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1. „A reformáció korában hihetetlenül sok retorika született, csak német nyelvterü-
leten 450 mű 800 kiadásáról tudunk (Imre 2003: 434). Nálunk tanítottak a fontosabb 
külföldi művekből, de a 17. század elején már jelentkeztek a trivium tárgyaival 
magyar szerzők is. »retorika kevesebb jelent meg, mint logika, hazai szerkesztésű 
mindössze négy. 6 külföldi szerző 10 művének 20 kiadásáról, 3 magyar szerző 4 
munkájának 7 megjelenéséről tudunk« - írja Bartók István (1991: 10), s tanulmánya 
végén egy táblázatban foglalja össze a korszak logikai és retorikai műveit. Tulajdon-
képpen két magyar szerző írt retorikát az 1600-as években, a ciceróniánus Pécseli 
Király Imre és a rámista Buzinkai Mihály. ”1 

1.1. Pécseli Király Imre 1590 táján született „a Balatonfüredtől nyugatra fekvő 
Nagypécsely községben, amely eredetileg két külön faluból, Nemespécselből és 
Pécselből állt. … Miután semmi adat sem árulkodik esetleges nemesi származásáról, 
valószínűleg nem a nemes községnek, Nemespécselnek, hanem a jobbágytelepü-
lésnek, Pécselnek a szülötte volt. Ekkoriban ez utóbbi is jelentékeny hely, oppidum 
(mezőváros), ahol Tóth Ferenci szerint «virágzó városi reformáta Ekklésia» volt.”2 
Pápán, Somorján végezte tanulmányait, majd a komáromi iskola rektora lett. 1609-
ben a kálvinista heidelbergi egyetemre ment Komárom város ösztöndíjasaként. 
1609-től 1612-ig Heidelbergben tanult Szenci Molnár Albert környezetében. 1612-ben 
Oppenheimben jelent meg latin nyelvű retorikájának első kiadása; harmadik, bőví-
tett és javított kiadása pedig 1639-ben látott napvilágot Nürnbergben.3 A második 

1 Adamikné Jászó Anna: „Utószó.” in: Pécseli Király Imre: Bevezetés a retorikába két könyvben. 
Fordította Constantinovitsné Vladár Zsuzsa. Budapest, Trezor Kiadó, 2017, 236.  

2 Jenei Frenc – Klaniczay Tibor – Kovács József – Stoll Béla: Régi Magyar Költők Tára: XVII. 
század, 2. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962, 250.

3 Isagoes Rhetoricae libri duo. In Usum scholarum Hungariae. Opera et studio Emerici regii 
Peczelii Ungari. Tertia editio, prioribus longe auctior et emendatior. Sumptibus Wolffgangi 
Endteri Bibliopolae Noribergensis. MDCXXXIX.     
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kiadás idejét és helyét homály fedi. Hazatérve Komáromban tanított, 1615-től pedig 
lelkészkedett, mígnem a háborús események miatt menekülni kényszerült. 1622-től 
az érsekújvári református vallású végvári katonák prédikátoraként tevékenykedett. 
1631-ben megjelentetett egy ábécéskönyvet: Abecedarium Latino-Hungaricum seu 
elementa linguae Latinae et Ungaricae – „Latin – magyar ábécéskönyv vagy a latin 
és a magyar nyelv elemei” címen. Terjedelme 32 oldal; a gyakorlószövegeket latinul 
és magyarul tartalmazza. 15 verset is ismerünk tőle, ebből tízet az Istenes énekek 
függeléke közölt, tehát saját korában4 az ismert költők közé tartozott. 

1.2. retorikájának hosszú címét érdemes teljes terjedelemben idézni, mert fontos 
információkat tartalmaz:

Bevezetés A retorikába két könyvben, melyek közül az első a feltalálást és az 
elrendezést, a következő pedig az ékesszólást tárgyalja. Magyarország iskoláinak 
használatára, Arisztotelésszel, Ciceróval, Quintilianusszal és más régi és új szerzőkkel 
röviden ékesítve, valamint világos és szokott példákkal mindenhol úgy megvilá-
gítva, hogy mind a szabályok hasznos magyarázatát, mind pedig az ékesszólást 
tanulók számára azok elsősorban és főleg szükséges könnyű alkalmazását, azaz a 
gyakorlatot magukban foglalják.”

