 
zsoltárok száma azért 150, mert míg a 150 napos özönvíz 
elpusztította a bűnbe merült földet, addig a 150 zsoltár megsza-
badítja a bűntől megfertőztetett emberi nemet. (Praef. 17). A 
már emiitett és keresztül is Vitt 50-es csoportokra való fel-
osztás mellett a 70. zsoltárnál figyelmeztet arra, hogy e most 
befejezett 7 decas a régi atyák felfogása szerint is az ó-tes-
tamentumot jelöli, mert a zsidó szombat a 7-ik, mig a hátra-
levő 8 decas az új-test.-ot jelképezi, mert az Úr a zsidó hit-
ben képest a 8-ik napon támadott föl. Továbbá a Krisztusra 
való vonatkozás mértéke ós módja szerint 12 csoportba tudja 
-összefoglalni a 150 zsoltárt1) és megjegyzi, hogy e szám 
csodálatosan egybevág az apostolok számával, kik ugyanezt 
mívelték, a mit a zsoltárok (Praef. 17. c.). 

Sőt még az egyes zsoltárok sem véletlenül nyerték 
számukat. Mindegyik számnak szimbolikus jelentése van, 
melyet űzni-fűzni a magyarázat folyamán meg nem szűnik1). 

Érdekes passiója öreg tudósunknak a folytonos etimo-
logizálás is, ( - a De Orth, praef. szerint egy külön könyvet 
is állított össze de etymologiis, mely azonban elveszett, —) 
melynek Cicero adta latin nevét is ismeri és meghatározását 
is ad ja : „Hoc etiam veriloquium appellavere maiores. Ety-
mologia enirn est oratia brevis per certas assonationes 
ostendens, ex quo nomine id, quod quaeritur, venerit nomen." 
{I. zs. 10. 1.) A szavak hasonló hangzása, bármely biztos 
alapnak látszik is előtte, természetesén sokszor félrevezeti, 
(népies etymologia) de sokszor el is találja az igazságot s 

1) Mindezen felosztások mesterkéltek, melyeknek a szövegben és a tar-
talomban semmi alapja nincs. A zsoltárok könyve 5 gyűjteményből áll, me-
lyek a végükön bizonyos formulák által el is vannak különítve. Ez 5 gyűjte-
mény a következő: 1 - 4 1 . , 42 -72. , 73 89., 90 106., 107 -150. 

*) Pl. a 18. zs. (tulajgonkép 19-ik, mert a Septuagintában, melynek 
nyomán halad a Cassiod. által használt Psalterium Romáimra, azaz az Itala-
szövegnek. Hieronymus által eszközölt revíziója, a 9. és 10. zsoltár 9. szám 
alatt a 114. és 114. zs. 113. sz. alatt egyesíttetik. ellenben a 116. zs. fel van 
114. és 115., a 147. zs. pedig 146. és 147. zsoltárokra osztva, épúgy a vers-
beosztás is gyakran elütő) — tehát a 18. zs. azért 18-dik, mert a mint a 
meggörbült asszony betegségének 18 dik évében szabadult meg bajától (Luk. 
13 , , , . ) ügy a próféta is a zsoltárban bűneiért való szabjdulásáért esedezik s 
e száin által jelzi az alkalmas időt, melyben ő is méltó az Ur j téteményére. 
A 30. zs. (31.) azért 30-ik, mert a iélek, ha erre hallgat, harmincszoros juta-
lommal gazdagszik. Ε számhoz más szent dolgok is találnak. 30 éves korában 
lett ugyanis József úrrá Egyptomban, 30 éves korában szentelte meg a Meg-
váltó a keresztséget a Jordán vizébe való bemeríttetése által. Sőt e három 
decasban benne van a Szentháromság is. A 26-ik zsoltárnál bevallja hogy ez 
és néhány következő zs. számát nem tudja megfejteni. Pedig van jelentésük, 
csak keressék tanítványai az adott minták szerint, esetleg részekre bontás 
által. 

