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I.

Bevezetés.

A keresztény latin költők közt talán egy sincs, kinek a mun
kássága és életviszonyai annyira érdekelték volna a philologusokat, 
mint Commodianus. A vele foglalkozó irodalom ma már szinte belát
hatatlan és különös értéket kölcsönöz neki az, hogy a legjelesebb 
szakemberek tollából került ki. Ennek a különös érdeklődésnek nyitja 
talán az, hogy jrónk életéről alig maradt ránk valami kevés, homá
lyos adat s talán épen ez az, a mi a philologus kutatókat a beható 
tanulmányokra ösztönözte. Nem csoda, ha egy-egy kutató téves ered
ményekre jutott, hisz úgyszólván egyedül a költeményekre kell támasz
kodnunk. hogy némi világosságot derítsünk ebben a homályos kér
désben.

Ez pedig a lehető legnehezebb feladat.
Ugyanazokból a költeményekből vett adatok alapján a tudósok 

java része a III. század mellett tör lándsát, Seb. Paidi*) a II. sz. 
végére. Cave* 2) Constantinus idejére. F. Xav. Kraus3 * * 6) szintén a IV. 
századra, G. S. Ramundo*) J ulianus uralkodására, végül II. Brewer?) 
Commodianus legújabb életírója, az V. sz. közepére helyezi költőnket. 
E kirívó ellentétekhez csatlakozik még az is, hogy míg az összes ku
tatók papi embernek, sőt püspöknek tartják Commodianust, épen köl
teményei alapján, addig Brewer, ugyanezek alapján, világi embernek 
tartja.

Látnivaló, hogy a költeményekből meríthető, ú. n. belső okok, 
adatok felhasználásánál mily nagy óvatosságra van szükség.

’ ) De poesi ss. Patrum. Neapoli, 1714. V. ö. Fabricius Bibi. lat. 
med. et infim. aetatis s. v. Commodianus.

3) Historia scriptt. eccles. 1705, p. 88. sqq. Művének II. kiadásá
ban azonban már a 270. évre teszi Commodianust.

3) A Bonner Theol. Litteraturblatt 1871. évf. 22. sz.-ban C. Leim
bach Über C.-s Carmen Apologeticum, Schmalkalden (progr.) 1871. — ez.
értekezését bírálva.

4) Quando visse Commodiano. Roma, 1902, p. 48.
6) Kommodian von Gaza. Paderborn, 1906.
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Első szempontul a magam részéről azt veszem fel, hogy csak oly 
adatokat használjak fel következtetések alapjául, melyeknek biztossága 
minden kétségen felül áll. Igaz, hogy ily szigorú vizsgálat mellett a 
kutatás szűkebb térre szorítkozik, de az eredmények megbízhatósága 
legalább minden kétségen felül áll.

Második és főszempontom az, hogy nem egyes elszórt szavak
ból, kiszakított sorokból kell kiindulni, hanem a költemények egysé
ges hangulatát kell irányadóul venni. Ezen az alapon egészen új csa
pások nyílnak^meg a kutató előtt. Azok, a kik eddig a Commodianus- 
kérdóssel foglalkoztak, mondhatnám egytől-egyig figyelmen kívül hagy
ták ezt az irányt, holott, ha valahol, úgy csak itt lehet biztos ered
ményre jutnunk. A költemények menete, hangulata, a belőlük merít
hető összbenyomás egy önmagával vívódó, kora lázas eszméivel el
telt, korának küzködő, exaltált lelkiállapotát mindenben híven vissza
tükröző lelket tárnak elénk; valódi, vérbeli eschatologus az, a ki 
az Instructiones és a Carmen soraiból hozzánk beszél. Ennek a szem
pontnak felismerése oly becses felfedezés, mely a Commodianus- 
kérdésben eddig elhangzott különféle, gyakran ellentétes véleményeket 
új irányba terelheti s az eddigi, biztos eredményt nélkülöző követ
keztetéseket halomra döntheti. Egy bizonyos: hogy az utolsó szónak 
ebben a kérdésben ezen az alapon kell elhangzania.1)

Harmadik szempontom lesz a kérdés megvitatásában Commo
dianus theologiája. A monarchianismus és a gnosticismussal annyira 
rokonságban álló docetismus itt is biztos alapot fognak adni követ
keztetéseinknek s a monarchianismus történetének szigorú vizsgálata 
ki fogja zárni az olyan következtetést, a minőt Brewer-) koczkáztat 
meg, hogy e tan alapján Commodianust az V. sz. ba helyezzük. — 
Ugyanitt fogom vizsgálódásaim körébe vonni a Commodianus escha- 
tologiai nézeteivel annyira összefüggő chiliasmust is.

Végül negyedik útmutatóm az lesz, hogy Commodianus nyelvét 
nem tekintem kész, kiforrott nyelvnek, hanem csak egy fejlődési foko
zatnak azon az úton, mely a kér. latin irodalom fejlődése folyamán 
a népnyelvet az irodalmi nyelvbe bevitte. Épen ezért óvakodni fogok 
attól, hogy e nyelvi jelenségeknek hathatós bizonyító erőt tulajdonít
sak;* * 3) mindazonáltal vizsgálatuk elől, különösen a mi az állítólagos 
gallicismusokat (Brewer) és a judaismusokat illeti, nem szándéko
zom elzárkózni. Ugyanitt jegyzem meg, hogy Commodianus verse
lésére, mely a latin ritmikus hexameternek első példája, különös

') EPliK. XXXII. (1908.) 139. 1.
*) I. m. 215—217. 1.
3) EPhK. XXXII. (1908.) 141. 1.



gondot fogok fordítani, bár azoktól a merész következtetésektől, me
lyeket néhányan eddig levontak ebből, mindenesetre óvakodni fogok.

A külső bizonyítékok, adatok nagyon is gyér volta csaknem tel
jesen ezekre a belső adatokra utalja a kutatót. Külső adatunk alig 
van. Van Gennadiustói egy feljegyzésünk,1) Catal. viror, inl. c. 15, 
mely így hangzik: Commodianus, dum inter saeculares litteras etiam 
nostras legit, occasionem accepit fidei. Factus itaque Christianus et 
volens aliquid studiorum suorum muneris offerre Christo, suae salutis 
auctori, scripsit mediocri sermone quasi versu «adversos paganos». 
Et quia parum nostrarum adtigerat litterarum, magis illorum de
struere potuit dogmata, quam nostra.* 2) Unde et de divinis repromis
sionibus [Bamb. et Bern. codd. promissionibus] adversus illos agens 
vili satis et crasso ut ita dixerim sensu disseruit, illis stuporem, nobis 
desperationem incutiens. Tertullianum et Lactantium et Papiam au
ctores secutus moralem sane doctrinam et maxime voluntariae pau
pertatis amorem prosecutus studentibus inculcavit.

Mint látjuk, Gennadius sem az Instructiones-t, sem a Carmen-t 
nem nevezi m eg; feljegyzése, bármily bőbeszédű is, a legfontosabb 
dolgokra nézve (C. kora, életviszonyai, művei) nem tájékoztat ben
nünket, valószínűleg azért, mert a nagy korkülömbség miatt már az 
ő korában sem tudtak ezekről bizonyosat; nem ismerte fel Commo
dianus nyelvében a népies elemet, verselósében a ritmust, mint a 
«mediocri sermone, quasi versu» kifejezés mutatja. Az pedig, hogy 
Commodianust Lactantius követőjének mondja, a mivel azóta több 
kutatót félrevezetett, arra mutat, hogy nem ismerte Commodianus és 
Lactantius közös forrásait, Cyprianust és az Oracula Sibyllinát. 
Cyprianust, mint közös forrást, már Dombart megjelölte,3) az Oracula 
Sibyllinára vonatkozólag ezt én állapítottam meg először4) s alább rész
letesen rá is fogok térni. Tertullianus és Papias utánzásáról Commo- 
dianusnál nem is lehet beszélni. Hogy Gennadius nem megbízható, 
mutatja még több adat is : nem szól Commodianus chiliasmusáról, 
pedig <5 maga is írt munkát «tractatus de mille annis» czímen,5) így 
hát ez a kérdés őt, mint szakembert, érdekelte, s valószínűleg fel

’ ) Hieronymi de viris inlustribus liber. Accedit Gennadii Catalogus 
Virorum Inlustrium. Ex recensione G. Herdingii. Lipsise, Teubner, 1879; 
p. 77— 78.

ä) Ernest Gushing Richardson: Hieronymi de viris ill. kiadásában 
igy: quam nostra firmare. Ez a helyes.

3) Commodiani Carmina. Vindobona: 1887, pag. II.
*) EPhK. XXXII. (1908.) 140— 141. 1.
5) Herding ed. p. 112.
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említette volna Commodianusnál, ha olvasta volna annak műveit; ’ ) 
igen gyakran odateszi Gennadius a felemlített művek mellé: «legi», 
s én azt hiszem, csak ezeket olvasta; máshol ott á ll: non légi, nec 
retineo, nec recordor, és csak ezekre vonatkozólag állhat meg G. S. 
Ramundo véleménye,* 2) ki azt állítja, hogy Genn. jól volt informálva 
azon írókról, melyekről írt; Zubriczky azon állítását3) pedig, hogy 
Genn. «csak arról ír, a mit maga is olvasott», maga Gennadius czá- 
folja meg Catal. vir. inl. c. 86: Sunt vero et alia eius scripta, quae, 
quia necdum legi, nominare nolui. Nagyon is valószínű tehát az a 
feltevésem, hogy ő azért nem említette Commodianus műveit név 
szerint, mert nem olvasta őket és az esetleges újabb «non légi »-tői 
tartózkodni akart. Ezek alapján kétségbe vonom Gennadius megbíz
hatóságát, bár egyes állításai (adversus paganos, moralem . . . doctri
nam, voluntariae paupertatis amorem) teljesen ráillenek az Instructio- 
nes-re. Ennyit Gennadiusról.

Másik külső adatunk az, hogy az Instructionesnek mindhárom 
codexe az inscriptióban Commodianust jelöli meg szerzőül. A Carmen 
codexeben semmi czím nincs, a szerző neve is hiányzik,4) csak az 
Instructiones-szel való feltűnő egyezése, szóval belső okok alapján 
lehet Commodianusnak tulajdonítani.

A 494·. évből ránk maradt Gelasius pápának egy edictuma, 
melyben Commodianus műveit Tertullianus, Lactantius, Africanus, 
Posthumianus, Gallus, Montanus, Priscilla, Maximilla és Faustus Ma- 
nicheeus némely műveivel együtt apocrypháknak jelenti ki és olvasá
suktól a keresztény hívőket eltiltja.5) Ez a harmadik külső adat Com- 
modianusra vonatkozólag. Egyben azonban ez az edictum mást is 
érthetővé tesz. Megmagyarázza azt, hogy mért nem foglalkoztak tehát 
Commodianus műveivel az utódok ? Az ilyen tiltott könyveket nem 
olvasták, nem magyarázták, a középkorban nem másolták; innen a 
codexek csekély száma, innen a szerző életére vonatkozó adatok tel
jes hiánya.6)

‘ ) EPhK. XXXI. (1907.) 515. 1. és XXXII. (1908.) 139. 1.
ä) I. m. 47. 1.: Ma da una semplice lettura di tutto il Catalogus 

virorum illustrium ci formiamo subito la eonvinzione che l’autore era bene 
informato de</ti scrittori, ehe passa in rassegna.

3) Ókeresztény irodalom- és dogmatörténet I. Esztergom, Buzáro- 
vits, 1906, 22. 1.

*) Ed. Dombart 115. 1.
B) De vita et operibus Commodiani Gazaei ezímű munkám 5. 1. és 

Migne Patrol, ser. lat. tom. LIX. p. 163; v. ö. Dombart ed. I. 1.
e) U. o.



II.

A kéziratok.

Commodianus neve alatt ma két nagyobb költeményt ismerünk. 
Az egyik inkább költeménysorozat, czíme: Instructiones per litteras 
versuum primas,1) a másik összefüggő nagyobb költemény, melynek 
az egyetlen kéziratban nincs czíme; Pitra, első kiadója, adta neki a 
«Carmen apologeticum adversus Judaeos et gentes» czímet; legtöbben 
Carmen apologeticumnak nevezik, magam csak Carmen néven fogom 
idézni, mert az «apologeticum» jelző sehogysem felel meg a mű tar
talmának.

Az Instructiones-nek ma három kézirata van. Ezek: C =  cod. 
Cheltenhamensis (cod. Phillips.), membrán., n. 1825 (saac. XI.), (Meer
mann. 708.); — B =  cod. Parisinus, chartac., lat. n. 8304 (saec. 
XVn.) és A =  cod. Leidensis, chartac., Vossianus lat. in octavo n. 
49 (saec. XVII.).

Még két kéziratról kell említést tennem, melyek azonban többé 
fel nem találhatók. Ezek egyike az egykori angersi codex (cod. Ande- 
gavensis), másika pedig a szintén elveszett Patavinus. Az előbbire 
vonatkozólag Baluze* l 2 3) azt állítja, hogy arról másolta le Sirmond 
Jakab azt a példányt, melyből Kigaltius az Instructionest először ki
adta. A Patavinust Montfaucon említi bibi. tom. I. 487* ezzel a jel
zéssel : ex Musseo Laurentii Pignorii Patavini. Ludwig8) hitelesen 
tanúskodik arról, hogy sem az angersi, sem a padovai könyvtárban 
nem található Commodianus-codex.

A meglévő codexek közül legértékesebb a C-vel jelzett kéz
irat. Eredetileg Cheltenhamensis (Mediomontanus) volt a neve és 
száma 1825; eleinte Middlehille-ben volt, onnan került Berlinbe. 
A Haenel-féle Catalogus 861. lapján a Meermann-féle könyvek közt

*) Ezt a czímet adja mindhárom kézirat.
l) Not. in Lactant, de mórt. pers. c. 11; Cypr. ed. Paris. ann. 1726

p. 453. Dombart ed. p. VII.
3) Commodiani Carmina. Lipsi®, I, 1888, p. XI.
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így fordul elő: Commodiani Instructiones per litteras versuum primas 
seu versibus, qui dicuntur acrostichides, cum quibusdam aenigmatibus, 
saec. XI., membranaceus. Ez a kézirat még Ludwig számára hozzá
férhetetlen volt, mert csak nagy összeg pénz ellenében volt hajlandó 
a könyvtár tulajdonosa használatra átengedni, így hát Ludwig nem 
is használta fel. Azóta egyéb Phillips könyvekkel együtt a berlini 
Königliche Bibliothek-be került s ma már Cod. Berolinensis 167 
(Phill. 1825, Meerm. 708) a neve. Hőse jegyzékében1) a következő
képen fordul elő: «167 Béről. Phillips 1825 (Angers). Perg. 46 Bll. 8. 
(20x11) IX. Jahrh. — Meerm. 708.»

A codex első 24 levele tartalmazza Commodianus Instructio- 
nee-ét; a 25. levélen minden közös czím nélkül következik 49 költe
mény, valamennyi négysoros. Ez a gyűjtemény nem egyéb, mint a 
Prudentiusnak tulajdonított: Tetrasticha [enchiridii Prudentiani] ez. 
könyvecske.* 2 3 *) A könyv ú. n. liber septiformis (4 9 =  7x7 ), a kis ver
sek a biblia egyes jeleneteit, mozzanatait, fontosabb eseményeit be
szélik el, röviden, de elég ügyesen és szellemesen. Az ó-szövetségből 
veszi tárgyát az első 24, a többi 25 az újszövetségből; a codexben a 
25—29. leveloket foglalják el.8)

A 29. levéltől a 37.-ig foglalnak helyet az angolszász Aldhelmus- 
nak érdekes költeményei; mindegyiknek a czíme egy-egy templomhoz 
fűződik. Az első: In aula sanctas Dei genetricis Marisé, utána jö n : 
In basilica sanctorum Petri et Pauli, az utolsó: In sancti Taddsei; 
összes számuk 18.*)

A 37—45. leveleket talányok foglalják el. Czímük: Enigmata 
in Dei nomine Tullii. Egynéhány ügyes apróság akad köztük.5)

*) Die Handschriften-Verzeichnisse der kgl. Bibliothek zu Berlin. 
XII. Band. Verzeichniss der lat. Hss. von Valentin Rose (Berlin, A. Asher 
et Co. 1893), I. Band, p. 374—380. Adja az egész codex pontos leírását.

*) Legalább Fabricius neki tulajdonítja: Vita Aldhelmi Migne Patrol. 
89, 71. Migne a Dittoch;eum néven is nevezi e gyűjteményt, nyilván Gen- 
nadius feljegyzéséből kiindulva, ki Prudentiusról szóló czikkében catal. 
vir. inl. c. 13 (Herding p. 76) így ír: Prudentius, vir saeculari litteratura 
eruditus, composuit διττοχαΐον de toto veteri et novo testamento personis 
excerptis.

3) Kiadta Migne Patrol, lat. 60, 90— 112 és 61, 1075—1080, ez utóbbi 
helyen hiányosan és jegyzetek nélkül ily czím alatt: «Amoenus. Enchiridion 
veteris et novi testamenti». Migne ezt a berlini kéziratot nem ismerte, 
legalább is nem méltatta nagyobb figyelemre. E codex lectióit kijegyeztem 
s így alkalmam lesz nemsokára az «Enchiridion»-t új kiadásban közzétenni.

*) L. Migne Patr. lat. 89.
5) Kiadta ezeket (néhánynak kivételével): Wilh. Meyer: Sitzungs-
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A 45. levélen Eugenius Toletanus hymnusa következik: ine. 
Rex deus immensus, expl. Concede veniam, cui tollit culpa coronam.1)

A 45. levélen minden czím nélkül következik egy hosszabb 
lélegzetű költemény négy szakaszban, más kéztől írva, mint a codex 
eddigi része; inc. Altithronus sacra rutilans de sede, expl. abluas ut 
noxas probrosi sanguinis ostro.* 2) Ezzel a 4911 lapon minden jelzés 
nélkül véget ér a kézirat.

Még két kézirata van az «Instructiones *-nek és pedig a Parisi
nus (bibi. nat. mss. lat. n. 8304) L'-vel jelzett és a Leidensis (Vossia- 
nus in oct. n. 49) A-val jelzett kézirat. Mindkettő chartaceus, mind
kettő a ΧΥΠ. sz.-ból való. A codexek jelzése Pitra-tól való, a ki 
Spicilegium Solesmense ez. művében IV. vol., p. 224— 230 közölte e 
két codex varians lectióit. A két kézirat közeli rokonságát a számos 
corruptela azonossága bizonyítja. Fontosságuk és használhatóságuk 
kétségen felül áll (Ludwig kiadása a B alapján készült), bár a C-vel 
szemben jelentékenyen csökken az értékük.3)

Az Instructiones legutolsó, Dombart-féle kiadása a C alapján 
készült. Alkalmam volt ezt a kéziratot alaposan áttanulmányozni, 
összehasonlítani Dombart kiadásával és bár Dombart lelkiismeretesen 
végezte a codex felhasználásának munkáját, mégis akadtam több 
helyre, hol hibásan írta ki a variánst, vagy a hol olvasásával nem 
érthetek egyet. A következőkben azonban csak azon helyeket említem, 
melyeken nem fogadhatom el Dombart szövegét. Munkám további 
folyamán aztán már ezt az általam javított szöveget fogom használni.

Javítani valók:
I, 1, 1 : Praefatio nostra helyett a kézirattal tartok: Príma 

praefatio nostra etc. — A költőnek szándékában lehetett a második 
könyvhöz is ilyen előszófélót írni; innen a «prima».

I, 6, 2 : cur anni dicentes ? Fuistis infantes etc. — Szemmel 
látható, hogy jobb a BA lectiója: cur annis ducentis Fuislis infantes ?

I, 6, 7—-8: Insipiens ergo Jovem tonitruare tu credis Natum 
hic in terris et lacte caprino nutritum ; így javítom a C alapján : In
sipiens ergo Jovem tonitruare tu credis ? Natus hic in terris et lacte 
caprino nutritus!

berichte d. bayer. Akad. d. Wissensch. XVII. Bd. II. Abt. p. 413, 417— 
430, kapcsolatban Anfang u. Ursprung d. lat. u. griech. rhythmischen 
Dichtung ez. tanulmányával.

') Kiadta Migne Patrol, lat. 87, 359.
2) Kiadva még eddig nincs; legközelebb az «Enchiridion»-nal és 

Eug. Toletanus hymnusával együtt ezt a költeményt is közrebocsátom.
3) Dombart ed. p. VIII.
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I, 6, 17: Omnipotens vobis factus Semeles amator; a C lectiója: 
ef medif, ebből helyesebb Ganymedesre következtetni; így volna tehát 
helyesen: Ganymedis amator. V. ö. Pind. Olymp. I. 44; Hör. carm. 
IV, 4, 1 sqq; Verg. Aen. Y, 254; Ovid. Metam. X, 155: Rex supe
rum Phrygii quondam Ganymedis amore Arsit; — v. ö. még Luc. 
deor. dial. IV.

I, 6, 23: Dicitur, jobb a C lectiója: Dicitis.
I, 7, 8 : deprensus Zelo maritali deus nominetur aduliscens, 

helyesen: adulter, a mit a következő v. 9. is ajánl: 0  nimium stulti, 
qui putatis moechos ab astris Nascentes regere etc.

I, 12, 6 : Percepit hoc Semele iterum Jovis altera moecha he
lyett : Percipit hunc semel iterum etc., a mi jobban érthetővé teszi a 
9. sort: his natus.

I, 18, 18: Gestabatur enim et aluit tale sigillum, jobb: et 
aliud tale sigillum a C lectiója alapján, mely ezt írja aliut; így ért
hetőbb a következő sor is : Nunc et ipse silet etc.

I, 19, 1— 2 : Non ignominium est virum seduci prudentem | Et 
colere taleam aut Dianam dicere lignum helyett a B és az A margi
nális jegyzete ezt a lectiót adja: «virium», a taleam helyett pedig 
mindhárom kézirat ezt: talem. Ludwig megjegyzi ehhez a helyhez: 
hoc loco nomen proprium desiderari ex verbis hisce: colere talem 
. . . adparet (ed. p. XXXIV.). Ennek alapján a két sort így javítom: 
Non ignominium est Virium seduci prudentem ] Et colere talem aut 
Dianam dicere lignum.

I, 23, 8 : Exiguus tyranni in domo resides, prave, —  jobb: tua 
in domo a C szerint. így aztán könnyen elesik Ramundo föltevése 
(Quando visse Comm. p. 38 sq.), ki a tyrannus szóba Julianust igye
kezett belemagyarázni.

I, 24, 2 : decrepitus luxu praesepis, jobb a CBA-val: praesedis; 
ha mind a három kézirat egyforma lectiót ad, miért vessük el?

I, 24, 15: Quis est, qui a morte redivit, Ut credamus ei he
lyett a CBA-val így olvasom: redemit. Mindhárom kézirat lectiója 
egyező.

I, 25, 21 : Tamen vos adhortor quantocius credere Christo, így 
javítom: quanto citius.

I, 26, 6 : Non illa te reddunt hominem fuisse defunctum, he
lyett: omnem etc.; v. ö. Dombart ed. p. 33, jegyzet.

I, 27, 9 : Nunc nobis imperitis fecit receptacula mortis; jobb 
imperita etc.

I, 27, 10: nostros videbimus illa, így javítom: illuc.
I, 29, 2 : quibus adhuc adgerere qumris, a BA-val így írom : 

adhaerere; a C lectiója: adarere.
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I, 31, 4 : Idem: Vos, sequitur, datorem semper amatis helyett 
így olvasom: Inde munus sequitur: datorem etc., máskülömben a 
«sequitur» érthetetlen. A B helyesen jelzi ezt az olvasásmódot.

I, 33, 5 : Intrate stabulis silvestris ad praesepia tauri; előttem 
nyilvánvalónak látszik a másoló hibája; a stabulis utolsó három betű
jét szórakozottságában kétszer írta, bár megfordított rendben, a mi 
könnyen megtörténhetett; a silvestris első három betűjének elhagyása 
után marad vestris s nézetem szerint ez a helyes lectio. Ehhez már 
Sirmond is közel járt, mikor ezt a helyet így olvasta: vestra ad pras- 
sepia.') így aztán önként elesik Rigaltiusnak, az Instructiones első 
kiadójának, ehhez a helyhez fűzött érvelése; ő ugyanis a silvestris 
helyett ezt írta: Silvestri, a tauri helyett pedig pastoris; * 2) az ő olva
sásában tehát így hangzott ez a sor: Intrate stabiles Silvestri ad 
prsesepe pastoris. Természetesnek találta, hogy itt csak Silvester pápára 
lehet vonatkozás, a ki 314— 334-ig állotta római egyház élén; ebből 
azt következtette, hogy Commodianus az ő idejében írta verseit. Ki
fejezést is adott ebbeli meggyőződésének már a kiadás czímlapján, 
melyen ez áll: Commodiani Instructiones per litteras versuum primas. 
Tempore Silvestri P. R. sub Constantino Caes. compositae. Nunc pri
mum typis mandate etc. Megjegyzem még, hogy a tőlem ajánlott 
lectio a metrum szempontjából is helyesebb. A sor tehát így hangzik 
helyesen: Intrate stabulis vestris ad praesepia tauri.

I, 34, 7: Non utique pecus, nec besteis, sed homo natus; itt 
helyesnek tartom Rigaltius és Oehler3) javítását és a sort így olva
som : Non utique pecus, nec bestia es, sed homo natus, annál is inkább 
mert az A is a «bestia» lectiót adja.

I, 36, 7: Inde Enoch subolis Chananaei nati feruntur helyett a 
kéziratok egybehangzó lectiói alapján ezt olvasom: Inde Noé subolis 
etc. Mindhárom kéziratban u. i. ez áll: nohel.

I, 36, 13: In per severitate saeva scelerati ruerunt helyett így 
olvasom ezt a sort: In prava luctatione saeva scelerati ruerunt, tá
maszkodva a C-re, mely ezt írja : in parva dictatione seva scelati, 
továbbá a BA-ra, melyekben ez á ll: in parva dictatione renascelati. 
Ludwig olvasása szintén igen elfogadható : in prava luctatione vana etc.

I, 37, 6 : Discentes ad doctos eunt helyett jobb a BA-val így 
olvasni: Discedentes ad doctos eunt.

*) V. ö. Dombart: Über die ältesten Ausgaben der Instructiones, 
Sitzungsber. der kais. Akad. d. Wissensch. Wien. Bd. 96 (1880) p. 473.

2) Ez utóbbi «javítás»-t csak a II. kiadásban tette (megj. 1650) 
V. ö. Brewer i. m. p. 3—4.

3) Ed. Instr. Bipste 1847.
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I, 37, 7: At tu talis adis helyett Ludwiggal ezt tartom helyes
nek : at tu alias vadis, mert a C is ezt az olvasást jelzi: tu aliis 
suadis, valamint a BA is.

I, 39, 3 : Et tamen servivit rursum pro minore dilecta h. az 
összes kéziratok egybehangzó lectiója alapján ezt olvasom: delicto.

I, 39, 6 : Unde simulantis alieni Christo credatis helyett ez az 
elfogadhatóbb és érthetőbb olvasásmód és interpunctio: Unde simulatis 
aliened Christo credatis! A «simulatis» lectiót a C, az «aliene»-t pe
dig mind a három kézirat adja.

I, 39, 9— 10: Abel pastorem, priscus inmaculatus offertor In ' 
sacrificio qui fuit mactatus a fratre; Dombart állította helyre e két 
sort a C kéziratnak ebből az összevissza írásmódjából: pastorem, 
priscusq fűit Inm aculatű offertor 1 fratris euit'o q fűit actatus a 
f fe ; ellenben én Rigaltius-szed és Oehlerre 1 jobbnak tartom a «sacri
ficio» helyett, a kézirat lectióját jobban megközelítve, ezt olvasni: In 
fratris exitio.

I, 41, 18: Omnipotens tribuit, ut (spiri)tales eradat, ezt a 
Dombarttól átvett, de Roenschtöl 1) ajánlott lectiót semmi sem igazolja, 
legkevésbbé a verssor értelme; én a C írását: «tales» megtartom és 
így töltöm ki a verset: ut ille tales eradat. Ez az olvasásmód pom
pásan összefügg az előbbi két sorral: Multa signa facit quoniam eius 
pseudopropheta. Praesertim, ut credant illi, loquetur imago; Omni
potens tribuit, ut ille tales eradat, hol is a «tales» a félrevezetett 
hívőkre (ut credant illi), az «ille» pedig a «pseudopropheta»-ra vo
natkozik.

Π, 1, 1 : Desidet <(populus/ absconsus helyett a kéziratok egybe
hangzó tanúsága ( =  desideret) alapján jobbnak tartom Bigaltius lectió
ját (ed. prine.): desideretur, és a Dombarttól betoldott populus el
hagyandó, mert a metrum nem tűri meg.

II, 2, 11: pars in sententia flebit helyett jobb a C olvasása: 
fleü alapján így írn i: flebunt.

Π, 2, 14: Ut, quacunque fugit, impius occupetur ab igne; né
zetem szerint helyesebb a vesszőt «impius» után tenni, így: quacun
que fugit impius, occupetur ab igne.

II, 4, 3 : Dat gemitum terra rerum tunc in ultima fine; mind
három kéziratban ez á ll: verum; semmi ok sem forgott fenn Dombart 
javítására. Maradjunk csak az egybehangzó lectio mellett.

Π, 4, 12: Interius autem habitaculis helyett a C-vel tartok, 
mely ezt írja : Interribus, a miből minden nehézség nélkül ezt lehet 
kiolvasni: interioribus (Rigaltius, Oehler, Ludwig).

’ ) Berlin. Philol. Wochensehr. V. p. 400.
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Π, 6, 1: fratres ne odia tollant helyett mindhárom kézirat azo
nos leetiója alapján ezt írom : fratres de odio tollant.