Könyvének mottóját a Rhetorica ad Alexandrum című első görög retorikának 
előszavából veszi: „Arisztotelész így szól Nagy Sándornak ajánlott retorikájában: 
Amint a hadvezér hadseregének megőrzője, úgy az ékesszólás a bölcsességgel együtt 
az emberi élet kormányzója.”5

1.3. Idézett hosszú címében forrásai közül név szerint megemlíti Arisztotelészt, 
Cicerót és Quintilianust. Az ókeresztény írókról, az atyákról hallgat. Amikor e reto-
rikát egykori tanítványom, Constantinovitsné Vladár Zsuzsa lefordította, és engem 
kértek fel, hogy fordítását vessem egybe az eredetivel, meglepődve tapasztaltam, 
hogy a református Pécseli Király Imre gyakran hivatkozik ókeresztény és ritkábban 
középkori keresztény szerzőkre. Az egyházatyák irodalmát patrológiának nevezzük. 
Patrológián pedig azt értem, amit Johannes Quasten így határoz meg: „Patrology 
can be defined as the science of the Fathers of the Church. It includes, in the West, 
all Christian authors up to Gregory the Great (d. 604) or Isidore of Seville (d. 636), 
and, in the East, it extends usually to John Damascene (d. 749).”6  

4 Adamikné  Jászó: i.m. 234.
5 Rhetorica ad Alexandrum 1421a: „Again, as the general is the saviour of his army, so is reason, 

allied with education, the guide of life.” The Works of Aristotle. Translated into English under 
the editorship of W. D. ross. Volume XI, rhetorica by W. rhys roberts, De rhetorica ad 
Alexandrum E.S. Forster, De Poetica Ingram Bywater. Oxford, Claredon Press, (1946) 1971, 
1421a.  

6 Johannes Quasten: Patrology. Vol. I. The Beginnings of Patristic Literature. Utrecht-Antwerp, 
Spectrum Publishers, 1975, 1.
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2. Hogy gyakran hivatkozik az atyákra, azért is jelentős tényt, mert Pécseli öntudatos 
református, például egyik mintabeszédében így ír a katolikusokról:

2.1. „rátérek arra, amit a belgák ellenfelei gyakran emlegetnek, hogy a vallás 
miatt lázadt fel a nép Belgiumban. De erre röviden felelek, és világosan megmondom, 
hogy Belgium nem a vallás miatt lázadt fel és szakadt el: a rendek közül ugyanis 
nem mindegyik utasította el a pápista bálványimádást.7 Auraicus fejedelem és más 
tartományi előkelők, a történelem tanúsága szerint, akkor is hódoltak a pápista 
babonáknak, amikor Belgiumban ellenálltak Spanyolország dühének” (81. o.).

2.2. Máshol ugyanezt így: „Nem hozom fel e kegyes emlékezetű híres Bocskai 
fejedelem példáját sem, aki hazája szabadságának oltalmára minap bátor lélekkel 
és nagy erővel fegyvert fogott a pápisták ellen”8 (82. o.).

2.3. De olyan hely is akad, ahol kifejezetten elmarasztalja a pápa nagy hatalmát: 
„Ki ne ismerné közületek, hallgatóim, a római püspök elbizakodottságát,9 aki olyan 
ármánykodással szennyezte be tisztségének méltóságát, hogy ez emberek arra a le-
sújtó véleményre jutottak, hogy talán nincs is, aki tiszta lelkiismerettel került volna 
hatalomra, viselné a koronát, mármint a pápai hatalomtól függetlenül” (129. o.). 

3. Pécseli retorikájának elejétől a végéig folyamatosan mintegy 20 helyen hivatko-
zik az egyházatyákra vagy hozzájuk köthető gondolatokra, de néhány kivételtől 
eltekintve, nem adja meg forrásainak pontos lelőhelyét. 

3.1. Amikor megállapítja, hogy a retorika célja a megindítás, a gyönyörködtetés 
és a meggyőzés, ezen állításának helyességét Ágostonnal bizonyítja: „Erre céloz 
Szent Ágoston A keresztény tanításról c. műve negyedik könyvének 17. fejezetében, 
mondván: Aki beszéddel készül meggyőzni valami jóról, e három dolgot tartsa 
szem előtt: tudniillik a tanítást, a gyönyörködtetést és a megindítást: így fogják 
ugyanis figyelmesen, kedvvel és engedelmesen hallgatni, s ha ezt elérte, méltán 
lehet ékesszólónak nevezni.”. Szerzőnk a hely megadásában itt pontos: a De doctrina 
Christiana  4. könyvének 17. fejezetéből idéz (22. o.).10 Majd így folytatja: Hasonló-
kat mond (Ágoston) a 11. fejezetben, ahol ezt is hozzáteszi: beszéllni szükségszerű, 
gyönyörködtetni kellemes, a megindítás pedig a győzelem ismérve.” 11   

7 Isagoges Rhetoricae libri duo,  84: Pontificiam quidem idolomaniam non nemo inter Ordines 
improbavit. 

8 Uo.  86: contra Pontificios…
9 Uo. 151: Cui enim vestrum, auditores, non innotuit insolentia Pontificis Romani…
10 Uo.  5: Huc alludit S. Augustinus l. 4. de dctrina Christiana c. 17. dicens: Qui dicendo nititur 

persuadere, quod bonum est, nihil horum trium spernat, ut scilicet doceat, delectet, flectat: ita 
enim audietur intelligenter, libenter, obedienter, quod cum est assecutus, merito eloquens dici 
poterit.