Ilieol. Szaklap. IV. évf. 20 
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általában kísérletei nem rosszabbak a régiek ο nemű kísér-
leteinél.1) 

Ε különösségei mellett más oldalról nagy tudás, gond, 
szorgalom és tárgyáért való lelkesedés jellemzi a kommen-
tárt. És bőbeszédűségig sőt ismétlésig menő alaposság, amit 
478 foliónyi terjedelme is mutat. Érdekes a bevezetése, mely 
17 fejezetben isagogikai thémákat is fejteget, (a zsoltárok 
fajai, feliratai, felosztása, szerzője stb.) bár kritika nélkül 
ós más elemekkel vegyesen. Érdekes a tárgyalása is, melyet 
általában nagy gyakorlatiasság és tanítási készség jellemez, 
melynek következményeként folyton keresi a kapcsolatot a 
szentírás és a világi tudományok között, természetesen itt 
is azon alapgondolattal, hogy az előbbi az első és a többinek 
forrása.2) 

De Salomone címzi 5-dik codexét, összefoglalván benne 
a Példabeszédek (Proverbia), Prédikátor (Ecclesiastes, lat. 
Concionator) és Énekek énekén kivül az apokrif irodalom 
rokon termékeit: a Salamon Bölcseségét, melyről megjegyzi, 
hogy Hieronymus szerint nem Salamon, hanem Philo böl-
csész műve3), — és az Ecclesiasticust, (lat. Congregator), 
mely Hier, szerint Jézustól, a Sirach fiától származik1). Az 

') Természetesen nehéz, sőt merész kísérlet volt a nyelvtudomány 
akkori fejletlensége mellett a szófejtés, mikor még ma, a nyelvek történeti 
és lélektani alapon való összehasonlító vizsgálata, hangtörvényeiknek és szó-
kincsüknek óriási szorgalommal, aparatussal és sikerrel való nyomozása és 
egybevetése mellett is sokszor bizonytalan. De azért nincs igazuk azoknak, 
(Franz, Ebért) kik C. etimologizálását annyira leszólják. Én válogatás nélkül 
összeszedtem e zsoltárkommentárból 10 ilyen szómagyarázatot s egybeve-
tettem Walde Lateinisches Etymologisches Wörterbuch-jával s az eredmény 
következő: Hibás, vagyis népetymologia van 3 példában: via a violentia, 
(43. zs. 139. 1. Garet kiadása) catuli . . ., quod calleant sensu narium (103. 
zs. 332. ).), cilhara . . ., quoniam cita iteratione percutitur. (32. zs. 99. 1. 
Feledi, hogy e szó a görög xitiÜQct) Ellenben helyesen mutat rá a leszár-
mazásra, illetőleg az azonos gyökérre a következő példákban: porta és portus a 
porto-tól, (23. és 106. zs 75. és 349. 1.) pessima, quasi pessum data, (33. zs. 
105. 1.) gens a genere, (77. zs. 257. 1.) auris ab audita, (101. zs. 319. 1.) 
stagna a stando, ager ab agendo, fractus a fruendo (106. zs. 349. 1.) 

') Magyarázatának hömpölygő árjában semmit sem kerül el, ami 
útjába esik. Ha kell, magyarázza milyen szerszám a citera, cimbalom, dob 
és trombita, (476 477. U , ha kell magyarázza a fogalmakat a gondolkodás 
és szólás változatos formáit, a class. dialektikának és rhetorikának teljes 
ismeretével. „Cognoscite (mondja egy i lyen részlet után) magistri saecularium 
litterarum hinc Schemata, hinc diversi generis argumenta, hinc definitiones, 
hinc discipiinarum omnium profluxisse doctrinas, quando in his litteris posita 
cognoscitis, quae ante scholas vestras longe prius dicta fuisse sentitis". Még 
az arithmetika és astronomia eredetét is a bibliában találja, ('292. 474. 1.) 
fontosságukat hangsúlyozza s tanulmányozásukat ajánlja, esak az astrologiá-
tól óv, melyet má r a kiválóbb bölcsészek is kárhoztattak. (226. 1.) 

®) Hier, szerint e nézet már régebbi atyáknál megvan. A mai felfogás 
szerint a szerző Jézusben Sírach és Philo között áll, egyébként azonban 
ismeretlen. 