II, 7, 1— 2: Falluntur volucres et silvarum bestei riscis: Jocis 
incantantur, quilms est ratio mentis, kiváltképen érthetetlen hely és 
Dombart nem bírt vele megbirkózni, bár a helyes megoldás nincs is 
olyan messze. A C leetiója, mely itt irányadó, így hangzik: Faluntur 
volucres et silvarum bestei silvis Iseis incauta nictura (ibus es tradita 
intis. Nyilvánvaló, hogy a másoló a silvis lseis-nél durva hibát köve
tett e l; a hiba forrása is látnivaló: fülében csengett még az épen 
most leirt «silvarum» s mielőtt jól meggondolta volna a dolgot, már 
le is írta ezt: silvis, a következő perezben azonban észrevette a dol
got s minthogy az első sorban már nem volt hely, a következő sor 
elejére írta a helyes szót: Iscis, a mi természetesen sajtóhiba escis 
helyett. így hát a «silvis» elhagyandó s helyette a második sorból 
«escis» jön fel a hexameter hatodik lába gyanánt és a sor így alakul: 
Falluntur volucres et silvarum bestei escis; a következő sor első 
szava: incauta, melyet az első pillanatra így kell olvasnunk: incaute 
s értelmileg az első sorra vonatkoztatnunk; a következő mondat 
relatív jellege a quibus kötőszóból könnyen felismerhető; én tehát 
ezt a két szót teszem az incaute után: quibus est; a nictura leg
helyesebb olvasása nézetem szerint: mixtúra, a intis rövidítésé pedig: 
mortis. így aztán kialakul a második sor is és az elsővel összefűzve 
elfogadható értelmet fog adni: Falluntur volucres et silvarum bestei 
escis I Incaute, quibus est mixtura tradita mortis. A vers következő 
sorai csak megerősítik olvasásom helyességét s az értelem kifogástalan 
voltát; de legfényesebb bizonyíték nézetem mellett ugyanezen költe
mény 13. sora. mely így hangzik : Et escam muscipuli, ubi mors est, 
longe vitate. Azt hiszem, ez szentesíti az ajánlottam lectiót.

II, 8, 4 : confusio cidpae helyett jobb itt a BA olvasását vá
lasztani : confessio culpae, a miről maga Dombart is megjegyzi (ed. 
pag. 69. jegyz.): quod cunctanter repudiavi. Nem is tette helyesen; 
már maga a költemény czíme : Paenitentibus s kezdő szavai: P®ni- 
tens es factus, igazolják a «confessio» helyességét.

II, 8, 8—9: Terroremque item quondam sensisse ruinae helyett 
ezt olvasom: linquendum, mint azt már Rigaltius ajánlja, s mint a C 
leetiója: linquenda is jelzi; egyebekben megtartom Dombart szövegét. 
A kérdéses két sor tehát így alakul: Namque fatebor enim unum 
me ex vobis adesse Terroremque linquendum sensisse ruin®.

Π, 16, 25: Altissimus iubet, et iusta praecepta devitas helyett 
megtartom a CBA lectióját: vivet, bár így módosítva: vivit. A vers
nek felkiáltásszerű jellege van: El az Isten és te mégis stb.
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Π, 17, 19: ad martyres i, megtartom a három kézirat egyező 
lectióját: ad martyris i (se. sepulchrum).

H, 18, 2: serica veste helyett így írom: Syrica, a mit a kéz
iratok is jeleznek, így : sirica.

Π, 18, 22: Infcestas iri) feminas congruit cultura lupana he
lyett még az : iniustas in feminas etc. is jobb, ezt ajánlja ugyanis a 
Π, 19, 9 : Iniustas esse feminas, quae se taliter ornant. Magam azon
ban inkább így javítom ezt a sort: Impudicis feminis congruit cul
tura lupana, épen a Dombarttól is felhozott s a Commodianustól itt 
nyilvánvalóan szem előtt tartott Gyprianus-ié\o hely alapján (ed. 
Hartel, p. 195, 25): Ornamentorum ac vestium insignia. . . .  non nisi 
prostitutis et inpudicis feminis congruunt.

II, 19, 1: Audi tu vocem, quae vis Christiana manere helyett 
a C-vel ezt olvasom: Audivi vocem, quod vis etc.

Π, 19, 12: Malam medicatis helyett megtartom a C lectióját: 
Mala medicatis.

II, 19, 13: Nec non et inaures gravissimo pondere pendent; 
ezt a sort így javítom: Nec non et in aures gravissima pondera pen
dent; a hol is az in acc.-szal áll ugyan, de ilyen értelemben: fülei
tekben. Ez a használat Commodianusnál nem szokatlan, mint azt a 
Dombarttól (Index verborum et locutionum, p. 219, s. v. in c. accus. 
=  in c. abi.) említett számos párhuzamos példa mutatja.

II, 20, 19 : Laute cibatum...  declamas; ezt a helyet javítva így 
írom : Laute cibatus. . .  declamas.

Π, 20, 23: In tali spes est vestra de vestro refecto helyett ezt 
írom : In talibus spes est vestra de vestro defectu. Itt a kéziratok 
ezt adják : tabulis, a mit könnyen írhatott a másoló tévedésből tali
bus helyett; a «refecto» szót az értelem kedvéért kellett «defectu»-ra 
javítani.

II, 21, 10: Vincimus Iniquum; quem manentem vincere nolunt 
helyett a kéziratokkal ezt olvasom : quo manente, a mit Oehler he
lyesen magyarázott így : manente hoste non perstant in fide.

II, 22, 3: tu pugna cum illo helyett a C cüpugna és a BA cum 
pugna lectiói alapján ezt írom : conpugna.

II, 23, 12: Postea mora ruit helyett megtartom a C roma 
lectióját s így írom : Postea Roma ruit, annál is inkább, mert a 
BA lectiója: noma is közelebb áll ehhez az alakhoz, mint a
«mora*-hoz.

II, 23, 17 : Neque enim dico vel intimo neci te mittas helyett 
a C-vel tartok s ezt írom : Nec enim dico, ut intimo neci te mittas, 
bár a kézirat eredeti szórendje: ut te intimo neci mittas; Dombart 
szórendjavítását itt szerencsésnek tartom.
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II, 25, 7: Subdola pax vobis venit helyett ragaszkodom a C 
leetiójához s így írom: Sub dolo pax vobis venit.

II, 25, 1 1 : 0  malo nutriri helyett így javítom: 0  malo nutriti 
és utána vesszőt teszek.

Π, 26, 4-: Tumorem premere helyett, minthogy mind a három 
kézirat egyező és elfogadható lectiót ad, ezt írom : Terrorem premere.

Π, 27, 9 : Sic fiet, ut Christi populo sitis probati; a kéziratok 
lectiói, Oehler, Ludwig és Rigaltius javításai után ezt a szöveget fo
gadom e l : Sic fiet, ut Christo possitis esse probati, annál is inkább, 
mert a possitis mind a három kéziratban előfordul; ez pedig termé
szetesen maga után vonja az esse infinitivust, minthogy a probati 
mellett még érezhető az infinitivus hiánya.

II, 28, 10: Si talis aderit pastor, pasne perdita nutat (sc. 
plebs); a C ezt a lectiót adja: .pditä stat, a BA pedig így : perdita 
stat; én így olvasom: Si talis aderit pastor, paene perdita distat ( =  
széthull); a edi-» igekötő elmaradását a «stat» elől eléggé érthetővé 
teszi az, hogy a perdita szóban is előfordul a -di- szótag s így a 
másoló könnyen elnézhette; a C pditä lectiója alapján erre is lehetne 
következtetni: perdita instat. Magam ragaszkodom előbbi javításom
hoz, mert azt jobban megokoltnak találom.

II, 33, 6 : Proverbium nosti, quae per forum efferri volebat; a 
C ezt a lectiót adja: Proverbia (az AB is); ezt megtartom s ennek 
alapján a sort így írom: Proverbia nosti, quae per forum efferri vole
bant. Ludwig is ismerte már a «proverbia» lectiót Rigaltius és Oehler 
kiadásaiból s ehhez fűzve ilyen megjegyzést koczkáztat: 1) forte e 
scriptura Proverbia nomen feminae cuiusdam eruendum est. Ezt a 
kissé kalandos találgatást nem fogadhatom el. Bizonyára közmondá
sokra czélzott itt a költő, mint a Π, 31, 8-ban is, hol szintén ezt 
olvassuk: proverbium nosti. Ez a párhuzamos hely szinte kizárja 
azt, hogy itt valami Proverbia nevű nőre gondoljunk.

Π, 33, 10: quonam merearis ire def unctus ? helyett a kéziratok 
olvasását fogadom el és ezt írom : quoniam merearis ire defunctos, a 
hol a defunctos megfelel ennek a praepositiós kifejezésnek: ad de
functos.

II, 33, 14: Sub nigrore cupis vivere helyett a BA-val és rész
ben a C-vel (vegore) ezt írom : Sub vigore cupis vivere.

II, 34, 2: qui postulant sumpta diurna helyett az összes kéz
iratok egybehangzása alapján ezt olvasom: qui postulant sumpta 
divina, a mi az alamizsnára, mint isteni jótéteményre vonatkozik. 
Rigaltius, Oehler és Ludwig szintén a kéziratok lectióját fogadják el.

J) Ed. p. LXXIV.
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II, 35, 11 : Sic femin» quoque coeunt, quasi initent balneo; a 
kéziratok lectiója: inicient; magam így javítom ezt a sort: Sic fe
minee quoque coeunt, quasi balneum inirent, a mi az értelemnek is, 
a metrumnak is legjobban megfelel.

II, 35, 17: Exorat ille Altum helyett a CBA-val ezt írom : 
Exorat ille Altissimum; az is ajánlja ezt az olvasást, hogy a hexa
meter csak így teljes, másrészt pedig Commodianusnál az Altissimus 
szó deus helyett sokkal gyakoribb, mint az Altus. így Altissimus-t 
olvasunk ezeken a helyeken: I, 3, 7 ; II, 8, 3 ; II, 16, 7 ; II, 16, 25;
II, 24, 4, míg Altus csak a következő három helyen fordul elő : I,
40, 3 ; Π, 37, 6 ; Π, 39, 15. — A Carmen-ben ugyanez az arány; 
Altus a következő helyeken olvasható: 208, 313, 969, míg Altissimus 
a következőkön: 366, 486, 666, 842, 867. Ezek alapján az Altissimum 
leetiót kellett megtartanom.

Π, 37, 2 : Adsiduo <(pari)> pascendo helyett, bár a verssor hiá
nyos marad, mégis megtartom a kéziratok egyező lectióját: Adsidue 
pascendo, a mi jobb értelmet ád az előbbinél. Egyben a Dombarttól 
betoldott «pari» szót elhagyom.

II, 39, 21: Demergunt inferno, traduntfurf poenae in sevo; 
ezt a sort így javítom: Demergunt in inferno, trahuntque poenas in 
sevo. Az in praepositio Commodianusnál hová kérdésre abl.-szal nem 
szokatlan.1) Ludwig és Haussen*) ezt írják: trahunt poenam, illetve 
trahuntque poenam.

Ezek fontosabb észrevételeim Dombart szövegére.
A Carmen kéziratával röviden végezhetünk. Egyetlen kéziratban 

maradt ránk ez a rendkívül érdekes költemény; e kézirat jelenleg a ^ 
clieltenhami (middlehille-i) könyvtárban van, neve: Mediomontanus . y  
(Cheltenhamensis), jele M, száma 12261 és körülbelül a V ili. század^» 
ból való. Pitra, a költemény első kiadója, említi,* * 3) hogy csak n em rj^ '-^  
ben (nuperrime) került Cheltenhamba Olaszországból. A kézirat mem
branaceus, írása longobard jellegű, frank jelekkel keverve; megjegy
zendő, hogy igen sok benne a hiba. A betűk alakja minuscula, a 
verssorok egyfolytában vannak írva, minden verssor kezdő betűje un
cialis, mely fölött pont van, jeléül annak, hogy új sor kezdődik. Egv 
manus recentior javítgatott a kéziraton. A 182T laptól a 197T-ig terjed 
benne a Carmen. A 182r lapon ez a czím olvasható: Incipit argu
mentum Augustini episcopi ad Alypium episcopum ; a lap többi része

*) V. ö. Dombart ed. ind. verb, et loc. p. 218.
*) De arte metrica Commodiani. Argentorati 1881.
3) Spicilegium Solesmense; proleg. p. XVII. (Vol. I : 1852.)
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lires. A következő lapon (182T) minden czím nélkül1) megkezdődik 
a Carmen.

A kézirat utolsó lapja annyira romlott állapotban van, hogy alig 
lehet rajta az írás nyomait felfedezni. A codex subscriptiója:

(-:x p l i c | r a c t a t | s c i  e p s c
be ̂  A / / / / / / / / / / ? / /CO

Erről még alább lesz szó.

1) «Incondita et indistincta scribendi stribligine» iPitraj. V. ö. De 
vita et opp. Comm. Gazsei ez. munkám p. 26.

Révay: Commodianus. 2



m .

A kiadások.

Bár Commodianus Instructiones-e Sirmond révén már régebben 
ismeretes volt, mégis csak jóval később jelent meg nyomtatásban, oly 
időben, mikor a többi egyházi írók művei már tekintélyes kiadások
ban forogtak közkézen. Igaz, hogy már Sirmond is közölt az Instru- 
ctiones-ből néhány lectiót az 1611-ben megjelent Ennodius-kiadásá
ban, de a teljes kiadásig még néhány évtizednek kellett elmúlnia.

Az editio princeps kiadója Nicolaus Rigaltius, kiadásának czíme : 
Commodiani Instructiones per litteras versuum primas. Tempore Sil
vestri P. R. sub Constantino Caes. compositas. Nunc primum typis 
mandatae. Tulli Leucorum. Apud Sim. Belgrand & Jo. Laurentium, 
typographos regios. MDCXLIX. Cum privilegio Regis. Mindjárt a 
következő évben, 1650-ben, megjelent ugyancsak Rigaltiustól egy új 
kiadás, majdnem ugyanezzel a czímmel (nunc primum typis mandatae) 
s ez a körülmény sok zavarra adott alkalmat, bár az 1650-ből való 
kiadás lényegesen eltér az előbbitől. De mindkettő oly ritka volt már 
a XVII. század vége felé is, hogy még újabb kutatók sem tudták 
pontosan megállapítani az ed. princ. évét. így Ludwig kiadásában 
p. X. az ed. princepset 1650-re teszi, szintúgy Teuffel is a Römische 
Literaturgeschichte harmadik kiadásában.1)

A kiadás 3. lapján ezt olvassuk: Gennadius Massiliensis epis
copus Lib. de viris illustribus és itt következik Gennadius ismeretes 
czikke Commodianusról. A 4. lapon van a praefatio, ezzel a czímmel: 
Nicolai Rigaltii (sic!) de Commodiano eiusque opusculis. A praefatio 
szól Commodianus koráról, hazájáról, —  tisztán költeményei alap
ján, — költészetéről, a kézirati anyagról és Sirmond érdemeiről Com
modianus körül. Mindez azonban annyira homályos és hiányos, hogy 
a legtöbb dologra vonatkozólag egyáltalán nem tájékoztat bennünket. *)

*) V. ö. Dombart: Über die ältesten Ausgaben der Instructionen 
Commodiane (Sitzungsber. d. phil. hist. Classe d. kais. Akademie d. Wis- 
sensch. XCVL, 447—473. 1.). Wien, 1880., 3—4. 1. A következőkben is 
Dombart leírását követem.
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A 7. lapon következnek a versek czímei: Instructionum Acrosticha, 
a 9— 68. lapokon pedig a szöveg, minden jegyzet nélkül. A szöveg 
után függelék következik, mely a következő részekből áll: 1. emen
dationes ; 2. index rerum et verborum ; 3. variae lectiones ex apo- 
grapbo Jac. Sirmondi. Az utolsó lapon ez a jegyzés olvasható : Emen
dationum rationes libellus observationum propediem declarabit. Ez 
mintegy előre való jelzése, ígérete egy következő, kommentárral ellá
tott kiadásnak. Ez a következő évben meg is jelent; czime: Commo
diani Instructiones adversus Gentium Deos. Pro Christiana disciplina. 
Tempore Silvestri P. E. sub Constantino Caes. compositae. Nunc pri
mum typis mandatae. Tulli Leucorum. Apud S. Belgrand et Jo. Lau
rentium, Typograpbos Eegios. M . DC . L. Cum privilegio regis.

A 3. lapon e czím alatt: Nicolai Kigaltii de Commodiano eiusque 
opusculis olvasható a praefatio, melynek első fele azonos az első 
kiadáséval, második felében pedig röviden jellemzi az Instructionest 
tartalmilag és alakilag, kijelöli az újonnan mellékelt kommentár fő
szempontjait (de scriptoribus aevo Commodiani proximis apponere, 
quod obscuris daret lucem), mentegeti magát szövegjavításaiért és 
pedig azzal, hogy nem állottak rendelkezésére idősebb kéziratok, végül 
ama reményének ad kifejezést, hogy Commodianus művei lelkesítőleg 
és nemesítőleg fognak hatni az ő korának olvasóközönségére is. A 9. 
lapon kezdődik a szöveg, ezzel a czímmel: Commodiani Instructiones 
per litteras versuum primas ; az első acrostichon czime: Prasfatio, első 
sora: Praefatio nostra viam erranti demonstrat. Minden egyes költe
mény után kommentár van, mely leginkább párhuzamos helyek által 
ad tárgyi és nyelvi magyarázatokat; néha kritikai jegyzeteket is ad, 
néha új lectiókat vesz be a szövegbe minden megjegyzés nélkül, a mi 
eljárásának kevésbbé következetes voltára mutat. A 119. lap után 3 
számozatlan lap következik, melyeken Gennadius czikke, a költemé
nyek czímei, toldások (omissa quaedam sic reponenda suis locis), 
sajtóhibák (errata) foglalnak helyet. A berlini példányban még néhány 
hozzákötött lap van, melyeken Eigaltius sajátkezű jegyzetei és toldásai 
találhatók. Ezeket Schurzfleisch használta fel alább említendő Supple
menta ez. művében.

Ennek a második kiadásnak újabb lenyomatát Rigaltiusnsk 
1654-ben bekövetkezett halála után Ph. Priorius tette közzé Cypria- 
nusnak Jean du Puis-nél Párizsban, 1666-ban megjelent munkái 
mellékleteként a következő czím alatt: Commodiani Instructiones 
adversus gentium deos. Pro Christiana disciplina. Tempore Silvestri 
P. E. sub Constantino Caes. compositae. Nunc primum typis mandatae 
Cura et studio Nicolai Eigaltii cum eiusdem notis.

Különös, hogy ez a kiadás is editio princeps nevet visel czím-
2 *
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lapján s a tudósok tényleg sokáig az állítólagos első kiadás (1650) 
lenyomatának tartották; azonban Dombart bebizonyítja, hogy a valód! 
első kiadáshoz (1649) ennek semmi köze és hogy a másodikkal sem 
egyezik teljesen, különösen a jegyzetekben vehető észre a kiadó felü
letessége. Egy érdeme mégis van : azok a toldások és javítások, melye
ket Eigaltius az ő második kiadásához fűzött, itt a szövegben és a jegy
zetekben fel vannak használva, bár nem egészen hibátlanul és ügyesen.

Ennek a kiadásnak változatlan lenyomata megjelent a Maxima 
biblotheca veterum patrum ez. gyűjtemény 27. kötetében, Lugduni, 1677.

Bizonyos, hogy ez a lenyomat csak a harmadik (1666) kiad;í 
alapján készült. A lapszélen imitt-amott rövid jegyzetek találhatók.

Az időrendben következő kiadás czíme: Commodiani poeta 
Christiani instructiones adversus gentium deos pro Christiana dis 
ciplina. Primum in Germania edit», recognitae et auctae accessione 
dissertationis Henrid Dodwelli de aetate Commodiani, cum Praefatione 
Henrid Leonardi Schurzfleischii. Vitembergse Saxonum. Apud Chris
tianum Schroedterum, Acad. Typogr. Anno 1705.

Bár itt Schurzfleisch bizonyos önérzettel emeli ki, hogy ez az 
első, német földön megjelent Commodianus-kiadás, mégis meg kell 
állapítanunk, hogy egyetlen érdeme és előnye csupán Dodwell érteke
zése. A szerző ebben szerencsével vitatja Rigaltius ellenében, hogy 
Commodianus nem lehetett Silvester pápa kortársa, hanem inkább 
Cyprianus kovához kell közel állnia. Magának Schurzfleischnek hosz- 
szadalmas praefatiója teljesen értéktelen, a szöveg és a jegyzetek pedig 
majdnem betüszerinti lenyomatai az 1666-iki kiadásnak. Megjegyzem, 
hogy Schurzfleisch is az 1650-iki kiadásra, mint elsőre, hivatkozik.

A kiadások közt kell említenem az ugyanezen szerzőtől való 
következő czímű füzetet: Supplementa quaedam ad Commodianum ex 
bibliotheca instructissima illustris Ezechielis Spanheimii maiori ex 
parte communicata et nunc in lucem emissa ab Henrico Leonardo 
Schurzfleischio. Accessit Glossarium et Index rerum ad totum opus. 
Vitembergse Saxonum. Typis Schroedteri, Acad. Typogr. Anno 1709.

Schurzfleisch ugyanis barátai útján hozzájutott a Rigaltius-féle 
első kiadás 164-9-ből és 1650-ből való példányaihoz, melyekben Rigaltius- 
nak a kéziratokból kijegyzett sajátkezű toldásaira akadt. Ezt a nagy 
kincset azonban ő nem tudta kellőképen értékelni és felhasználni. 
Elég arra utalnom, hogy nem vette észre azt sem, hogy a két pél
dány kétféle, külömböző évekből való kiadás s így a két szöveg elté
réseit sem aknázta ki. Mégis nagy érdeme a Supplementá-nak az, 
hogy közli az apographum Sirmondianum lectióit azon jegyzékből, 
mely az I. kiadás függelékében található, valamint azokat a variánso
kat is, melyeket Eigaltius sajátkeztíleg jegyzett a II. kiadás végére.



A következő kiadás John Davies Minucius-kiadásának függeléke 
gyanánt jelent meg Cambridgeben 1712-ben, czíme: Commodiani 
instructiones adversus gentium deos cum integris observationibus 
Nicolai Eigaltii. Recensuit et notulas adspersit Joannes Davisius.

Ép úgy, mint Schurzfleisch kiadása, ez is az 1666-iki kiadásra 
támaszkodik, az előbbi kettőt, valamint Schurzfleisch kiadványait — 
úgy látszik — nem ismeri. Mégis önállóbb Schurzfleischnél, helyes
írása megbízhatóbb, az 1666-iki kiadás néhány hibáját szerencsés kézzel 
kijavítja. Különös értéke kiadásának az, hogy Rigaltius jegyzeteit a 
saját —· ügyes és találó —  jegyzeteivel bővíti ki. Andreas Galland 
saját jegyzeteivel bővítve lenyomatta ezt a kiadást «Bibliotheca veterum 
patrum antiqucrrumque scriptorum eccl.» ez. 14 kötetes művének har
madik kötetében, megj.: Yenetiis, 1788 (első kiadása u. o. 1765— 1781).

Mindebből nyilvánvaló, hogy már a XVII. század végén és a 
XVIII. század elején igen ritka volt Rigaltiusnak 1649-ből és 1650-ből 
való kiadása, ellenben maguk a kiadók is az 1666-iki kiadásra szorít
koztak. Az első. a ki a két régebbi kiadást is használta, Oehler volt. 
Az ő kiadása előtt meg kell említenem még a következőket :

Az Instructiones pesarói kiadása a Collectio Pisaurensis V. köte
tében, 1766.

Az augsburgi kiadás P. Dominicus Schram: Analysis operum 
ss. patrum ez. művének VI. kötetében, 1784.

Migne a Patrologise series lat. V. kötetében, 1844. Párizs.1)
Mindhárom kiadás jelentéktelen; nagyrészt Davisius nyomán 

készültek, felvették Galland jegyzeteit, de átvették mindkettőnek gyö
keres tévedéseit is. ősforrása mindháromnak az 1666-iki (III.) kiadás.

Franciscus Oehler a «Bibliotheca patrum ecclesiasticorum Gers- 
dorfiana» XIII. kötetében, 1847-ben kiadta az Instructionest.

Oehler ebben a kiadásban felhasználta mindazt, a mit az előbbi 
kiadásokban hasznavehetőnek elfogadhatónak tartott, de a magyaráza
tokat sokban kiegészítette a saját megjegyzéseivel. A Rigaltius-féle kiadá
sok berlini példányát is használta, bár sajnos, nem használta ki teljesen.

J. B. Pitra a «Spicilegium Solesmense» IV. kötetében (224. s 
k. lk.) adta ki az Instructionest, végre nem az előző kiadások alapján 
adva a szöveget, hanem kiírva a B és A codexek lectióit.

Látván azt a felületességet, melylyel Rigaltius munkájában 
eljárt, méltán mondhatta Pitra az ő kiadását inkább Commodianus 
proditiójának, mint editiójának.

A következő kiadás czíme: Commodiani Carmina. Recognovit 
Ernestus Ludivig. Particula prior Instructiones complectens. Lipsise. 
In aedibus B. G. Teubneri 1878. *

]) Dombart ed. p. XVI.
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A kiadás Y— XXI. lapjain kimerítő bevezetést olvashatunk az 
előbbi kiadásokról, a szöveg történetéről, a B A codexek egymáshoz 
való viszonyáról. A B A codexeknek ez a legalaposabb, legmegbízha
tóbb méltatása. A XXII—LXXVII. lapokat a kritikai apparatus fog
lalja el, mely kiváló készültséget és széleskörű philologiai tájékozott
ságot árul el. Bizonyára csak fokozza Ludwig érdemét az, hogy a 
C-t nem használhatta fel s mégis kiváló eredményeket ért el. Ha a 
C-t is feldolgozhatta volna, bizonyára végleges kiadást adhatott volna 
a philologusok kezébe. Kiadásához a következő indexek vannak csatolva : 
I. Index scriptorum (54— 55. 1.); II. Index nominum (55—56. 1.); 
HL Index verborum (57—86. 1.); mind a három eléggé teljes és jól 
használható.

A Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum XY. kötete 
gyanánt megjelent Dombart-féle kiadás czíme e z : Commodiani Car
mina. Recensuit et commentario critico instruxit Bernhardus Dombart. 
Vindobonae, apud C. Geroldi filium. 1887.

Már itt megjegyzem, hogy a kiadás nemcsak az Instructionest, 
hanem a Carment is magában foglalja. A Praefatio az I—XXIV. 
lapokat tölti be és a következő fejezetekből áll: De Commodiano 
eiusque carminibus. De fontibus Commodiani. De codicibus instructio
num. De editionibus instructionum. De codice ms. carminis apolo
getici. De editionibus carminis apologetici et commentationibus qui
busdam. De nova collatione codicum Mediomontanorum. De novis
simis commentationibus ad Commodiani carmina pertinentibus. Dom
bart e kiadásának fó'érdeme a C codex lectióinak ügyes felhasználása. 
Az akkor még nehezen hozzáférhető kéziratból1) először Sedlmayer 
közölt néhány lectiót 1879-ben, a következő évben a bécsi császári 
akadémia Knoell-re bízta a végleges collationálás munkáját, ki 
azt fényesen meg is oldotta. Ezt a collatiót először Friedr. 
Haussen használta «De arte metrica Commodiani» czímű érte
kezésében, majd With. Meyer már idézett művében — kik mind
ketten számos sikerült javítást eszközöltek annak alapján. Az új 
codex alapján azonban Dombart adta az első teljes kiadást. Eljárá
sának gerincze ebben a C és a B A lectióinak összehasonlítása; nem 
követi vakon a C-t, tudatosan és józanul dolgozik —  ezt elmond
hatom róla; mindazonáltal fel kell említenem, hogy néha talán túl
ságosan is függetleníti magát a B A-tól s ragaszkodik a C-hez, néha 
viszont javít ott, hol arra semmi szükség sincs. Mint az előbbi feje
zetben rámutattam, több ·—· kisebb-nagyobb — elnézésre akadtam a 
kritikai apparátusban is. Az első feldolgozás láza sokszor meglátszik e *)

2 2

*) Akkor még a cheltenhami könyvtárban volt; ma már a berlini 
Kgl. Bibliothek tulajdona és így könnyen hozzá lehet férni.
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külömben remeknek mondható munkán. Kár, hogy maga Dombart 
sohasem látta a C eodexet; magam, ki ezt személyesen collationáltam, 
kénytelen voltam néhány javítást tenni, melyeket az előbbi fejezetben 
közöltem és megokoltam.1)

*) Egyéb apróbb hibái, elnézései a következők:
Dombart p. 4. app. crit XXXVIII. illáéi* — helyesen Judeis.

ff p. 7. ff * 11 illi mortuos — h. mortuo.
ff p. 10. « « hiányzik — dicitis 0. [a szövegben dicitur van].
« p. 21. « « XVII, 2 esse (ee) — h. er.
ff p. 24. ff « 18 aluit — h. aliut.
ff p. 30. ff e XXIV, 1 hiányzik — carere C. [a szövegben cavere 

van az A (B) alapján].
ff p. 32. ff « XXV, inser. credent — h. credunt C.
€ p. 43. « a 7 cütur ha choraulica — h. cütur bachor aulica
c p. 49. ff e 7 uadis — h. suadis.
ff p. 50. ff « 18 cruentes 0  (=CBA) -— h. cruenter C.
« p. 50. ff « 20 re — h. se.
< p. 51. ff ff XXXVIII, inser. hiányzik — Judae is C. [a szö

vegben Judaeis van].
« p. 51. ff « 2 des eritis — h. deseritis.
« p. 51. ff « 6 subsanati — h. suhsanatis.
€ p. 54. ff ff 12 hiányzik —· babillon C. [a szövegben Baby

lon van].
< p. 55. ff « 18 talis 0. — h. tales C.
< p. 56. ff « I. hiányzik: sancto omnipotentis (Christi) Dei 

vivi am. C.
« p. 56. ff « V. — h. Cate cuminis C.
« p. 57. ff e XXVIII. Maioribus — h. Maioribus.
ff p. 62. « « 15 pupes —  h. puppes.
ff p. 74. ff « 3 inmiuet —- h. imminet.
ff p. 77. ff « 6 hiányzik: Ipsa C.
« p. 79. ff f 5 comparatus — h. conparatur.
ff p. 81. ff « 6 exteris — h. ex teris.
« p. 89. ff « 20 frs — h. frr.
« p. 92. ff « 11 comunem — h. corn une.
« p. 92. ff ff 11 pufilius — h. pusillis.
ff p. 92. ff « 8 oculatum — h. oculo tum.
ff p. 94. ff « 5 ocus 0. — h. locus C.
ff p. 95. ff « 14 suis — h. vis.
ff p. 95. ff « 7 subdolo —  h. sub dolo.
€ p. 96. ff « XXVI. hiányzik :  Lectori bus C.
« p. 96. ff « 5 malorum — h. maiorum.
i p. 97. ff « estfes — h. este.
€ p. 101. ff « 7 pergeret 0 .  —  pigeret C.
« p. 107. ff « 8 hiányzik : in C. post solve~  rasura ;  fortasse 

-es erasum.
« p. 108. ff € 17 hiányzik: pro plebe devota C. [T. i. Dombart 

ezt írja :  pro plebe devota : sciipsi, holott ez
a lectio megvan a C-ben.]
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A kiadást terjedelmes és alapos indexek egészítik ki: I. Index 
scriptorum (189— 192. 1); Π. Index nominum (193- 194. 1.); III. 
Index verborum et locutionum (195—250. L). Ez az utóbbi oly rész
letes, hogy Commodianus nyelvtanára vonatkozólag minden további 
munkát feleslegessé tesz.

