
Magnus Aurelius Cassiodorius Senator isagogikai 
gyűjteménye. Tyconius: Liber de Septem regulis. 

Ez az első a sorozatban. Tyconius1) életrajzát megírta 
röviden Gennadius. (De viris illustribus, cap. XVIII.) A mit 
róla ezenkívül Augustinusnál, Cassiodoriasnál olvasunk, az 
inkább munkásságára vonatkozó bírálat, vagy j'övid meg-
jegyzés. Gennadius szerint afrikai (Afer) származású volt és 
Tbeodosius császár és fia idejében, tehát a 4. sz. második 
felében élt. Az idézett tanúk szerint tanult ember volt, az 
egyházi és világi tudományokban jártas, eszes és ékesen 
szóló, kinek csak az volt a bűne a katholikusok szemében, 
hogy donatista volt. Augustinus megjegyzése: „Hominem 
fuisse et acri ingenio praeditum et uberi eloquio, sed tamen 
Donatistam"*). Donatistasága afrikai származásával és éle-
tével függ össze. I t t keletkezett , Karthagóban, az a nagy 
hullámokat vert mozgalom, mely a kath. egyház laza fegyel-
mével szemben szigorút sürgetett . A donatistálc (Donatus 
püspökük után neveztetve igy) a kath. egyház hiveit igaz 
keresztyéneknek, „tiszták -nak, (mint magukat nevezték), 
nem ismerték el, ezért a hozzájuk térőket újra keresztel ték; 
a ka th . papok egyházi cselekményeit érvényteleneknek nyil-
vánítot ták, a bűnösöket kiközösítették s csak szigorú bűn-
bánat után vették vissza. Majd mikor az egyház ós az állam-
hatalom ellenük fordult, a mozgalom politikai szint is nyert. 
Az üldözésre üldözéssel feleltek és az államnak az egyházi 
ügyekbe való beleszólási jogát tagadták. Voltak azonban 
mérsékeltebb i rányúak is, ezek közé tartozott Tyconius is, 
ki az egyházat az egész emberiség számára rendelt egye-
temes üdvintézménynek tartván, annak üdvszerző hatályát 

') A név orthographiája bizonytalan. Tichonius, Tychonius, Ticonius, 
Tyconius és Thiconius alakokban fordul elő. Ezek közül legújabban Schanz 
a Geschichte d. röm. Litt. IV. 1.-ben (Müller J. Handbuch d. cluss. Altertums-
wissenschaft-jában) Tyconiust fogadta el hitelesnek. Őt követem a név Írá-
sában, bár Gallandi (Bi'bliothcca Veterum Patrum, tum. VIII. 1772.) és Migne 
(Patrologia, !om. XVIII. J848.) kiadása, melyeket használtam, (az utóbbi csak 
lenyomata az előbbinek) Tichonius Afernek irják. 

' ) Contra Epistolam Parmeniani I. 1. 
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nem tet te egyes tagjainak erkölcsi állapotából függővé. 
Lehetetlennek tartá, hogy Istennek az egyházra vonatkozó 
Ígérete egyesek bűnei által megüresíttessék, vagy hogy az 
egyház egységében idegen bűnök megszeplősítsenek valakit. 
Ezért állást foglalt az átlépők ujrakeresztelése, valamint a 
novatianismus túlságos szigorúsága ellen, melynél fogva a 
bűnösöket még vezeklés árán sein vet ték vissza az egyházba. 
És volt hozzá erkölcsi bátorsága, hogy e felfogásának nem-
csak a katholikusokkal, hanem a donatistákkal szemben is 
nyíltan kifejezést adjon. Ez iránya a kath. egyház részéről 
némi rokonszenvet biztosított neki, mint Augustinus meg-
jegyzéseiből is látszik: „Tyconius, homo communionis 
vestrae . . . ., qui magis contra vos pro ecclesia catholica 
scripsit, f rus t ra se ab Afroruin, quasi traditorum communione 
secernens"!). „Contra Donatistas invictissimo scripsit, cum 
fueri t Donat is ta ; et illic invenitur absurdissimi cordis, ubi 
eos non omni ex parte relinquere voluit"·). Épen azt veti 
szemére, hogy bár felismeri az egyház egyetemes, az egész 
földkerekségre kiterjedő rendeltetését, mégis az alrikai 
keresztyéneknek ez egységes közösségből való kiszakitását 
támogatja3) . A donatisták szigorúbb iránya azonban elítélte 
s árulónak bélyegezte Tyconiust ez engesztelékeny maga-
tar tásáért , bár ő a donatismushoz, mint az egyház szigorú 
erkölcsének őréhez őszintén ragaszkodott a kath . egyház 
elvilágiasodásával szemben. Parmenianus, a donatista püspök 
előbb levélben4) igyekezett őt kapacitálni és megjavítani, 
majd zsinatukkal kárhoztatás alá vettet te. 

Gennadius De bello intestino ős Expositiones diversarum cau-
sarum cimű, ma már elveszett műveit említi, melyek szintén a 
felekezetében dúló nagy vitába szóltak bele mérséklőleg, mint 
részint a címből, részint Gennadius megjegyzéséből t u d j u k : 
In quibus ob suorum defensionem antiquarum meminit syno-
dorum. Említi még egy harmadik, szintén elveszett munká-
j á t is, az Apokalypsishez írt kommentár já t , (3 könyvben), 
melyet Cassiodorius, mint láttuk, ismert s könyvtárába 
helyezett5), mely még a 9. században is megvolt egy régi 
könyvtári katalógus szerint Szt. Gallenben6). Tai'talmát, 

') Augustini epistola ad Vincentium Rogatistam c. X. 
') De doctrina Christ. III. 30. 
3) Contra Epistolam Parmeniani. I. 1. 
4) Erre a levélre irta később Augustinus fentebb már idézett cáfoló 

iratát három könyvben, melyből T. irányát és sorsát megismerhetjük. 
5) Tyconius etiam Donatista in eodem volumine quaedam non re-

spuenda subiunxit, quaedam vero venenosi dogmatis sui faeculenta permiscuit. 
Inst. d. litt. IX. 

β) Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonn. 1885. Expositio 
Tichonii donatistae in apocalipsim vol. I vetus cimen. Közölve Schanz fön-
tebb idézett róm. irodalomtörténetében. 
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irányát ma részint a belőle készült későbbi kommentárokból 
ismerjük, részint Augustinus egy megjegyzéséből1) részint 
Gennadiusnak rövid, de a fődolgokat mégis összefoglaló kivona-
tából, mely szerint az Apokal.-t egészen szellemileg értelmezte, 
(nihil in ea carnale, sed totum intelligens spiritale). Ε spiri-
talis felfogás mellett is az angyaloknak testi létet tulajdoní-
tott , (angelicam S t a t i o n e n ! corpus dixit esse), viszont azonban 
az igazak fel támadása után a földön remélt ezeréves biro-
dalom iránt kételyét fejezte ki s a kettős testi feltámadást 
is, t. i. az igazakét és bűnösökét, kétségbe vonta s e meg-
különböztetést úgy értelmezte, hogy az igazak első feltáma-
dása nem egyéb abban az időben, mint a bűn halálából a hit 
által való megigazulásuk és a keresztség által örök életre 
ju tásuk. Csak egy testi fel támadás lesz, de az általános, 
melyben rősztvesz minden ember, még az időtlenek és nyo-
morékok is. 

Csak a negyedik műve marad t meg, mely 370 után 
keletkezett , ilyen cimmel: Liber de septem regulis, melyről 
Gennadius igy emlékezik meg: „Composuit et regulás ad 
investigandam et inveniendam intelligentiam scripturarum 
octo, quas uno volumine conclusit". Hogy a szabályok szá-
mát 8-ra teszi, ez valószínűleg a munka nem ismeréséből 
származó egyszerű tévedés, melyet nemcsak a cimből iga-
zíthatunk ki, hanem Augustinus világos előadásából is, ki 
csaknem kor tá rsa volt Tyconiusnak s művét a hét fejezet 
szerint részletesen ismerteti és bírál ja aDe doctrina Christiana 
III. könyvében. 

„Fecit librum — mondja ismertetése elején Augu-
stinus — quem Regularum vocavit, quia in eo quasdam sep-
tem regulás exsecutus est, quibus quasi clavibus divinarum 
Scripturarum aperirentur occulta". Közli aztán a 7 szabályt. 
Ugyanezt lát juk továbbá Isidorus Hispalensisnek (7. sz.) 
világos kivonatából, melyet De septem Regulis cim alatt 
közöl a Sententiarum lib. I. 19-ben e rövid bevezetéssel: 
-Septem esse, inter ceteras, regulás locutionum sanctarum 
Scripturarum, quidam sapientes dixerunt". Ο tehát a ki-
vonatolt mű szerzőjét már nem ismerte. — A munkát , úgy 
látszik, röviden csak Regulae vagy Liber Regularum-nak 
nevezték. 

Bevezető soraiban munkája célja és ér teke felöl igy 
nyilatkozik a szerző: „Szükségesnek tar to t tam mindenek 
előtt, mik nekem ilyeneknek látszanak, a Szabályok 

1) De doctr. Christ. III. 30: . . . . in Apoealypsi Johannis quaerit , 
quemadmodum intelligendi sínt angeli ecclesiarum septem, quibus scribere 
jubetur, et ratiocinatur multipliciter et ad hoc pervenit, ut ipsos angelos 
intelligamus ecclesias. 
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könyvecskéjét megírni ős a rejtélyek törvényeit, mintegy 
kulcsokat és ablakokat megalkotni. Vannak ugyanis bizo-
nyos mystikus szabályok, melyek az egész törvénynek re j -
tekeit birtokukban t a r t j ák ós az igazságnak kincseit né-
melyek előtt lá thata t lanokká teszik. Ezen szabályoknak 
tana ha irigység nélkül elfogadtatik, miként közöljük, min-
den zárt hely megnyílik és homályos dolog megvilágosul, 
hogy a ki a prophetiának egész erdejét bejárja, ezen sza-
bályok által bizonyos módon a világosság ösvényein vezet-
tetve az eltévedéstől megóvassék". A szerzőnek ez önérzetes 
szavait, melyekben reguláit kissé túlbecsüli, kellő ér tőkökre 
szállítja le Augustinus : „Ezek ugyan, ha figyelmesen meg-
vizsgáljuk őket, a mint kifejti , nem kevéssé segítenek az 
isteni beszédek rejtekeibe való behatolásra, de mégsem 
lehet mindent, a mi nem könnyen érthetőleg van megírva, 
ezen szabályok által felfedezni, hanem más egyéb módokon, 
melyeket ezen hetes számba annyira nem foglalt bele, hogy 
ő maga sok homályos dolgot megfejt, a melyekben ezen 
szabályok közül egyet sem alkalmaz, mivel nem is szükséges." 
Például hozza fel a hét gyülekezet angyalainak fentebb 
idézett értelmezését az Apokalypsishez irt kommentárjából 
s aztán igy fo ly ta t ja : „0 azonban, midőn ezeket mintegy 
szabályokúi ajánlja, oly soka t tulajdonított nekik, mintha 
mindent, a mit a törvényben, azaz a szentiratokban homá-
lyosan mondva találunk, ezek ismerete és alkalmazása által 
meg bírnánk ér ten i ' . — „Ha ezt mondta volna: Vannak 
bizonyos myst ikus szabályok, melyek a törvénynek némely 
re j tekei t t a r t j ák hatalmukban", (quae nonnullos legis reces-
sus obtinent), vagy legalább: a melyek a törvénynek nagy 
re j tekei t t a r t j ák hatalmukban (quae legis magnós recessus 
obtinent), nem pedig, a mit mond: az egész törvénynek 
re j tekei t (universae legis recessus); és ha nem mondta 
volna, hogy minden zárt hely megnyílik (clausa quaeque 
patefient), hanem csak: sok zárt hely megnyílik (clausa 
multa patefient): igazat mondott volna ós azáltal, hogy oly 
tüzetes és hasznos munkájának többet tulajdonít, mint a 
mennyit maga a valóság kiván, olvasóját ós megismerőjót 
csalárd reménybe nem r ingat ta volna. Ezt azért tar to t tam 
szükségesnek megmondani, hogy magát a könyvet olvassák 
ugyan a tanulmányozók, mert igen sokat segít az í ratok 
megértésére nézve, de ne reméljenek tőle annyit, a mennyit 
nem adhat. Csak ovatosan olvassák, nemcsak bizonyos dol-
gok miatt, melyekben mint ember tévedett, hanem főként 
azok miatt, miket mint donatist.a eretnek mond". 