') Felirata és vége is ezének mondja. 
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Ecclesiastes a Krisztus, az Ecclesiasticus pedig bármely igaz 
prédikátor. Magyarázókul említi (a könyvek sorrendjében) 
vak Didymust; Hieronymust és Victorinust; Origenest, (ford. 
Hier.) Ruflnust, Epiphanius1) cyprusi püspököt (ford. Épipha-
nius barát) és Ambrosiust; Bellator presbytert, Augustinust 
és Ambrosiust. Az Énekek énekéhez írt kommentár, melyet 
Cassiodorus művének tartottak, melyet Garet is bevett az Opera 
oinniába, bár nem tartá hitelesnek, csakugyan nem az övé. 

A Iiagiographákkoz (6 codex) a föntebbiek után a 
kánonikus iratok közül csak Jóbot, Esztert, Esdrás két 
könyvét (a 2-ik Neh.) tádja sorolni apokrif iratokkal (Tóbiás, 
Judit és Makkab. 2 könyve) együtt, semmi különbséget sem 
téve (föntebb sem) köztük. Kiemeli Hieronymusszal, a fordí-
tóval és magyarázóval Jób tartalmi és alaki gazdagságát. 
Benne a türelem, Tóbiásban a remény, Eszterben a szeretet, 
Juditban a női bátorság, a Makkabeusok-ban az Istenért a jelen 
világólet megvetése nyer ékes kifejezést. Utal Augustinus, 
Hilarius, Origenes, Ambrosius és Bellator magyarázataira. A 
könyvek fejezeteinek megjelölésére és titulusainak összefog-
lalására is volt gondja. 

Az Evangéliumokat tartalmazza a szentírás 7., az új-
test-nak 1. codexe, É legfontosabb részhez semmi tárgyi 
megjegyzést sem fűz, csupán felsorolja az összegyűjtött 
kommentárokat; Hieronymus, Hilarius, Victorinus, Ambro-
sius és Augustinus magyarázatait és megemlíti még Caesarea! 
Eusebiusnak az evangéliumokhoz készitett 10 kánonát. 

A 8. codex az apostoli leveleket foglalja magában, 
melyekhez rendkívül gazdag kommentár-gyűjteményt állított 
össze. Pál apostol leveleihez 3, sőt Péter tripolisi abbásnak 
Augustinus után készitett kdmmentárjával 4 teljes, de rövid 
magyarázatot tudottá könyvtárnak szerezni — jórészt ismeret-
len, vagy bizonytalan szerzőktől. A kanonikus levelekhez (— nyu 
gáton hosszó ideig a katholikus levelek neve —) egyes irók 
(Alex. Kel. August.,Didymus) külön műveiből állított össze — 
a görögöket le is fordíttatván — hasonló gyűjteményt. Eze-
ket a kezdőknek szánta. Az előrehaladottabbakatutalja Ori-
genes (átdolg Rufinus), Augustinus, Hieronymus, Chrysosto-
mus idevágó nagy kommentárjaira. Amennyiben még ezek 
után is egyes helyek kétesek maradnának tanítványai előtt, 
nem tiltja el őket a modern magyarázóktól sem, csak katho-
likusok legyenek. Hogy mint ügyelt a kath. hit tisztaságára ), 
fentebb Origenes és Tyconius műveivel való elbánásából lát-
tuk. Még alaposabban járt el a Gelasius pápának (tévesen) 

Az Énekek-énekének e kommentarja — mint kiderült — Philo car-
pasiumi püspöktől való. 

') V. ö. a 24. caputtal. 
20* 
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tulajdonított kommentárral szemben (Pál 13 leveléhez), mely-
ben Pelagius eretnekségét találván, a Római levéről szóló részt 
maga purgálta, a többit az adott példa után tanítványaira 
bízta. Ugyanezt tette Alex. Kelemennek a kath. levelekhez 
irt magyarázatával, kihagyatván a fordítóval a gyanús 
részeket. 

A 9-ik, vagyis utolsó codex az Apostolok cselekedeteit 
és az Apokalypsist foglalja össze azon az alapon, hogy ez 
utóbbi is apostollal történt. Az elsőhöz Chrysostomus liomi-
liáit fordíttatta latinra, az utóbbihoz Hieronymus, Viktorinus, 
Vigilius, Tyconius, Augustinus és Primasius egyes művei 
nyújtanak több-kevesebb magyarázatot. 