11 Uo.  4: Non absimile his dicit c. 11. ubi deinde haec addit: Dicere necessitatis, delectare suavitatis, 
flectere victoriae est. Az újabb kiadásokban az idézet a 12. fejezetben van; vö. Szent Ágoston: 
A keresztény tanításról. Fordította Böröczki Tamás, Budapest, Kairosz Kiadó, 250–251; 240–241. 
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3.2. A barátsággal kapcsolatban ezt a kijelentést teszi: „A köznapi barátságot 
a haszon és a vidámság táplálja. Az igaz barátság a természetünkből fakad, az 
erények, a hasonló vagy azonos helyzet, életkor, tanulmányok szülik. Így Jeromos 
Paulinushoz írt levelében ezt mondja: Az az igazi és krisztusi kapcsokkal össze-
kapcsolt barátság, amelyet nem az egyéni haszonszerzés, vagy mindössze a testi 
jelenvalóság, vagy a ravasz és simogató hízelgés táplál, hanem az istenfélelem és a 
szent írások tanulmányozása” (53–54. o.).12 Itt is szó szerint idézi Pécseli Jeromus 
Paulinus Nolanushoz intézett levelének elejét: Epist. 53, 1. Pécseli csak ennyit mond 
forrásáról: Jeromos levele Paulinushoz. Mivel Jeromos csak két levelet írt Paulinus 
Nolanusnak, könnyű volt megtalálni a szóban forgó idézet helyét.

3.3.  Pécseli így elmélkedik tovább a barátságról: „Ahogy mondani szokták, sem 
a tüzet, sem a vizet, sem a levegőt nem használjuk többször, mint a barátságot13… 
A szerencsés dolgokat még szebbé teszi, a balszerencséseket részvétével könnyebbé.” 
(Laelius de amicitia, 6, 22) Ha nem létezne a dolgok természetéből eredő természe-
tes jóindulat, nem állhatna egyetlen ház, egyetlen város sem, nem lehetne a föld 
megművelve (Laelius de amicitia, 7, 23).. Ezért mondja Isidorus A legfőbb jóról 3. 
könyvében, hogy a barátság a kedvező dolgokat megédesíti, míg a kedvezőtleneket 
részvétével enyhíti és megkönnyíti”14 (54. o.). Szinte szó szerint Isidorus De Summo 
Bono 3, 28 (I. Aleaume, Parisiis, 1538). Pécséli csak ennyit ír: Isid. l. 3. de sum.bon.

3.4. A barátsággal kapcsolatos gondolatmenetét így fejezi be: „A barátsággal el-
lentétes az ellenségeskedés, a bizalmatlanság, a hiszékenység, a színlelés, a hízelgés, 
a gőgösség, a mogorvaság, az árulás és hasonlók. Ezért mondja  Ágoston: A barátság 
halála a gyanakvás. Cicero is bölcsen írta a barátságról: Nincs más ok, amiért a jó 
a rosszaknak, a rossz a jóknak barátja nem lehet, minthogy oly messze állnak egy-
mástól erkölcsben és törekvésben”  (54. o.).15 Itt egyáltalán nem utal Pécseli arra, 
hogy Ágoston melyik művéből idézi a szóban forgó megállapítást. Csak hosszas 
keresgélés után tudtam megállapítani forrását: Augustini Liber de amicitia c. 24: Per 
omnibus cavenda est suspicio, quae est amicitiae venenum. Augustini Opera omnia 
6. kötet p. 1226. Érdemes megjegyezni azt is, hogy Augustinus után közvetlenül 
Cicerót is név szerint idézi Pécseli: „Cicero is bölcsen írta a barátságról: Nincs más 
ok, amiért a jó rosszaknak, a rossz a jóknak barátja nem lehet, minthogy oly messze 

12 Uo.  46: Hinc D. Hieronymus in Epistula ad Paulinum. Vera illa amicitia est, inquit, et Christi 
glutino copulata, quam non utilitas rei familiaris, non praesentia corporum tantum, non subdola 
et palpans adulatio: sed Dei timor, et divinarum scripturarum conciliant studia. 