Igy szól Augustinus. Most pedig tekintsük át mi is e 
regulákat egyenként. 

Az L-nek címe: De Domino et corpore eius. Az Úr a 
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Krisztus, testo pedig az egyház. A kifejezés tehát egészen 
bibliai. Azt magyarázza, hogy a fej és a test, azaz Krisztus 
és az ekklesia néha egy személyben jelenik meg, azért ne 
akadjunk fenn ra j ta , ha a fejről a testre, vagy a testről a 
fejre megy át a beszéd és még sem tér el egy és ugyanazon 
személytől, tehát külsőleg semmi sem muta t j a az átmenetet. 
A ratio muta t j a meg, melyik rósz melyikre illik. Ezt hosz-
szasan il lusztrálja példákkal.. Az olyan idézetekben, minő 
pl. az Ef. 4,15.16. Kol. 2,19.-ből vett, melyekben a szöveg 
való értelme szerint is Krisztusról, mint főről, az ekklesiáról, 
mint testéről van szó, e bizonyítás könnyen megy. De mikor 
a Jes. nevezetes 53. fejezetében, melyben a szenvedő Messiás 
typusa van megrajzolva szerinte is, a 10. versben már át-
menetet lát a főről a testre s az ott mondot takat az egy-
házra vonatkoztat ja , ebben nemcsak a hagyományos felfo-
gástól tér el, hanem a szöveg valódi értelmétől is. Még 
helytelenebb, mikor a Jes. 61, l0 .-ben és Apok. 18,23.-ban 
említett vőlegény és menyasszony ala t t Krisztust és az 
egyházat é r t i ; avagy a Jes. 45, x-ben a görög szövegben 
(LXX) Κύρω helyett χνρίφ-t olvasva a Kyrosról szóló prophetiát 
a Krisztusra, a 3. verset pedig már (egybevetve az 1. Kor. 
2, g-cel) az 6 testére, t. i. az egyházra vonatkoztat ja . Nem-
csak hogy szótválasztja, mint szokta, az összetartozókat, 
hanem későbbi gondolatot visz be a Deuterojesajah szöve-
gébe s a történeti vonatkozásnak még az árnyékát is el-
enyészteti. 