Az apostoli iratokhoz egy Complexiones1) című munkát 
is irt 3 részben: Compl. in epist. apostolomul és Compl. 
Actuum apóst, és Apocalypsis Sancti Joannis, Ε mű — mint 
cime is mutatja — a szentiratok tartalmának világos össze-
foglalása fejezőtekben Pl. a Római levél 36, a Gal. 8, a 
Csel. 72, az Apokal. 33 caputban, mindegyikben megjelölvén 
a verset, melynél az összefoglalás kezdődik. 

Ε mű tehát szintén tanító céllal készült ős hasonló 
természetű2), mint a még rövidebb (elveszett) Liber titulo-
rum3), mely a szentirás összes könyveinek rövid tartalom-
jegyzéke volt, azok titulusaiból összeállítva, melyek a szö-
veg bizonyos tagozódásának, részeinek feleltek meg. (6. cap.) 

De nemcsak a magyarázatokra volt gondja, hanem a 
bibliai textusnak kiigazítására is, Hieronymus nagy példáját 
követve. Mert a becsúszott hibák csak rontják a szentirás 
tekintélyét és hatását. Ε tekintetben nagyon tanulságos a 
12—15. fejezetek áttekintése. A szöveg javításához bizonyos 
apparatusra volt szüksége s e célból a következő codexeket 
szerezte be: A Septuagintát és az újszöv. görög szövegét 
egy pandektesben, mely együtt 90 quaternióból állott és 75 
könyvet foglalt magában. (14. c ) Tehát apokrifusokat is. 
Hogy héber szöveg is volt kezében, melyet helylyel-közzel 
ahhoz értők segítségével figyelembe vett, mutat ja a Zsoltár-
komin. praef 16. c.-ban ós a 13. zs. 6. és 54. zs. 3.-nál tett 
megjegyzése ós eljárása. Másik textusa az antiqua translatio, 
(Itala) melynek tartalomjegyzéke, mig az 0 . T.-ban több 

') Ε művet, me ly Garet kiadásában hiányzik, hozzáadta Migne ahhoz 
a Patrologiae Cursus completus 70. kötetében, Maffei Scipionak 1721 ben 
megjelent, egy általa fölfedezett régi codexre támaszkodó kiadása szerint. 

') ,. Complexiones . . . quasi brevissima explanatione decursas." De 
Orth, praef. 

' ) „ . . . . quem de divina scriptura collectum Memorialem volui nun-
cupari, ut breviter cuncta percurrant, qui legere prolixa fastidiunt". De 
Orth, praef. 
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apokrif könyvet is emiit'), addig az U.-T.-ban az Efézusi 
levelet kihagyja2). A könyvek száma 44 -4- 263). Harmadik 
e régi latin fordításnak Hieronymus által készített emendati-
ója, mely 95 quaternioban (odex grandior) 44 ó-test., 26 új-
test. könyvet tartalmazott, tehát a tartalma az előbbiével 
azonos. Negyedik textusa a Hieronymus fordítása, a később 
u. n. Vulgata, mely a héber betűk számának megfelelőleg 
22-ben foglalja össze az Ο. T. könyveit, míg az U. T. iratai-
nak száma, (melyeket Ilier. csak reconseált,) a rendes 27. 
Apokrifusok nincsenek tartalomjegyzékében. De hiányzik a 
Királyok két könyve is, az Ecclssiastes (Pred.) helyett pedig 
az apokrifus, Ecclesiasticus neve áll4). 

Még Augustinus felosztását és sorrendjét is bemutatja 
(13. c.) mely (De doctr. Chr. II. 8.) a 27 újtest. könyv mellett 
44 ó-testamentumit (tehát a 6 apokrifust is) számlál, sor-
rendre nézve pedig elüt az előbbiektől^). 

Ez emiitett felosztások egyikével sem egyezik teljesen 
a Cassiod. 9 csoportjában látható sorrend, melyet igy az 
övének kell tartanunk. Ε 9 csoport szerint vetette össze a 
szentírást, minden valószínűség szerint az Itala alapján, a 
régi codexekkel. (Praef.) Evvel mintát és ösztönt akart adni 
szerzeteseinek e munkára, melyet a legtudósabb emberekhez 
méltónak tart. Kár, hogy kísérletét, mely ahhoz az időhöz 
és aparatusának szegényes voltához képest igazán elismerést 
érdemlő nagy munka volt, csak fordításon, nem pedig eredeti 
szövegen tehette meg. 