A Carmen szövegét J. B. Pitra fedezte fel a Phillips tői neki 
átnézés végett átadott ckeltenhami codexben (M), mely ma is egyet
len ismeretes kézirata ennek a költeménynek. Az editio princeps is 
tőle való, megjelent a Spicilegium Solesmense ez. gyűjtemény I. köte
tében, 1852-ben.

A szöveg a 20—49. lapokat foglalja el. A ma már 1060 vers
sort számláló költeményből Pitra még csak 1020 sort közöl, mert a 
kézirat utolsó lapja annyira romlott állapotban maradt fenn, hogy a 
többi 40 sort amúgy is csak töredékesen lehet közölni; már Pitra 
megjegyzi ezekről P) «at vel ea fragmenta, ne pereant, juvat colligere, 
quae si ad vivum expresseris restituerisque, eris mihi magnus Apollo». 
Dombart is, Ludwig is megkísértették a helyreállítást —  fájdalom — 
egyik sem sok sikerrel. E kötet «Prolegomena»-jának V. szakasza 
(a XYI—XXV. Ik.) Commodianus, Episcopus Africanusról szól; excur- 
susokban foglalkozik még vele a kiadó az 537— 543., valamint az 
566—567. lapokon és ugyané gyűjtemény IV. kötetének (1858) 222— 
224. lapjain.

A Carmen második kiadását Hermann Roensch-nek köszönhetjük, 
ki azt a Zeitschrift für die historische Theologie 1872. évfolyamának 
163. s k. lapjain tette közzé. E kiadás három részre oszlik: első a 
praefatio, második a Carmen új recensiója és a szövegkritikai jegy
zetek, harmadik a nyelvi és tárgyi magyarázatok. Különösen ez az 
utolsó rész válik ki a többi közül, ebben tárgyalja a tudós szerző a 
vulgaris latinságot, a keresztény régiségeket. Mindezen jegyzeteivel 
nagyban elősegítette Commodianus helyes megértését.

Ludwig kiadása, melyet Roenschnek ajánlott, a következő czímet 
viseli: Commodiani carmina. Eecognovit Ernestus Ludwig. Particula 
altera Carmen apologeticum complectens. Lipsiae, in sedibus B. G. 
Teubneri, 1877.

A Praefatio, mely a kritikai apparátust foglalja magában, az 
V—XXXXIII. lapokat foglalja e l ; ez lelkiismeretes és gondos munka 
eredménye. A 33. lapon van az Index nominum, a 34—43. az Index 
verborum, mely szűkszavú és hiányos, korántsem annyira teljes, 
mint az Instructiones kiadásához fűzött index, pedig az anyag, *)

*) Spicii. Solesm. I. p. 49.



mely feldolgozásra kínálkozott, itt is ép oly gazdag, mint az In- 
structionesben.

Végül Dombart kiadásáról kell még megemlékeznem, mely az 
Instractiones-szel együtt jelent meg.

Ebben a 113. laptól a 188. lapig terjed a Carmen szövege, mely
nek megállapításában Dombart-ot különösen kiváló éleslátás, pontos
ság és nagy tudás jellemzik, — úgy, hogy a Carmennek ezen kiadását 
minden fenntartás nélkül véglegesnek tekinthetjük.
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IV.

Commodianus az Instructiones és a Carmen szerzője.

Mint említettem, a Carmen-nek egyetlen fennmaradt eodexében 
semmi inscriptio sincs, a szerző neve is hiányzik. Annak megállapítása 
tehát, hogy a Carmen is Commodianus műve, tisztán belső adatok 
alapján történhetik. Erre egyetlen alkalmas mód van: az Instructiones 
és a Carmen tüzetes összehasonlítása. Ha ez összehasonlítás feltűnő, 
kétséget kizáró egyezéseket fog napfényre hozni, akkor semmi sem 
áll útjában annak, hogy a Carmen-t is Commodianus művének 
tekintsük.

Pitra, a Carmen felfedezője és első kiadója volt az, a ki először 
kutatott a szerző után. Ebbéli kutatásai során így ír a szerzőről: 1) 
Fuit sane episcopus; fuit africanus, fuit aitáti martyrum suppar; haec 
nihil haesitans tum primum asserui. Deinde, missis Africae Christianas 
poetis, qui agmine satis longo, post martyres cecinere, Licentiano, 
Augustino, Verecundo, Fulgentio, Corippo, Victorino, Marciano Capella, 
nec diu immoratus in dubiis Tertulliani et Cypriani carminibus, unus 
remansit mihi Commodianus. Ezek után néhány jellemző egyezéssel 
bizonyítja Commodianus szerzőségét. Ez az összehasonlítás azonban 
alig pár sorra terjed, szegényes, úgy, hogy magam is kénytelen vagyok 
ezt a munkát elvégezni.2) A két költemény feltűnő egyezései a következő 
pontokba foglalhatók össze:

1. Mindkét mű alakja a rhythmikus hexameter. —· Ez a tétel 
nem szorul bizonyításra.

2. A nyelvhasználat mindkét műben azonos. Ennek részletes 
fejtegetése roppant hosszadalmas dolog, de emellett felesleges is ; ki
merítő felvilágosítást ad erre nézve a Dombart-féle index verborum et

l ) Spicii. Solesm. I. p. XVIII.
ä) De vita et opp. Comm. Gazffii ez. munkámban már közöltem egy 

részletesebb összehasonlítást, mely azonban szintén nem teljes; p. 27—33.
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locutionum (ed. p. 195—250.) és Schneider értekezése: Die Casus, 
Tempora, Modi bei Commodian, Nürnberg 1887.

3. Mindkét műben felismerhető az ú. n. verspárok törvénye, 
melyet With. Meyer fedezett fel és így formulázott: -) [Kommodian] 
die Zeilen so gruppiert, dass immer zwei zusammengebören, und dass 
nach jedem zweiten, wie vierten Vers völliger Sinnesschluss eintritt, 
welcher stets durch einen Punkt bezeichnet werden kann. És tényleg, 
mindkét mű, ha nem is szigorúan kivétel nélkül, de általában elég 
pontosan betartja ezt a törvényt.

4. Mindkét költeményben jelzi a szerző, hogy ő pogányból lett 
kereszténnyé és pedig a szentírás olvasása következtében; ennélfogva 
kiemeli, hogy ő különösen alkalmas arra, hogy a pogányokat tanítsa, 
felvilágosítsa és arra buzdítsa, hogy az ő módjára lássák be vallásuk 
tarthatatlan voltát; idevágnak a következő párhuzamos helyek:

Instructionum.
I, 1, 4: Ego similiter erravi tem

pore multo
I, 7, 21: Sic ego eolui, dum erravi, 

qpod modo eulpo
I, 33, 2: Et ego, qui moneo, idem 

fui nescius errans
I, 26, 24: et ego fui perversa 

mente moratus
I, 8, 2: Erratis, quae ego prius, 

putatis oranda
II, 8, 8: Namque fatebor unum 

me ex vobis adesse Terroremque... 
sensisse ruinae

II, 8, 10: Idcirco commoneo vul
neratos cautius ire

I, 1, 6: Abstuli me tandem inde 
legendo de lege

I, 1, 9: ignaros instruo

Carminis.
3: Errabam ignarus spatians

83: Interdum, quod meum est, 
qui prius erravi, demonstro Rectum 
iter vobis, qui adhuc erratis

14—15: Et ideo tales hortor ab 
errore recedant. Quis melior medi
cus nisi passus vulneris aastus ?

11—12: Adgressusque fui tradito
in codice legis___Tum vero agnovi
Deum

58: rudes edoceo1 *)

5. Mind a két mű azonos theologiai felfogást mutat s mindkét 
mű azonos erkölcsi nézeteket vall. A theologiai felfogás alapja mind
kettőben az erős monotheismus; mindkettőt jellemzi a patripassianis- 
mus és a docetismus.2) Morál tekintetében mindkettő szigorú, külö-

*) Rudes =  ignari =  pogányok. Cfr. Dombart ind. verb, et loc. 239.
2) Ezekről alább bővebben lesz szó.



nősen ajánlják a szegénység szeretetét, erkölcsi tanaik markánsan 
vannak körvonalozva.1)

6. Eschatologia tekintetében is egyezik mind a két mű. Mind
kettő szerint 6000 évig tart a világ. Ennek beteltével eljő Krisztus 
és megalapítja az ő ezeréves földi uralmát; ez az ú. n. chiliasmus. 
Ennek leírásában mind a két mű megegyezik. A világ végének köze
ledtét különféle jelek fogják mutatni; feltámad Nero, ki három és fél 
évig kegyetlenkedik, mint Antikrisztus; de feltámad keleten egy valódi 
Antikrisztus is, ki megsemmisíti Nérót és seregét, elfoglalja Kómát s 
isteni tiszteletben részesül a zsidók részéről; de eljön végre az ö le- 
győzetésének napja is, az angyalok serege megsemmisíti őt és követ
kezik az igazak feltámadása és a gonoszok elítéltetése. Mindkét mű 
két feltámadást külömböztet m eg; mindkettő szerint kétszer fog a 
világ elégni. Mindezeknek beható tárgyalására alább még úgyis vissza 
kell térnem, azért itt csak néhány feltűnő egyezést hozok fel.

Instructionum.
II, 39, 8: Sex milibus annis com

pletis, mundo finito
I, 41, 8: Helias venit prius sig

nare dilectos
I, 41, 16: Multa signa facit
II, 1, 39—40: Sed cum se inlidet 

exercitu Dei tyrannus, Terrore cse
lesti praesternuntur milites eius

II, 39, 7: quos ignis ussit in sevo
II, 39, 21: traduntur poense in 

aevo
II, 3, 1: in anastasi prima
II, 1, 38: E ex...in  partem Boreae 

refugit
II, 2, 18: post annos mille ge

hennae traduntur
I, 26, 4: sub inferno cruciaberis
II, 2, 2 ' et fiunt subito tenebrae
II, 2, 1: dat tuba caelo signum II, *)

II, 2, 4: Dominus . . .  acclamat
II, 2, 8: Lactanti quid faciet ma

ter, cum ipsa crematur?

Carminis.
791: Sex milibus annis provenient 

ista repletis
839—840: Helias. . .  signat popu

lum in nomine Christi 
929: Multa signa facit 
966: Qua graditur populus Summi 

cum terrore caelesti
983—984: Cum properant autem 

exercitu Dei rebelles Sternunturque 
solo ab angelis proelio facto

986: Mittuntur in stagnum sub 
ignea poena viventes .

992: de anastasi prima 
981: Et fugit ad Beges Boreae (az 

Antikrisztusról van szó)
74: Saxei . . . homines mollescunt 

sero gehenna
1053: illi in inferno cremantur 
1003: subito fit noctis imago 
901: fremitum dat tuba de caelo 
1001: Ecce canit caelo . . . tuba 
1004: Et Deus exclamat 
1035: Quid misera mater faciet 

tunc parvolo dulci

*) Y. Ö. Harnack: Lehrbuch der Dogmengeschichte, Freiburg 1894; 
P, 716 1.

2 8
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II, 2, 15: Suppetium nullum tunc 
erit nec nauticae puppis

II, 2, 9: In flamma ignis Domi
nus iudicabit iniquos

II, 1, 48: Incipit Dominus iudi- 
cium dare per ignem

I, 41, 6: Et tres imperantes ipse 
devicerit orbi

1013—1014: Suppetium tunc nul
lum erit . . . Non navis accipiet ho
minem

995: Cum cceperit autem mundum 
iudicare per ignem

[871: Participes autem duo sibi 
Caesares addit]

911: Et ibunt illi tres Caesares 
resistere contra.

7. A következő érdekes egyezés az, hogy mindkét mű említést 
tesz Izrael elveszett 10 (9Ví) törzsének visszatéréséró'l; az Instr. II, 1. 
költeménye: De populo absconso sancto omnipotentis Christi Dei 
vivi — egészen ennek a tárgynak van szentelve, a Carmen pedig a 
943 s k. sorokban szól ugyanerről. Az elveszett törzsek rejtekhelyükön 
boldog életet élnek, melyet mindkét hely élénk színekkel ír le; ebből 
a rejtekből csak Isten hívására jönnek elő, hogy az angyalok segítsé
gével az Antikrísztust legyőzzék. Ennek az egyezésnek még az is 
különös értéket kölcsönöz, hogy a kér. latin írók —  e két hely ki
vételével —- egyáltalán hallgatnak a 10 törzs viszszatóréséről. Orosius 
az első (Y. század), ki erről említést tesz.1)

8. A Deus név helyett mindkét költemény gyakran használja a 
Summns, Altus, Altissimus neveket. így Altus található a következő 
helyeken: Instr. I, 40, 3 ; Π, 37, 6 ; II, 39, 15 és Carrn. 208, 313, 
969, Altissimus pedig Instr. I, 3, 7 ; II, 8, 3 ; II, 16, 7 ; II, 16, 25; 
II, 24, 4 ; II, 35, 17 és Carm. 366, 486, 666, 842, 867. — Summus: 
Instr. I, 30, 20; II, 16, 17; II, 17, 3 és Carm. 27, 55, 216, 320, 438, 
688, 728, 745, 924, 966; sőt ilyen összeköttetésben is előfordul: Instr. 
I, 29, 4 : summo Deo, Carm. 614: Deo summo, 754: Dei summi. 
Ezeken kívül Omnipotens is gyakran előfordul Deus helyett mindkét 
műben.* 2)

9. A következőkben még néhány jellemző egyezést hozok fel. 
Agon =  certamen: Instr. II, 20, 3; II, 28, 1 és Carm. 609— 10, 793; 
íBvum =  aetas : Instr. I, 6, 4 és Carm. 70 ; aevum =  aeternitas : Instr. 
I, 2, 12; II, 39, 14 és Carm. 126; primitivus =  primo creatus: Instr. 
I, 35, 11, Carm. 529; primitivi és populus primitivus =  Iudaei: Instr. 
I, 41, 15 és Carm. 213, 617; frunisci: Instr. II, 16, 24 és Carm. 303;

’ ) V. ö. Az Oracula Sibyllina és Commodianus ez. fejezet I, 3 
pontjával.

2) V. ö. Dombart ind. verb, et loc. p. 208.
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subdole; Instr. I, 11, 7 és Carm. 525; subdolus : Instr. II, 25, 7; Π, 
29, 6 és Carm. 425; suppetium: Instr. II, 2, 15; II, 29, 12 es Carm. 
1013;1 II,) excordari: Instr. I, 21, 5 és Carm. 777; recalces: Instr. I, 
38, 1, és Carm 229, mely utóbbi két verssor majdnem szóról-szóra 
egyezik:

I, 38, 1 : Inprobi semper et dura cervice recalces
229 : Inprovidi semper et dura cervice recalces.
Továbbá: sopire: Instr. II, 36, 5 és Carm. 16 ; indurare: Instr. 

I, 40, 11 és Carm. 867; adesse =  esse : Instr. I, 29, 12 és Carm. 803; 
inanire: Instr. I, 23, 15 és Carm. 316; plasma: Instr. I, 35, 2 és 
Carm. 315.2)

10. Egyező gondolatokat vagy kifejezéseket találtam a követ
kezőkben :

Instructionum.
I, 25, 10: Est Dei lex prima fun

damentum posterae legis
I, 35, 14: lex Domini sequens de 

ligno processit

I, 26, 5: Gaudia sunt vana, quibus 
oblectaris

II, 1, 44: Intrabunt tunc sancti
I, 35, 7: Gustato pomi ligno (=

ligni pomo) mors intravit in orbem
I, 35, 13: Sume de ligno vitali

I, 34, 9: Idola, quae sequeris, ni
hil, nisi vanitas aevi

I, 19, 8: historiam fingit, ut Deum 
adornet

I, 6, 4—5: Versa in maturum in
fantia non agit aevum

II, 32, 14: mactandum ad aram
I, 17, 5: vates. . . . Maiestatem- 

[que] canunt
II, 17, 13: Apostolus clamat, cla

mat imo Deus per illum

Carminis.
287—288: Nec populus noster pro- 

silisset in nova lege, Si non Omni
potens ordinasset ante de nobis (szó 
van az ó- és új-szövetségről; lex =  
testamentum; prima =  vetus; postera 
=  nova).

466: Vana cogitatis

989: Interea sancti intrant 
327: Mors in ligno fuit

325—326: De ligno vitali Si sum
pserit ille . . .

327: ligno vita latebat 
329: Hoc lignum vitae 
435—436: fas est credere. . .  N on 

idolis, qui frustra pro vita coluntur 
387: fabulae vanas adornant

70: Si decet hoc rudibus, non 
convenit aevo maturis 

515: mactatus ad aras 
227: vates . . . canebant

313: Dei lex clamat
352: per ora prophetica clamat

') L. fentebb a 6. pontban.
J) Ebert alább idézendő értekezésében p. 418. szintén számos egyező 

szót és kifejezést hoz fel.
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II, 1, 15—16: ut mysteria Christi 
Omnia . . . conpleatur

II, 1, 35: Cselestem populum gau
det creatura videre

I, 26, 1: Respuis . . .  bonum disci
plina; c adestis

II, 22, 15: Non sum ego doctor 
(V. ö. II, 16, 3 és II, 20, 1).

I, 41, 20: Exclamant pariter ad 
Excelsum

II, 27, 7: exemplum date parati
I, 16, 7: Et qui fabricantur Do

minos tibi nuncupas esse
II, 35, 18: tu te in fabulis vertis
I, 28, 2: post fata
II, 10, 9: ferina vita viventem
I, 32, 4: In fragilitate tanta non 

respicis unquam
I, 26, 2: Et ruis in mortem, dum 

vis sine freno vagari
I, 27, 11: putas, post funera non 

sis
I, 35, 15—16: gustat. . .  mala gau

dia
I, 41, 7: de inferno levatus
I, 31, 4: Indomita cervix respuit 

iugum ferre labori
I, 35, 9: In ligno pendit vita

I, 40, 10: Ipse Deus vita est, pe
pendit ipse pro nobis II,

II, 1, 25: neque dolores.. . sentiunt 
aut ulcera nata

I, 25, 20: ubi sit spes vitae po
nenda

I, 41, 15: conlaudant illum primi
tivi decepti

I, 12, 3: profuso cruore
II, 16, 7: Altissimi prolis
II, 1, 41—42: Ipse cum infando 

comprehenditur pseudopropheta: 
Decreto Domini traduntur vivi ge
hennae

532: conplevit omnia Christus.

964: Excipere sanctos ipsa crea
tura laetatur

220: Dum nollent accipere frenum 
disciplinae caelestis

61: Non sum ego vates, nec doctor

939 : Exclamant pariter ad caelum

140: dat nobis exemplum 
749: Quisque deos ergo sequitur 

fabricatos
456: in fabulas coeunt 
88: post fata
17: more ferino . . . vivant 
24: Quid sua praponit fragilis, 

nec respicit ullum
754: Qui nolunt accipere frenum 

Dei summi vagantes
757: Nihil est post funera nostra

212: mala gaudia temptant

799: ab inferno levati 
199: Gens ingrata bonis noluit 

iugum ferre praeceptis
247—248: dux civitatis . . .  Pende

ret in ligno
327—328: ligno vita latebat, Quo 

Deus pependit
518: Dominus ligno pependit 
615: Deo credere, qui ligno pe

pendit
801: Cedet dolor omnis a corpore, 

cedet et ulcus
58: ubi sit spes vitae ponenda

617: populus ille primitivus illo 
deceptus

414: profuso cruore 
666: Altissimi proles 
985—986: Et prensus adulter, 

ipsius et pseudopropheta Mittuntur 
in stagnum sub ignea poena viventes



32

I, 3, 6: Rebelles ex illo contra 
Deum verba misere

I, 22, 15: In duas intrastis vias: 
condiscite rectam

I, 34, 5: Noli pecus esse ferinum

II, 16, 20: Gaudia te mundi re
movent a gratia Christi

II, 16, 8: Respicere nunc vis, cui 
renuntiasti, priora?

I, 29, 10: in aureo saeclo
I, 26, 35: cum renovasti saeculum II,

II, 29, 7: Blandiendo vobis sub
repsit Evae seductor

II, 10, 7—8: gentem indocilem, 
ferina vita viventem

II, 2, 16: Flamma tamen gentis 
media partitaque servans

II, 36, 5: corda sopire
II, 7, 4: nec lege tenentur
I, 35, 19: daemonum fana vitate

396: Contra suum Dominum re
bellant dicere magnum 

83—84: demonstro Rectum iter 
vobis

753: Sunt homines pecorum si
miles

606: Dum gaudent in brevia, re 
manent a gratia Christi 

534: nemo priora reputet, nec an- 
■ tiqua sequatur 

672: aurea saecla 
312: in novo saeclo 
704: saeclo novato 
207: Seductor antiquus per talia 

decipit omnes
171: genus indocile vitam ferita

tis agebat
1019: Pars incredulorum servatur 

molliter usta 
16: corde sopiti 
485: nihil nostra lege teneri 
683: Nemo sibi faciet simulacrum 

daemonis.

Ezek alapján bebizonyítottnak kell vermünk azt, hogy a Carmen 
is Commodianus műve.



V.

A költemények tárgya, időrendje és szerkezete.

Az Instructiones 80, kisebb-nagyobb akrostichonból álló költemény
sorozat, mely ma két könyvre van osztva; az elsőbe 41, a másodikba 
39 költemény tartozik. Bár e költemények tárgyukra nézve igen külön- 
bözó'k, az egységes hangulat mégis annyira összekapcsolja ó'ket, hogy 
bátran egy nagy egész apróbb részeinek tekinthetők. Az első könyv 
első költeménye a Praefatio. A 2— 20-ig terjedő költemények a pogányok 
kultuszait ostorozzák; a 21—36. számúák a pogányokhoz vannak in
tézve, intik, korholják, buzdítják őket, hogy végre térjenek m eg; a 
37. költemény a zsidózókra (Qui iudseidiant fanatici), a 38—40 pedig 
a zsidókra vonatkozik. A 41., valamint a második könyv első 4 költe
ménye a világ végéről, az Antikrisztusról szól, szóval eschatologiai 
jelleggel b ir; az 5—38 költemények a keresztény híveknek szóló taní
tásokat foglalnak magukban, végül a 39-ik ismét a világvégéről szól. 
Ennek a költeménynek akrostichise a következő értelmet adja: Com
modianus mendicus Christi, — tehát elárulja a szerző nevét.

Eszerint a 80 költemény öt csoportba osztható; ezek a követ
kezők : 1. a pogány kultuszokat ostorozó költemények; 2. a pogányokat 
korholó költemények; 3. a zsidók ellen szóló költemények; 4. escha
tologiai jellegű költemények és 5. a keresztényeknek szóló instructiók. 
Mint már előbb is említettem, a költemények tárgyaik különbözősége 
daczára is belső, organikus egészet képeznek; összeköti őket az egy
séges hangulat: a keresztény vallás lángoló szeretető, és a mások 
üdvösségéért való szerető, atyai aggódás.

A Carmen 1060 hexameterből álló költemény, mely szorosan a 
szentírást követi, sűrűn idéz belőle sőt némely helyeken valósággal a 
szentírás paraphrasisának tekinthető (ilyenek pl. a Krisztus csodáiról, 
jövendöléseiről szóló helyek). A költemény rövid foglalatja a következő: 
felszólítja a pogányokat, hogy hagyják el a bálványimádást és térjenek 
Krisztushoz ; előadja ezután a bűnbeesés történetét, a kinyilatkoztatást,

Révay: Commodianus. 3
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a teremtés, a vízözön történetét, foglalkozik a próféták jóslataival és 
bizonyítja, hogy azok Krisztusban mind beteljesedtek. — Másodsorban 
ezzel kapcsolatban a megváltás művéről szól, elmondja Krisztus csodáit, 
halálát és feltámadását, de úgy ebben a részben, mint az előbbiben 
gyakran fordulnak elő intések és tanítások a zsidók és pogányok szá
mára. Ez 790 sornak a vázlata; a 791-től az 1060. sorig terjedő rész 
tisztán eschatologiával foglalkozik. Kétségkívül ez a költemény legszebb 
és legfontosabb része, éppen ezért ezzel alább bővebben fogok foglalkozni.

E három főszempont alapján három tárgykört lehet a Carmen- 
ben világosan megkülönböztetni; az első rész, mely a teremtés, bűnbe
esés, a próféták s általában a zsidó-nép történetével foglalkozik, nem 
egyéb, mint az ó-testamentum főbb eseményeinek compendinma; a 
második rész, mely a próféták jövendöléseinek Krisztusban való be
teljesedését és a megváltás munkáját beszéli el, az új-testamentum 
rövid foglalatjának tekinthető; végül a harmadik, eschatologiai jellegű 
résznek alapja János Apocalypsis-e. A 791. sorig, melynél ez az utolsó 
rész kezdődik, alig használja a költő egyszer-kétszer az Apocalypsi st 
(v. 146; 748—749), míg innen kezdve lépten-nyomon arra támaszkodik.

Ha egyáltalán szükséges valamilyen felosztás, úgy azt hiszem, 
hogy leghelyesebb a most ajánlottat elfogadni, mert ez a legtermésze
tesebb s mert ezt maga a költemény adja. Az olyan részletező fel
osztásnak, aminőt Pitra1) ad, nincs semmi értelme. 0  az egész költe
ményt 47 kisebb részre, mintegy strófákra osztja s ezeket négy fő
csoportba osztja be, melyek közül az I. magában foglalja az 1-— 11 
strófákat (vv. 1— 197), a II a 12—26 strófákat (w . 198—576), a III 
a 27— 36. strófákat (vv. 577—797) és a IY. a 37—47 strófákat (vv. 
798— 1021 és a töredékek).* 2) Ez a felosztás, mint mondtam, egyrészt 
felesleges, másrészt pedig helytelen is, mert nem felel meg pontosan 
a mű tartalmának és szerkezetének. Már Ebert megjegyezte :3) die von 
Pitra gemachten Abschnitte [sind] zum Theil geradezu unrichtig und 
irreführend. — Ezek alapján felosztását kénytelen vagyok elvetni.

Mielőtt a költemények szerkezetének részletes vizsgálatába bocsát
koznám, fontosnak tartom megállapítani, hogy vájjon az Instructiones 
vagy a Carmen keletkezett-e előbb ? Ennek a vizsgálatnak eredménye 
a szerkezet tárgyalásánál igen fontos szerepet fog játszani.