Ezeket a ratio segélyével hozta ki. Vannak azonban 
esetek, melyekben ez a ratio kevésbbé fénylik s ekkor az 
Isten nagyobb kegyelmére van utalva. Ennek világánál 
magyarázza ki a Mt. 26,64. és 24,30.-ból, hogy itt Krisztusnak 
ket tős eljöveteléről van szó, t. i. először testének, azaz az egy-
háznak eljöveteléről, aztán az ő személyes megjelenéséről, 
holott az egész idézett szöveg egyformán a parúsiára és 
ennek jeleire vonatkozik. Hogy mennyire nincs érzéke a 
biblia történet i vonatkozásai iránt, mu ta t j a a 2. Thess. II. 4. 
magyarázata . Ε vers όντιν.είμενος-Ά (ellenszegülő), ki magát 
Isten gyanánt imádtat ja Isten templomában, nyilvánvalólag 
a római császár. Ő pedig igy magyarázza: „Qui dicitur Deus, 
ecclesia est, quod autem colitur, Deus summus est. Ut in 
templo Dei sedeat, ostendens se, quod ipse sít Deus, id est, 
quod ipse sit ecclesia. Quasi diceret : In templo Doi sedeat, 
ostendens se, quod ipse sit Dei templum. Aut in Deo sedeat, 
ostendens se, quod ipse sit Deus". Épigy félreérti Dánielnek 
Antiochus Epiphanesre vonatkozó szavait (11,36). Szóval 
erőszakos módon viszi bele a páli, különösen az Efez. és 
Kol. levelek e gondolatát az egész bibliába, a mi hermeneu-
tika! képtelenség. 
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A II. regula címe: De Domini corpore bipartito. Ebben 
azt magyarázza a szerző, hogy az Úr teste, azaz az egyház 
két részre u. m. jobb és bal oldalra, azaz jókra és rosszakra 
oszlik, benne e két elem ismerhető fel, anélkül, hogy ezek 
az egy testületben különösebben meg volnának különböztetve. 
Csupán az értelem ismeri fel, hol melyikről van szó. De ezt 
a megkülönböztetést meg kell tenni, mer t az í rásnak az 
egyházra vonatkoztatot t helyei csak akko r adnak igaz értel-
met. „Sicut enim, ut supra dictum est, a capite ad corpus 
ratione sola videtur, ita a par te corporis ad partém, a dextra 
ad sinistram, vei a sinistra ad dextram reditus in supradicto 
capite claret". Ε cimre nézve megjegyzi Augustinus, „hogy 
nem igy kellett volna nevezni. Mert nem az Úr tes te az 
valóban, mely nem lesz örökké δ vele; de ezt kellett volna 
mondani: az Úr igaz és elegyes testéről, (De Domini cor-
pore vero atque permixto)1), vagy: igaz és színlelt testéről, 
(aut, vero atque simulato), vagy más effélét, mivel nemcsak 
örökre, de most sem mondható a képmutatókról , hogy ő 
vele vannak, jóllehet az δ egyházában látszanak lenni. Ezér t 
ezt a regulát igy is lehetet t volna címezni: de permixta 
Ecclesia". Az egyháznak ezt a kétféle elemét keresi az <5-
és ú j szöv.-ből vet t példáknak egész csoportjában, a zsidók-
ban, (Jes. 42, , 6 - 1 7 ; 5 - 8 · 3 7 - 2 8 ; J 4 4 ) 2 1 - 2 2 · )

 a gondos és 
hanyag szolgában, (Luk. 12,43 . s köv. Mt. 24, 46 • s köv.) az 
Énekek-éneke Sulamitjában stb. Ennek (I.B.) e szava i t : 
„Barna, de szép vagyok én, mint a Kedár sátrai ós Salamon 
sátrai" (Fusca sum et speciosa, ut tabernacula Cedar et 
pelles Salomonis) egyenesen a Krisztus kétrészreosztot t tes-
tére vonatkoztatja. A „fusca, ut tabernacula Cedar" az egy-
ház hitvány, szolgai elemét jelöli, a „speciosa, u t pelles 
Salomonis" pedig tiszta, királyi részét. De azért mindket tő 
együtt, egyidőben az egyházhoz tartozik. Hasonló erőszakos 
szétválasztását lá t juk az összetartozóknak a Róni. 11, , 8 
értelmezésében. („Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek 
ti érettetek, a választásra nézve azonban szeretet tek az 
atyákért"). Ε hely mutat ja , hogy egyugyanazon test j ó is, 
rossz is. De szerinte nem ugyanazok a kedveltek, a k ik az 
ellenségek. Hasonló példákkal illusztrálja tovább, hogy mi-
kén t található meg az á tmenet ugyanazon személyekre vonat-
kozó összefüggő helyekben is egyik részről a másikra . 
Augustinus megjegyzi, hogy e szabály az olvasótól éberséget 
kiván, én azonban úgy találom, hogy, a mint T. alkalmazza, 
inkább nagyfokú képzelődóst. 

E g y é b k é n t e r e g u l á n a k a z a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e , h o g y 
a z e g y h á z i g a z i é s l á t s z ó l a g o s k e r e s z t y é n e k b ő l á l l , a b i b l i a 

») h i d o r u s Hisp. igy is idézi . 
Theol. Szaklap. V. é r f . g 
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szerint is, a valóság szerint is igaz. Hasznos is volt, inert 
türelemre inte t t s csillapitólag hatott a novatianusok ós 
donatisták túlzásaival szemben. 

A III. regula igy hangzik; De promissis et lege. 
Augustinus megjegyzi, hogy lehetett volna igy is címezni : 
Do spiritu et littera, sőt igy i s : De gratia et mandato1). Ε 
fejezetben, mikén t a felsorolt címekből látni lehot, azt bizo-
nyítgatja, — főként a Róm. és Gal. levél alapján, — hogy 
nem törvény, hanem hit á l ta l igazulunk meg, s ezáltal nyer-
j ü k az ígéretet, de azért azok között is, kik a törvényt 
cselekedték, voltak, kik megigazultak. „Auctoritas divina 
est neminem aliquando ex operibus legis justificari potuisse. 
Eadem auctori tate firmissimum est non defuisse, qui legem 
facerent et justif lcarentur". Az ígéret ós a törvény közt levő 
ezen ellenmondást akar ja tehá t elenyesztetni. 