De lássuk az emendatiora vonatkozó nézeteit s utasí-
tásait, melyeket a 15. fejezetben foglalt Össze ily cím ala t t : 
Sub qua cauteia relegi debeat coelestis auctoritas ? 

Az isteni és világi tudományokban való kiváló jártas-
ság és nagy elővigyázat az általános kellék e munkához. 
Ehhez képest: ügyelni kell a szentirás idiomájára, azaz a 
propriae locutiones-re, melyek a közönséges beszédben nem 
igen fordulnak elő, de azért nem hibák. Hogy el ne tévesz-
szék, meg is jelölte a szövegben pp jellel. (26. c.) Némely, 
hébertől átvett szavak nem ragozhatók, tehát nem keli 
erőszakolni. Vannak dolgok, melyek jó, vagy rossz értelem-

') Sapientia Sal., Ecclesiasticus, Tóbiás, Judit, Makkabeusok két 
könyve. 

2) Miért maradt ki, nem tudjuk. Csssiod. mindig említi 
s) A bibliai könyvek számának szimbolikus jelentését is mindenik fel-

osztásnál megmagyarázza a zsoltároknál megismert módszer szerint. 
4) Ε jegyzék nagyon hiányos. Hier, fordításában 5 apokrifus is van 

(Tob., Jud., Sap., Ecclesiasticus, Baruch.) Sorrendje is más, mely a Prologus 
galeatus és a héber kánon sorrendjétől is elüt. 

s) Egybevetve Augustinusnak a bencések által eszközölt 1700-ik év i 
kiadásában levővel, attól is elütönek találtam. 
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ben állhatnak, A szöveg mutatja meg, milyenben. Tehát nem 
kell változtatni, valamint az olyan szavakat sem, melyek 
képes, de esetleg homályos értelműek. A magyarázó dolga 
megvilágítani őket. A mondat-, alak- és hangtanilag sza-
bálytalan kitételek is meghagyandók, ha több régi codex 
tanúskodik mellettük. Ε negativ pontokat a mai textuskritika 
is elfogadhatja, még ez utolsót is, bibliai szövegről lévén 
szó, csak az indokolásai hangzanak néha furcsán, sőt az 
előzményeknek elienmondólag.1) 

Positiv irányban is ad tanácsokat, hogy miként kell 
emendálni2). Ezek többnyire a szöveg kisebb hibáira szorít-
koznak s néha belevágnak a föntebbi utasítások tilalmas 
területébe. Kiigazitandók a praepositiók helytelen vonzatai; 
a declinatio- s coniugatiobeli nyilvánvaló hibák, — (ubi tamen 
sacra non impugnat auctoritas), meg nem felelő esetek, 
idők; az egyes rokon betők (a, ae; b, v; d, t ; o, u) felcse-
réléséből előállt szabálytalanságok, a felesleges, vagy kima-
radt aspiratio, vagy a jóhangzással ellenkező mássalhangzó-
torlódásokj melyeket a nyelv az assimilatióval simít el. — 
Ezekhez jó mintát találnak az emendált codexekben. 

Ha pedig „aliqua verba reperiuntur absurde posita", 
akkor forduljanak Hieronymus emendatiójához, vagy az ő 
saját fordításához (Vulgata)3) vagy — mint Augustinns 
ajánlja, a görög pandecteshez, sőt — s ez a legfontosabb — 
magához a héber szöveghez ós annak tudósaihoz is. „Decet 
enim, ut unde ad nos venit salutaris translatio, inde iterum 
redeat decora correctio". 

Egyéb auctorok műveit a világi tudományok mestereinek 
módja szerint kell javítani. És ahol íráshibák fordulnak elő 
náluk, bátran kiigazíthatók, mert fel lehet tenni, hogy ez 
ékesenszóló férfiak megtartották a nyelvtani szabályokat. 