') Spicii. Solesm. I, p. 20—21.
ä) Ezek ma már nagyrészt rekonstruáltattak, úgy, hogy Pitra 1021 

verse helyett ma már 1060-ból áll a Carmen teljes szövege.
3) Tertullians Verhältniss zu Min. Felix nebst einem Anhang über 

Commodiane Carmen Ápol. (Abh. d. phil.-hist. Kl. der kön. Sächsischen 
Gresellsch. d. Wissensch. Nr. 5, 1868) p. 388.
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Dombart a Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie XXII. 
évfolyamának 374 s k. lapjain «Commodian und Cyprians Testimonia» 
ez. dolgozatában arra az eredményre jut, hogy a Carmen előbb kelet
kezett, mint az Instructiones. Megjegyzem, hogy ő a Carmen meg
jelenését a 249. évre teszi. Észrevette ugyanis, hogy Commodianus a 
bibliai idézeteket gyakran nem magából a bibliából, hanem Cyprianus 
Testimonia-jából veszi, de meg egyébként is tapasztalta C.-nak Cypri- 
anustól való függését. Azonban kutatásai szerint Commodianus a 
Carmenben a Testimonia nak csak I. és Π. könyveit használta fel, 
míg az Instructionesben a ΙΠ. könyvet is. Már most figyelembe véve 
azt, hogy a Testimonia I. és II. könyve 248-ban jelent meg, míg a
III. 249-ben, nem volt nehéz arra a meggyőződésre jutnia, hogy a 
Carmen 249-ben, az Instructiones pedig csak 249 után jelenhetett meg. 
Ez az okoskodás azonban kissé gyenge alapokon áll; a Testimonia 
kiadásának ideje igen bizonytalan, maga Harnack is így ír erról: ’ ) 
Die 3 Bücher Testimonien ad Quirinum können nicht genauer datiert 
werden, bár annyit ő is valószínűnek tart, hogy 249-ben jelentek meg 
(tehát nem 248 és 249!); de ettől eltekintve, a bizonyítás negatív 
jellegű, mi által természetesen veszít erejéből; végül pedig bizonyítéká
nak minden erejét maga Dombart veszi el azzal, hogy önmagával éles 
ellenmondásba keveredik. Ugyanis a Carmen 682. verséhez adott kritikai 
jegyzetben így í r :* 2 3 * * * *) D eci iterum nihil esse mutandum apparet etiam 
Cypriani locis quibusdam comparatis, quos Commodianus videtur se
cutus esse: de lapsis c. 7 (p. 242, 3 Π .): Et iterum Deus loquitur 
dicens: sacrificans diis eradicabitur nisi Domino soli et test. I l l ,  59 
(p. 161, 7): ubi Dei praecepto: non facies tibi idolum nec cuiusquam 
similitudinem, haec praemittuntur: Et rursum (Et iterum cod. M.). 
Ezzel azt mondja, hogy Commodianus a Testimonia I l l  ik könyvét is 
használta a Carmen megírásánál, (a mi ugyan nem lehetetlen, sőt 
valószínű); de ez nyílt ellenmondásban áll fentebb idézett argumen- 
tatiójával, melyet éppen ezen okok alapján — nem fogadok el.8)

') Chronol. d. altchristl. Litt. II, p. 366.
2) Ed. pag. 159 s. *
3) De vita et opp. Comnj. Gazaei ez. munkám 19. és 34. 1. Érdekes

erre vonatkozólag Harnack nyilatkozata, ki (Chron. II, 440, 1. jegyzet) 
így ír: Dombart nimmt freilich noch immer an, im Carmen seien nur die 
Testim. I und II benutzt, in den Instruktionen der ganze Cyprian (inkl. 
Testim. III), und somit sei das Carmen i. J. 249, die Instruktionen einige
Jahre später geschrieben. Wer sieht nicht das Künstliche und gänzlich
Unbefriedigende dieser Konstruktion ein ? Erstlieh wissen wir nicht, dass
die Instruktionen nach dem Carmen geschrieben sind; . . .  es muss das
ad hoc einfach behauptet werden; zweitens war im Carmen, soviel ich

3*
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Ebert') azon a nézeten van, hogy az Instructiones keletkezett 
előbb, mint a Carmen, a mire legfőbb bizonyítéka az, hogy a költő 
theologiája a Carmenben sokkal világosabb és ebbeli nézetei sokkal pon
tosabban vannak körvonalozva, mint az Instructioneaben. Ezt a nézetét, 
bar állításának megokolására nem is elegendő, szívesen elfogadom.

Brewer2) is az Instructionesnek adja az időbeli elsőséget a 
Carmennal szemben. Bizonyítása a következő: a Carmen eschato- 
logikus részének (vv. 791— 1060) forrása az Instructiones öt eschato- 
logikus jellegű költeménye (I, 41 és Π, 1, 2, 3, 4), a miből önként 
következik az Instructiones időbeli elsőbbsége; ezt a tételét a követ
kezőképen oldja meg: a Carmen 1000— 1040 verseiben a költő leírja 
a világ második elpusztulását, illetve elégését (imminet, ut veniat dies 
detestabilis, ardens); ez a leírás azonos az Instr. Π, 2-ben adott le
írással, mely azonban a világ első elégéséről szól; azonban ez a leírás 
némileg ellenmondásban áll azokkal a dolgokkal, melyek közt a Car
menben helyet foglal, így tehát világos, hogy eredetileg nem a Carmen 
számára volt fogalmazva, hanem a költő csak átvette erre a helyre az 
Instructiones eme versét, miközben véletlenül elnézte, hogy az nem 
a második, hanem az első világpusztulásról szól. Az Instructiones 
eschatologikus jellegű öt költeménye ugyanis és a Carmen megfelelő 
helyei így viszonylanak egymáshoz :

Instr. I, 41 — Carm. 805—940
« II, 1 — « 941—992
« II, 2 — « 993— 998 (az első világégés)
« II, 3 — « 793— 804
« II, 4 — « 1000— 1040 (a második világégés).

E szerint a Carmen megfelelő helyén (1000— 1040) az Instr. 
II, 4-nek alkalmazása lett volna helyén. Az első világpusztulás (Instr. 
Π. 2 és Carm. 993— 998) tulajdonképen bevezetése az ezeréves ural
kodásnak, s jellemző vonása az, hogy az életben lévő igazakon kívül 
az életben lévő gonoszokat is megkíméli; ezek aztán ezer évig az

sehe, überhaupt kein Anlass, Testim. I l l  zu zitieren; drittens wissen wir 
nicht, weder wann Cyprian Testim. I und II geschrieben hat, noch wie 
gross der zeitliche Abstand zwischen diesen Büchern und Buch III ge
wesen ist; viertens, wie prekär ist eine Hypothese, die die Abhängigkeit 
des Schriftstellers B vom Schriftsteller A annimmt, aber behauptet, die 
Bücher von A, welche B nicht benutzt, seien noch nicht geschrieben 
gewesen!

>) I. m. 416. 1. és 419. 1.
ä) I. m. 61—70. lk.
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igazak rabszolgái lesznek; a második világpusztulásban ellenben az 
összes gonoszok megsemmisíttetnek; ez az ezeréves uralkodás befejez
tével következik el s bevezetése az általános feltámadásnak és a végső 
ítéletnek. A költő elnézése nyilvánvaló, midőn a Carm. 1019-ben a 
gonoszok részben való megtartásáról beszél:

Pars incredulorum servatur......... ..
Ut genus ipsorum iterum se in ultimo plangat,

holott itt a második világpusztulásról van szó, mikor is az összes 
gonoszok végleg megsemmisülnek. Az Instr. II, 2-nek s a Carm. 
1000—1040 verseinek majdnem szóról szóra való egyezése nyilvánvaló 
bizonyíték amellett, bogy a költő a Carmen 1000— 1040 megírásánál 
azért esett tévedésbe, mert véletlenül az Instr. Π, 2 költeményét 
alkalmazta forrásul az Instr. II, 4 helyett. Az Instructiones prioritása 
tehát bebizonyított dolog.

Breiver érvelése szerencsés és elfogadható ; érdemét fokozza az 
a körülmény, hogy ezzel a Carmen eschatologikus részének megérté
séhez és helyes értelmezéséhez is nagyban hozzájárult.

Éppen ez az utóbbi körülmény indított arra, hogy argumen- 
tatióját részletesebben ismertessem, mert a mi az Instructiones priori
tását illeti, annak bebizonyítása egyszerűbben is elvégezhető. Magam 
is az Instructiones prioritását vallom és erre a meggyőződésre maguk 
a költemények vezettek. Commodianus ugyanis Instr. I, 25, 15— 19 így ír:

Credere nunc opus e s t .........
Resurgere posse et vivere tempore toto.
Ergo si quis ea discredit esse futura,
Dummodo vincetur reus in morte secunda,
Eventurai1) canam paucis in isto libello.

Ezen szavaival nyilvánvalóan egy másik költeményére utal,3) 
melyről talán már tudtak is valamit olvasói (in isto). Ez a másik 
költemény nem lehet más, mint a Carmen, melyben tényleg foglalkozik 
(vv. 791— 1060) a jövendő dolgokkal (futura; resurgere posse et vivere 
etc.). És tényleg, mintha csak a most idézett helyre akart volna 
czélozni, a Carmen 805—-806 soraiban ezt írja :

Quando haec ventura putamus?
Accipite paucis, quibus actis illa sequantur. *)

*) Ludwig: Ventura.
s) Hogy nem az Instr. második könyvére utal, az már abból is ki

tűnik, hogy az Instr. Commodianus redactiójában egy könyvet alkottak. 
Erről 1. alább.



38

Idevág még az Instr. II, 39. költeménye is, melyben szintén 
escliatologikus dolgokat tárgyal s melynek 25. versében ezt írja :

Omnia non possum conprehendere parvo libello,

a mivel ismét a Carmenra ntal, melyben majd bővebben fog szólni 
azokról a dolgokról, melyeket ebben a kis könyvben nem tárgyalhat 
olyan részletesen.

Commodianusnak ezen nyilatkozatai kétséget kizáró módon meg
állapítják az Instructiones prioritását.

Egy fentebbi jegyzetben megemlítettem, hogy az Instructiones 
Commodianus redactiójában egy könyvet alkottak. Ennek bizonyítására 
idézem Commodianusnak két versét, melyekben az Instructionest 
«libellus» nak nevezi. Ezek egyike Instr. I, 22, 13:

non hoc curo disputare parvo libello,

másika pedig az épp most idézett II, 39, 25. Ezek közül az utóbbi 
esik nagyobb súllyal latba, amennyiben ez a sor a mű legutolsó 
költeményében fordul elő, míg az előbbit esetleg lehet úgy értelmezni, 
hogy az valószínűleg egy második könyvre vonatkozik. Az Instr. II, 
39, 25 azonban világosan bizonyítja, hogy itt eredetileg csak egy 
könyvről van szó.

Ezen eredeti egység mellett szól az a körülmény is, hogy, ha 
az Instr. I, 41 és II, 1, 2, 3, 4 költeményeit kikapcsoljuk, akkor az 
első és második könyv között világos összefüggés vehető észre.1) Az 
Instr. I, 40 a zsidóknak szól s felszólítja őket, hogy higyjenek a meg
feszített Krisztusban, az Instr. II, 5 pedig a Krisztusban való hitre 
hivatkozva oktatja a katechumeneket. Ezt a találó összhangot azonban 
megzavarja az előbb említett öt eschatologiai jellegű költemény. A 
költő az Instr. I, 25, 19-ben és a II, 39, 25-ben biztosít arról, hogy 
mivel ebben a kis könyvben nem tárgyalhat mindent, a jövendő dol
gokat majd amabban a könyvben, t. i. a Carmen-ben fogja megénekelni. 
Ezzel a nyilatkozatával azonban ellentétben áll az a körülmény, hogy 
az említett öt instructióban az eschatologiai dolgoknak elég bő leírását 
találjuk, mely 119 sorra terjed. Ha eredetileg is helyet foglaltak volna 
ezek a költemények a műben, akkor a költő nem írhatta volna a H, 
39, 25-ben foglalt nyilatkozatot s egyáltalán szükségtelen lett volna 
megírnia az egész költeményt; ez a költemény ugyanis rövid compen- 
diuma az eschatologiai kérdéseknek s ha már ő eleve beillesztette 
volna művébe az említett öt költeményt, felesleges lett volna azoknak 
elég bő elbeszélését még egy rövid lélegzetű és keveset mondó ki

J) Brewer i. m. 62. 1.
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vonatba összefoglalni (comprehendere). Ebből kifolyólag nem marad 
más hátra, mint ahhoz a feltevéshez folyamodni, hogy a költő az 
Instructionest az I, 41 és II, 1, 2, 3, 4 megírása nélkül fejezte be, 
hogy tehát műve eredetileg csak 75 költeményből állott; azonban 
valószínű, hogy ő, a vérbeli eschatológus. kevesellte azt a vázlatos le
írást, melyet az Instr. II, 39-ben adott s műve befejeztével mégegyszer 
visszatért erre a tárgyra; így keletkezhetett ez az öt költemény. 
Nézetem szerint ő maga illesztette bele ezeket a zsidóknak és a 
keresztényeknek szóló instrnctiók közé, hogy így mintegy a mű kellő 
közepén foglaljanak helyet, mintegy annak gerinczét képezzék; a mű 
végére, például a II, 39 elé azért nem helyezhette őket, mert így igen 
feltűnő sőt érthetetlen lett volna az Instr. II, 39, 25-ben tett nyilat
kozata, de meg sehogysem illett volna egymás mellé a teljes elbeszélés 
s rögtön utána ugyanannak compendiuma.

Azonban az egy libellust ez a betoldás mintegy természetesen 
két részre osztotta; hogy e felosztás keresztülvitele a szerző műve 
volna, nem merem állítani; inkább elfogadom Brewer1) alternatívájának 
másik ágát, hogy t. i. az elosztást a kéziratok másolói végezték el. 
Ez annál is valószínűbb, mert nézetem szerint a szerző aligha követett 
volna el olyan ügyetlenséget, hogy az öt esehatologiai költeményből 
egyet az I. könyv vegére, négyet a II. könyv elejére tegyen, annál 
kevésbé, mert így az I. könyvbe 41, míg a II-ba csak 39 költemény 
jutott, miáltal a mű symmetrikus berendezésén is csorba esett.* 2)

Az Instructiones beosztása a kiadásokban igen külömböző.3 4) 
Bigaltius az editio princepsben nem osztja két könyvre a művet s 
folytatólagosan 80 akrostichont számol; Oelder az ő kiadásában két 
könyvre osztja az Instructionest s az elsőbe 42, a másodikba 38 köl
teményt utal; mindjárt megjegyzem, hogy ez a felosztás minden 
logikai és kézirati alapot nélkülöz. Ludwigl) az első könyvbe 41, a 
másodikba 39 költeményt soroz; s bár a már említett symmetria s 
az öt esehatologiai költemény logikai összefüggése inkább azt követelné, 
hogy mindegyik könyvbe 40 költeményt sorozzunk, a kézirati hagyo
mány mégis Ludwig felosztása mellett szól. ő  maga erről így nyilat
kozik : Retinui codicum divisionem ; Oehlerus vero carmen quadragesi
mum tertium (de saeculi istius fine) statuit primum libri secundi,

4) I. m. 63. 1.
2) U. o.
3) A következőkre vonatkozólag 1. Dombart: Commodian-Studien 

(Sitzungsber. d. wiener Akad. phil.-hist. Classe, 1884. Bd. 107, Heft II) 
p. 740—742.

4) Ed. Praif. p. LI.
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cum in cod. St. Albini teste Baluzio ad Lactant, de mórt. Persee, c. 
16, p. 36 (ed. Bauldri) hic fuisset ordo.

Oehler azonban tévedett. Az idézett helyen ugyanis Baluzius 
nyilvánvalóan az Andegavensis (St. Albini) codex alapján úgy idézi 
az 59, 60, 73 (Ludwig szerint a II, 18, 19 és 32) költeményeket, 
mint Lib. Π, cap. XVII, XVIII és X X X I; innen Oehler, visszafelé 
számolva, arra az eredményre jutott, hogy Baluzius szerint a 4-3. 
költemény a második könyv első darabja. Oehler tévedése könnyen 
megmagyarázható; a Π, 15 és 16 úgy A, mint a B codexben egy 
költeményt képeznek s czímeik is egybe vannak olvasztva, így: Dissi
mulatori sascularia in totum fugienda; a könyvek élén álló tartalom
jegyzékek is egynek veszik ezt a két költeményt; a C ugyanezt az 
egybeolvasztást mutatja. Csakhogy eredetileg sem a B-ben sem az A- 
ban nem voltak a költemények megszámozva; a számozás Bigaltiustól 
származik, ki az első könyvben 4-1, a másodikban 38 költeményt 
számlált, a bekötési táblára pedig ezt jegyezte :

41
38
79,

tehát még nem választotta szét a Π, 15 és 16-ot, kiadásában azonban 
már 80 akrostichont számlál s az 56. (II, 15) akrostichon czíméül 
ezt írja: Dissimulatori, az 57. (II, 16) czíméül pedig ezt: Saecularia 
in totum fugienda. A B-ben az előbb egységes czím egy hosszú vonással 
ketté van osztva s a 13. vers után is ugyanilyen vonás látható; mind
ezen javítások manus recentiortól, valószínűleg magától RigaltiusM  
származnak. Ludwig is jelzi ezt a tényt kiadásában : ‘ ) Neque lemmata 
solum articc. 15 et 16 in unum coierant, sed etiam versus eorundem 
carminum in utroque libro continui leguntur. Sed in B altera manus 
post «dissimulatori» inscriptionem incidit et eadem nota v. tertium 
(Immites) a sequenti (Si quidam) disiunxit.

Ebert*) az első könyvbe 45, a másodikba 35 instructiót soroz 
és Oehlerrel szemben hangsúlyozza, hogy a 43, 44, 45. számú költe
mények oly szorosan összefüggenek az előbbi kettővel, hogy szét
választásuk lehetetlen; azt is kiemeli, hogy így aztán az egész Π. 
könyv a keresztényeknek szóló instructiókat tartalmazna; felosztásának 
azonban kézirati alapja nincs és ha a kérdéses öt költeményt a Π. 
könyvbe sorozzuk, akkor is ép úgy csak a keresztényeknek szólna az * 2

'i Praf. pag. LXI.
2) I. m. 415. 1. «[Die] ersten 45 Akrostichen, die einen Theil für 

sich bilden. .  .*
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egész Π. könyv. Ugyanezt a nézetét fejezi ki nagyszabású művében, 
a középkori irodalom történetében is, hol így ír : ')  Die zweite Ab
theilung . . . mit dem 46. Aehrostichon Catecuminis beginnt.

Az ő felosztását Schanz is elfogadta,1 2) de a tudós világ egy
értelműen a kózirati hagyomány mellett döntött s mióta Ludwig ki
adása és a Dombart-féle epochális kiadás is elfogadta ezt a felosztást 
(1 : 41, I I : 39), azóta általánossá vált s így ma az Instructiones 
idézésében ezt a rendet követjük.

A Carmen szerkezetéről szólván, első sorban is vissza kell 
térnem annak e mű II. fejezetében közölt subscriptiójára. Ennek első 
sora: explic. ractat sei epse elég könnyen megfejthető; értelme csak 
ez lehet: explicit tractatus sancti episcopi. Második sora: de A . . . . co ; 
megjegyzem, hogy valamint a Carmen végső verssorai, úgy ez a sub
scriptio is igen romlott állapotban maradt ránk. Mindazonáltal Brewer3) 
megkísérlette az aláírás megfejtését és ez nézetem szerint sikerült is 
neki. A második sorban olvasható «de» praepositio kétségtelenné teszi, 
hogy itt a költemény czíme rejlik; ezt Pitra4) így másolta le : . . .  C 
. . . 0  és a Commodianus nevet sejtette az elmosódott betűkben, 
ellenben, hogy a fentebb közölt subscriptio a helyes, azt Dombart5) is 
tanúsítja: Hanc esse subscriptionem in codice Sedlmayer testatur 
neque Knoellius ab eo dissentit. A második sor lacunája az A és C 
betűk közt 12 mm. és nyolez betű fér el benne, abban a minuscula- 
alakban, melyet a «de» és a CO szótagok mutatnak ; a kiegészítésnél 
figyelembe kell vennünk azt, hogy a Carmen utolsó, elég tekintélyes 
része, az Antikrisztussal foglalkozik; tárgyalja az Antikrisztusok fel
lépését, tetteit, sorsukat és az általuk felidézett világmozgalom ered
ményeit. Mindaz, a miről itt szó van, első sorban az Instructiones 
többször említett öt eschatologiai tárgyú költeményére, ezek közül is 
leginkább Instr. I, 41-re : De Antechristi tempore, másodsorban pedig 
az Apocalypsisre és Hippolyt ősnek Περί Χρίστου xac Αντίχριστου ez. 
művére támaszkodik6) s ezek alapján jogos az a feltevés, hogy itt is 
a *de Antichristo» czím lappang. Ezt támogatja az a körülmény is, 
hogy az «Antichristo» szónak hiányzó nyolez betűje éppen elég a

1) Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abend 
ande bis zum Beginne des XI. Jahrhunderts. I. Bd. Leipzig, Vogel, 

1889; pag. 92.
*) Gesch. d. röm. Lit. I l l ,  p. 352.
3) I. m. 72. 1.
4) Spicii. Solesm. IV, p. 224.
6) Ed. p. 188.
e) L. bővebben a forrásokról szóló fejezetben.
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lacuna betöltésére, valamint az is, hogy csak egy kis vonást kell a 
CO fölé tennünk, hogy to  ( =  to) szótagot nyerjünk; a T ilyetén írás
módja pedig teljesen megfelel a longobard írás jellegének, melyben 
ez a codex (M) írva van.

Eddig Brewer okoskodása. Következtetését elfogadom, de egyben 
tovább is megyek és ennek alapján azt állítom, hogy a Carmen eredeti 
ezíme ez volt: Tractatus de Antichristo. A Bitrátái ajánlott és föntebb 
említett ezíme teljesen önkényes, az «apologeticum» jelző pedig egye
nesen ellentétben áll a mű tartalmával; mindazonáltal legalább a 
«Carmen» elnevezést meg kell tartanom, mert Ludivig és Domhart 
kiadásai és a tudós kutatók használata már annyira elfogadottá tették, 
hogy magam is kénytelen vagyok e néven nevezni és idézni, bár 
meggyőződésem szerint egyedül a «Tractatus de Antichristo» czím a 
helyes.

A Carmen szerkezetére vonatkozólag első sorban Brewer nézetével 
kell foglalkoznom, ki azt állítja,1) hogy a Carmen eredetileg csak a 
804. versig terjedt s az azon túl eső része csak utólagos bővítmény, 
szóval ugyanazt az esetet veszi fel itt is, melyet az Instructiones 
szerkezeténél magam is beigazoltnak láttam. Brewer szerint Commo
dianus czélja a Carmen megírásával az volt, hogy a pogányokat a 
Krisztusban való hitre buzdítsa és a boldog jövő életre figyelmeztesse 
őket; ennek bizonyítására felhozza a Carmen 14, 58 és 83 s k. sorait; 
ennek a czélnak mintegy összefoglalása a logikus befejezés, mely a 
771—-790 versig terjed és a jövő életre való hivatkozás: vv. 791—804, 
mely részletnek utolsó két sora doxologia-szerű s mintegy önként be
fejezésnek ajánlkozik; e két vers így hangzik:

Quisque tribus credit et sentit unum adesse,
Hic erit perpetuus in sterna saecla renatus.

Az utolsó dolgok leírása a 805. versnél kezdődik. Szép össze
függésben folyik ez a 998. sorig, hol is, a helyett, hogy a feltámadást 
írná le, a világ első leégéséről tüstént a második világégésre tér át, 
mert a 998 és 999 versek közé tartozó leírást már a 793—801. versekben 
előrebocsátotta; hogy ez nem véletlen tévedés, bizonyítja az, hogy ez 
utóbbi rész nem illeszthető be logikusan a 998 és 999 versek közé, 
továbbá az, hogy jelenlegi helyén organikus összefüggésben fordul elő. 
Mindebből Brewer azt következteti, hogy 1. a 804—1060 verssorok a 
Carmennek (így tehát Commodianus műveinek is) legutoljára megírt 
részlete; 2. hogy ez a részlet eredetileg nem tartozott a Carmen cor- 
pusához, hanem csak utólagos toldás, így tehát akként viszonylik a

!) I. m. 64—66. 1.
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Carmen egészéhez, mint az Instructiones öt eschatologiai tárgyú költe
ménye az Instructiones corpusához.

Következtetésének első részét szívesen elfogadom, mert hiszen 
minden költői alkotásnál legközelebbfekvő az a feltevés, hogy annak 
utolsó részlete íratott meg utoljára; következtetésének második részét 
ellenben nem fogadom el és vele szemben a Carment szerkezetileg 
egységes műnek tekintem.

Erre vonatkozólag első érvemet a kézirati hagyományból merítem. 
A subscriptio [itt: Explicit . . . tractatus de Antichristo] nemcsak a 
költemény utolsó részletére vonatkozik, hanem az egészre; ha csak az 
utolsó részletre vonatkoznék, úgy bizonyára jelezve volna ez a körül
mény a 805 sornál vagy legalább egy sornyi lacunával, vagy egy 
«incipit tractatus etc. »-féle szokásos mondattal. Mindaddig, míg Brewer 
ilyent fel nem tud mutatni, helyesen és jogosan vonatkoztatom a sub- 
scriptiót az egész költeményre; ez pedig annak egysége mellett vilá
gosan bizonyít.

Második érvemet az Instr. I, 25, 19 bői merítem, hol a költő 
ígéretet tesz arra vonatkozólag, hogy az eschatologiai dolgokról: in 
isto libello, vagyis a Carmen-ben fog röviden írni; ebből következik, 
hogy mikor a Carmen megírásához fogott, tisztában kellett lennie 
azzal, hogy minő ígéretet kell beváltania. A már szintén idézett Instr. 
Π, 39, 25 ugyancsak megerősít ebben a nézetemben. Mindez döntő 
bizonyíték arra, hogy a Carmen 805— 1060 verseinek eredetileg is 
hozzá kellett tartozniok a Carmen corpusához, hogy tehát ez a részlet 
semmiesetre sem toldalék, hanem a költő eredeti tervének és szándé
kának megtestesítése.

Harmadik érvemet is Commodianus nyilatkozataiból merítem, 
ki a Carmenban ismételten jelzi, hogy főczólja az eschatologiai kér
dések, a halál utáni életre vonatkozó dolgok tárgyalása. Ilyen nyilat
kozatoknak tekintem a következőket:

V. 137—138: Sufficiat tantum de futuro nosse promissa,
Ad ilia tendamus cupidi

V. 523: At ego non tota, sed summa fastigia carpo

Továbbá a 791. sorban ezt írja:

Sex milibus annis provenient ista repletis,

hol az ista szóval azon dolgokat jelzi, melyekről tulajdonképen ez
után akar beszélni; teljesen összevág ezzel, mintegy erre vonatkozik
a 805. sor:

Quando haec ventura putamus?, 
mely a költemény eschatologikus részének bevezető sora.
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Abból, hogy a feltámadás leírását a költő a 793— 804. sorban 
előrebocsátja, holott ennek a résznek helye inkább a 998—999 sorok 
között volna, legfeljebb csak a szerkezet gyengeségére lehet következ
tetni. És bár most előadott érveim alapján védem is azon meggyőző
désemet, hogy a Carmen szerkezetileg egységes mű, mégis be kell 
vallanom, hogy a szerkezet gyenge és aránytalan. Egy 1060 soros 
költeményben csak a 791. sornál térni rá a tulajdonképeni tárgyra: 
kissé súlyos szerkezeti hiba. De azért tény az, hogy a hosszas előz
mények, melyeknek előadása 790, illetőleg 804 sort tölt meg, okvet
lenül szükségesek az eschatológiai rész megértéséhez, bár rövidebbre 
is lehetett volna őket fogni. Az egész költemény főalakja, mintegy 
gerincze Krisztus, kiről 1. a próféták jövendöltek, kiben e jövendö
lések 2. földi életében teljesedtek s ki 3. a halál után a benne hívőket 
örök jutalomban fogja részesíteni. A fó'gondolat és a hangulat egységes 
voltából önként következik a mű szerkezeti egysége is.

A szerkezet lazaságának felismeréséből Brewer elfogadhatatlan 
következtetést vont le, Pitra pedig felesleges módon apró strófákra 
tagolta a költeményt. A szerkezet egységének helyes felismerése azon
ban megóv az ilyen túlzásoktól.

A Carmennek Brewer által is vallott katechetikus czélja szintén 
a szerkezet egységességének szükséges, elengedhetetlen voltát köve
teli, mert hisz a Carmen egész anyagára1) ki kellett oktatni a kate- 
chumeneket.

') Vagyis az egész kér. tanításra.



VI.

Commodianus kora.

Munkám bevezetésében már említést tettem arról, bogy mily 
eltérők a kutatók nézetei Commodianus koráról, fel is említettem 
néhányat közülük. Most, midőn magam is Commodianus korának meg
határozására térek át, szükségesnek látom az eddig elhangzott nézetek 
kritikai ismertetését.

Rigaltius az Instr. I, 33, 5 alapján Silvester pápa idejére gondolt 
(314—334) s e meggyőződésének kiadása czímlapján is kifejezést 
adott; miután azonban a kérdéses sort fentebb már úgy javítottam, 
hogy a «Silvestri» szót az egyedül elfogadható «vestris» szóval helyet
tesítettem, Rigaltius feltevése önként elesik. Különben is világos, hogy 
ezzel az egy, amúgy is gyenge érvvel a kérdést eldönteni nem lehet.

Dodwell a Schurzfleisck - féle Commodianus kiadáshoz mellékelt: 
Dissertatio chronologica de . . . Commodiani aetate (Osonii 1698) ez. 
értekezóseben figyelemreméltó okokat hoz fel a mellett, hogy szerzőnk 
Cyprianus kortársa volt. Szerinte a költő nem élhetett Silvester idejé
ben, mert ennek kora teljesen elüt attól a képtől, melyet Commodia
nus saját koráról fest. A költő szerint ugyanis még alig múltak el az 
üldözések, sőt valószínűleg még újabbak is fognak következni. Továbbá, 
ha Constantinus idejében élt volna, nem hagyhatta volna említés 
nélkül annak nagyszerű győzelmét, hírnevét s azokat a csodákat, 
melyekről Lactantius és Eusebius említést tesznek. Hivatkozik az 
Instr. I, 6, 2-re:

cur annis ducentis 
Fuistis infantes ?,

a miből, Krisztus születésétől számítva, szintén Cyprianus korára, 
vagyis a ΙΠ. sz. közepére lehet következtetni. Ugyanerre az időre 
mutat szerinte az Instr. II, 25; —  az ebben említett schisma való
színűleg a Novatianus-é; az Instr. Π, 10, 8 : Terribilem gentem
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fugiant ■— azt a tanácsot tartalmazza, hogy az üldözések elől el kell 
menekülni, ez pedig szépen összevág Cyprianus tanításával és az 
általa adott példával; végül pedig a szüleik által elhagyott gyermekekről 
szóló elbeszélés (Instr. II, 10) megírásánál valószínűleg Cyprianusnak 
egy hasonló elbeszélése lebegett a költő szemei előtt,1) melyben egy 
ilyen elhagyott leánykát a pogányok templomukba hurczolnak és 
áldozatra kényszerítenek. A silvestri szó szerinte silvestris-re javítandó 
s így rögtön megszűnik a Silvester pápára való vonatkozás.

Dodwell okoskodása egészben véve szerencsés és általában helyes 
nyomon jár. Helyesen hangsúlyozza az Instructiones Constantinus 
előtti eredetét és Cyprianusnak Commodianushoz való viszonyát kiváló 
philologiai érzékkel veszi észre, bizonyítja és aknázza ki. S bár érve
lése nem kimerítő és nem teljes, annyit mégis konstatálhatok, hogy 
helyes nyomon jár s mindazok között, kik előtte vagy utána a Hl. 
század mellett érveltek, a legkomolyabb és legelfogadhatóbb bizonyí
tékokat szolgáltatta állítása igazolására.