Hivatkozik evangeliumi helyekre, melyekben igaz zsidók-
ról van szó : Ján. 1,4 8 .(Natanael)Luk. 1,6. (Zak. és felesége). Luk. 
2,25 .36 . (Simeon ős Anna). Mt. 9,1S., mely igazak léteiét fel-
tételezi. És ki v á l h a t n a kétségbe, hogy Mózes és a prófé ták 
igazak vol tak? És hivatkozik Pálra, Fii. 3,6 , főként pedig a 
Róm. 8,9. és Gal. 5, l 8-ra. A Róm. 8,9.-ből világos — úgy-
mond, hogy Isten ós Krisztus lelko ugyanaz. A prófétákban 
és szentekben Isten lelke lakozott, tehát Krisztusé is, e 
szerint nein vol tak testben. Ugyanez derül ki a Gal. 5,1 8-ból 
i s : Ha a lélektől vezéreltettek, nem vagytok törvény alatt . 
A prófétákat és szenteket Isten lelke haj tot ta , tehát nem 
voltak törvény alatt . Mikor Krisztus eljött , hirdette a hitet 
azoknak, kik közel és távol valának, azaz Izrael bűnöseinek 
ós a pogányoknak. Izrael igazai azonban a hitből csak ugyan-
azon hitre h iva t tak . Mert ők tulajdonképen mindig ehhez 
tartoztak. Ők ugyanis Ábrahám igazi szellemi gyermekei, 
kik nem tes t szerint, hanem az ígéret szerint születtek, 
melynek a hi t a feltétele. Ábrahámnak e szellemi magva 
sohasem szakadt meg Izsáktól Krisztusig. Ehhez tar toz tak 
tehát amaz ó-testamentumi igazak. — Szól a két szövetség 
viszonyáról, szintén a Gal. levél alapján, Hágár ós Sára 
allegóriájával kapcsolatban. Ott van kezdettől fogva mind-
két testamentum, de a körülményekhez képest egyik a 
másiknak neve alatt re j tőzöt t ós rej tőzik. Miként tehát 
akkor az ó-testamentum alat t rejtőzött az új , azaz a kegye-
lem, úgy most is az u j birtokában nem hiányoznak a szolga-
ságnak fiai sem. 

Ε dogmatikus fejtegetéseiben nagyobb tárgyszerűséget 
és világosságot találunk, mint az előzőkben. Augustinus is 

*) Isidorus Hisp. itt ia Aug. javas la ta szerint idézi a cimet: De littera 
et spiritu, id est, de lege et gratia. 
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csak azt az állítását kifogásolja és igazítja ki, és pedig mél-
tán, mely szerint a cselekedetek Istentől adatnak nekünk 
hitünk jutalmául , maga a hit azonban nem Istentől, hanem 
önmagunktól van. Ezzel szemben Augustinus, ki épen e 
kérdésben csatázott életre-halálra a pelagianusokkal, az Ef. 
6,23-ra és Fii. 1,29-re hivatkozva bizonyítja, hogy mindket tő 
Isten ajándéka. 

A IV. regula: De specie et genere, a fajról ós nemről, 
a különösről ős általánosról szól, melyben azt bizonyítja, 
hogy gyakran a mi in specie mondatik, in genere ér tendő 
és viszont. Bevezető soraiban ezt a magyarázatát a d j a : „A 
fajról és nemről szólunk, nem az emberi bölcseség rhetorikai 
jelessége szerint, melyet, a ki mindenkinél inkább tehet te 
volna, (Pál ap. 1. Kor. 2 , 1_ 4 . ) nem hirdetett , hogy a Krisztus 
kereszt jé t hiábavalóvá ne tegye, ha a beszéd segítségére és 
díszére szorulna, mint a valótlanság. De szólunk az égi böl-
cseség titkai szerint a Szentlélek tanítása mellett". Ez pedig 
gyakran a fa j alá rejti a nemet, pl. a régi Jerusalem alá az 
egész ekklesiát, vagy épen egy tagban foglalja össze az 
egész testet egyházat, pl. Salamonban. De nemcsak a szó 
alakja, hanem a különféle elbeszélés is elrejti sokszor az 
értelmet. Gyakran össze van keveredve a fajjal a nem, vagy 
viszont. Mig ugyanis a fa j ról beszól, úgy megy át a nemre, 
hogy az á tmenet nem látszik azonnal világosan, sőt úgy fűzi 
a szavakat, hogy mindkettőre illenek, mig végre lassanként 
túllépi a fa j ha tárá t és az átmenet világossá lesz a nemre, 
vagy esetleg viszont a nemről a fajra. Néha az elbeszélés 
mindkettőre illik, úgy hogy sem a fa j t nem lépi túl, sem a 
nemet nem mellőzi. 

Röviden : synekdocheval van dolgunk, mint Augustinus 
idevonatkozó magyarázatából is l á t juk : „Tyconius negyedik 
szabálya : de specie et genere. Igy nevezi azt, species a la t t 
érteni akarván a részt, genus alatt az egészet1), melynek 
része az, melyet speciesnek nevez, mikén t minden egyes 
állam része a nemzetek összességének. Ez t nevezi ő species-
nek, genusnak pedig az összes nemzeteket". Megjegyzi még, 
hogy itt nem alkalmazandó a megkülönböztetésben az a 
subtilitas, a melylyel a dialektikusok taglalják, mi különbség 
van a rész (pars) ós a faj (species) között . 

Vigyázni kell nagyon az olvasónak, int Augustinus is, 
mikor az irás úgy megy á t a speciesről a genusra, hogy 
látszólag még mindig a fa j ró l beszól, hogy ne keresse a 
speciesben azt, a mit a genusban lehet jobban és biztosabban 
megtalálni. 

') Tehát a synekdochenak egy közönséges f a j a , »per quam, m o n d j a 
Isidorus H., pars p ro toto et totum pro parte accipitur«. 