Ε szabályok sok pontban ingadozók és részletességük 
mellett is hézagosak, elégtelenek, mert hiszen az emendatiora 
nem a szabályok ismerete, hanem a nagy aparatuson, a 
nagy tudáson, a műben való elmélyedésen alapuló éles meg-
figyelés és józan ítélet képesít. Az a nagy megkülönböztetés 
is, melyet ő vallásos indokból, az emendatio szempontjából 
a biblia és egyéb művek között tett, tudományosan nem 
igazolható, mert hiszen végeredményében mindegyiket a maga 
Charaktere szerint, melylyel a kritikusnak tisztába kell 

') Pl. Corrumpi siquidem nequeunt, quae inspirante Domino dicta nos-
cuntur. Ld. alcább is! 

2) Hét pontban foglalta össze szabályait mindkét részben. 
3) Az a nézet, hogy Cassiod. már a megromlott Vulgata javításán 

fáradozott, épen e ponton szenved hajótörést. Hogy javíthatta azt, amit épen 
kritériumul állit oda ? 
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jönni, kell emendálni. Az az utasítása pedig·, moly egyik latin 
fordítás kritériumává a későbbi másikat teszi, egyenesen 
természetellenes. De mindezek mellett nagy érdeme marad 
öreg tudósunknak, hogy abban a korban ennyi józan érzéke 
és gondja volt a könyvek szövegének tisztántartása iránt. 
Nincs időnk ós módunk, hogy kísérletének értékét elődeiével 
összevessük, csak egy dolgot akarok itt kiemelni, s ez a 
következő: Mig Augustinus csak az U.-T.-ra nézve kívánja a 
latin fordításnak az eredeti szöveggel való egybevetését, az 
Ó.-T.-ra nézve pedig — felülve egy mondának — megelég-
szik a LXX.-val ), addig Cassiod. már itt is szükségesnek 
ta r t ja — igaz, hogy csak utolsó sorban — a romlott szö-
vegnek a héberrel való összehasonlítását s erre — mint 
fentebb láttuk — maga példát is adott. 

Fentebb azt is láttuk, hogy kritikai szabályai átnyúltak 
az ortliograpliia területére. Ε kapcsolat folytán szól e tárgy-
ról is, melynek külön fejezetet (30-ik) s egy külön kis munkát 
(De orthographia) is szentelt. Már ismert complexioi és titu-
lusai által a biblia szövegét részeki'e terelte. Most pedig pon-
tok alkalmazása által a szöveget az összetett mondatok és 
részeik szerint elválasztván, valóságos interpunctiot hozott 
be, moly hármas, u. m. plena, media és subdistinctiot ismer, 
a szerint, a mint a pontot fönt, középütt, vagy alul alkal-
mazza. Ez interpunctío nem Cassiodorius találmánya. Donatus 
Ars gramaticajára utalja a tanulnivágyó olvasót, s Hieronymus 
példájára hivatkozik (Praef. és 12. c.), ki a világi tudományok-
ból átvévén a kólonok és kommák szerinti elválasztást, fordí-
tásában alkalmazta. Cassiodorius is keresztülvitte a zsoltárok 
codexében. hogy ezáltal a nótáriusoknak, kikre a többi codex 
ilyen módon való kijavítását bizta, mintát adjon, Hieronymus 
fordítását is igy íratta le. 

Itt nyílik alkalom, hogy az ő orthographiai munkássá-
gával is megismerkedjünk. Sokat foglalkozott ezzel és a vele 
összefüggő nyelvészeti stúdiumokkal, melyekhez azt a codexet 
is összeállította, moly Donatus Ars-át, az etymologiáról szóló 
könyvet és Sacerdosnak a schemákról szóló művét tartal-
mazta. (Ortn. praef.) Bántotta az, hogy a latin orthographia 
annyira ingadozó, bizonytalan. 

De még egy különös oka is volt. A codexek szövegének 
javításával, melyet csak a legtanultabb barátokra kívánt bízni, 
összetartozik azoknak másolása, sokszorosítása is, melyet 
általános foglalkozásul óhajtott kitűzni a kolostorban. Lelkes 