A Commodianus kutatásban fordulópontot jelent a Carmen fel
fedezése és Pitra által való közzététele, ki megállapítja* 2) (Dodwell 
érvei nyomán), hogy szerzőnk Tertullianus halála után írt, ki szerinte 
körülbelül 229-ban halt meg s kit Commodianus sokszorosan felhasznált; 
hivatkozik az Instr. II, 25 alapján a Novatianus-féle schismára, mely 
250 körül tört ki, továbbá az eretnekek keresztségéről támadt contro- 
versiára (Instr. II, 6, 9), mely 252 körül támadt, számbaveszi az Instr. 
I, 6, 2 már idézett nyilatkozatát s Commodianus korául a ΠΙ. század 
első felét jelöli ki. Érvei közül az Instr. II, 6, 9-re való hivatkozás 
fontos, melyre még alább magam is visszatérek.

Ebert már idézett értekezésében3 4) arra az eredményre jut, hogy 
a Carmen a ΠΙ. sz. közepén keletkezett. Kiindul a Carm. 808 s k· 
soraiból:

erit initium septima persecutio nostra.
Ecce iam ianuam pulsat et cingitur ense,
Qui cito traiciet Gothis inrumpentibus amne.

A hetedik üldözés szerinte nem lehet más, mint a Decius-féle, 
mely 249-ben tört k i ; a folyó alatt a Dunát kell érteni, melyen a 
gótok óriási serege 250-ben, Decius uralkodásának második évében 
átkelt; *) minthogy pedig Commodianus a gótok betörését is csak

’ ) De lapsis c. 25 (ed. Hartel p. 255).
s) Spicii. Solesm. I, p. XXI—XXII.
3) 408. s k. 1. és 419. 1.
4) Y. ö. Pitra: Spicil. Solesm. I, 566—567.
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mint bekövetkezendő dolgot emlegeti, ebből Ebért a 249 évre követ
keztet, mint a melyben a Carmen keletkezett. Továbbá Commodianus- 
nak patripassianismusában Noetus tanítását igyekszik felfedezni, ki 
235— 249 között hirdette ezt; ebből ismét csak a ΠΙ. sz. közepére 
következtet. Az Instructiones keletkezési idejét — a cyprianusi vonat
kozások és az Instr. I, 6, 2 alapján a 230— 240 évekre teszi.

Ebertnek a hetedik üldözéssel való érvelése gyenge, mert az 
Azigustinus-íéle számítás (de civ. Dei XVIII. c. 52), melyet ő is követ, 
majdnem két századdal későbbi annál az időnél, melybe ő Commodia- 
nust helyezi s el sem képzelhető, hogy már az üldözések korában is 
e szerint számláltak volna. A hetes szám egyszerűen csak mint szent 
szám szerepel s Commodianus szerint a hetedik (tehát utolsó) üldözést 
az Antikrisztus, vagyis az alvilágból visszatérő Neró fogja indítani 
(Carm. 805— 808 és 825 s k.), míg Augustinus idézett helyén Decius 
a hetedik üldözés megindítója.1) Csodálatos, hogy Ebert nem vette 
észre a hetes szám ilyetén szerepét, holott ő maga is így ír* 2) : Dass 
man in jener Zeit aber, wo man das Weitende so nahe glaubte, die 
Zahl der dem Antichrist vorausgehenden Verfolgungen auf sieben 
beschränkte (wie später auf zehn), erklärt sich, abgesehen von der 
Bedeutung, die jene Zahl bei den Juden wie bei den Heiden hatte, 
schon durch die 7 Zornesschalen der Apocalypse. Harnack is elveti 
Ebert érvelését: 3) Der Ebertsche Ansatz (249) ist unhaltbar. Die 
Verse 805—813 sollen den Übergang der Goten über die Donau z. Z. 
des Philippus Arabs anzeigen, und dass es eben diese Zeit sei, lehre 
Augustin; denn nach De civ. dei XVIII, 52 sei die decianische 
Christenverfolgung die siebente! Aber ist es denn nur wahrscheinlich, 
um nicht zu fragen, ist es möglich, dass im J. 249 die decianische 
Christen Verfolgung als die siebente gezählt worden ist? Davon ist 
nichts bekannt; diese Art Zählungen sind überhaupt spät. Es alább : *) 
Die Siebenzahl ist die heilige Zahl; die letzte Verfolgung wird daher 
die siebente sein. Das ist die Meinung des Verfassers. Aus dem dunklen 
810 Vers kann man aber nicht mehr herauslesen als: die Goten 
werden über Rom kommen.

Felhozza még Ebert a Carmen 871. versét is :

Participes autem duo sibi Csesares addit 

(t. i. a császár — Antikrisztus), melyből azt következteti, hogy a

’ ) Brewer i. m. 12. 1.
s) Id. értek. 409. 1.
3) Chronol. II, 438.
‘ ) Chronol. II, 439.
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költőnek itt valamely hármas uralkodás lebeghetett szeme előtt; így 
a 235—244. évekből felhozza Maximinus és a két Gordianus, továbbá 
Maximus, Balbinus és III. Gordianus uralmát s hozzáteszi: ') aus der 
Vergangenheit musste ja der Dichter die Elemente nehmen, um die 
Zukunft zu schildern. Érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy Harnack 
ugyanezen sorból Diocletianus korára következtet.2) Alább3) lesz alkal
mam kimutatni, hogy e sor eredetije az Oracula Sibyllinában fel
található, tehát a költőnek semmiféle mintaképre nem volt szüksége, 
hogy ezt megírja; ennélfogva a költő korának meghatározásánál nem 
használható fel.

Ebert következtetéseit teljesen magáévá tette C. Leimbach már 
idézett értekezésében, ellenben bírálója, F. X. Kraus a Carmen 871. 
versére támaszkodva —- elveti az Ebert-Leimbach-fóle feltevést és Dio
cletianus idejére gondol. Dornbart nézetéről, ki Cyprianus Testimonia 
ez. művének használatából igyekezett újabb érvet kovácsolni a 249. 
év mellett, már fentebb szóltam és argumentatiójának elfogadhatatlan 
voltát bebizonyítottam. Jülicher a Pauly-Wissowa-féle Realenzyklopadie- 
ben nyitva hagyja az időt szerzőnk számára egész 350-ig. Harnack, 
bár eleinte a 240—311 éveket tartotta fenn Commodianus számára,4) 
később5) a 260—350 évek közé állította szerzőnket. Nyilvánvaló, hogy 
úgy Jülicher, mint Harnack időmeghatározásai nem egyebek, mint a 
külömböző nézetek öszeegyeztetései, a mi mindenesetre helyesebb, 
mint döntő bizonyítókok nélkül határozott ítéletet mondani.

Egyéb kutatók nézetei, melyek azonban nem esnek nagy súllyal 
a latba, összegyűjtve találhatók Brewer idézett művének bevezetésében 
(1 28. 1.), éppen ezért nem tartom szükségesnek mindegyikre bőveb
ben kitérni.

Meg kell azonban még emlékeznem Giovanni Salvatore Ramundo 
olasz törtónettudósnak már idézett munkájáról, melyet a szerző barát
ságos ajánlással küldött meg nekem. Az 52 lapra terjedő értekezés 
első felében sikerrel czáfolja meg Ebert következtetéseit. Ennyit magam 
is koncedálok; azonban azokat az érveit, melyekkel azt igyekszik be
bizonyítani, hogy Commodianus Julianus császár idejében írt (360— 
363), nem tartom meggyőzőknek. Egyik érve a Carm. 871, melyet ő 
is Diocletianusra vonatkoztat; mint fentebb is jeleztem, ez tarthatatlan ; 
szerinte Commodianus nyelve és verselése a IV. sz. második felére

*) I. ért. 410. 1. 
η i. h.
3) Az Oracula Sib. és Comm. ez. fejezetben.
*) Theol. Literaturztg. 1879, 53. 1.
5) Chron. II, 442.
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utalnak; elég itt annyit felhoznom, hogy Brewer ugyanezekből az V. 
századra következtet; e kirívó ellentét világos bizonyítéka annak, 
hogy itt igen kényes kérdéssel van dolgunk, melyből biztos következ
tetést vonni alig lehet; tarthatatlan az az érve is, hogy a ü l. sz. kér. 
matrónái nem ismerték azt a fényűzést, melyről az Instr. ΠΙ, 18 és 
19-ben szó van; dehogy nem ismerték; elég csak Tertullianusnak de 
cultu foeminarum (de habitu mulierum) ez. művére gondolnunk,1) 
vagy Cyprianusnak de habitu virginum ez. művét emlékezetünkbe 
idéznünk, hogy az ellenkezőről meggyőződjünk.2) További érve az, 
hogy Commodianus már csak azért sem tartozhatik a ΙΠ. sz.-ba, mert 
Cyprianus a III. sz.-ban, Arnobius és Lactantius a IY. sz. elején 
philosophiai és theologiai érvekkel harczolnak a pogányság ellen, míg 
ő csak gúnynyal és maró satirával; felhozza a következő helyeket: 
Saturnus lenyeli fiait (Instr. I, 4, 2), Juppiternek Pyracmon készíti a 
villámokat (I, 5, 4), a nevetséges Mercurius (I, 9), Neptunus a kőműves 
(I, 10), Apollo, a ki agyonüti kedvesét (I, 11), a kősziklából született 
és lopásból élő Mithras (I, 13), a furulyázó Silvanus (I, 14), stb.; a 
bálványokat fel kellene olvasztani Instr. I, 20, 7:

Solveretis eos magis in vascula vobis; 

felhozza az ilyen kifejezéseket Instr. I, 34, 5— 7 :

Gens, homo, tu frater noli pecus esse ferinum . . .
Non utique pecus, nec bestia es, sed homo natus.

Ez az érv azonban igen gyenge; az isteneken való gúnyolódás 
Euhemeros és Lukianos befolyása, kik nagy mértékben hatottak a kér. 
apologétákra ; s) az Instr. I, 20, 7 pedig élénken emlékeztet Minucius 
Felix egy mondatára Oct. c. 23, 12: et deus aureus vel argenteus 
de immundo vasculo . . . conflatur etc.; végül az olyan erős kifejezések 
a pogányokkal szemben, mint a minőket az Instr. I, 34, 5—7. sorai 
adnak —- éppen nem különösek, ha meggondoljuk, hogy Commodianus 
első sorban a nép számára írt, hogy műve nem akart irodalmi szín
vonalat elérni, hanem csak a nép szája ízét eltalálni; ilyen műben 
jogosultak az efféle kifejezések; egyébiránt a nagyon is irodalmi 
niveaun álló későbbi írókban is találhatunk ilyen nem egészen ille
delmes kifejezéseket; csak néhány példát hozok fe l: Lact. de mórt. 
persec. c. 2 : tam malas bestiae; Hieron. de viris inl. praef. (ed. Herding * 3

') Y. ö. Krüger: Gesch. d. altchristl. Litt. 169. 1.
5) ü. o. 176. 1.
3) Erről alább bővebben lesz szó.

Révay: Commodianus. 4
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p. 2) rabidi adversus Christum canes (v. ö. epist. 29 ad Paulum: 
rabidi canes); Sulp. Sever. Chron. (ed. Halm) II, 28: immanium 
bestiarum sordidissimus. Végül azt is felhozza Ramundo, hogy Com
modianus hangja provokáló, sértő, ez pedig sehogysem illik a IH. sz.-ba, 
mikor a pogányság még államvallás s a keresztények csak elenyésző 
csekély számban vannak (i cristiani non formavano ehe una piccola 
minoranza). Erre nézve utalok először Tertullianusra, ki a Hl. sz. 
elején (II. végén) így ír ápol. c. 37 : hesterni sumus et omnia vestra 
implevimus, urbes, insulae, castella, municipia, conciliabula, castra 
ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum, forum; sola vobis templa 
reliquimus; továbbá ugyanő tanúskodik a mellett adv. Jud. c. 7. hogy 
Krisztusban az összes nemzetek hisznek (és itt felsorol vagy huszon
kettőt) : figyelemreméltó Seneca nyilatkozata is (August, civ. Dei I, 
6, c. 11): usque eo consuetudo convaluit sceleratissimae gentis
[christianaae], ut per omnes iam terras recepta sit: victi victoribus 
leges dederunt. Tehát szó sem lehet holmi törpe minoritásról. Hogy 
pedig a kér. írók általában provokáló hangon beszéltek a pogányokról, 
elég Aristidesre1) és Justinusra* 2) hivatkoznom, vagy akár magára 
Tertullianusra, kinek szenvedélyes, türelmetlen, éles hangja egyenesen 
ellentmond Ramundo érvének. De maga Commodianus is így nyilat
kozik Carm. v. 299— 300:

Sub calo non aliud nomen est nisi Christi praelatum,
In cuius nomine crediderunt gentes ubique.

Ezekből is látható, hogy Ramundo érvei nem állják meg 
helyüket. Csak annyit említek még, hogy az az érvelése, mellyel 
Julianusra való vonatkozásokat igyekszik Commodianusban felfedezni, 
szintén ilyen gyenge alapon áll. Felmentve érzem tehát magamat az 
alól, hogy minden egyes érvét részletesen ismertessem, elég, ha ezek 
után annyit jegyzek csak meg, hogy végkövetkeztetését nem fogad
hatom el.

Itt kell röviden ismertetnem «De vita et operibus Commodiani 
Gazaei» czímen (Temesvárim, typis Henrici Uhrmann) 1902-ben meg
jelent értekezésemet. A 74 lapos latin nyelven megírt munkában 
Ebert nézeteit vallom Commodianus koráról. Az Instructiones kelet
kezési évét 238-ra, Commodianus születési idejét pedig Commodus 
császár uralkodásának utolsó éveire (188— 192) teszem. Megjegyzem

*) Geffcken: Aus der Werdezeit des Christenthums. Leipzig, Teub- 
ner, 1904; 67. s k. 1.

2) U. o. 80. 1.
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még, hogy a munka első fele magyar fordításban is megjelent 
(Szabadka, 1906).1)

Végül Commodianus legújabb életírójának: Heinrich Brewer - 
nek munkájáról kell szólnom, mely érthető feltűnést keltett a Com- 
modianus-kutatók soraiban. A hatalmas (IX és 370 lapos) munka 
Ferdinand Sohöninghnél, Paderbornban, 1906-ban jelent meg és czíme 
a következő: Kommodian von Gaza. Ein Arelatensischer Laiendichter 
aus der Mitte des fünften Jahrhunderts. Már a czím is elárulja a 
szerző következtetéseit: szerinte Commodianus Arles-ban élt, világi 
ember volt s az Instructionest 458-ban, a Carment 466-ban adta ki. 
Természetes, hogy a könyv élénk visszhangot keltett és számos kritikát 
vont maga után. A kritikusok véleménye megoszlott; Draeseke1 2 3 *) és 
Turners) elfogadták a szerző következtetéseit, Morin1) tartózkodó 
álláspontra helyezkedett, Lejay5) és e sorok írója6) határozottan 
megczáfolják és elvetik Brewer eredményeit.

Breiver a Zeitschrift für kath. Theologie 1899. évi (ΧΧΧΙΠ, 
759—763. lk.) folyamában Die Abfassungszeit der Dichtungen des 
Commodianus von Gaza ez. czikkében ígéretet tett, hogy legközelebb 
tüzetesen is be fogja bizonyítani, hogy Commodianus az V. században, 
déli Galliában élt. Ennek az ígéretnek beváltása a szóban forgó könyv. 
Ki kell emelnem, hogy a munka apparátusa bámulatosan gazdag; a 
szerző olvasottsága, tájékozottsága a kér. irodalomban dicséretet érde
mel ; stílusa eleven gyakorlott tolira vall. A hol gyengébbek érvei, 
ott is bátran, határozottan, bizonyos erős meggyőződéstől vezetve 
bizonyít; ebbeli inventiója valósággal kifogyhatatlan. Ép ez vezeti őt 
gyökeres tévedésekre is.

Bizonyításában a Carmen 805—822. verseiből indul ki s azt 
igyekszik bebizonyítani, hogy e sorok a 401-ben történt Alarich-féle 
betörésre vonatkoznak, melyről Commodianusnak tudomással kellett 
bírnia, mert leírásának részletei megegyeznek e támadásnak egyéb 
leírásaival (Orosius, Augustinus); a gótok alatt pedig szerinte a hunokat 
kell érteni. Paul Lejay említett bírálatában részletesen megczáfolja 
Brewer eme nézetét, munkám folyamán magam is utaltam már e

1) A latin nyelvűt ismertette Hegedűs István (EPÜK. 1903 [XXVII] 
247—249. 1.), mindkettőt pedig Katona Lajos (EPliK. 1907 [XXXI] 
792—793. 1.).

*) Theol. Literaturztg 1907 (febr. 2) col. 80.
3) Journal of Theological Studies VIII (1906), 111. 1.
*) Bevue bénédictine. Maredsous, XXIV (1907), 270. 1.
δ) Bevue critique 1907 (37. sz.), 199·—209. 1.
«) EPhK. XXXII (1908), 138— 141. 1.

4*
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részlet sibyllai eredetére s ezzel kapcsolatban arra, hogy nem volt 
szüksége a költőnek e leírásban semmiféle tényleg megtörtént dolgot 
szeme előtt tartania; de sajátságos is a bizonyításnak ez a módja! 
A költő előtt Alarichnek egy régebbi támadása (Róma elfoglalása 410) 
lebeg, a gótok alatt tulajdonképen hunokat kell érteni! Miért ez a 
fordulat? Azért, mert Brewer jól tudja, hogy a 817. versben említett 
«gentiles» nem vonatkozhatik a gotokra, hisz ezek már a IV. sz. vége 
felé keresztények (arianusok) voltak; ezért volt hát szükséges a gotokat 
a hunokkal helyettesíteni! Csakhogy ez a helyettesítés indokolatlan. 
Ha a szöveg a «Gothis» szót adja, akkor világos, hogy a költőnek 
esze ágában sem volt, hogy a hunokra gondoljon. Ez Brewer bizonyí
tásának Achilles-sarka, fundamentuma. Minthogy ez megdöntöttnek 
tekinthető, elesnek összes erre épített következtetései is. Egyébiránt, 
nem is említve újból e részlet sibyllai vonatkozásait, utalok Heer1) 
nézetére, ki ennek a helynek apokalyptikus eredetét vitatja (Apoc. 
IX, 10). Tényleg értéktelennek tűnik fel Brewer érve, ha jól szemügyre 
vesszük az idézett hely 822. sorát:

Mensibus in quinque trucidantur isto sub hoste;

ezt az öthónapi ellenséges uralmat (mialatt a városban interregnum 
van) Brewer 465 (aug. Libius Severus császár halála) és 467 (ápr. 
Anthemius trónralépte) között találja fe l; de hisz ez húsz hónapnyi 
időköz! Helyesen jegyzi meg erre vonatkozólag Lejay : la durée de 
cinq mois ne concorde pas avec cet interrégne, . . . eile est purement 
apoccdyptique.

Az Instr. II, 19 (De infantibus) alapján Brewer egy I. Leo pápa 
által 458-ban elintézett ügyre következtet s a költeményben említett 
háborús betöréseket a vandalok rablóhadjárataira vonatkoztatja. A Leo 
által felsorolt esetek közül csak egyet lehet összehasonlítani az idézett 
költeménynyel: Leo szerint, ha a megkeresztelt résztvesz pogány 
kultuszban, «nisi per pamitentiam publicam non oportet admitti». 
De itt is épp a két fődolog: az idololatria és a paenitentia — nem 
találhatók fel az idézett Instr. H, 10-ben; itt csak ennyi van: v. 6— 7 :

adultos hortor in aula recurrant
Nascanturque quasi denuo suae matri de ventre;

ez vonatkozhatik psenitentiára is, újra való keresztelésre is. Ebből 
tehát nem lehet érvet kovácsolni. Ugyanitt Brewer a vandalokat is 
szerepelteti. A vandalok azonban arianusok voltak, tehát rájuk nem 
vonatkozhatnak az ilyen kitételek v. 8—9:

1) Römische Quartalschrift 1905, 71. 1.
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Terribilem gentem fugiant semperque cruentam,
Impiam, indocilem, ferina vita viventem.

Keresztény író keresztényekről nem ír így.

Az Instr. II, 27 (Ministris) Brewer szerint Y. sz.-beli galliai 
állapotokat fest. Ellenkezőleg: a ccelibatus említése (v. 1 : caste) inkább 
Rómára utalna, de a caste szóban csak általában a szent életre való 
utalás foglaltatik; a 3. vers pedig:

Nolite fugere personam iudicis sequi

csupán a törvényes hatóság tiszteletére szólít fel, de éppen semmi 
sincs benne a püspökök bíráskodásáról, a mit Brewer belemagyaráz; 
végül a 8. vers:

Inclinate caput vestrum pastoribus ipsi

Brewer szerint az angeisi zsinat (453) II. canonjával egyezik: Ut 
diaconi presbyteris noverint omni humilitate deferendum; azonban 
helyesen mutatja ki Lejay, hogy Commodianus általában csak a hierar
chia tiszteletére int e helyen, mert pastor nemcsak presbyteri, hanem 
episcopust is gyakran jelent Commodianusnál.

Az Instr. Π, 25-ből Brewer a galliai püspökök versengését 
olvassa ki, melyet azok az elsőbbségért (primatus) folytattak; ez az 
a költemény, melyben eddig legtöbben Novatianusm vonatkozó czélzást 
láttak.1) Lejay szerint a v. 3-ban olvasható «schisma» szó kevesebb 
fáradsággal érthető a donatisták schismájára, a 7. vers pedig:

Subdola pax vobis venit: persecutio flagrat

inkább vonatkozik egy olyan bizonytalan helyzetre, aminőben 305— 313 
között volt az egyház, mint az V. sz. közepére. Megjegyzem, hogy itt 
Brewer idézi a turini zsinat I. canonját, ez az idézet azonban helytelen, 
mint Lejay megjegyzi: fantasztikus, — ennélfogva a vele való össze
hasonlításból levont következtetés hamis.

Az Instr. Π, 28 Breicer szerint Hilarus pápára' vonatkozik 
(461—464). Miért? Meri 8. sorában előfordul ez a szó: Exhilaratur. 
Ha szabad így következtetni, akkor azt is lehetne mondani, hogy az 
Instr. II, 2, 8-ban lévő: Lactanti szó Lactantiusra vonatkozik. De 
ennyire talán mégsem lett volna szabad Brewernek mennie. Meg aztán, 
ha Hilarusrs, vonatkozik, m iért: Pastoribus Dei a czíme ? Túlságosan 
hangsúlyozza Brewer, hogy mennyire egyezik Hilarus nyilatkozata

11 Magam idézett müvemben 21. 1. Hippolytos ellenpápára való czél
zást olvastam ki belőle (230—235); v. ö. Schanz: Köm. Lit. gesch. 218.1.
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(Ep. X I ) : Praevia medendi semper austeritatis est lenitas, nec omnis 
ferro statim culpa compescitur — és Commodianus idézett költeményé
nek 4. sora:

Terreat in primis et postea melle perungat,

holott ez a két nyilatkozat egyenes ellentmondásban áll egymással!
Brewer szerint az Instr. I, 32 (Sibi placentibus) Arvandus galliai 

praefectus praatorio-ra vonatkozik (körülb. 460— 464). Ellentmond 
ennek már maga a többesszámú czírn is, mely a költemény tárgyát 
mintegy általánosítja, de meg további bizonyítása sem meggyőző, 
melynek folyamán minden áron Arvandust igyekszik belemagyarázni 
a költeménybe.

A püspökök intercessio jogát az Instr. Π, 29-ből próbálja ki
olvasni Brewer, holott ez a költemény, mint a 16. s k. versekből ki
tűnik, azokra a confessorokra vonatkozik, kik az elbukottaknak (lapsi) 
pénzért, lakomákért árulják a bűnbocsánatot (ab igne qui refugit, agit 
in voragine vestra etc.). (Lejay).

A Catecuminis ez. instructióban (Π, 5) a neocsesareai zsinat 
(314—325) egyik (Y.) canonjára való vonatkozást fedez fel Brewer. 
Ez a zsinat ugyanis azokat a kateehumeneket, kik bűnbe esnek, a 
paenitentes közé utasítja s szerinte erre a büntetésre utal Commodianus 
is a 9. versben:

Nam si quis peccans catecuminus, poena notatur.

Ellenben a fejtegetéseihez fűzött apró jegyzetben maga semmivé 
teszi bizonyítékait, mikor így í r : 1) Die Frage der Verwendbarkeit 
dieses orientalischen Busskanons im Abendland., bezw. in der lateini
schen Kirche, «welche die Klasseneintheilung nicht kannten (Funk; 
Kirchengesch.4 S. 60), lassen wir hier unberührt.

Nem győz meg Brewer érvelése ott sem, a hol Commodianus 
theologiájából igyekszik érveket kovácsolni az Y. sz. mellett. A mon- 
archianismus (patripassianismus) tanát, melytől Commodianus művei 
csak úgy hemzsegnek, egyszerűen a sabellianismus új alakjával he
lyettesíti ; u. i. a patripassianismus a III. századon túl nem igen 
mutatható k i ; maga Harnack* 2 3) is jelzi, hogy itt legfeljebb a IV. sz. 
elejéig lehet menni. Brewer8) is bevallja, hogy a patripassianismusnak 
egy hívével találkozni az V.-sz.-ban, s még hozzá Galliában «mag so 
ungewöhnlich scheinen etc.,» mégis megpróbálja e tant az V. sz.-ban

0 I. m. 123. 1. jegyz.
ä) Lehrb. d. Dogmengesch. I, 717. 1.
3) I. m. 214. 1.
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igazolni s ebhez szüksége van a Gennadiusnak tulajdonított hitvallás 
valódiságának bebizonyítására. Casparival1) szemben el is végzi ezt a 
bizonyítást, mondhatom, sikertelenül. — A doceta-tanról mélyen hallgat, 
mely pedig Commodianusnál sűrűn kimutatható (Carm. 279— 281; 284; 
341— 342; 519—520 stb.), de persze sehogysem illik bele az Y. sz.-ba. 
— Commodianusnak az angyalokról és démonokról szóló nézeteit is 
valósággal erőszakosan igyekszik Lactantiusban felfedezni, szintúgy az 
Antikrisztusról és a világ végéről való felfogásának eredetije gyanánt 
is Lactantiust állítja oda. Én mindkettőre nézve utalok 1. arra, hogy 
az angyalokról szóló tan kimutatható már a sibyllákban,* 2) az Anti
krisztusról szóló tan ugyanott, még pedig egészen a legapróbb rész
letekig,3) úgy, hogy bátran feltehetjük, hogy Commodianus és Lactan
tius közös forrásból dolgoztak; de 2. ha ezt nem is fogadnók el, e 
tanok annyira a néphitben gyökereztek, hogy ez lehetett Commodianus 
forrása. Egyébként megjegyzem, hogy a Carmen és az Instructiones 
eschatologiküs részletei — nézetem szerint — egyenesen kizárják az 
V. század felvételét, mely e vallásos ideáktól és rajongó képzelődésektől 
annyira távol áll.4)

Meg kell állapítanom, hogy Brewer következtetései az egész 
vonalon nem egyebek, mint egy előre megállapított tétel igazolására 
(bizony gyakran hajuknál fogva) előrángatott bizonyítékok s ugyanitt 
kell leszegeznem azt a másik tényt is, hogy ő nem látta meg, nem 
érezte meg e költemények szellemét, lelkét, hanem bámulatos philolo- 
giai leleményességét teljesen a külső hasonlóságok és egyezések lázas 
kutatásában merítette ki. A legcsekélyebb szószerinti vagy értelem
szerinti egyezés elegendő neki az irodalmi függés vagy valamely idő
pont megállapítására.

Ezek alapján eredményeit nem fogadom el.

*) Kirchenhist. Anekdota I, 301—304.
*) Instr. I, 3, 1— 15 =  Sib. I, 87— 103 (ed. Geffcken p. 10).
3) Ed. Geffcken: Sachregister s. v. Eschatologie.
4) Commodianus nyelvéből vont következtetéseiről a Comm. nyelvé

ről és verseléséről szóló fejezetben lesz szó.
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Euhemerismus Commodianusnál.

Commodianus korának meghatározásánál, az eddigi kutatóktól 
eltérőleg én a költemények szellemére, hangulatára helyezem a fősúlyt 
és ebből indulok ki. A kérdés tehát az, hogy melyik korba illeszthetők 
bele legbiztosabban ezek a költemények, melyek oly nagy gyűlölettel 
és elkeseredéssel fordulnak a pogányok és kultuszaik ellen, melyeknek 
szerzője a mellett, hogy apologéta, egyszersmind mysticus és eschato- 
logus is ? Mikor foglalkoztatták ezek a kérdések ily élénken a keresz
tényeket? Melyik az a lázas, türelmetlen, önmagával vívódó, fantasz
tikus eszmékkel telt kor, mely egy költőileg kiszínezett boldog jöven
dővel kecsegtette magát a jelen megalázásaiért és nyomorúságaiért, —- 
melyben ilyen hangulatú versek keletkeztek és olvasóközönségre találtak ?

A következőkben ezekre a kérdésekre adom meg a feleletet.
Vizsgálódásom első pontjában arra a kérdésre keresem a feleletet, 

milyennek rajzolják Commodianus költeményei a pogányságot, másod
sorban pedig a pogány istenekről való felfogásának forrásait kutatom.

Fentebb szóltam arról, hogy Commodianus költeményeiben a 
kereszténység már mint számottevő tényező szerepel. Azonban költe
ményei a pogányságot is hatalmasnak mutatják. Már maga az a körül
mény, hogy húsz instructiót intéz a pogány istenek és papjaik ellen, 
név szerint megnevezi őket, — mutatja, hogy ezek a kultuszok még 
virágoztak; a mythologiai adatok pontos és részletes ismerete pedig, 
melyet Commodianus az ő költeményeiben elárul, egyenesen arra vall, 
hogy ezek a mythosok még javában éltek, közkeletűek voltak. De meg 
ha nem lett volna hatalom a pogányság, nem lett volna szükség arra, 
hogy ilyen erővel, ilyen apparátussal küzdjön egy apologéta ellene. 
Ezen a húsz költeményen kívül még tizenöt van, melyek a pogányok 
ellen szólnak s így az Instructionesnek majdnem egész első könyve 
velük foglalkozik, a mi mindenesetre igen figyelemreméltó.