13 Uo.  46: Non aqua, non igni, non aere, ut aiunt, pluribus locis utimur, quam amicitia.
14 Uo.  46: Hinc et Isid. L. 3. de sum. bon. Amicitia, inquit, et prosperas res dulciores facit, et 

adversas communione temperat, et leviores reddit, etc. (3, 28: De dilectione).
15 Uo.  47: Hinc D. Augustinus: Amicitiae, inquit, venenum est suspicio. Cicero de amicitia scite 

scribit in haec verba: Nec ob aliam causam ullam, inquit, boni improbis, improbi bonis amici 
esse non possunt, nisi quod tanta est inter eos, quanta maxima potest esse morum studiorumque 
distantia (Laelius de amicitia 20, 74).
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állnak egymástól erkölcsben és törekvésben” Bár nem adja meg az idézet helyét, 
könnyű megtalálni, mert nyilvánvaló, hogy Cicero Laelius de amicitia – (Laelius a 
barátságról, 20, 74) című művéből merítette ezt a gondolatot.

3.5. A bizonyítással kapcsolatban ezt írja Pécseli: „Külső érveket is lehet al-
kalmazni, mint tanúságtételeket, tekintélyeket, példákat, ezek mind könnyen 
meggyőzik a hallgatóságot. Példának okáért: Vajon viselhet-e háborút a keresztény 
ember? Igazolás: A meghatározás alapján így bizonyítunk: A természetjog és a 
népek joga alapján a jogtalan és vad erőszak ellen minden ember minden módon 
védekezhet. Törvényes háború tehát isteni elrendelésből lett világi hatalom által 
vállalt védekezés, mint például amikor Constantinus megvédte a jámborokat 
Licinius kegyetlenkedéseitől”16 (56. o.). Constantinus, vagyis Nagy Konstantin a 
patrisztikus irodalomban úgy szerepel, mint aki a keresztényeket pártfogolta és védte 
a keresztényüldöző császárokkal szemben. Flavius Licinianus Licinius Constantinus 
társcsászára 308-tól 324-ig; uralkodásának utolsó éveiben szembekerült Constan-
tinusszal: a keresztényeket üldözte, ezért Constantinus ellene vonult és legyőzte. 
Bukását előidéző tetteiről részletesen beszámol Euszebiosz Egyháztörténetében.17 
Azért gondolom, hogy ez esetben Pécseli Euszebiosz Egyháztörténetéből veszi ezt 
az adatot, noha név szerint nem említi, mert a keresztényeket a pius melléknévvel 
nevezi meg. Euszebiosz is hasonló elnevezéssel illeti őket Licinius üldözésével 
kapcsolatban: qeosebh/j.

3.6. A bizonyítás és a cáfolás kapcsán ezt írja Pécseli: „Másodszor a dialektikus 
érvforrásokból származnak, a homályos dolgok meghatározásából, az okokból, a 
hatásokból, a következményekből, a vele ellentétes dolgokból, főleg pedig a körül-
ményekből. A körülmények alapján ugyanis, ahogy Melanchthon mondja, gyakran 
megtalálhatjuk az értelmet, és ahogy Hilarius mondja: „A körülmények megvilágítják 
a szavakat”18 (88).

3.7. A bemutató beszéd célja a dicséret és feddés. Ha olyan személyt dicsérünk, 
aki gyalázatos helyen született, ne is említsük meg születése helyét – írja Pécsli. 
„Így tett Ausonius Severus Pertinaxról szólva: Pun ivadék, de ki fényes erényre 
tekintve figyel rá, Nem születése helyét nézi, csak érdemeit. Emellett nem kevéssé 
emeli az ember, a személy dicsőségét, ha nyíltan megemlítjük hazáját, azt a helyet, 
ahol gonosz emberek közt példásan tudott élni, ahogy  Nagy Szent Gergely teszi az 
erkölcs tana elején boldog Jóbról ezekkel a szavakkal: Említsük meg, szólt, hogy hol 
lakott Jób, hogy dicséretére legyen, mivel jó volt ő a rosszak között: hiszen nem az 

16 Uo. 49: ut cum Constantinus defendit pios adversus Licinii immanitatem. 
17 Euszebiosz Egyháztörténete. Fordította Baán István. Budapest, Szent István Társulat 1983, 

433–439.
18 Isagoges Rhetoricae libri duo  95: Ex Circumstantiis namque, ut ait Melanchton, saepe venamur 

sententiam, et ut Hilarius ait: Circumstantiae illuminant dicta. 
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igazán dicséretes, ha valaki jó a jók közt, hanem ha jó a rosszak közt”19 (112–113. 
o.). Pécseli itt így utal forráshelyére: in principio Moralium – Erkölcstana elején. 
Ennek alapján vissza lehetett keresni a pontos helyet: Moralia in Iob: 1. könyv, 1. 
fejezet: Patrologia Latina 75. kötet, 529A.