8* 
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Tyconius példái közül lássuk pl. az Ezechiel 36. fejeze-
téből vettet. A 16—22. verset, melyekben Jahve fenyegotóse 
olvasható a bűnbemerült Izrael ellen, a speciesre, azaz a 
nép egy részére vonatkoztat ja , vagy mint Augustinus mondja 
magyarázólag: „de illa domo Israel, de qua dicit Apostolus: 
Videte Israel secundum carnem (1. Kor. 10,18.), quia haec 
omnia carnalis populus Israel et fecit et passus est". De 
midőn a 23—24. ν. vigasztaló szavait idézi, előre bocsát ja 
Tyconius: illic incipit jüngere genus, Augustinus pedig 
figyelmezteti az olvasót, hogy figyelje meg, miként lépi át 
a speciest s kapcsolja hozzá a genust. A 25—29. v. előt t 
pedig, melyekben Isten t isztulást s boldogságot igér népének, 
megjegyzi Tyconius: aperte excedit speciem. Augustinus 
pedig hozzáteszi: Ez az ú j tes tamentumról jövendöltetik, 
a melyhez nemcsak Izrael maradéka tartozik, hanem a többi 
nemzetek is, melyek igértet tek az δ a tyáiknak, kik a mi 
a tyáink is. Az újjászületésnek keresztsége igértetik itt, mely 
mos t az összes nemzeteknek adatik. Igy nyer tehát az ó-testa-
mentumi jövendölés az egyházra való vonatkozást. Végre a 
29—38. versek idézésekor, melyekben bizonyos korholás 
mellet t nagy áldás helyeztetik Izrael számára kilátásba, ezt 
jegyzi meg Tyconius: Attingit speciem, non tamen relinquens 
genus. Igy különböztet tet ik meg — mondja Augustinus — 
a szellemi Izrael a testi Izraeltől ; de a prófétai mélység, 
midőn arról, vagy ahhoz szól, t i tkon á tmegy erre, ós midőn 
már erről, vagy ehhez beszól, még mindig amarról, vagy 
amahhoz látszik szólni, nem irigyelve tőlünk mintegy ellen-
ségesen az i ra tok értelmet, hanem gyakorolva orvosilag a 
mienket. — Ε magyarázat elég elmés, a ba j csak az, hogy 
i t t is többet lá t a szövegben, mint a mennyi tényleg van 
benne. Ügy a korholás ős büntetés, mint a vigasztalás és 
áldás ott az egész Izráelnek szól, nem egy részének, még 
kevésbbé a keresztyénségnek. Hasonló módon kezeli a többi 
példát is. 

Az V. regula : De temporibus, vagyis a bibliában elő-
forduló időkről szól, melyeknek mennyisége vagy per synec-
d o c h e n , v a g y való számok (legitimi numeri) szerint ér tendő. 
A S y n e k d o c h e t rópus szerint a k e v e s e b b a t ö b b , a rész az 
egész h e l y e t t á l l h a t , v a g y megfordítva. Ily értelemben 
— mintegy ke rek számban — mondják az evangéliumok, 
hogy az Ür 3 nap és 3 éjjel maradt a halálban, jól lehet 
kevesebb ideig. (Mt. 20,18. Mk. 10,83. Luk. 18,32.) Ily érte-
lemben veendő az a 400 év is, a meddig Izrael Egyiptomban 
s z o l g á l t . ( G e n . 1 5 , l 3 . v . ö . E x . 1 2 , 4 0 - n e l ! ) 

A való számok (legitimi numeri) pedig „aut perfectionem 
sfgnificant, aut a parte to tum, aut simplicem summám", 
mondja Tyconius, a mi által azonban felosztását meglehe-
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tősen összekúszál ja . mert a legitimi numeri első két je len-
tése szintén a Synekdoche eseteivel esik össze. Pl. az Apok. 
1,4·!,. ben a bét lélek a bét gyülekezetet , t ehá t a te l jességet 
jelöli, úgyszintén a 119. zsolt. 164. versében: „minden napon 
hétszer, azaz mindig, dicsérlek téged", vagy a Dán. 7, , „-ben 
levő ezerszer ezer és t ízezerszer százezer a te l jessége t 
aka r j a az író szerint a ha tá rozot t számmal jelölni. Helyes, 
de akkor az egész kifejezés nem egyéb, min t Synekdoche, 
határozot t szám a bizonytalan helyett. 

Ilyen eo ipso azon példák legtöbbje is, melyekben a 
rész áll az egész helyett . Pl. Apok. 2 , 1 0 . -ben: lészen nyomo-
rúságtok tíz napig, azaz végig. A való számokon kivül is 
bármely időt bármely számban szokot t rövidíteni a szentírás. 
Pl. 1. Ján. 2, l 8 : utolsó óra, És. 6 1 , 2 : az Úrnak kedves esz-
tendeje . Néha nagyobb egységök kisebbek összetétele á l ta l 
fe jeztetnek ki, pl. Apok. l l , 3 - b a n évek napokka l 11,2-ben 
évek hónapokkal . Egy nap néha 100 óv, Apok. 1 1 , n . , a 
generatio is néha 100 év, Gen. 15, l 6 . , néha pedig csak 10 év, 
Baruch 6, 2 . A hármas szám néha a tizes, pl. Mt. 25 , l 5 . 
Luk. 19, l 3 . Néha egy nap 1000 év, ós ezt a Gen. 2 , 1 7 - te l 
bizonyítja, a hót első nap pedig hétezer év, a mit a Gen. 
2 , 2 . s -nak a Ján. 5 , 1 7 - te l való egybevetéséből hoz ki. 

A teremtés ha t napjában ugyanis az egyház lé trehozá-
sának 6000 esztendejét is lát ja . „Sicut enim istum mundum 
sex diebus opera tus est, ita mundum spiri tuálém, qui e s t 
ecclesia, per 6000 annos operatur , cessa turus die sept imo, 
quem benedixit, fecitque in aeternum". (V. ö. Barn. lev. 15-tel.) 
Az özönviz keletkezésének 40 napjával hozza összeköt te tésbe 
a pusztai vándorlás 40 óvót, Mózes, Krisztus bőjtölésónek 40 
napjá t stb. Igaza van August inusnak, hogy i t t nemcsak cbrono-
logiai kérdések, hanem más, a számokkal kapcsolatos dolgok 
megfej téséről is van szó. Ennek azonban csak reális, históriai 
felfogás mellet t lehetne ér téke. Itt azonban e különben igen 
fontos ős szükséges szabálynak alkalmazását is megront ja a 
szertelen allegorizálás. 