A régi római államvallás főistenein kívül megemlíti költőnk
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Mithrast is, valamint Silvanus, Hercules, Nemesis kultuszát; ezek mór 
a császárkor azon idejére vonatkoznak, mikor az idegen kultuszok 
ellenállhatatlan erővel nyomultak be a római vallásba. Sőt az Instr. 
I, 22, 2 -4 -ben  véres jóslatokról is beszél:

Excurrit alius ad sortes, aves aspicit alter,
Belantum cruore fuso malus inspicit alter 
Et cupit audire responsa bona crudelis,

a mi pl. az Y. századra sehogysem érthető.1) De Commodianusnak 
más nyilatkozatai is tanúskodnak a mellett, hogy a pogányok még 
erősen érezték hatalmukat. így Carm. 612:

qui Deum sequitur, copria indicatur ab ipsis 

és Carm. 615—616:
Deo credere, qui ligno pependit 

Foeda licet res est. . . .

Ilyen nyilatkozatok csak akkor érthetők, ha a pogányság tényleg 
még olyan hatalom volt a költő idejében, melylyel számolni kellett. 
Ámde a keresztényeknek azt az alárendelt helyzetét, melyet az utóbb 
idézett két sor jelez, megszüntette Constantinus· A milánói edictum 
(313), de méginkább a nicaeai zsinat után (325) keresztény író így 
nem írhatott. Terminus ante quem gyanánt ezek szerint bátran fel
vehetjük a 325. évet.

Az a hang, melyen Commodianus a pogány istenekről beszél, 
az a mód, melylyel őket gúnyolja és nevetségessé iparkodik tenni —- 
a kér. apologéták és polemikusok fegyvertárából való. Ezt a tónust 
azonban ők maguk is örökölték. Ugyanis a görög philosophia, mióta 
Nagy Sándor isteni tiszteletet vindicált a maga részére, arra a ratio- 
nalista gondolatra jött, hogy íme, ha az emberek így a szemeink előtt 
lesznek istenekké, nem valószínü-e, hogy az istenekben is csak embe
reket kell látnunk? Euhemeros volt az, ki (340 és 260 közt Kr. e.) 
rendszerbe foglalta ezeket az eddig rendszertelenül szállingózó gondo
latokat 8 bár az ő cΙερά αναγραφή'1') (Historia sacra)8) ez. művét még 
nem mondhatjuk mélyen átgondolt, tervszerű támadásnak a néphit * * 3 *

') V. ö. Harnack: Chronol. II, 442: Soll um jene Zeit das Heiden
tum noch eine solche Macht gewesen sein, wie 0. es schildert ?

*) Euseb. Prcep. Evang. II, 2, 3 (ed. Dind. p. 59); Diód. Sicul. V, 
c. 41, 3 (Dind.),

3) Lact. div. inst. I, 13 és I, 22; August. Epist. 44 (Migne Patr. lat.
torn. 33, p. 83); v. ö. Lact. div. inst. I, 14; I, 11.
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istenei ellen, műve mégis óriási népszerűségre tett szert és igen jó 
szolgálatokat tett különösen a kér. apologétáknak és polemikusoknak, 
a pogány istenek ellen vívott küzdelmeikben. Igen sok kér. író idézi 
is Euhemerost, mint azt Némethy is jelzi róla szóló kitűnő munkájá
ban :*) alii . . . scriptores ecclesiastici, qui, ut Clemens, Arnobius, 
Lactantius et Augustinus, Historiae Sueras argumentum accuratius 
cognoscentes, quantum id ad refutandos gentilium errores valeret, 
intellexerunt, satis honorifice Messenium nostrum nominant. — Com
modianus nem nevezi meg Euhemerost, talán azért, mert ő a nép 
költője volt s a népnek szánt munkákban feleslegesnek tartotta a 
forrásra való hivatkozást. Egyébiránt pedig megjegyezhetem, hogy 
Euhemeros tanítása a rómaiaknál is nagy tért hódított, mint azt már 
Minucius Felix és Arnobius műveiből is észrevehetjük. Erre nézve 
így ír Némethy:2) Euhemeri doctrina adeo accepta erat Eomanis 
praesertim inde ab Augusti temporibus . . . etc.

Hogy ezt az euhemerismusnsk nevezett rendszert Commodianus 
is jól ismerte és hogy a pogány istenek ellen való polémiában bőven 
felhasználta, éppen e nemű költeményeivel bizonyítom.

Commodianus főczélja ugyanaz, mint Euhemerosé: bebizonyítani 
azt, hogy az istenek tulajdonképen emberek voltak — s így meg
ingatni a bennük való hitet. Ennek az euhemerismusnak nyomait 
látom én Commodianus következő nyilatkozataiban:

Instr. I, 2, 6—7 : defunctos reges orabant, melylyel szépen össze
vág Euhemerosnak Sextus Empiricus-nál3) fenmaradt következő töre
déke : Εύήμερος δε ό έπιχληθείς άθεος φησιν4 ”0 τ ’ ψ  άταχτος ανθρώ
πων βίος, οί περιγενόμενοι των άλλων ϊσγάι τε χαί συνέσει, ώστε 
προς τα ΰπ αυτών χελευόμενα πάντας βιούν, σπουδάζοντες αείζονος 
θαυμασμού χαι σεμνότατος τοχειν, άνέπλασαν περί αυτούς ύπερβάλ- 
λοοσάν τινα χαί θείαν δυναμιν, ένθεν χαί τούς πολλούς ένομίσθησαν 
θεοί. Idevág még Lactantiusnál közölt következő véleménye de ira 
dei c. 11 : ii omnes, qui coluntur ut dii, homines fuerunt, et iidem 
primi ac maximi reges: sed eos . . .  ob virtutem . . . divinis honoribus 
affectos esse post mortem . . . quis ignorat ? Instr. I, 3, 11: Mortales 
et illi mortuos simulacro ponebant. Instr. I, 4, 2 : Aut si deus erat, 
cur natos ille vorabat, melyhez teljesen illik Lact. div. inst. I, 13 :

t) Euhemeri reliqui». Collegit, prolegomenis et adnotationibus in
struxit Geyza Némethy, phil. dr. Budapest 1889. (Akad. ért. XIV. köt. 
11. sz.); 18. 1.

s) I. m. 24. 1. V. ö. Boissier: La religion romaine d’Auguste aux 
Antonins II, 139. s k.

3) Sext. Empir. IX, 17 (p. 552 ed. Bekker); v. ö. Némethy i. m. 45.1.
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Natos sibi filios non. utique devorabat [Saturnus], ut ferunt fabulae, 
quamquam scriptum sit in historia sacra.

Instr. I, 4, 5 :

Bex fuit in terris, in monte natus Olympo,

V. ö. Euh. fragm. X. (ed Nem. p. 54): Kai βασίλευα a; de αυτόν ή
Ιστορία παραδίοωσιν [ ......... χατα τον Ευήμερον]. V. ö. fragm. IX.

Instr. I, 5. 1:

Juppiter hic natus in insula Creta Saturno,

V. Ö. Euh. fragm. XI (ed. Némethy p. 54.): nati sunt gemini, Jup
piter atque Juno.

Instr. I, 5, 2 :
patrem de regno privavit,

V. Ö. Euh. fragm. XVIII fed. Nem. p. 57): Jovem . . regnum sibi 
denuo vindicasse ac fugasse Saturnum.

Instr. I, 5, 7:

Ex antro processit iuvenis furtimque nutritus,

V. o. Euh. fragm. XII (ed. Ném. p. 55): mox Dictaeo specu Iovis ex
stitisse nutrices (sc. apes).

Instr. I, 6, 16 :

Ille autem Cretae regnavit et ibi defecit,

V. Ö. Euh. fragm. XXIX (ed. Ném. p. 61): Deinde Juppiter . . . aetate 
pessum acta, in Creta vitam commutavit et ad deos abiit . . . .  et 
sepulcrum eius est in Creta.

Instr. I, 16, 8 és 10:

Aut feminas quoque nescio quas deas oratis,
...Venerem, cui coniuges vestrae delumbant,

V. Ö. Euh. fragm. XXXII (ed. Ném. p. 61— 62): Quae (sc. Venus) 
prima, ut in historia sacra continetur, artem meretriciam instituit 
auctorque mulieribus in Cypro fuit, uti vulgato corpore quaestum 
facerent.

Instr. I. 12, 6:

Percipit hunc semel iterum Jovis altera moecha,

V. ö. Euh. fragm. XLVIII (ed. Ném. p. 68): Hic cum fuisset adultera 
matre progenitus.

Commodianusnak egyéb versei, melyekhez a párhuzamos euhe-
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merosi helyet a töredékek csekély száma miatt nem állíthatom, de me 
lyek nyilván az euhemeriemus bélyegét viselik magukon, a következők 

Instr. I, 4, 1:

Saturnusque senex si deus, deus quando senescit ?

Instr. I, 4, 3—4 :

quia deus non erat ille 
Viscera natorum rabie monstruosa sumebat

Instr. I, 6, 7—8 :

Jovem tonitruare tu credis?
Natus hic in terris et lacte caprino nutritus!

Instr. I, 6, 11 :

Praesertim mortali patre deus nasci credatur?

Instr. I, 6, 12 :
Saturnus in terris senuit et defecit in ipsis.

Instr. I, 6, 19—20:

dicitis esse caelestes 
Semine mortali natos

Instr. I, 6, 21 :

Auditis et legitis natum in terra fuisse 

Instr. I, 7, 3—4 :

Saturnus................ effugit
Expulsus a Jove.

Instr. I, 7, 13:

Et filios totidem mortales illi fecere.

Instr. I, 10, 8 :

[Neptunus] . . . fuit iam mortuus olim.

Instr. I, 11, 2:

[Apollo] de moechia natus in insula Delo 

Instr. I, 12, 1 :

Liberum patrem certe bis genitum dicitis ipsi
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Instr. I, 12, 3—4 :
profuso cruore

Exspiravit . .  . sicut ex mortalibus unus.

Instr. I, 12, 15— 17:

homines. . .  vino permutati. . .  honorem illi dedere.

Instr. I, 15, 5— 9 :

Voverunt hostias inepto ut deo orando, (sc. Herculi)
Laetandas aras in memoriam sibi fecerunt.
Ex eo perrexit, de vetusto more colatur.
Sed deus hic non est, licet fuit fortis in armis

Instr. I, 16, 1:

Dicitis esse deos, qui sunt manifeste cruenti

Instr. I, 20, 4 :

Adoratis enim stulti malo leto defunctos.

Az euhemerismus ezen szembetűnő nyomai mutatják, hogy 
Commodianus is a kér. polemikusok széliében használt fegyverével 
küzdött a pogányok kultusza ellen. Azok a latin kér. apologéták és 
polemikusok, kiknél Euhemeros hatása, vagy felhasználása kimutat
ható : Minucius Felix, Arnobius és Lactantius, a későbbi írók közül 
Augustinus. Lac tan ti usj és Augustinus 325 után írnak, tehát Commo
dianus korának meghatározásánál, melyre nézve terminus ante quem 
gyanánt a 325. évet jelöltem meg, számba nem jöhetnek. A másik 
kettő közül időrendben valószínűleg első Minucius Felix. Arnobius 
304— 310 közt írt,1) míg Minuciusra vonatkozólag idézem Harnack 
véleményét: 2) Er kann schon unter Alexander Severus den Dialog 
verfasst haben, aber wahrscheinlicher ist es, dass er zwischen Maximinus 
Thrax und Decius das Werk schrieb. Maximinus Thrax pedig 235— 
238-ig uralkodott; terminus post quem gyanánt tehát a 235. évet 
állapítom meg.

Hogy Commodianus a III. században ólt, valószínűvé teszi az 
a tény is, hogy ismerte és használta a samosatai Lukianosnak, ennek 
az új Euhemerosnak műveit, ki mesterét annyiban szárnyalta túl, 
hogy az istenekről való rationalista felfogását még maró gúnynyal és 
éles szatírával is tetézte. Dukianos a H. sz. közepe táján született s

*) Harnack, Chron. II, 415. 
a) Chronol. II, 330.
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így valószínű, hogy munkáit a II. sz. vége felé írta. Hogy munkáit 
a kér. írók használták, az több, mint valószínű, bár végleges eredmé
nyeket e téren a tudósok eddig nem mutattak fe l; Adolf Planck ide
vágó kísérlete1) nem teljes. Mindazonáltal a kér. írókra gyakorolt 
hatása kétségtelen, felfogása, szelleme sok apologétánál első olvasásra 
felismerhető. Kari Meiser m ondja:* 2) Lukian war es ja, der den 
christlichen Apologeten die Waffen lieferte, mit denen sie dann die 
griechische Philosophie und Religion erfolgreich bekämpften. Er war 
es, der eine reinere Gottesauffassung vorbereitet und wie kein anderer 
dem Christenthume die Bahn geebnet hat.

Commodianusnál, ki tudott görögül,3) a pogány istenek ellen 
való polémiában lépten-nyomon észrevehető, hogy olvasta Lukianost 
s hogy annak szelleme termékenyítőleg hatott rá. Lukianos egyformán 
éles gúnynyal támadta a pogány isteneket és a kereszténységet. 
Lactantius mondja róla div. inst. I, 9 : Lucianus, qui diis et homi
nibus non pepercit. — Ennek a kegyetlen, maró, valósággal mond
hatni lukianosi gúnynak számos példájára találunk Commodianusnál.

Instr. I, 6, 9— 10 :

Ergo si illum devorasset Saturnus,
In istis temporibus quis pluebat illo defuncto ?

Instr. I, 6, 17 :

Omnipotens vobis factus Ganymedis amator4)

Instr. I, 6, 24— 25 :

Dicitis et fulmen Oyclopas illi fecisse,
Inmortalis enim habuit a mortalibus arma

Instr. I, 7, 6:

Troianis qui bellum fecit, avem mortalem amavit

Instr. I, 7, 7—8 :

Mars . . . cum ipsa deprensus
Zelo maritali5)

') Lukian und das Christenthum. Theologische Studien und Kriti
ken. Hamburg 1851.

ä) Studien zu Lukian (Sitzungsber. d. bayer. Akad. phil.-hist. Kl. 
1906, Heft 2, München), p. 310.

3) Ez kitűnik az Instr. I, 14, 8-ban olvasható biothanati szóból is.
‘ ) V. ö. Deor. dial. IV.
5) V. ö. Deor. dial. XVII.
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Instr. I, 9, 1— 7 :

Mercurius vester fiat cum saraballo depictus 
Et galea et planta pinnatus et cetera nudus.
Rem video miram, deum (cu m ) saccello volare:
Currite pauperculi cum gremio quo volat ille, 
üt sacculum effundat, vos extunc estote parati.
Respicite pictum, quoniam vobis hic ab alto 
Jactabit nummos; vos tunc saltate securi.

Instr. I, 10, 2—7 :

Et tridentem regit, ut pisces suffigere possit.
Patet esse deum: humerale illi parate!
Troianis non ipse cum Apolline muros eduxit ?
Unde deus factus inops caementarius ille ?
Non Cyclopem genuit monstrum ? non moechus et ipse ? 
Vivere non poterat de suo, quod structuram gerebat.

Instr. I, 11, inscr.
sortilegus falsus1)

Instr. I, 11, 3— 7:
Oblata mercede postmodum structuram secutus 
Laomedonti regi Troianorum muros eduxit 
Locavitque sese, quem deum seducti putatis;
Ossibus cuius amor Cassandra flagravit,
Subdole quem lusit virgo, falliturque divinus.

Instr. I, 11, 9 :
Repudiatus enim discessit inde divinus

Instr. I, 11, 12— 16:

Lasciventemque Dafinem* 2) sic coepit amare.
Et tamen insequitur, dum vult violare puellam:
Gratis amat stultus, nec potuit consequi cursu.
Vel si deus erat, occurreret illi per auras.
Sub tectis illa prior venit, remansitque divinus.

Instr. I, 11, 19—20, 22:

Lusibus in positis dum mitteret discum in altum,3)

*) Deor. dial. XVI, 2 : a ψευδόρ-αντις.
s) Deor. dial. XVI, 1 i φειίςεται αΰτ'ον ή Λάφνη.
3) Deor. dial. XIV, 2: εγώ u':v άνίρριψα. . .  τον δίσκον Ις τδ δν<υ.
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Sublapsum non potuit retinere, prostravit amicum 
Si divinus erat, mortem praecessisset amici1)

Instr. I, 12, 5 :
Kursus flato suo redditus in altero ventre

Instr. I, 12, 7:
Absciso cuius utero prope partu defunctae 
Tollitur . . :-)

Instr. I, 13, 4·—5 :

Insuper et furem adhuc depingitis esse,
Cum, si deus esset, utique non furto vivebat.

Instr. I, 13, 7 :

Yertebatque boves alienos semper in antris

Instr. I, 14, 2 :

Inde forte placet, eo quod bene fistula cantat ?

Instr. I, 15, 2 :

Evandri qui solitus erat armenta furare

Instr. I, 20, 6—7 :

Et deos audetis eramine dicere fusos ?
Solveretis eos magis in vascula vobis.

Instr. I, 5, 3—4:

Proinde nobilium uxores sororesque delusit.'1)
Praeterea sceptra fecerat faber illi Pyracmon.

Instr. I, 6, 16:
Ille autem Cretae regnavit et ibi defecit.* * 3 4)

De abban is megegyezik költőnk Lukianos-szál, hogy mind
ketten ostorozzák az isteneknek képekben, szobrokban való ábrázolását, 
a mi ellenkezik a magasabb, tisztultabb istenfogalommal; 5) mindketten

M Deor. dial. XVI, 1: αΰτδς γοϋν δ jrávrts ήγνdei, ott ooveúost ulv τον 
Ιρώμενον τω δίσκω.

*) Deor. dial. IX.
3) Deor. dial. VI, 4.
*) Timon e. 6. Jupp. trag. 45; deor. concil. 6.
6) Deor. concil. c. 23. (Instr. I, 17).
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üldözik az incantatiokat,') ostorozzák a gazdagságot, buzdítanak a 
szegénység szeretetére,2) feleslegesnek tartják az elhaltak gyászolását,3 *) 
sőt mindketten kijelentik, hogy nem tartanak igényt arra, hogy böl
cseknek tartsák őket/) hanem önzetlenül, mások érdekében, mások 
javára emelik fel szavukat.

Commodianus és Lukianos részletes összehasonlítása természe
tesen még feldolgozásra vár; de az itt felhozott és csak nagyjában 
kijegyzett egyezések is a mellett bizonyítanak, hogy Commodianus 
ismerte és felhasználta Lukianos iratait. Nem fontos itt az, hogy 
találunk-e szószerinti egyezéseket, átvételeket; a szellem, a hangulat, 
mely Commodianus polemikus költeményeiből kiárad — a Lukianosé. 
Helyes érzékkel választotta meg költőnk a fegyvert; olyan műben, 
mint az övé, a népnek szánt műben, nem tudós érvekre és philosophiai 
fejtegetésekre volt szükség, hanem erre az erős satirikus hangra 
Az a közönség, mely Commodianus műveit olvasta, még jól ismerte 
Lukianos írásait s bizonyára hatásos fogás volt a kér. polemikustól 
a pogány író érveit, jobban mondva eszközeit használni.5)

*) Philopseudes (Comm. Carm. 8).
s) Somnium (Instr. I, 29; I, 30).
3) De luctu (Instr. II, 32).
*) Ápol. c. 15 (Instr. II, 16; II, 20; II, 22; Carm. 61).
5) Lukianosra vonatkozólag érdemesnek tartok itt két nyilatkozatot 

közölni. Az egyik a Hemsterliuis-Reitz-féle 1789-ből való kilenczkötetes 
«Luciani Samosatensis Opera» 1. kötetéből való. Az előszó XXX—XXXI. 
lapjain Reitz idézi Ferriers-nek ezt a véleményét: Patres Ecclesia', qui 
omnia ridicula falsorum Deorum exposuere, omnino sunt laudandi; id 
enim egere, ut Ethnicis oculos aperirent, fidelesque confirmarent. Non 
ignorabant, se contemtum cultus Ethnici inspirando efficere, ut credentes 
fortius verse fidei adhaererent, simulque bona arma Christianis contra 
persecutionis impetum subministrare. Sed Lucianus, qui adeo subsannavit 
falsos Ethnicorum Deos, omnique iucunditate perfudit descriptionem 
ineptiarum et fraudum, quibus Graecorum religio abundabat, non ideo 
minus detestatione dignus est; quandoquidem id non agens utili consilio, 
nil aliud quaesivit, quam ut ad deridendum nato suo satisfaceret ingenio, 
et ut liberum evagandi campum aperiret Satyrico suo stilo, et quia se 
aeque indifferentem, vel aeque aversum a veritate praebet, quam a men
dacio. A másik Planck idézett munkájában olvasható, hol a Περί της τοϋ 
Περεγρίνου τελεύτη; ez. munkájáról írva, ezt mondja (p. 885 és 881): Lu
kians Urteil über die Christen ist das mildeste unter allen, die wir von 
heidnischen Schriftstellern seiner Zeit noch haben — és: Es macht dem 
Lukian alle Ehre, dass er die damals so weit verbreiteten argen Gerüchte 
über die epulae Thyeste® und concubitus Oedipodei, gegen die sich die 
Apologeten nicht genug wehren können, nicht einmal mit einem Worte

Révay: Commodianus. 5
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Ezek a fejtegetések is oda utalnak, hogy Commodianusnak a 
ΙΠ. században kellett élnie.

berührt. Da es ihm sonst ein kleines ist, über ihm verhasste Personen 
alles nur mögliche Schändliche, gewiss auch ohne Beweis auszusagen 
(Apophras, Alexander und sonst , so muss man hier nicht nur seine Un
parteilichkeit anerkennen, sondern man darf vielleicht auch annehmen, 
die nach seiner Ansicht so unverdient Verfolgten haben sein Mitleid we
nigstens insoweit erregt, dass er Vorwürfe, deren Wahrheit er nicht er
mittelt hatte, in dieser Schrift ihnen auch nicht machen oder nachsagen 
wollte. — Talán éppen ennek köszönhette azt, hogy a kér. apologéták és 
polemiknsok előtt annyira kedvelt forrásokká lettek művei.
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Commodianus mint mysticus.

A harmadik kér. század, melyben Commodianus élt, egyike a 
legviharosabb időknek a kereszténység életében. A folytonos elnyomatás 
és üldözések, az örökös rettegés és félelem bizonyos állandó izgatott
ságot keltettek a lelkekben, mely lassankint egy mysticus vallásos 
irányzatban nyilvánul. A kor romlottságával és bűneivel szemben a 
keresztények, mint isten választott népe, vallásukban keresnek vigasz
talást, mely a jelen szenvedéseiért a jobb jövő Ígéretével igyekezett 
kárpótolni őket. Rajongó lelkűk éppen a vallás azon elemeit szívta 
fel magába, melyek a túlvilági élettel, a jövendő boldogsággal fog
lalkoztak.

Hogy Commodianus is ennek a rajongó reményekkel és név
telen sejtelmekkel telt kornak gyermeke, azt művei bizonyítják. Talán 
senki sem értette meg jobban korának hangulatát, mint ő ; tényleg, 
az ő mystieismusra hajló lelke megérezte a nép lelki szükségletét s 
igyekezett azt megfelelő táplálókkal kielégíteni. Költeményei annak a 
kornak szólnak, melyben és melyből keletkeztek s bár jellegük fő
képen apologetikus-polemikus, de a hangulat, mely kiárad belőlük, 
rávall az igazi mysticusra és eschatológusra.

A Hl. század mysticus vallásos irányzatának főforrása volt az 
Apocalypsis Joannis, ez a szárnyaló pbantasiával megírt gyönyörű 
költemény, mely jelek és képek alakjában az eschatologiai kérdések 
egész tömegét bevitte az irodalomba. Soha nagyobb kelete nem volt 
ennek a munkának, mint éppen ebben a században, a véres és kegyetlen 
üldözések, az elnyomatás nehéz napjaiban. Ez a nagyszabású mű, mely 
lángoló szavakkal ostorozza a bűnös Babylont (Rómát), mely phantas
ticus kalandok és csapások után végre ezer évig tartó földi uralkodás
hoz és utána végnélküli boldogsághoz juttatja az igazakat, — élénk 
visszhangot keltett a mysticus hajlamú Commodianus lelkében is. 
Költeményének eschatologiai vonatkozású helyein lépten-nyomon hasz-

5 *
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nálja az Apocalypsis gondolatait, sőt gyakran kifejezéseit is átveszi 
(pl. Babylon meretrix: Instr. I, 41, 12); e párhuzamos helyeket pon
tosan összeállította Dombart.1)

De Commodianus nemcsak az irodalmi eschatologiát ismerte, 
hanem jól ismerte és felhasználta annak népmondabeli változatait is. 
Elég itt arra utalnom, hogy nála a két Antikrisztus közül az egyik 
nem más, mint Nero, megfelelően azon népmondának, mely először 
a pogány rómaiak közt terjedt el, hogy t. i. Nero 68-ban nem halt 
meg, hanem a parthusokhoz menekült s onnan még vissza fog térni. 
A keleten is gyorsan elterjedt ez a monda, hol a következő évtizedek
ben egész sereg ál-Nero támadt. Érdekes θ ιτ θ  vonatkozólag Nordmeyer3) 
fejtegetése: Wie weit verbreitet in Asien auch in heidnischen Kreisen 
gegen Ende des ersten Jahrhunderts der Glaube an Neros Fortleben 
war, lehrt eine Äusserung des Rhetors Dio Chrysostomus, der von 
Nero einmal sagt: ον γε xac νυν έ'η πάντες επιδυμοΰσι ζ/)ν, οι δε 
πλεΐστοι xac οϊοντυι (or. 21, 10). Bei Christen und Juden konnte, 
ja wir dürfen wohl sagen, musste der Glaube an Neros Fortleben 
eschatologisch verwandt werden, war doch Nero der grosse Christen
verfolger gewesen. A pogány monda lassan-lassan így megy át a zsidó 
és a keresztény legendákba s így válik az egykori keresztény-üldözőből 
Antikrisztus, ki bujdosásából viszsza fog térni s mégegyszer kegyetlen 
csapást fog mérni a keresztényekre és a zsidókra. Commodianusnál 
tényleg szerepel Nero, mint Antikrisztus, ki nemcsak a keresztényeknek, 
hanem a zsidóknak is ellensége, Rómát, és Jeruzsálemet elpusztítja, 
rémületbe ejti a zsidókat és keresztényeket egyaránt. —  De nemcsak 
keresztény eschatologikus mondákat használ fel Commodianus, hanem 
felhasználja a zsidó mondákat is, melyekből Heliast veszi át, ki 
Néróval egy időben fog eljönni «signare dilectos» (Instr. I, 41, 8). 
Ezeken kívül is számos helyen látszik meg a korabeli népmondák 
hatása, a mi csak azt bizonyítja, hogy az ilyen phantasticus legendák 
iránt költőnk állandó érdeklődéssel viseltetett, azokat felhasználta, így 
hát velük egykorúnak kell lennie.

Utaltam tehát ez alkalommal az Apocalypsis Johannisra és a 
kér. és zsidó mondákra, mint a melyekből Commodianus eschatológiája 
táplálkozott. Munkám folyamán lesz alkalmam többször is kitérni arra, 
hogy mennyit és hogyan vett át Commodianus ezekből a forrásokból. 
Most csak korának meghatározása szempontjából érintettem a kérdést 
és konstatáltam, hogy neki is abban a korban kellett élnie, melynek

*) Ed. p. 192. V. ö. De vita et opp. C. G. p. 42 —46. — Brewer i. 
m. 264—265. 1.

*) Der Tod Neros in der Legende. Mors, 1896; 28. 1.
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lelki világát első sorban ezek a kérdések dominálták ; rámutattam már 
arra is, hogy ez a forrongó, phantasticus vallási nézetekkel és izzó 
képzeló'désekkel telített kor nem lehet más, mint a III. kér. század.

Ugyanerre az eredményre fog vezetni bennünket az is, ha 
költőnk mysticismusának másik oldalát nézzük. Eschatologiáját nevez
hetnék kér. mystieismu3nak; de kimutatható az is, hogy a pogány 
kultuszok közül is éppen azokkal foglalkozik a legnagyobb kedvvel, 
melyek a mysticismus ismertető jeleit mutatják. Ez a tárgya az itt 
következő fejtegetéseknek.

A római birodalom hatalmának emelkedésével együtt járt a 
vallásos érzés hanyatlása. A római vallás első sorban politikai vallás 
volt s arra szolgált, hogy az állam tekintélyét fentartsa, a polgárok 
érzés- és gondolatvilágát irányítsa. Természetes tehát, ha az állam 
vezetőinek mindig különös gondjuk volt a vallás épségben tartására, 
mert tudták, hogy ettől függ az állam élete, jóléte, hatalma is. Meg
nehezedett azonban ebbeli dolguk akkor, mikor a császárság kosmo- 
polita világában mind jobban és jobban kezdett kiveszni a civis 
Romanusból a latin faj ősenergiája, az a veleszületett tudat, hogy a 
vallást minden áron fenn kell tartani. Lassan-lassan helyet enged ez 
az őserő a hellenizmus világhódító szellemének és a polgárnál kezdik 
már többre becsülni az embert, az egyéniséget.1) Az eddig csak ζώον 
ποληιχόν gyanánt, mintegy darabszámra számontartott nép kezdi 
érezni függetlenségét, az új eszmék ifjú erővel kapnak szárnyra, a 
fogékony lelkekben eddig szunnyadó vágyak, titkos óhajok, elfojtott 
törekvések egyszerre lángra gyúlnak. Természetes, hogy az ellen
állhatatlanul előre törő hellenizmus, kosmopolitismus megbuktatja az 
államvallást, megingatja annak hitelét és hatalmát. Ámde a tegnapról 
mára függetlenné lett elmék nem tudtak oly hirtelen meghiggadt 
philosophiai vallást, vagy legalább csak egységes philosophiát állítani 
a megdöntött államvallás helyébe; a mintegy lidércznyomás alul fel
szabadult lelkek tanácstalanul állanak az őket hömpölygő áradatként 
körülvevő ezerféle kultusz csábításaival szemben. Egyptom, Kis-Ázsia, 
Perzsia istenei és kultuszai sorra otthont lelnek a római birodalomban, 
a műveltebbek titkos kultuszok rajongói lesznek, az egyszerű népet a 
babona, a mágusok és asztrológusok csalásai ejtik rabul.