3.8. A bemutató beszéd célja a dicséret és a feddés – írja Pécseli. Dicsérhetünk 
dolgokat és személyeket. A személyek dicsérete eseten, a szülőket és az ősöket két-
féleképpen dicsérhetjük. „Először: ha a család híres és nemes volt, megdicsérjük 
származásának fényes ragyogását, őseinek dicső tetteit, akiknek az erényessége 
sokat jelent a jóindulat megnyerésében. Másodszor ha kétes és homályos családból 
származott, Minucius Felixet kell követni: mindannyian egyenlőnek születtünk, 
erényeink tesznek köztünk különbséget”  (113). Pécseli Octavius beszédéből idéz: 
„De hát mindnyájan egyformán jöttünk a világra, csakis az erény különböztet meg 
egymástól”20 (Octavius, 37, 10; fordította Károsi Sándor, felújította Heidl György).

3.9. A bemutató beszéd témakörében a temetési beszédről szólva Pécseli meg-
jegyzi, hogy a panaszhoz vigasztalást is kell csatolni, „amelyet részben az elhunyt 
boldog állapotára, részben a hátramaradottakra, mint például a gyerekekre kell 
alapozni. Így boldog Ambrus Theodosius temetésén: Oly nagy császár távozott hát 
közülünk; de mégsem távozott el egészen: itt hagyta ugyanis gyermekeit, akikben 
őrá kell ismernünk, s akikben látjuk is őt, és velünk van”21 (119. o.).

3.10. Azzal kapcsolatban, hogy a retorikának nemcsak az a feladata, hogy tanít-
son vagy bizonyítson, Pécseli erre figyelmeztet: „Aki másokhoz szól, tartsa mindig 
észben Ágoston szavait: Ha nem lángol az, aki prédikál, nem lobbantja lángra azt, 
akinek prédikál”22 (139. o.). Bár Pécseli nem közli Augustinus idézett szavainak 
pontos lelőhelyét, én azonban visszakerestem: Ágoston: A keresztény tanításról 4, 
18, 37. Pécseli leegyszerűsíti a bonyolult ágostoni körmondatot, s azt emeli ki belőle 
egy tömör mondat formájában, hogy a szónoknak lángolnia kell (ardeat) ahhoz, 
hogy a hallgatóit fel tudja tüzelni (accendit).

19 Uo. 128: iuxta id, quod de B. Iob in principio Moralium suadet Gregorius Magnus in haec verba: 
Dicatur, inquit, ubi habitaverit Iob, ut hoc ad eius laudes proficiat, quod bonus inter malos fuit: 
(neque enim valde laudabile est, bonum esse cum bonis, sed bonum esse cum malis. 

20 Uo. 129: Omnes pari sorte nascimur, virtute distinguimur.  Modern kiadásban: Omnes tamen 
pari sorte nascimur, sola virtute distinquimur. Szó szerinti fordítása: „De hát mindnyájan 
azonos ranggal születtünk, egyedül az erény tesz különbséget köztünk.”

21 Uo. 137: Sic B. Ambrosius in funere Theodosii: Ergo, inquit, tantus Imperator recessit, a nobis: 
sed non totus recessit: reliquit enim liberos suos, in quibus eum debemus agnoscere, et in quibus 
cernimus et tenemus.

22 Uo. 165: Habeatque in animo semper is, qui ad alios verba facit, quod Augustinus dixit: Nisi 
ardeat minister praedicans, non accendit eum, cui praedicat.
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3.11. A korrelátum metonímiája, amikor korrelatumot használunk a relatum 
helyett, mégpedig pontosan jelöltet a jel helyett.23 Gyakran használják ezt a metoní-
miát az egyházdoktorok, mint Ágoston, Jeromos, Aranyszájú János és mások, akik 
az eukarisztia szentségéről szólva azt írják, hogy Krisztus testét látjuk, tapintjuk, 
törjük meg stb. az eukarisztiában. Például Ágoston a Vallomások 1. könyvének 13. 
fejezetében: „Csak egy óhaja volt: hogy megemlékezzünk róla az oltárodnál. Mert 
tudta, hogy ott mutatják be Neked a szent áldozatot, az ellenünk bizonyító kézirat 
eltörlőjét.24 Aranyszájú János ezt mondja: Ó, hányan mondják: szeretném az ő alakját, 
arcát, ruháját stb. látni. Őt magát látod, érinted, őt veszed magadhoz. így szól az 
eukarisztikus kenyérről.25 (165).