*) Latini ergo codices V. T. si necesse fuerit, Graecorum auctoritate 
emendandi sunt et eorum potissimum, qui cum LXX. essent,"ore uno inter-
pretati esse perhibentur. Libros autem Ν. T, Graecis cedere oportere non 
dubium est. De doctr. Chr. II. 15. 
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szavakkal magasztalja az antiquariusok1), vagy librariusofc 
munkáját, mely a legszebb és a szerzeteshez legméltóbb kézi-
munka, melyből mind magára, mind másokra áldás fakad, 
íme a középkor könyvmásoló barátjainak ősei a vivariumi 
kolostorban! Még a könyvkötők és díszítők sem hiányoznak. 
Innen vették a bencések a példát, melynek követésében oly 
fontos culturmissiót teljesítettek. Különösen a szentírás gondos 
másolását köti szívökre. „Tot enim vulnera satanas accipit, 
quot antiquarius Domini verba describit." És pedig egy kis 
nád segítségével, melylyel egykor a Sátán az Ur fejét verte 
szenvedésekor. 

De hogy helyesen másolhassanak, sőt a másolt szöveg 
hibáit is tudatosan elkerülhessék, közökbe adta a De ortho-
graphia című 12 fejezetes kis munkáját is, a fentebbi utasí-
tásokon kivül. Szerzetesei is nagyon kérték e mű megírására, 
melylyel Institutioit is kiegészítette. Ebben 12 régi latin ortho-
graphiai munkából vett részleteket dolgozott össze s értéke 
is ma épen abban rejlik, hogy más elveszett művek töredé-
keit is őrzi. 

Sajnos, e munkával sem foglalkozhatunk már bővebben, 
mivel még egy futó tekintetet kell vetnünk az Institutiok 
históriai vonatkozású s igy most minket kevésbbó érdeklő 
részeire, melyekben a 4 első dogmaalkotó zsinatról, egyház-
történészekről, (Josephus, kit második Liviusnak nevez, Euse-
bius és átdolgozója: Ruffinus, Sokrates, Sozomenus és Theo-
doretus, Orosius, Marcellinus, Prosper, Hieronymus és Gen-
nadius, kiknek egymást kiegészítő munkáját (De vir. ill.) 
Cassiodorius egy corpusban egyesitette és a nyugoti egyház-
nak 5 kiváló alakjáról (Hilarius, Cyprianus, Ambrosius, Hie-
ronymus, Augustinus) továbbá Eugipius ós Dionysius abbá-
sokról, mint kiváló kortársakról. Kiegészíti e részt a kosino-
graphia és az ebben kiváló auctorok ajánlása. Ε kettőnek 
körébe vág Computus paschalis c. kis irata, míg az egyház-
történelemben egy nagy munkát szerkesztett össze, História 
ecclesiastica tripartita címen !2 könyvben, a föntebb már 
említett Sokrates, Sozomenus, Theodorotus műveiből, kik az 
Ensebius elejtette történeti fonalát különböző önállósággal 
és értékkel tovább vitték az 5. század 3. 4. tizedéig. Ε mun-
kákat Cassiodorius egyszorűen kivonatolta — hol egyiket, hol 
másikat követve2) Epiphanius fordítása alapján. A gyakorlati 
szükség által termelt kézikönyv, mely Rufinus Eusebius át-
dolgozásával együtt használatban volt az egész középkoron 
át. Ma már egyéb jelentősége nincs, mivelhogy forrásai is 
megvannak. 

') De antiquariis et commemoratione Orthographiae. (30. c.) 
2) Ebből sok ellenmondás és zavar támadt. 
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Igy adott, vagy jolölt ki Cassiodorius a tudományok 
összes körében megfelelő műveket tanítványai számára. Az 
Inst. I praefatiójából azt lehet következtetni, hogy buzgó tö-
rekvése és nemes példaadása nem is maradt hatás nélkül. 
De ha mégis némely szerzetesnek nem tetszik, vagy nem való 
a tudományos foglalkozás, az menjen a kolostori birtokra, 
munkálja a földet, kertészkedjék, tenyószszen galambokat, 
halakat stb. a mi mind igen hozzáillő, tisztes foglalkozás. 
Hogy ezt sikeresebben űzhesse, mindjárt ajánlja is Gergilius 
Martiális, Columella és Aemilianus gazdaságtani munkáit ta-
nulmányozás végett. (28. c.). Vagy ha valakinek a vivariumi 
coenobium a maga életmódjával és kényelmével (fürdők, lám-
pák, órák is voltak benne) nein tetszik,! menjen a hozzátar-
tozó castellumi anachoreta rejtekekbe (29. c.). 