Ezen mysticus kultuszok közül elsősorban is a Mithras-kultusz 
köti le figyelmünket. Ázsia mysticus kultuszai közül a Cybele-kultusz 
már a Kr. e. II. sz. elején bevonul Rómába;2) 183-ban Kr. e. a senatus

*) Constitutio Antoniana de civitate (Caracalla alatt).
*) Donsbach: Die räumliche Verbreitung und zeitliche Begrenzung 

dee Mithrasdienstes im römischen Reiche. Prüm, P. Plaum Nachf., 1897. 
3—4. 1.
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már kénytelen szigorú határozatot hozni e kultusz kicsapongó orgiái 
ellen. E kultusz azonban csak előfutárja volt a később elemi erővel 
beözönlő ázsiai napisten-kultuszoknak, melyek közt az első helyet a 
Sol invictus Mithras kultusza foglalja el. Annyi bizonyos, hogy e 
kultusz a Kr. u. II. sz.-ban lép fel először a római birodalomban s 
nemsokára az egész orbis Bomanuson elterjed.1) Az első biztosan 
meghatározható Mithras-felirat2) Antoninus Hus uralkodásának utolsó 
éveiből, tehát 168— 169 bői származik. Antoninus Pius és M. Aurelius 
Antoninus türelmes uralkodása alatt az idegen kultuszok hatalmas 
lendületet vettek, köztök természetesen a Mithrasé is.8) Commodus 
császár már maga is beavattatja magát Mithras mysteriumaiba és 
csak természetes, hogy ezzel a kultusz terjedésének hatalmas lökést 
ad. M. Aurelius Antoninus Elagabalus (218— 222), ki maga is papja 
volt ennek a kultusznak/) erőteljes propagandát csinált neki, úgy, 
hogy a Mithras-kultusz igazi virágzását az őt követő időkre, tehát a
III. századra tehetjük, melyből tényleg a legtöbb felirat származik. 
Erről a korról mondja Hermann Schiller:5) Der Mithrasdienst mit 
seinen Grottenkapellen insbesondere dringt jetzt immer weiter nach 
Westen vor, und dass es ihm nicht an Anhängern fehlte, beweisen 
die ziemlich häufigen Inschriften, welche in diesem Dienste gebrachte 
Opfer verherrlichen. Selbst Kommunen haben diesen Kult angenom
men und bringen für das Wohl des Kaisers Opfer dem Mithra, dem 
Sol Invictus, wie ihn die Körner noch deutlicher bezeichneten.

A kultusz iránt Commodianus különös érdeklődéssel viseltetik; 
az Instructiones I. könyvének 8, 13, 14·, 15, 17, 18 és 19. költeményei 
vonatkoznak a Mithras-kultuszra; természetes az elmondottak után, 
hogy ily nagy apparátussal fordul költőnk e kultusz ellen; ez csak 
annak nagy elterjedettségében leli magyarázatát, másrészt pedig abban 
a különös hajlamban, mely Commodianust a mysticus thémákhoz 
vonzotta. Egyenesen a Mithras mysteriumaira vonatkozik ez a ki
fejezése Instr. I, 17, 3—5 :

Subornant aliis et se sub mysteria falsum.

J) Donsbach p. 7.
2) Cumont: Textes et monuments figures rélatifs aux mystéres de 

Mithra. Brüssel, 1896. — 64. sz. felirat.
3) Donsbach p. 33.
4) Az Elagabal- és Mithras-kultusz azonosságáról kevéssel alább 

lesz szó.
5) Geschichte der römischen Kaiserzeit. Gotha, Perthes, 1883; I, 

2, p. 897.
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Inde simulantes concussi numime quodam 
Maiestatemque canunt et se sub figura fatigant,

hol is a titkos kultuszok papjairól van szó.

E nemű költeményei közül legnagyobb figyelmet érdemel az 
Instr. I, 18 achrostichonja, melynek czíme: De Ammudate et deo 
magno. E költemény egy Ammudates nevű isten tiszteletéről szól. 
Következő fejtegetéseim tárgya tehát ezen istennév meghatározása és 
ezzel kapcsolatban Commodianus fentebb felsorolt hét költeményének 
magyarázata.

Az Ammudates név nagyon elterjedt nem lehetett. Az egész 
ókorból mind ez ideig két adatunk van, melyekben erre a névre 
bukkanunk. Az egyik a CIL. III, 4300 sz. felirata, mely így hangzik:

DEO SOLI ALAGABA,
AMMVDATI MIL LEG i  a d  

BIS P F CONS Iliimllllllll 
[AERE CONL A SOLO DE SVO 
IF MP. EXTR. AEMILIANO 
ET AQVIL COS] p. C. 249.

Deo Soli Alagabal(o) Ammudati mil(ites) ileg(ionis) I ad(iutricis)
bis p(ias) f(idelis) cons(tantis)..........[sere contlato) a Solo de suo
[te]mp(lum) extr(uxerunt) Aemiliano et AquifinOy co(n)s(ulibus)].

Mommsen szerint a felirat első három sora feltétlenül hiteles 
(priorem partem tituli genuinam esse constat), ellenben a zárójelbe 
tett három utóbbi sor mindenesetre Weszprémi hamisítása, ki ezt 
azért követte el, hogy megczáfolja Schönwiesner azon állítását, hogy 
a felirat Heliogabalus császár idejéből való. Az első rész hitelességét 
bizonyltja a légiónak «pia, fidelis, constans» elnevezése, a mi más fel
iratban is előfordul,1) tehát némileg általános volt; bizonyítja továbbá 
Commodianus Instr. I, 18 «De Ammudate et Deo magno» ez. 
akrostichonja, melyet Weszprémi nem ismert. Az Ammudates név 
tehát nem fictio.

Éppen Commodianus idézett helye a második adatunk e névre 
vonatkozólag.

Tehát a CIL. 4300 sz. titulusát és Comm. idézett költeményét 
kell jól szemügyre vennünk, hogy ezt az Ammudates nevű istenséget 
közelebbről megismerhessük.

Magam, mielőtt a CIL. idézett titulusát ismertem volna, a név 
etymológiáját illetőleg abban állapodtam meg, hogy az nem más, mint

‘ ) CIL. 3462, 3521.
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az Αμμων, egypt. Aműn és a görög-dájtrja, összetétele, a mikor is 
Ammudates annyit jelentene, mint Amun, Ammon adta, úgy mint : 
Mithridates, Μιδραδάτΐ)s a. m. Mithras adta, Mithras szülötte. Ammon- 
ról tudjuk,1) hogy eleinte az egyptomi Thebsenak egyik helyi istene 
volt, de midőn Thebae, mint Egyptom felszabadítója vezérszerepre 
jutott, Ammon is főistenné lett, s Ra napistennel egyesített neve: 
Ammon-Ra a napnak, a fénynek, a világosságnak istenét jelentette, 
épp úgy, mint Juppiter, ki szintén fényisten s kinek később egyik 
mellékneve épp az «Ammon» volt (Ókori Lex. II, 1223). Ezen etymo
logia alapján Juppitert gyanítottam az Ammudates névben. További 
kutatásaim azonban más nézetre vezettek.

Ludwig az ő Commodianus kiadásában2) «deus ignobilissimus»- 
nak nevezi Ammudatest, de egyszersmind bevallja, hogy «neque nostris 
temporibus quisquam est, qui certi aliquid professus sit de origine 
dei ignoti, patria, cultu.» Felhozza Hamann nézetét, ki az'ammúd =  
columna szóból származtatja a nevet, s említi, hogy ezt a szót gyakran 
használják a régi írók «ad divinum numen significandum,» mint 
Clemens Alexandrinus is Strom. I, 25: 'amműd =  το έστώς xac μόνιμον 
του ί)εοΰ. Hozzáfűzi azt is, hogy a columna régi időkben a napisten 
jelvénye volt s így Ammudates nem egyéb, mint a napnak, a fénynek 
az istene, mint Baal, Hercules, Mithras. .

A kérdéshez hozzászólottak Mordtmann és Redslob a Zeitschrift 
der deutschen morgenländ. Gesellsch. XXXI. (p. 91 skk.) és XXXII. 
(p. 733 skk.) kötetében, Ed. Meyer a Roscher-féle mythologiai lexikon
ban (I, 1229), Studniczka az Archaeol. — epigraphische Mittheilungen 
aus Oesterreich-Ungarn VIH. (p. 59 skk.) kötetében. Mintegy ezeknek 
eredményeit foglalja össze Tümpel a Pauly- Wissowa-íéle Realencyklo- 
pädie I. kötetében s. v. Ammudates s így a kérdés mai állását röviden 
a következőkben ismertetem:

Az idézett feliraton az Ammudates név úgy fordul elő, mint 
Sol Alagabalus isten mellékneve. Th. Nöldeke szerint a név etymolo- 
giája ez : ammiidate =  Ate köve ( oszlopa), Ate pedig nem más, mint 
az Αδράχαβος, Atar-'ate (Arápfaug), Άτυς nevekben felismerhető 
syriai istenség. Az Ate köve, ammúd-'ate az a nagy, fekete kőgolyó, 
mely az Elagabal-kultusszal 217-ben Rómába, s onnan 222-ben ismét 
Emesába került. Emesa a napisten kultuszának főfészke volt Syriában ; 
ide száműzte Macrinus császár Caracalla egész családját, melyben egy 
Varius Avitus Bassianus nevű ifjú is volt, kinek atyja Emesában a 
napisten papja volt. Az ifjú már korán beállott a napisten papjai

A Ókori Lex. I, 118. 
*) I, p. XXXIII.
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közé s annak neve után magát is Eláh-Gabal-nak (Elagabalus, 'Ήλιο- 
γάβαλος) nevezte. Eláh-Gabal annyi mint a «hegy istene» s így van 
e név a szók jelentését illetőleg is összefüggésben az amműd-ate szóval, 
úgy, hogy az Ammudates nevet bátran az Elagabalus istennév mellék
nevének tekinthetjük. Bizonyítékul felhozhatjuk Comm. Instr. I, 18, 
9 versét:

Tot viros et magnos seduxit false prophetans 

és I, 18, 15 versét:
Oblitus est iste prophetare, qui ante solebat,

sőt ide vehetjük a 12. verset is :
Tamquam illi deus ligni loqueretur in aurem,

a hol is a prophetans, prophetare, loqueretur szók első pillanatra a 
jósoló Elagabalust juttatják eszünkbe; mint őt Dio Cassius (Hist. Kom. 
LXXVIII., 31) leírta. — Másik bizonyítékunk pedig az, hogy Comm. 
ugyanezen versében a 12. sorban Ammudates papjait vinivoraces-nek 
nevezi, a mi ismét az Elagabal-kultuszt juttatja eszünkbe, melynek 
ünnepélyein pazar módon áldoztak a legdrágább borokkal, mint azt 
Herodianusnál (hist. V, 5, 6) olvassuk. Végül Tümpel szerint Ammu
dates aranyozott fa-szobra, melyet Comm. említ v. 4 : aurum in aade 
és V. 12: deus ligni, war wohl nur das jüngere ikonische Ido« des 
Ate neben dem alten anikonischen 'ammud, mert Herodianus szerint 
(hist. V. 3, 10) eredetileg nem volt Elagabalus istennek emberkéztől 
készített szobra, mint a görögöknél és a rómaiaknál szokott lenni az 
isteneknek, hanem csak egy nagy kő volt a templomban, alul kerek, 
felül hegyes, mely állítólag az égből esett le. Mutogattak rajta kisebb 
jeleket és kiemelkedéseket, melyekben a napnak a képét vélték fel
ismerni. Ez lett volna az Ate-nak ú. n. anikonikus £δος-a, a Comm.- 
nál említett szobor pedig a későbbi, ikonikus ίδος. (Herod, görög 
szövegét 1. Brewer: Komm, von Gaza p. 125, 3. jegyz.)

Ez Tümpel czikkének foglalatja. Kitér ugyan még arra is, hogy 
miként tartható fenn az Elagabal és Ammudates azonossága akkor, 
ha felvesszük, hogy Commodianus 238-ban írt s ekkor már úgy ír az 
Ammudates szoborról, mint a melyet a császár tűzbe dobatott, holott 
az Elagabal-kultusz még 270 körül is virágzott ? Ennek a kérdésnek 
fejtegetésébe azonban nem bocsátkozom, mert hogy Comm. 238-ban 
írt volna, az ma már legalább is kétséges.

E szerint a CIL. idézett felirata és a nevek etymologiái alapján 
bizonyosra vehetünk annyit, hogy az Elagabalus és Ammudates-kultusz 
lényegileg egy és ugyanaz.
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További kutatásunk kiindulópontja most már az Alagabal(ue) 
és Ammudates mellett a feliratban említett Sol lesz. Deo Soli Ala- 
gabal(o) Ammudati, így hangzik a felirat. Bizonyos, hogy ez a három 
név egy istennek a különböző három neve. Az Elagabal és Ammudates 
közti azonosságot már bebizonyítottuk; most e két névnek a Sol-hoz 
való viszonyát kell szemügyre vennünk.

A CIL. VI, 708 és X, 5827 sz. felirataiban is együtt fordul elő 
az Alagabalus névvel a Sol. Mindjárt itt megjegyzem, hogy a syncre- 
tismus korából való számos feliraton fordul elő a Sol istennév, a 
többi között igen gyakran Mithras neve mellett, így : Sol Mithras; 
gyakori, sőt mondhatom, hogy általános Mithrasnak ez a jelzője: 
invictus, sőt így is előfordul: Sol invictus Mithras.1) Az 5827 sz. fel
iraton pedig ezt olvassuk: Sol invictus Alagabalus; ha már most 
figyelembe veszszük, hogy az «invictus» jelző tisztán Mithras jelzője, 
úgy nincs más hátra, mint a Sol invictus Alagabalus alatt is Sol 
invictus Mithrast érteni.* 2) így az Elagabal-kultuszról, illetőleg istenről 
sikerült bebizonyítanom, hogy azonos Mithras-szal, a mi mindenesetre 
fontos új eredmény, mert, ha elfogadtuk az Elagabal és Ammudates 
nevek azonosságát, úgy most szükségkópen el kell fogadnunk azt is, 
hogy az Ammudates név alatt tulajdonképen Mithras rejtőzik, továbbá, 
hogy a Commodianusnál említett Ammudates-kultusz nem egyéb, 
mint Elagabal, vagy végelemzésben Mithras-kultusz. Ez utóbbi ered
mény pedig azt a következtetést teszi igen valószínűvé, hogy a 
syncretismus napisten-kultuszai, mint a Sol Malachbelus, Phoebus 
Apollon, Sol Hierobulus, Sol Elagabalus, Sol Mithras, Ammon-Ra stb. 
kultuszok3) szoros, elválaszthatatlan rokonságban, mondhatnám össze
függésben állottak egymással, —  a mi különben is igen valószínű. 
A patres Mithriaci például kötelesek voltak megesküdni, hogy csak 
Mithras mysteriumait fogják ünnepelni, de úgy látszik, hogy ezt az 
esküt nem vették szigorúan.4)

Másfelől azonban Commodianus Instructioneséből is bizonyít
hatom az Ammudates és Mithras istenségek azonosságát, vagy legalább

4) CIL. V, 5893 és Curnont Inscr. 192.
s) Mikor Heliogabalus császár behozta az Elagabal-kultuezt, termé

szetes, hogy könnyen egyesítették az akkor már mindenféle új valláshoz 
szívesen hajló rómaiak a syriai Sol Elagabalus és a perzsa Sol Mithras 
tiszteletét s éppen ebből magyarázható meg, hogy az eddig kizárólag 
Mithrasnak járó «invictus» jelzőt ezután Elagabalus is megkapta.

3) Ide tartoznak ezek a felirati tanúságok is: Jovi Soli Serapidi; 
Δη ΓΗλίω Σαράπιδι. (Donsbach, ρ. 8.)

*) Eunapius Vita sophist, ed. Boissonade 1878 ρ. 475, 47 sqq.
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is ennek valószínűségét. Commodianus különös érdeklődéssel foglalkozik 
a mysticus kultusszal bíró pogány istenekkel, a minek magyarázatát 
abban találom, hogy ő maga is a mysticismusra hajló lélek v o lt; 
legalább művei ilyennek mutatják. így az Instr. I, 8 : De Sole et 
Luna, a napról és holdról szól; mondanom sem kell, hogy a vers a 
napisten-kultuszt ostorozza; az Instr. I, 13-nak már czíme: Invictus 
is elárulja, hogy Mithrasról szól (sőt Mithrasnak sziklából való szüle
tését is említi: v. 1. de petra natus); az Instr. I, 14-nek czíme: Sil
vanus s bár tudjuk, hogy Silvanus az erdők békés istene, nem szabad 
felednünk azt sem, hogy Silvanust a tudós későbbi mythológusok a 
világanyag istenének: ϋ-εός υλιχός, deus materise-nek tekintették s 
ezzel az erőltetett magyarázattal függ össze az is, hogy később Silvanus 
Cselestisnek, Silvanus Pantheusnak is nevezték és felevették Mithras 
titokzatos kultuszába.1) Továbbá mysticus kultuszra mutat ez a vers
sor is a «Silvanus» ez. költeményben:

v. 8: Secede ab istis, qui sunt biothanati facti,

a hol is a biothanati kifejezés az orphikus kultuszból veszi eredetét, 
mint azt Reinach : ΑΩΡΟΙ ΒΙΑΙΟΘΑΝΑΤΟΙ ez. czikkében bebizonyí
totta.2) Az Instr. I, 15. verse, melynek czíme Hercules szintén a 
mysticus költemények közé sorozandó, minthogy tudjuk, hogy Hercules 
a syneretismus korában épp úgy napisten volt, mint Baal, vagy Mi
thras.3) Továbbá tudjuk, hogy Herculesnek egyik mellékneve éppen 
«invictus» volt s hogy a syneretismus idejében Silvanus-szal is társí
tották.4) Az Instr. I, 16. és 17. versei az istenekről és képmásaikról 
szólnak, a 18-ik pedig Ammudatesről. Az Instr. I, 19.-nek czíme: 
«Nemesiacis vanis»; itt a Nemesis istennő papi testületéről van szó; 
a CIL. V, 8135—36 sz. feliratai bizonyítják Nemesis és Silvanus 
kultuszának összekapcsolódását, a mi bizonyára ezt a költeményt is 
a mysticus jellegűek közé utalja. Figyelemreméltó e költemény néhány 
sajátságos kifejezése:

v. 8: . . .  historiam fingit, ut deum adornet; 
v. 11: Vertitur a se(se) rotans cum ligno bifurci,

Ac si putes illum adflatum numine ligni

és

v. 15: fuge iam sacraria tnortis,

') Ókori Lexikon II, 791. — CIL. VI, 638 és VI, 695. 
ä) Archiv für Religionswissenschaft 1906, IX. köt. 312—322. lk. 
s) Ludwig ed. I, p. XXXIV.
*) Ókori Lex. I, p. 891.
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melyek észrevehetően valamely mysticus kultuszra, illetőleg annak 
szertartásaira czéloznak.

A most idézett nyolcz költemény már csak azért is figyelmet 
érdemel a mi szempontunkból, mert a «De Sole et Luna» kivételével, 
mely az Instr. I. könyvének 8-ik verse, valamennyien egymásután 
következnek: Instr. I, 13—I, 19-ig; mind egy tárgy körül forognak, 
hangulatuk egységes, czélzatuk nyilvánvaló: valamennyien a Mithras- 
kultuszt ostorozzák.

Azt hiszem, sikerült bebizonyítanom Commodianus különös 
érdeklődését a Mithras-kultusz iránt és a felhozott 7 költemény egy
séges hangulata — egyéb bizonyítékaim mellett —  szintén megerősíti 
azt a feltevésemet, hogy Ammudates alatt is tulajdonképen Mithrast 
kell értenünk.

De mindez megerősíti azt az előbbi következtetésemet is, hogy 
Commodianusnak, ki ily intensiven küzd ez ellen a mysticus kultusz 
ellen, e kultusz virágzásának korában, tehát a III. században kellett 
írnia.1) * 3

’ ) Az Ammudates-strófára vonatkozólag Hamack (Chronol. II, 439,
3. jegyz.) ezt írja: Leider lässt eine der wenigen Stellen, in denen Com- 
modian Zeitgeschichtliches und ganz Konkretes bringt, einen sicheren 
Schluss nicht zu. Das 18. Gedicht (Instr. I) handelt von dem syrischen 
Gott Ammudates [=  Elagabal], Da nach dem Sturze Elagabals, des Kai
sers, der Gott wechselnde Schicksale gehabt hat und wir nicht wissen, 
wo Commodian schrieb, so kann man weder behaupten, der hier genannte 
Caesar, sei Macrinus oder Alex. Severus, noch es müsse ein christlicher 
Kaiser sein (so Brewer). Aufgehört hat der Kult des Gottes sicher noch 
nicht überall im 3. Jahrhundert. — Hogy e költeményből pontos időadatot 
kiolvasni bajos, abban egyetértek Harnack-kal; de világos, hogy fejtegetése 
általában helytelen nyomon jár, mert nem ismeri Ammudates és Mithras 
szoros összefüggését. Érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy 1. M. Heer 
a Komische Quartalschrift 1905. évf. I. füzetének 75. s k. lapjain azt 
bizonyítgatja, hogy a költeményben említett Caesar nem más, mint maga 
Elagabalus. Fejtegetéseiből, melyeket Brewer (i. m. 129— 145.) nagy appa
rátussal czáfol, kiemelem azt, hogy: bár a költő a 12. versben deus ligni 
( =  ligneus) néven nevezi Ammudatest, valójában mégis valószínűtlen, 
hogy ebben a kultuszban fából való istenszobor szerepelt volna; szerinte 
a vers történeti vonatkozásaival nagyon is csínyján kell bánnunk; való
színű az, hogy Commodianus «die mit dem echten Elagabalkult ganz 
unvereinbare Vorstellung eines hölzernen Bildes des Gottes, der doch 
seinem Wesen nach ein vom Himmel gefallener Stein war, in die ihm 
nur historisch, und nicht persönlich bekannt r/ewordene Anekdote eingesetzt 
hat». Magam is azt hiszem, hogy ez a tényállás. így hát felesleges azzal 
foglalkozni, hogy ebből a költeményből valamely idő-adatot kimagya
rázzunk.
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Az Instr. I, 19, 1— 2 alapján közelebbi adathoz is jutunk 
Commodianus korára vonatkozólag. Az említett két vers az általam 
javított szöveggel1) így hangzik:

Non ignominium est Virium seduci rudentem 
Et colere talem . . .

Az első sorban említett Virtus nézetem szerint nem más, mint 
Virtus Lupus, a ki a Cumont-núl 92 sz. alatt közölt feliraton, mint 
pontifex Solis szerepel. Virius a 278—280. években praefectus urbi 
volt s a feliraton közvetlenül ez után a hivatala után említtetik pon
tifex Solis minősége. Ebből az következik, hogy ez utóbbi hivatala 
körülbelül a 280. évben, vagy nem sokkal az után kezdődött. A pon
tifices Solis a viri clarissimi rangjához tartoztak,2) talán erre vonatkozik 
a Commodianusnál olvasható prudens jelző; hogy pedig tényleg 
papokról van szó a költeményben, bizonyítja már annak czíme is : 
Nemesiacis, mely egy papi testületnek neve volt; Nemesis és Silvanus 
( =  Mithras) kultuszának vonatkozásait s a költemény mysticus czél- 
zásait már fentebb érintettem. Virius főpapi méltóságára vonatkoz
tatom még a költemény következő sorait:

v. 6—9: Incopriat cives unus detestabilis omnes 
Adplicuitque sibi similis collegio facto,
Cum quibus historiam fingit, ut deum adornet.
Ipse sibi nescit divinare, ceteris audet.

*) Helytelenül írja Ludwig ezt (ed. p. X X X IV ): neque . . . deae ne
moris numen quodlibet coniungi potest, sed solus deus nemoris ac vena
tionis Dianae similis vel eiusdem deae sacerdos, quem esse Virbium, anti
quissimum Begem Nemorensem ac sacerdotem Dianae in nemore Ariciensi 
cultae, codicum scriptura probatur. Ellenkezőleg! A codexek közül a B és 
az A marginális jegyzete virium-ot ir, a C és az A szövege virum-ot; a 
másolók nem értették a szó vonatkozását s ezért ferdítették el. Abban 
igaza van Ludwignak, hogy a «talem» szó tulajdonnevet kíván az 1. sorba, 
de ez a tulajdonnév nem lehet más, mint Virium. Hogy e tulajdonnévnek 
nem kell Dianára vonatkoznia, mutatja az aut kötőszó, mely a 2. sor má
sodik felét elválasztja az előbb mondottaktól: aut Dianam dicere lignum. 
A költemény mysticus vonatkozásai pedig egyenesen kizárják azt a fel
tevést, hogy itt Dianáról volna szó; Diana említésének itt semmi értelme 
sincs. Tudnivaló, hogy Nemesist az orphikusok és Mithras hivei részesí
tették különös, «nagy és ábrándos» tiszteletben s ezek alakítottak részére 
collegiumokat (v. 7: collegio facto). V. ö. Ókori Lex. II, 165. Itt csak a 
Virium lectio lehet a helyes!

2) Donsbach, p. 35.
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γ. 13—14: Non deos vos colitis, quos isti false prophetant:
Ipsos sacerdotes colitis in vano timentes.

A jelenre vonatkozó «seduci» igéből pedig arra következtetek, 
hogy Viriue még az Instructiones megírása idején is feje volt a nap
isten papi testületének.

Mindezek alapján azt a nézetemet fejezem ki, hogy Commodianus 
Instructiones-e még Virius főpapsága alatt, tehát a 280-as évek vala
melyikében látott napvilágot.



IX.

Az Oracula Sibyllina és Commodianus.

Az úgynevezett Oracula Sibyllina különböző korok és szerzők 
termékei. Ma már 12 könyvből álló gyűjteménybe vannak foglalva, 
kézirataik száma igen nagy, kiadásaik száma is tekintélyes.1)

Bizonyos, hogy az összes sib. jóslatok vaticinia post eventum s 
ezért a bennük foglalt chronologiai utalások keletkezési idejük meg
határozásánál fontos szerepet játszanak. Ezen adatok alapján meg
állapítható, hogy az Oracula Sibyllina háromféle elemből, úgymint 
pogány, zsidó és kér. elemből állanak; ezek az elemek egymástól 
általában elkülöníthetők; az egyes jóslatok jellege nagyrészt felismer
hető. A tudomány mai világításában azt is látjuk már, hogy a Tar- 
quinius-féle Sibylla mondái alak, a későbbi jóslatköltők phantasiájának 
alkotása, kiknek azért volt erre szükségük, hogy vele a sib. jóslatok 
régiségét és ez által tekintélyét is elismertessék. Ennek alapján 
bizonyosra vehetjük, hogy a sib. jóslatok pogány elemei nem egyebek, 
mint egy görög vallásos költészet maradványai,2) a jóslatok kér. és 
zsidó részei pedig ugyané költészet egyenes folytatásai.

A költemények oly idők termékei, melyekben nagy megpróbál
tatások, nagy rázkódtatások érték az emberiséget; háborúk pusztításai, 
elemi csapások, betegségek, üldözések az indító okai keletkezésüknek. 
Ilyen időkben izgatottak a kedélyek, izgatott a közhangulat. A szomorú 
és sívár jelen a zaklatott lelkekben ismeretlen vágyakat és reményeket 
ébreszt. Jobb kor után epednek, nyugalom és béke az ábrándjaik. 
A jelen sivárságát, borzalmait, szenvedéseit e költemények szerzői 
épp oly élénk színekkel festik, mint a jövő szépségét, békéjét, nyugalmát. 
Voltaképpen nincs is a sib. költeményeknek több tárgyuk e kettőnél

M Greffcken J .: Die Oracula Sibyllina. Leipzig, Hinrichs, 1902; p. 
X—XXV.

ä) Geffcken: Aus der Werdezeit d. Christentums, p. 32.



80

s e kettő is szerves összefüggésben van egymással. Ezeken kívül bőven 
van bennük oktatás, feddés, tanítás ; polémia a pogány istenek tisztelői 
ellen, támadások a zsidók ellen, buzdítások a megtérésre, az igaz isten 
tiszteletére, — de mindezek a főtárgy szolgálatában állanak, azt mint
egy teljesebbé teszik, jobban kimerítik.

A sib. költemények ezen alaptémájából és ebből folyó alap
hangulatából önként következik, hogy épp olyan időkben forgatták 
őket legszívesebben, melyek hasonlók voltak a bennük festett időkhöz, 
melyekben ugyanolyan szenvedések gyötörték, ugyanolyan titkos vágyak 
és ábrándos remények vigasztalták a csüggedő lelkeket.

Talán nem találhatnánk az egész világtörténetben olyan kor
szakot, mely jobban megfelelne a sib. költemények hangulatának, 
mint a Kr. utáni első három kér. század, ezek keretében is leginkább 
azok az idők, melyekben a keresztények, az őket körülvevő romlott, 
ernyedt pusztuló világ közepette, a martyrium, a hitvallás, az üldözések 
és a szenvedések keserű poharát fenékig üríthették.