3.12. A szöveg trópusai cím alatt tárgyalja Péczeli a talányt, amelyet így határoz 
meg: „A talány homályos, kétértelmű és rejtélyes szöveg, amely okosan kigondol-
va rejti el és burkolja be a valódi értelmet. Szent Jeromos Ezékiel 19-hez fűzi azt a 
megjegyzést, hogy a talány homályos találós kérdés, amely más a szavaiban, és más 
az értelmében”26  (179). Ezekiel 19. fejezetében Joákház és Joákim királyok fogságát 
az oroszlánkölykök példabeszédével talányosan meséli el; e két király fogságba 
esését lásd 2 Kir. 23,31–37. 

3.13. Az epanodosszal, az értelmező ismétléssel kapcsolatban, amely esetén 
ugyanazt a szót ismételjük meg a szöveg elején, közepén, vagy a közepén és a végén, 
vagy ugyanazokat a szavakat fordított sorrendben, Cicero, Ausonius és Vergilius 
példái után Caelius Seduliust így idézi: „Ezért írja Sedilius Éváról: Mondd, ki a 
becstelenebb: asszony vagy kígyó a csalfább? / Csalfa a kígyó is, de te is vagy cinkosa, 
asszony”27 (188). 

3.14. A párbeszédben alkalmazott gondolatalakzatok között tárgyalja Pécseli 
„az érzelmet kifejező vagy költői kérdést”, amelyet nem tudakozás céljából teszünk 

23 Uo. 198. Metonymia correlati est, quando correlatum pro relato, atque adeo signatum pro signo 
ponitur. Frequenter olim hac Metonymia usi sunt ipsi Doctores Ecclesiastici, ut Augustinus, 
Hieronymus, Chrysostomus et alii, qui de Sacramento Eucharistiae loquentes scribunt, corpus 
Christi in Eucharistia videri, tangi, frangi, etc.

24 Uo. 198: V. G. Augustinus in  l. 1. Confess. c. 13. Tantummodo, inquit, memoriam sui ad altare 
tuum fieri desideravit. Unde sciret dispensari victimam sanctam, qua deletum est chirographum, 
quod erat contrarium nobis. Vass József fordítása. A szöveg Ágoston édesanyjára, Mónikára 
vonatkozik. Az idézett hely Pécselinél téves, helyesen 9, 13, 2. 

25 Uo. 198: Ita Chrysostomus ait: O quot modo dicunt: vellem formam et speciem eius, vellem 
vestimenta ipsa, etc. Videre, ipsum igitur vides, ipsum tangis, etc., ipsum comedis etc. De pane 
Eucharistico loquitur.

26 Uo. 217: Aenigma est oratio obscura, ambigua et flexiloqua, studiose excogitata ad involvendum 
et occultandum, quod est intelligendum. B. Hieronymus in cap. 19. Ezech. Aenigma, inquit, est 
quaestio obscura, quae aliud praefert in verbis, aliud tenet in sensibus.

27 Uo.  227: Hinc illud de Eva Sedulius: Noxia tu coniux magis, an draco perfidus ille? / Perfidus 
ille draco, sed tu quoque noxia coniux.
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fel, hanem különböző érzelmeket fejezünk ki vele: megerősítést, méltatlankodást, 
szánakozást, csodálkozást és tétovázást . Ez utóbbira Jeromostól a következő példát 
hozza: „Szent Jeromos így: „Mit csináljunk, lelkem?”28 (198). 

4. A fentiekben azt láttuk, hogy Pécseli Bevezetés a retorikába című könyvében 
folyamatosan hivatkozik az egyházatyákra. A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy 
az általa idézett egyházatyák mennyire fedik le a patrisztikus kort. Mindenekelőtt 
kronológiai sorrendbe állítjuk az általa említett ókeresztény írókat. Közülük a 
legkorábbi Minucius Felix (2. sz. vége – 3. század első fele), Euszebiosz (265?–339?), 
Hilarius (315 k.–367), Ambrosius (333/340 – 397), Paulinus Nolanus (353–431), 
Hieronymus (Jeromos) (340 – 419/420), Augustinus (Ágoston) (354– 430), Aranyszáju 
Szent János (343–397), Sedulius Caelius (5. sz..), Nagy Szent Gergely (6. sz. vége – 7. 
század eleje) és Sevillai Isidorus (560–636).