A VI. szabály c íme: De recapitulatio ne. A recapitulat io 
az e lmondot tak rövid összefoglaló ismétlése a beszéd közben, 
különösen a végén. I t t a mi i rónk inkább az előbbi ese t re 
gondol, melyben a beszéd folytonosan előrehaladónak látszik, 
jóllehet előbb már elmondott dolgokra tőr vissza. „Némely 
dolgok ugyanis úgy mondatnak el, mintha időrendben követ -
keznének, — mondja Augustinus, — vagy a dolgok össze-
függése szerint beszél tetnek el, jóllehet előbbi, mellőzött 
dolgokra vonatkozik t i tkon az előadás". A ra t ionak kel l 
felismerni, hogy itt nem az az összefüggés van a tényekben, 
melyet a szószerinti sorrend mutat , hanem recapitulatio van 
az előadásban. Ez tehá t egy közönséges rhetor ikai eset ós 
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szabály. Például hozza fel a Luk. 17, 29—s2"t> hol az Úr 
Sodorna pusztulásához hasonlít ja a parúsia napját s ehhez 
kapcsolja intését, hogy azon a napon senki se igyekezzek 
vagyonát menteni s gondoljanak Lót feleségére. JECz utóbbi 
vers a 29.-ben idézett tör ténet re utal vissza. Az Úr ez inté-
sében így recapitulál: illa liora (id est, tempore,) de ezalatt 
nem épen megjelenése időpontját, hanem az azt megelőző 
időt kell érteni. „Eadem quidem hora, sed in qua parte 
horae, rat ione agnoscitur". Ez példának elég hományos. 
Egészítsük ki az Augustinusnál felhozottak közül egy vilá-
gosabbal. A Gen. 2, 8_15 . először az Éden-kert plántálásáról 
s az embernek beléhelyezóséről szól röviden. Aztán mondja 
el annak a ke r tnek mindenféle fával, (az élet ós tudás fájával 
is), folyókkal, aranynyal, drágakövekkel való felékesítését, 
végül ismét az ember belóhelyezósét. Itt első tekintetre 
észrevehető a recapitulatio. Ez van a Gen. 11, ,_9-ben is a 

2ο· 3i· 32-"höz viszonyítva, mert csak a bábeli eset követ-
keztében tör ténik meg az elszéledés s állnak elő a nyelvek. 
Ilyen eset sok van a bibliában, azért e szabály jól alkal-
mazva csakugyan helyes és szükséges. 

A VII. regula De diabolo et corpore eias cimet visel, 
tehát megfelel az I.-nek (De Domino et corpore eius) A mint 
ugyanis Krisztus az egyház feje, mely neki teste s igy ő 
vele örök dicsőségben uralkodik, úgy az ördög az isten-
telenek feje, ezek képezik az ő testét s vele együtt mennek 
az örök büntetésre. Az átmenet a fejről a testre i t t épen 
azon ratio szerint ismerhető fel, mint amott. Mikor u. i. egy 
és ugyanazon személyről szól az irás, a ratio dönti el, mi 
vonatkozik a fejre, mi a testre. A mit az ördögre mond az 
irás, gyakran nem ő rá magára, hanem inkább az ő testére 
vonatkozik, (synekdoche), melyhez nemcsak azok tartoznak, 
kik határozottan az egyházon kivül állanak, hanem olyanok 
is, kik ideiglenesen az egyházban vannak, mig meghalnak, 
vagy polyvakónt a szórólapáttal elválasztatnak a gabonától. 
Például hozza fel Esaiás 14, i2-2re t ,> melyben a próféta jós 
lelke már lá t ja a babyloni hatalom bukását s Izrael szaba-
dulását. í rónk pedig a babyloni hatalomban az ördög (Lucifer) 
képviseletét ós bűnhődését látja. Ez a birodalom királyával 
együtt az ördög teste. Együt t képeznek egy egészet. Erre 
vonatkozik a 12. v.-ben az égből való leesés, mig a leveretés 
inkább a testre. Az ég az ekklesia. A 13. v. ta r ta lmát az 
ördög igéri magának. A magas hegy, az ő testet jelképezi, 
ez az északi hegy, vagy a Seir. Az Úr teste, az ekklesia is 
hegyen lakik, de a déli hegyen, vagy a Sionon. Dél tehát az 
Úr része, (Énekek-én. 1, e.) észak pedig az ördögé, (Jóel 2, 20.) 
de mindegyik kiterjed az egész világra. A 14. 15. az ördögre 
vonatkozik, a 16 az egész testre, királyra ós népére, a 17. a 
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királyra, a 18. a szentekre, a 19—21. ismét az ördögre, ki 
— miként Krisztus — azonosítja magát övéivel s bennük 
veretik le. A ratio muta t ja meg tehát, mondja a magyarázó, 
mit melyikre kell érteni. Mesteri összebonyolitása a tárgyalt 
rész sima fonalának! S ezt ő magyarázatnak képzeli. Fel-
hozza például a konkolyhintő ördögöt is, ki szintén ember 
testében jelenik meg. (Mt. 13, 2s· 39·) S ez épen jó alkalmul 
szolgál annak a nagy különbségnek szemléltetésére, mely az 
evangeliumi allegória világossága és a mi magyarázónk 
homályba burkoló allegorizálása közt mutatkozik. 