_ Ha pedig valaki megbetegszik (bejáró betegeik is voltak), 
az Úrba vetett bizalommal ápolni és gyógyítani kötelesség. 
Ehhez is mindjárt előírja a megfelelő orvosi műveket, melyek 
a könyvtárban megvannak. (Dioskorides, Hippokrates, Gale-
nus, Aurelius Coelius stb.). Mindezen fejezetekben, vagy köny-
vekben, melyekben valamely tudománykört tárgyal, mindun-
talan szemünkbe ötlik a stereotyp megjegyzés: „quem ν. 
quos (librum ν. libros) in bibliotheka nostra. Deo auxiliante, 
(Dominus praestante) vobis dereliqui". Másutt meg panasz-
kodik, hogy ezt vagy azt még nem tudta megszerezni, vagy 
megtalálni. Tanítványait buzdítja tehát, hogy kutassák. Ha 
csak az előbbieket vesszük is, már nagy gyűjtemény áll előt-
tünk az irodalom minden regiójából. De joggal feltételezhet-
jük, hogy az olvasásra ajánlott művek is, ha nincsenek is 
külön megjegyezve, nagyobb részben ott voltak a vivariumi 
Könyvtárban. Franz i. m.-ben összeállította a Cassiodorius 
műveiben idézett könyvek, iratok katalógusát auctorok ós 
szakok szerint, kiegészítvén ezáltal Garetnek csupán az auc-
torokat és előfordulási holyöket megfelelő jegyzékét. Meg-
különbözteti őket a szerint, amint kifejezetten megvoltak, 
(ilyen a túlnyomó szám), vagy valószínűleg megvoltak, vagy 
meglétük kétes, és mindezek együtt 223 művet, illetőleg 
gyűjteményt tesznek ki, melyből 143 theologiai, 80 világi. 
A mi ο számból kétes, azt a műveiben meg nem említettek 
(— mert ilyenek is bizonyára voltak könyvtárában —) körül-
belül kipótolhatják. És így olyan gyűjtemény áll lelki sze-
meink előtt, mely mind mennyiségénél, mind értékénél fogva 
az akkori viszonyokhoz képest meglepő, melynek összeszedé-
séhez egy Cassiodoriusnak hosszú, gazdag élete, nagy tudása, 
befolyása, és vagyona kellett, mely magában teljes világos-
ságot vet annak a tudományos és gyakorlati kópzésnok 
magasságára, melyben az öreg tudós szerzeteseit részesítő. 
Ez kimerité az akkori tudományosság teljes mértékét. A vi-
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váriumi iskola igazi főiskola volt. Ezzel szemben például a 
Benedek kolostorában levő könyvtár, melyből a barátok a 
téli félévben, különösen a nagyböjt idején könyveket kaptak 
olvasásra, (Reg. XLVI1I.) inkább kegyességi müveket tartal-
mazott, miként az idézett pont azon utasításából is látható, 
mely szerint egy-két öregebb barátnak ez idő alatt körül 
kellett járni a cellákban, hogy olvasnak-e, vagy nem mást 
olvasnak-e (pl. fabulát) a fráterek 

Cassiodorius messze elküldötte embereit könyvek kuta-
tása és megszerzése végett, miként ezt az Inst. div. litt. 8. 
cap. egy alkalmi megjegyzése mutatja. A megszerzetteket 
másoltatta és tárgyuk szerint helyezte el, pl. Chrysostomus-
nak Pál ap. leveleihez írt magyarázatát a 8-ik armariumban, 
hol a görög biblia és exeg. művek voltak (14.). Tartalmukat 
kívül is megjelölte miniummal, indexeken könnyen felismer-
hető jegyekkel, pl. az Octateuchushoz szóló codexet Oct., a 
Kir. könyveihez szólót Reg., a zsoltárokét Ps. jellel stb. (26. c.). 
A hasonló tárgyú kisebb munkáka t gyakran egy corpusba 
illesztette, vagy íratta, (pl. Hier, és Gennad. De viris ill.) 
néha üres quaterniokat is hagyván a későbbiek számára. Igy 
kerültek össze a mi introductoraink is öten, kiknek szere-
pét aviváriumi barátok tanulmányaiban megismertük. 

Budapest. Marton Lajos. 