4.1. Minucius Felix a 2. század 2. és a 3. század első felében tevékenykedett. Octavius 
című hitvédő dialógusának szereplői, a pogány Caecilius Natalis és a keresztény 
Octavius feliratokban is szerepelnek. Ennek alapján az Octavius keletkezését 220 
és 240 közé datálhatjuk. Művének bevezetésében Minucius Felix visszaemlékezik 
arra az eseményre, amikor keresztény barátja, Octavius Afrikából rómába érkezik. 
Ezután harmadik barátjuk, a pogány Caecilius társaságában Ostiába mennek, ahol 
a tengerparton zajlik le az a hitvita Caecilius és Octavius között. E vitában a szerző, 
Minucius Felix a döntőbíró szerepét tölti be. Először Caecilius mondja el beszédét a 
keresztények ellen, amelyre Octavius válaszol. Védőbeszédét olyan meggyőzően adja 
elő, hogy ennek hallatán a pogány Caecilius a keresztény hitre tér. 

4.2. Időrendben Hilarius következik (315 k..–367), akit 350 táján választottak 
Poitiers püspökévé, majd Béziers-ben az ariánusk ellen küzdött, ezért Constantius 
császár Prygiába száműzte, de 560-ban hazatérhetett. Jelenetős hatást gyakorolt 
Tours-i Szent Mártonra. Fő műve a De Trinitate (A Szentháromságról); egy könyv-
nyi himnuszt is írt, ám csak három darab maradt fenn belőlük; himnuszai mind 
tartalmukban, mind formájukban nehézkesek.

4.3. Utána élt Ambrosius (340–397), Milánó híres püspöke, aki mint egyházfő 
rendkívül fontos szerepet játszott a 4. századi egyház életében. Visszaszorította az 
arianizmust mégpedig a császári család szándékával szemben; az arianizmus elleni 
harca idején írta híres himnuszait.  A pogány római arisztokráciát megakadályozta 
abban, hogy a Victoria-oltárt visszaállítsák a kúriába, s ezzel a pogányság befolyását 
erősítsék. Theodosius császárral szemben is megvédte az egyház önállóságát. Azt az 
elvet képviselte, hogy a császár az egyházon belül áll, nem pedig az egyház fölött..29 

28 Uo. 239: Ita D. Hieronymus: Quid, inquit, agimus, anime?
29 Uo. 137: Sic B. Ambrosius in funere Theodosii: Ergo, inquit, tantus Imperator recessit, a nobis: 

sed non totus recessit: reliquit enim liberos suos, in quibus eum debemus agnoscere, et in quibus 
cernimus et tenemus.
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4.4. Ambrosiusnak ifjabb kortársa volt Paulinus Nolanus (353–431). Fényes 
politikai karriert futott be: consul suffectus 378-ban, 381-ben pedig Campania 
kormányzója. Ezután lemondott a politikai pályáról, és családi birtokain élt. Meg-
nősült, feleségül vette a dúsgazdag Therasiát. Súlyos csapások miatt – meghalt fia 
és bátyja – 390-től visszavonult Bercelonába, 395-ben pedig Nolában telepedett le; 
szent Félix emlékét ápolta; 409-ben Nola püspökévé választották. 

4.5. Az ő fiatalabb kortársuk volt Jeromos (340–419), a keresztény irodalom egyik 
legnagyobb alakja, fontos szerepe volt a nyugati szerzetesség létrejöttében. Az egész 
Bibliát latinra fordította; szerzetes életrajzaival nagy szerepet játszott a szerzetesi 
életforma népszerűsítésében. A latin nyelvű bibliaértelmezés egyik legnagyobb 
képviselője. A De viris illustribus (A hírneves férfiakról) című művében lerakja a 
keresztény irodalomtörténet alapjait. 

4.6. Jeromos fiatalabb kortársa Szent Ágoston, az ókeresztény filozófiának és 
irodalomnak még Jeromosnál is nagyobb hatású képviselője. Confessiones (Vallo-
mások) című művével új műfajt teremtett meg a világirodalomban. A De doctrina 
Christiana (A keresztény tanításról) című munkáját az első keresztény retorikának 
tekinthetjük. A De civitate De (Isten állama) című nagyszabású művével megszü-
letik az első latin nyelvű állambölcselet. De ő írta az első teljes kommentárt János 
evangéliumához, Johannis evangelium tractatus CXXIV  (124 értekezés János 
evangéliumáról).

4.7. Ágostonnal és Jeromossal együtt említi Aranyszájú Szent Jánost Pécseli, 
feltehetően azért, mert ugyanolyan jelentősnek ítéli Aranyszájú Szent János tevé-
kenységét a keleti egyházban, mint Jeromosét és Augustinusét a nyugatiban. Ennek 
ellenére csak egyszer említi egész művében, ennek oka pedig az hogy Aranyszájú 
János keleti egyházatya volt. Tudniillik a keleti egyházatyákról hallgat; egyedül 
Aranyszájú Szent Jánost említi, nagy híre miatt gondolhatta úgy, hogy meg kell 
említenie retorikájában.