Az elmondottakból világos, hogy e mfí nem irodalom-
történet (isagogika), hanem hermeneutika, azért mint ilyent 
kell bírálnunk. Cassiodorius bevezetésül ajánlotta a szent-
írás tudományos tárgyalásához. Bevezetésnek lehet bevezetés, 
mely sokat mondó s épen ezért ezen jellemző szó akkor 
még nem volt lefoglalva a bibliai tudományok egy specialis 
ágára. Tyconius e munka tanúsága szerint a bibliában igen 
jár tas férfiú volt s amennyire életét és munkásságát ismerjük, 
főtevékenysége és ereje az írás tanulmányozásában állott. 
De egyben igazat kell Augustinusnak is adnunk, hogy e 7 
szabály nem elegendő arra a célra, melyre készült s nem 
volna elegendő e számnak kétszerese, vagy háromszorosa 
sem, még akkor sem, ha nem oly szűkkörű s nem oly túl-
nyomóan egyoldalú, dogmatikai és stilisztikai vonatkozású 
volna is. Hogy a bibliaolvasó a szöveget megérthesse, arra 
nem néhány partialis szabály, hanem sokoldalú ismeret 
képesiti. 

De nemcsak nem elegendő 0 hót szabály, hanem nem 
is helyes Írásmagyarázati módszer szerint keresi a szöveg 
értelmét. Pedig e munka kísérlet akar lenni egy rendszeres 
hermeneutika megalkotására. A szerző belátta, hogy a biblia-
magyarázat körül elkövetett tömérdek visszaélésben valami 
határozott irányelvekre van szükség, melyek szabályozzák 
az egyéni tetszést és a képzelet szabad csapongását. Két 
iskola és i rányzat küzdöt t ekkor e téren egymással: egyik 
az alexandriai, a másik az antiochiai. Ez utóbbiról majd alább 
lesz szó, az alexandriait azonban már Cassiodorius exegetikai 
művei tárgyalásánál úgy ismertük meg, mint e visszás írás-
magyarázatnak terjesztőjét . Alapja az alexandriai vallás-
bölcselet, mely a keresztyén hit igazságait a platói-philói 
philosophia eszméivel támogat ta s ezáltal az akkori mű-
veltség előtt annál elfogadhatóbbakká tenni igyekezett. Ebből 
fakadt speculativ és mystikus jelleme, mely úgy theologiá-
jában, mint exegesisében kifejezésre ju to t t . Nagy appara-
tussal dolgozott. Gondoljunk csak Origenes liexaplájára! De 
nem a szószerinti értelem érdekelte, miként az antiochiai 
iskolát, hanem a benne rejlő allegorikus-mystikus, melynek 
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amaz csak külső burka. Már Plató s követői allegoriailag 
magyarázták Hómért s a népvallás mythoszait, Philo s a 
rabbi theologia, valamint az új-testamentum írói az ó-testa-
mentumot. Most az alexandriai iskola, különösen Origenes 
hatására, e módszert a legnagyobb túlzással alkalmazta a 
bibliára. Origenes hármas, u. m. betűszerinti, tropikus és 
myst ikus értelmet talált benne. Az elsővel csak ott éri be, 
hol a szöveg szószerint is teljesen kielégítő és méltó értelmet 
ad. Ezt a psychikusok is megértik. Más esetben — s az ő 
theosophikus felfogása mellett ez a gyakoribb — allegorikus, 
mystikus értelemben magyarázandó, a mi csak a pneumati-
kusoknak való. Ez természetesen a saját eszméinek bevitelét 
jelentet te a szentirásba.3) 

Ε módszer szerint mindent ki lehetett magyarázni a 
bibliából, melynek hitele igy teljesen tönkrement volna, ha 
nem lép fel a másik irányzat, az antiochiai iskolában, mely 
az Írásmagyarázatot teljes józansággal a grammatikai-hi-
stóriai alapra fektette, mely minden képzeleti csapongást ós 
speculatiot kizárt. 

Tyconius e munkában az alexandriai iskola hatása alatt 
áll. Túlnyomóan az ó-testamentummal foglalkozik, melybe 
azonban beleviszi kora dogmatikai gondolatait. Krisztust s 
az egyházat látja allegorizálva a zsidó nép történetében ós 
irodalmában is. Neki az egész irás homogen, történeti vonat-
kozással, szövegbeli összefüggéssel keveset törődve, sokszor 
a puszta kifejezésbeli hasonlóság elég a legtávolabbiak össze-
kapcsolására, vagy esetleg az összetartozók szétválasztására 
is. Ez pedig ellenkezik a hermeneutika elemi törvényeivel, 
melyek szerint a hermeneuta az illető iró álláspontjára s 
eszmevilágába helyezkedjék, csak az ő gondolatait tolmá-
csolja, semmit azokba bele nem magyarázván. Ez pedig 
nyelvi és tárgyi megértés ós megértetés által történik. Ε 
szempontokból tekintve Tyconius reguláiban kevés a prak-
tikusság, exegesisében pedig a hűség és igazság. 

Latinsága tiszta, de stílusa nagyon tömör és homályos. 
Nehézkességét még fokozza a nagy terjedelemben idézett 
Vetus Latina elütő nyelve. 

Marton Lajos. 

') Lásd Kihn, Theodor ν. Mopsuestia und Juniiius Aí'ricanus 6 a kör . 1. 