4.8. Kronológiailag utánuk következik Sedulius Caelius az 5. században; több 
kéziratának subscriptiója szerint II. Theodosius és III. Valentinianus alatt tevékeny-
kedett, tehát 425 és 450 között. Itáliában végezte tanulmányait, majd keresztény 
hitre tért: egy Macedonius nevű pap keresztelte meg. De Paschale Carmen (Húsvéti 
ének) című eposzát Achaiában írta Krisztus életéről és csodáiról öt könyvben. Az 
1. könyvben az ószövetséget az Újszövetség előképének értelmezi. A 2. könyvet 
Szűz Máriával indítja, majd következik Krisztus születése, első fellépése. A 3. 
könyve Jézus csodáit kezdi, és Krisztust mint jó pásztort állítja a középpontba. 
A 4. könyvben a csodák sorát Lázár feltámasztásával zárja le. Az 5. könyvben Jézus 
szenvedéstörténetét, feltámadását és mennybemenetelét meséli el. .

4.9. Nagy Szent Gergely pápa a 6–7. század fordulóján irányította az egyházat. 
Pécseli  Jób könyvéhez írt kommentárjából idéz. A munka gerincét azok a szent-
beszédek alkotják, amelyeket Gergely mint követ Jób könyvéről mondott azon 
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szerzetestársainak, akiket magával hozott Konstantinápolyba. Leandernek, Sevilla 
püspökének a kérésére kezdte ezeket a beszédeket írásban kidolgozni. E kommentár 
végleges változatát már pápaként 595-ben készítette el. Jób könyvét háromféleképpen 
értelmezte: szó szerint, allegorikusan és morálisan.

4.10. Az egyházatyák sorát Sevillai Isidorus zárja le, akinek A legfőbb jóról 
című művéből idéz. Isidorus 560 körül született Sevillában, apja korán meghalt, 
ezért jóval idősebb bátyja, Leander nevelte, aki Sevilla püspökeként fontos szerepet 
játszott a nyugati gótok katolikus hitre térítésében. Halála után, 600-ban a nép 
Isidorust emelte Sevilla püspöki székébe. Sisebut király trónra lépésétől Isidorus 
a politikai élet irányítójává vált, de az egyházi életben is ő volt Hispania legtekin-
télyesebb érseke. A korszak legtermékenyebb írója: írt bibliaértelmező, teológiai, 
természettudományos, történeti, grammatikai műveket és leveleket. De summo 
bono (A legfőbb jóról) című, három könyvből álló művében dogmatikai és erkölcsi 
kérdésekkel foglalkozik, főleg Szent Ágoston és Nagy Szent Gergely szellemében.

5. Összegezve vizsgálódásunk eredményeit, a következő megállapításokat tehet-
jük. 1. Pécseli Király Imre Bevezetés a retorikában című munkájában elejétől 
végig, folyamatosan hivatkozik az egyházatyákra. 2. A kronológiai sorrendben 
bemutatott atyák sorából egyértelmű, hogy Pécselinek imponáló áttekintése volt 
az egész patrisztikus korszakról. 3. Azáltal, hogy Jeromos négyszer, Augustinust 
pedig ötször idézi, azt is jelzi, hogy az ő korában őket tekintették a latin patrisztika 
legnagyobb alkotóinak. 4. Görög egyházatyák közül csak egyet említ, Iohannes 
Chrysostomust, de feltételezhetjük, hogy használta Euszebiosz történeti művét 
is.  5. Arra a kérdésre pedig, hogy a protestáns Pécseli Király Imre miért idéz ily 
sok egyházatyát retorikájában, reuss Andrástól kapjuk meg a választ, aki Philipp 
Melanchton Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata című művéről ezt írja: „Akár-
csak az Ágostai hitvallásban, az érvelésmódját jellemzi, hogy a Szentírással és az 
egyházi hagyományból felhozott számos hivatkozással igazolja: a reformáció tanítása 
megegyezik az óegyház tanításával. Ezért bőségesen foglalkozik szentírási helyek 
magyarázatával, és nemcsak azokkal, amelyek alátámasztják a reformáció tanítását, 
hanem azokkal is, amelyekre a római oldal abban a hiszemben hivatkozott, hogy 
ellene mondanak a reformátori tanításnak. Ugyancsak gazdag érvanyagot kínál az 
ókori keresztény egyház, az egyházi írók tanításából is.”30 

30 Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata. Fordította és a kísérő tanulmányokat írta: Bódi Emese 
és reuss András. Luther Kiadó, Budapest 2017, 357.
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