Nem is kell bizonyítanom, hogy e kor az apologéták és pole
mikusok korszaka. E kor íróinak nagyon is kapóra jöttek a sibyllák- 
nak koruk bűneit ostorozó, büntetéseket, kárhozatot, a jóknak boldog 
jövendőt jósoló versei. Fel is használták ezeket bőven, mint azt a 
Geffcken-féle Oracula-kiadás remek apparátusa mutatja is.1)

Commodianus is egyike azon kér. íróknak, kiknek a sib. költe
mények valóságos forrásaik voltak. Azok után, a miket eddig mondot
tam, természetesnek fog látszani, hogy Commodianus, az eschatologus, 
bőven kiaknázta e verseket. A részletes összehasonlítás meg fog győzni 
arról, hogy Commodianus függő viszonyban áll az Oracula Sibyllinához.

Feltűnő Commodianus költeményeiben az a lázas hang, mely 
szinte minden sorát jellemzi; lüktető, eleven élet nyilvánul meg e 
sorokban ; a költő mintha sietne, mintha űzné, hajtaná valami belső 
ösztön, mintha minden szavát rajongás sugallaná. Milyen nyugodt, 
mondhatnám kiszámítottan kerek hozzá képest Minucius előadása. 
Az is igaz, hogy tárgyuk különbözősége is magyarázza ezt; Minucius 
okosan, megfontolva gondolkodó és érvelő apologéta, Commodianus 
első sorban eschatologus. A világ végén bekövetkezendő dolgok felett 
való elmélkedés az ő főthémája. Ez a gondolatkör szinte elemi erővel 
foglalja le phantasiáját, mondhatnám űzi, hajtja előre, ragadja magával. 
A Carmen elején, mikor még előbb fel akarja sorolni az ótestamentumi 
jövendöléseket, melyek Krisztusban mind teljesedtek, — mondom 
már itt az elején az utolsó dolgokra gondol; v. 137— 138:

') Harnack: Gesch. der altchristl. Litteratur I, 2, 862—863. 1. (Leip
zig, Hinrichs, 1893.)
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Sufficiat tantum de futuro nosse promissa;
Ad illa tendamus cupidi . .  .

Ezeknek előadását tekinti főczéljának, ezt tekinti műve koroná
jának ; ide vág a v. 523:

At ego non tota, séd summa fastigia carpo 

és v. 787— 788:
Ergo iám ad illum citius recordari debemus,
Qui nobis post obitum pollicetur reddere vitam.

Kétségtelen, hogy a Carmennek a világ vége a főtkémája; az 
Instructiones I, 41, Π, 1—4 és 39. költeményei szintén erről a tárgyról 
szólnak, —  úgy, hogy bátran elfogadható az az állítás, hogy Com- 
modianust elsősorban az eschatologia kérdései érdeklik és izgatják.

Egyszersmind ez a thema adja meg műveinek alaphangulatát. 
Ez a hangulat nem egyéb, mint lázas, vívódó türelmetlenség, kíméletlen 
ostorozása a tévelygéseknek, izzó, lángoló szenvedély, forrongó nyug
talanság. Határtalan hit és rendületlen bizalom a maga igazában, 
fenséges megnyugvás az isten végzéseiben. Senki sincs az első három 
kér. század írói közt, a ki ezt a forrongó, izzó hangulatot jobban, 
igazabban, melegebben tolmácsolta volna, mint Commodianus. A kor 
lelke szólalt meg ő benne, a kor lázas, epedő, lángoló hangulata volt 
ez. Az elnyomás, a véres üldözések, a forrongó, kialakulni készülő 
egyházszervezet, a fejüket felütő első hseresisek szülték ezt az izgatott
ságot. Az ihletett lélek, az égő phantasia dolgozott e kor keresztényei
ben, ez váltotta ki belőlük ezt a hangulatot, ezt a sok csodaszép 
mondát, melyek hívebb tolmácsra, mint Commodianus, senkiben sem 
találtak.

Természetes, hogy kedves olvasmányai voltak e kor kereszté
nyeinek a sib. jóslatok. Ezekben is ugyanez a hangulat uralkodik; 
szánakozó elkeseredés a világ bűnei felett, erős hit a boszuló isteni 
hatalomban, gyűlölet a pogányság és annak intézményei iránt, boldog 
megnyugvás a remélt fényes jövendőben. A III. (és II.) sz. apologétái 
csak a kor szükségletének engedtek, mikor sűrűn, lépten-nyomon 
idézik a sib. verseket; a nép pedig nemcsak olvassa, hanem utánozza 
is őket: —  így keletkeznek a sib. költemények kér. elemei.

Commodianus, a ki első sorban a nép számára írt,1) szintén 
ismerte és használta a sib. jóslatokat. Az a viszony azonban, melyben 
ő e jóslatokhoz áll, egészen más, mint a melyet az Oracula és a többi 
kér. írók közt találunk. Justinus, Clemens Alexandrinus, Celsus- *

*) Schanz i. in. I ll, 350.
Révay: Commodianus. 6
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Origenes, Augustinus stb. idézik a sib. jóslatokat és megnevezik őket, 
úgyszintén Lactantius, kinek az Oracula-szöveg reconstructiója tekin
tetében legtöbbet köszön a tudomány.1) Commodianus ellenben a 
sibyllákat egyetlen egyszer sem nevezi meg. 0  nem tudományos 
szempontból használta e verseket, azért nem is idézi őket; ő köz
vetlen hatásuk alatt áll, együtt érez velük, feltalálja bennük a saját 
lelki világát és egyszerűen átveszi, átgyúrja verseiket, a maga czéljaira 
felhaszálja; annál is inkább tehette ezt, sőt kellett ezt tennie, mert 
valamint ő a népnek írt, úgy a sib. költemények is a népköltészet 
termékei voltak, «ein Stück der Volkslitteratur», mint Geffcken mondja;2) 
tehát természetes, hogy a nép, Commodianus költeményeit olvasva, 
szívesen látta bennük a sib. jóslatokra emlékeztető reminiscentiákat, 
szívesen olvasta ugyanazt a tárgyat, ugyanazokat a mondákat új köl
tői feldolgozásban.

Némi czélzást azért találunk Commodianus költeményeiben, 
melyet talán lehetne a sib. jóslatokra vonatkoztatni; a Carmen 396. 
versében van e z :

De quo pauca tamen suggero, quas legi secreta,

a hol is éppen Néróról van szó. A Nero-monda első költői feldol
gozása pedig éppen az Oracula Sibyllinában olvasható3) (Sib. V, 34; 
143 ; 361 etc.).

Legvilágosabban ki fog tűnni Commodianusnak a sib. költe
ményektől való függése a részletes összehasonlítás alapján. Ez össze
hasonlítás fő pontjai a következők:

I. 1. A világ vége.
2. Antikrisztus, Nero-monda.
3. A 10 törzs visszatérése.

II. 1. Gyűlölet Róma ellen; a senatus.
2. Bálványimádás.

III. Egyéb egyezések.
I. Az első csoportban tárgyalom az eschatologikus nézetekre 

vonatkozó egyezéseket és pedig ezek közül is az első üelyen
1. a világ vége eljövetelét, annak előjeleit.
A világ végének közeledtét Commodianus szerint sok jel fogja 

mutatni; Carm. 807:

Multa quidem signa fient tanta termini pesti;

‘ ) OS, p. XXV.
4) OS, p. XXVI.
3) Nordmeyer i. m. 28. 1.
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"Sib. Ill, 796 ezt olvassuk:
σήμα 5i τοι Ιρε’ω μ.άλ’ άρκρραδε'ς, ώστε νοί,σα'. 
η νίκα 3ή πάντων το τέλος γαίηφι γένηται

és ΧΠ, 55 :
αΰταρ i~’ αύτώ 

εσται σήμα μέγιστον.

De nemcsak így általánosságban, hanem részletesen utalnak a 
sibyllák is, költőnk is ezekre a jelekre, — illetőleg felsoroják őket. 
Commodianusnak idevágó legfontosabb nyilatkozata a Carm. 808 s k. 
verseiben olvasható. E leírásnak minden részlete mintegy visszhangja 
«z Oracula megfelelő leírásának. Carm. 808:

erit initium septima persecutio nostra

nem tekinthető önállónak, mert a hetedik üldözés alatt itt a majd 
eljövendő utolsó üldözést kell érteni. A sibyllák is szeretik ezt a ki
fejezésmódot ; V. ö. Sib. VIII, 131 s k. —  Oka ennek az, hogy a 
hetes szám a zsidóknál, a bibliában s így a zsidó népköltészetben 
melyből a kereszténység is vette e mondákat (legalább részben), szent 
szám volt. De még így is öszszefüggésbe hozhatjuk e sort a Sib· 
IV, 136. versével:

εϋσεβέων οτι οϋλον άναίτεον Ιξολέοουσιν,1)

a mi szintén a keresztényüldözésekre vonatkozik.

Carm. 809: Ecce iám . . . cingitur ense

megfelel a Sib. IV, 138-nak: μέγα εγχος άείρας,

Carm. 810: traiiciet. . . .  amne

megfelel a Sib. IV, 139-nek : Βύφρήτην οιαβάς, a hol is az a sajátságos, 
hogy mindkét helyen a közelgő Antikrisztusnak előbb egy folyón kell 
átkelnie.

Carm. 813: cum multa milia gentis

megfelel a Sib. 139-nek: πολλαις άμα μυριάδεσσιν.
Ezen egyezések, minthogy egy tárgy körül forognak és amúgy 

is eléggé sajátságosak, mindenesetre kellő sulylyal esnek latba s ki
zárják Ebert, Brewer és az összes eddigi kutatók nézeteit, -— melyek 
szerint itt történeti események lebegtek a költő szemei előtt. Ugvan-

1) V. ö. Carm. 821.
6 *
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erről a helyről való a senatusról szóló két nyilatkozat is (Carm. 815, 
820, 910 és Sib. XII, 60; VIII, 176— 177), melyekre alább (Π, 1) 
vissza fogok még térni.

Feltűnő jellemvonásuk a világ végéről szóló mondáknak, hogy 
a világot tűz fogja elpusztítani. E monda első elemei már a II. Thess. 
1, 7 s k. és a II. Petr. 3, 10-ben olvashatók. Ezen utolsó tűzvész és 
az ezzel összefüggő csodás jelenségek leírásában is feltűnő egyezés 
mutatkozik Commodianus és a sibyllák közt. Idevágó párhuzamos 
helyeik a következők: *)

a )  II, 2, 2: Et fiunt subito te
nebrae

1003: Sol fugit incaute, subito fit 
noctis imago

b )  II, 4, 2: Emissus iterum Dei 
donabitur ignis

II, 2, 9: In flamma ignis Domi
nus judicabit iniquos

II, 2, 12: Tantus erit ardor, ut 
lapides ipsi liquescant

Π, 4, 6—9: In una flamma con
vertit tota natura, uritur ab imis 
terra montesque liquescunt, de mari 
nil remanet, vincitur ab igni po
tente, interit hoc caelum et astra etc.

1021— 1022: vis ignea fervet, Aer 
ipse mundi, qui placebat ante, cre
matur

1005— 1006: pestis ruet aethere 
toto, Cum strepitu tonitrui descendit 
impetus ignis

904: facula currens, nuntiet ut 
gentibus ignem

V, 349: πάντα μελαν£ε[η, σχοτίη S’ 
εσται χατά γαΐαν

V, 346 s k .: ήελίου δ’ αυτού ολίγες 
άφατοι ούχέτ’ εσονται etc.

II, 194: άχλϋς γάρ ζοφερή σκεπάσει 
τον άπείρονα κόσμον άντολίη; δόσεω; τε 
μεσημβρίη; τε χα'ι άρχτου

XII, 215: εν δαπέδω 'Ρώμη; εσται 
νεφέλη ομίχλη τε etc. (Geffck.. ed. ρ. 
198).

II, 196: χα'ι τότε δή ποταμό; τε ρίγας 
πυρ'ος αϊθομένοιο βεόσει άπ’ ούρανόθεν χα 
πάντα τόπον δαπανήσει.

II, 285 s k .: περί χόχλον άπαντα 
ακάματο; ποταμό; πύρινος βε"ί

III, 54: όππόταν ούοανο5εν πύρινος 
βεύση χαταράχτης

IV, 173: πϋρ εσται χατά χόομον ολον
V, 274: εσται δ’ έχ νεφέοιν δμβρος 

πυρ'ος αΪ3ομένοιο
VII, 120 s k .: εσται γάρ τοσοϋτον 

Ιπΐ χ3ονΊ μαινόμενον πϋρ, οσσον ύδωρ, 
ρεύσει τε χα'ι έςολεσει /5 όVα πασαν. φλέ
ξει 8 ρη etc.

VIII, 15: πΰρ τότε πάντ’ ολέσει και 
λεπτόν χοϋν αποδώσει ύψιχόμων όρέων 
χορυφάς

VIII, 243: βεόσει δ’ ούρανό̂ εν ποτα
μό; πυρό; ήο'ε ίιεείου

III, 672 s k .: άπ’ οΰοανό3εν δέ πε- 
σοόνται βομφαίαι πύρινοι χατά γαΐαν λαμ
πάδες, αύγα'ι ιξονται μεγάλαι λάμπουσαι 
εις μέσον άνδρών

’ ) Az Instr., Carm. és Sib. jelzést ezeknek idézésében mellőzöm.
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e) 1009: tremit excita tellus II, 6: έπ'ι γής αεισρο'ι etc. (Geffck,
1027: terra tremens etc. ed. p. 156 adnot.)

E mellett közös mindkettőben azon egyéb jelek leírása, melyek 
a világ végét jelenteni fogják. Ebbéli egyezéseiket itt állítom össze.

a) II, 2, 1: Dat tuba caelo signum 
' 901: Interea fremitum dat tuba 
de cado repente

[1001 (in recensione Ludw.): Ecce 
canit cselo rauca tuba ubique re
sultans]

b) 1011: Stellae cadunt caeli, iudi- 
cantur astra nobiscum

c) 1004: Et Deus exclamat 
II, 2, 4: [Dominus] adclamat, ut 

audiant omnes, in orbem

VIII, 239: Σάλπιγξ δ’ οόρανό5εν φω
νήν πολό5ρηνον αφήσει

IV, 174: εσται. . .  σήρα ρέγιστον (5ορ- 
φαία σάλπιγγι etc.

II, 202: άστρα γάρ ούοανό5εν τε 5α- 
λοίσστ) πάντα πεσεΐται

V, 158: ήξει δ’ οόρανό5εν άστήρ ρε'γας
VIII, 190: άστρα πεσεΐται άπαντα

5αλάσσης αντίπρωρα
V ili, 204: λείψει δ’ άστρα πόλον
VIII, 341: άστρα γάρ οΰρανό5εν φω

στήρων πάντα πεσεΐται
III, 669: καί ρα 5εος φωνή ρεγάλϊ) 

προς πάντα λαλήσεί
V, 345: εσταε 8’ αΪ5ερος. . .  5εοΰ φω

νήν έπακοϋσαι.

Mindennemű szenvedések fogják érni az emberiséget; ezeket 
mindkét részről különösen élénken festik.

a) II, 2, 8: Lactanti quid faciet 
mater, cum ipsa crematur

1035: Quid misera mater faciet 
tunc parvolo dulci

b) II, 2, 15: Subpetium nullum 
tunc erit nec nauticae puppis

1013—1014: Suppetium, nullum 
tunc erit. . .  Non navis accipiet ho
minem, non ulla latebra.

II, 190 s k .: αϊ, όπόααι κείνω Ivi 
ήρατι φορτοφοροΰσαι γαστερι φωρα5ώσιν, 
είσαι δέ τε νήπια τέκνα γαλαδοτοΰοιν

VIII, 84: κουτέ γονείς τέκνοισι φιλοί, 
οό τέκνα γονεΰσιν έσσονται διά δοσσεβίην 
καί 5λΐψιν άελπον.

Π, 210: οό ναΰς ερφορτος !π\ κόρασι 
ποντοπορήσει

VIII, 348: καί ναΰς φόρτον 1'χουσ’ 
Ιπ\ κόρ,ασι οόχέτι πλεόσει.

A föld elhagyatott és puszta lesz; embernek alig van valahol 
nyoma.

1031: patriae prosternitur civitas 
omnis, 1032 (ex recens. Ludw.) Ut 
vix ubi fuerit plusculum vestigio 
tradat

II, 25: λείψις δ’ άν5ρώπων εσται κατά 
κόσρον άπαντα, ώς, ίχνος ε! κατίοτ) τις 
ίπ\ χ5ον1, 5αυράσσειεν.
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Összeomlik az ég s a föld, eltűnnek a hegyek is.

1026: Rapieturque polus subita vi 
mortis in umbram 

316: inanivit fortia montis

Feltámadnak a halottak:
II, 3, 3—5: Resurgimus illi, qui 

fuimus illi devoti, Et incorrupti érint 
iam tunc sine morte viventes, Sed 
nec dolor ullus nec gemitus erit in 
illa (Apoc. Baruch 50, 2; Geffck. ed.
p. 102).

1044: exurgent corpora 
1047: suscitat et illos

VIII, 234—236: Υψώσει δε φάραγ- 
γας, όλε! δ’ ύψώρατα βουνών, "Γψος δ1 
ούκε'τι λυγρόν έν άν^ρώποισι φανεΐται. 
Ισα δ’ ορη πεοίοις έσται etc.

III, 64: καί στήσει όρέων ΰψος

II, 221 s k .: κα'ι σώρατ’ Ιπιχ,ϊονίων 
Ιν'ι ήρατ’ άναστήσονται

IV, 181—182: όστε'α κα'ι σποδιήν αΰ- 
τ'ος 2ε'ος έρπαλιν άνδρών ρορσώσει, στή
σει δε βρότου; πάλιν, ώς πάρος ήσαν

VII, 14δ: στήσει δε τεδν γένος, ώ; 
πάρος ήν σοι

VIII, 414: και τότ’ άναστήσω νεκρούς 
etc.

Az ítéletről is egyezően szólnak a Sibyllák és Commodianus. 
Commodianus egész költeményt szentelt e thémának (Instr. Π, 4 : 
De die iudicii), a Carmenben pedig szintén részletesen kitér rá. Az 
egyezés itt egészen a szavak és kifejezések azonosságáig megy.

II, 2, 9: In flamma ignis Domi
nus iudicabit iniquos 

II, 4 egészen.
994—995: Statutusque dies quo

niam advenit iniquis, Cum coeperit 
autem mundum iudicare per ignem 

II, 1, 48: Incipit Dominus iudi- 
cium dare per ignem

1000: Imminet, ut veniat dies de
testabilis, ardens

III, 287: κρίνει δ’ ανορα έκαστον ív 
αίρατι καί πυρ'ος αυγή

III, 689—690: κα'ι κρίνει πάντα; πο
λέμιο 5ε'ος τ,δε ραχαίρε) καί πυρ) κα'ι ύετώ 
τε χαταχλυζοντι

IV, 183 s k .: κα'ι τότε 8ή κρίσις 
εσσετ’ , if ' ή δεκάσει 3εδς αυτός κρίνων 
ερπαλι χόσρον etc.

I ll, 56: ποτ’ ελεόσεται ήραο έκεΐνο 
καί κρίσις ά^ανάτοιο 3εοϋ etc. V. ö. I, 
273 s k.; II, 94; I ll, 670; IV, 41; 
V ili , 82, 98, 213, 219, 222, 411 [: £ταν 
πυρ'ι πάντας ελέγξω], 415.

Sírás és jajgatás követi e rendkívüli eseményeket:

II, 2, 7: Ululatur, ploratur etc. I l l , 694: οίρωγή τε κα'ι άλαλαγρός
κατ’ άπείρονα γαίαν ΐξεται etc.

De már akkor későn és hiába folyamodnak az emberek istenhez;

11,2 ,6 : Conclamant pariter plan- II, 309: πολλά δ’ Ιρωτήοουσι ράτην 
gentes sero gementes 3ε'ον ύψιρέδοντα καί τότ’ άποστρέψει φα-
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939—940: Exclamant pariter ad νερώς το πρόαωπον άπ’ αυτών [ν. ο. III, 
caelum voce deflentes, Ut Deus illis 558—559]. 
subveniat . . .  ab alto

2. Az egyezések következő csoportját azok alkotják, melyek az 
Antikrisztusra vonatkoznak. Commodianus, mint vérbeli eschatologus, 
egész terjedelmükben ismerte és felhasználta azokat a népmondákat, 
melyek e tárgyra vonatkoznak. Legsajátságosabb az ő felfogásában az 
Antikrisztusról az, hogy kettőt különböztet m eg: az egyik Nero, a 
másik pedig egy keletről jövő király; Carm. 932—934 :

De Persida homo immortalem esse se dicit.
Nobis Nero factus Antichristus, ille Judaeis;
Isti duo semper prophetae sunt in ultima fine.

Tehát Commodianus a zsidó ( =  keleti) Antikrisztus-mondát egy 
személylyel, Néróval kibővítette. Az a kérdés már most, honnan vette 
ő ezt az újabb vonást, hogy t. i. Nero is Antikrisztus lesz ? Brewer*) 
azt igyekszik bebizonyítani, hogy Commodianus forrása itt a Lactan- 
tiusnak tulajdonított «de mortibus persecutorum» ez. munka II. 
fejezetének 8. pontja. Mert szerinte (i. m. 269. 1.): Der erste, welcher 
in bestimmter Form eine Unterscheidung zweier Antichriste lehrt, 
ist Laktanz (div. inst. VII, 16— 17). Brewer rossz helyen keresi a 
forrást; állítása illetve bizonyítéka egyenesen valótlan és így elfogad
hatatlan.* 2) Már Nordmeyer értekezésében3) ezt olvassuk: Dass das 
Tier der Johannes Apokalypse und der Widersacher in II. Thess. 2 
den Nero bedeute, war in der alten Kirche ein weit verbreiteter 
Glaube; és alább: Naturgemäss aber musste der Glaube an Neros 
Wiederkehr . . . auch da, wo er am zähesten haftete, langsam ver
schwinden und anderen Vorstellungen vom Antichristen Platz machen. 
Találó érvet hoz fel itt Nordmeyer a mellet, hogy Nérót már a II. 
században Antikrisztusként szerepeltették a kér. elbeszélések. Idézi4) 
az Acta apostolorum apocrypha Tischendorf-Lipsius-Bonnet-féle ki
adásából (1891) a Martyrium beati Petri apostoli a Lino episc. conecr. 
Π. fejezetét, hol a többi közt ez is olvasható : praeveniens perditionis 
caput scilicet antichristus Nero. E szövegek ősalakja pedig Lipsius 
szerint5) a II. sz. közepén keletkezett, így hát nincs szükség Lactan-

') I. m. 269—276. 1.
2) Nem is említve azt, hogy 

Lactantius előtt írt!
3) I. m. 28. 1.
4) I. m. 29. 1.

Commodianus, mint megállapítottam,

5) Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden, II, 1,
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tiusig menni, hogy a Nero-Antikrisztus első nyomát megtaláljuk. 
F. Chr. Baur, a jeles theologus is arra utal,1) hogy már a Π. században 
élt e hit a keresztényekben, mikor így í r : Das sprechendste und 
urkundlichste Zeugniss des tiefen, nachhaltigen Eindrucks, welchen 
sie (t. i. a Nero-fele üldözés) auf die ganze christliche Welt machte, 
liegt in der nur wenige Jahre nachher geschriebenen Apokalypse 
vor uns, welche in der That nichts anderes ist, als das christliche 
Gegenmanifest, gegen die durch jene Verfolgung thatsächlich geschehene 
römische Kriegserklärung . . . Nero selbst, der Tyrann, welcher zuerst 
einen so ruchlosen Frevel an den Christen und an dem Christenthum 
selbst begangen hatte, galt jetzt allgemein für den Antichrist, wofür 
ihn ja  schon der Apokalyptiker erklärte, und höchst wahrscheinlich ist 
die bekannte, nach Tacitus und Sueton von den Körnern selbst so 
vielfach geglaubte Volkssage, dass er noch lebe, dass er wiederkomme . . .  
von den Christen ausgegangen und ebendaraus entstanden, dass er 
als Antichrist Christus gegenübergestellt werden musste.

Bizonyos tehát, hogy a kér. népmonda már a II. században 
Antikrisztusnak tartotta Nérót is.

Erre vonatkozólag még egy bizonyítékot hozok fel, mely leg
világosabban mutatja, hogy e monda élt már a II. és III. században, —  
és ez az Oracula Sibyllina. A kér. mondától eltekintve, melyet Com
modianus is bizonyára ismert, írott forrása lehetett tehát a Martyrium 
Petri, de bizonyosan forrása volt a sibyllai jóslatok egy-egy darabja.

Mielőtt a részletes összehasonlításra rátérnék, csak annyit jegyzek 
meg, hogy erre Brewer is könnyen rájöhetett volna, annál is inkább, 
mert a tőle is idézett mórt. pers. c. II, 8-ban ezt olvashatta: Unde 
illum quidam deliri credunt esse translatum ac vivum reservatum, 
Sibylla dicente1·) etc. — Tehát a mórt. pers. szerzője is jelzi, hogy 
már a Sibyllák is tudnak Nero Antikrisztusként való szerepléséről.

Az Antikrisztusokra és így a Nero-mondára is vonatkozó egye
zések a sib. jóslatok és Comm. közt a következők: * *)

p. 310—313. Bár Harnack (Chron. I, 559) a III. sz. közepére helyezi, mert 
szerinte használatának első nyoma C.-nál található, a ki pedig szerinte a
IV. sz.-ban írt; minthogy ez be nem bizonyított állítás, érvül nem fogad
hatom el és a Mart. Petri keletkezési idejére nézve Lipsius-szel értek 
egyet; annál s inkább, mert Harnack maga bevallja (i. h.): dass die 
ganz absurden Wundergeschichten, von denen die Schrift wimmelt, nicht 
im 2. Jahrh. medergeschrieben sein können, will ich nicht behaupten.

*) Das Christenthum und die christliche Kirche der drei ersten 
Jahrhunderte. Tübingen, Fues, 1853; 419. 1.

ä) Itt idézi a Sib. V, 363. versét latin fordításban.
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I, 41, 5 skk.
II, 1, 37 (Ludw.): Bex autem ini

quus, qui obtinet illam (=  Eomam), 
ut audit, In partem boreae refugit

827—829—830: Dicimus hunc au
tem Neronem esse vetustum. Ipse 
redit iterum sub ipso saeculi fine Ex 
locis apocryphis

856 és 858: [Nero] vehiculo pub
lico rapit ab oriente prophetas, — 
Immolat hos primum

832: Qui cum apparuerit, quasi 
deum esse putabunt

869: Hic ergo rex durus et ini
quus, Nero fugatus

871: Participes autem duo sibi 
Cassares addit

911: Et ibunt illi tres Caesares re
sistere contra

I, 41, 6: Et tres imperantes ipse 
devicerit orbe

935: Urbis perditio Nero est

836: Quem et Judaei simul tunc 
cum Komanis adorant

839—840: Ergo cum Helias in 
Judaea terra prophetat, Et [signo] 
signat populum in nomine Christi 
(v. Ö. 833)

I, 41, 16: Multa signa facit
850 B k.: Et dicunt Heliam ini

micum esse Bomanis. Tunc inde 
confertim motus senatus ab illis.. .  
et ille . . .  immolat hos primum

910: Turbaturque Nero et senatus 
proxime visum

IV, 137— 139: Ις 81 δυσιν τότε νεΐ- 
χος έγειρομόνου πολόμοιο ήξει και 'Ρώμης 
ό φυγάς μεγα εγ/ος άείρας, Εΰφρήτην 
διαβάς πολλοί; άμα μυριόδεσσιν (Geffek. 
ρ. 98 adnot.).

V, 363—364: ήξει 8’ ίκ περάτων 
γαίης μητρόχτονος άνήρ

VIII, 178: lacuna (Geffek. ρ. 151).

V, 34: ίσόζων 5εω αυτόν

V, 143: φευξεται. . .  άναξ φοβερός καί 
αναιδής

XII, 78: Ιλειίσεται άνήρ δεινός και 
φοβερός

III, 52: τρεις 'Ρώμην οΐκτρή μοίρη 
χαταδηλήσονται

VIII, 171: τρεις 'Ρώμη "Γψιστος αγοι 
οΐκτρή τότε μοίρη (ν. ö. XIV, 303).

V, 107: ήξει καί μακάριον έϊε'λων πό- 
λιν ε’ξαλαπάξαι

II, 187 s k .: καί τό5’ ό θεοβίτης άπ’ 
ουρανού άρμα τιταίνων ουράνιον, γαίη δ’ 
επιβάς τότε σήματα τρισσα χόσμω 8λω 
δείξει

VIII, 169: καί τότε [δ’] αγνός &ναξ 
πόσης γης σκήπτρα κρατη’σει εις αιώνας 
άπόντας [ό] τούς φυμένους άνεγείρας

VIII, 176— 177 : και τότ’ επειτ’ αυτις 
χρείων Εμπροσθεν ό τλη'μων συγχαλεσας 
βουλήν βουλεόσεται ώς άπολέσσει (la
cuna . . . ; Geffek. ρ. 150).

Igen fontos ezekben: 1. hogy mindkettőnél Nero mint Anti- 
krisztus szerepel; 2. hogy Helias is előfordul a sib. költeményekben 
is (άγνός άναξ), Commodianusnál is ; 3. hogy mindkét költeményben 
szó van arról, hogy Nero két más uralkodóval osztja meg a hatalmat, 
míg végre mindhárman megöletnek az Antikrisztus által; Carm. 
911— 912:
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Et ibunt illi tres Cassares resistere contra; 
Quos ille mactatos volucribus donat in escam.

Figyelemreméltó a Carm. 869 és a Sib. V. 143 szószerinti 
egyezése is.

A mint látható, a három uralkodó szerepeltetéséhez nem volt 
szüksége Commodianusnak arra, hogy Diocletianus példája lebegjen 
szemei előtt, mint Ilarnack gondolja:1) a mintakép itt állott előtte 
a Sib. III, 52; VIII, 171 és XIV, 303-ban.-) A három uralkodó 
szerepeltetése tehát, — mellesleg legyen megjegyezve, —  chronologiai 
adatul nem használható fel.1 * 3 * * * * 8)

3. A 10 törzs visszatéréséről való monda képezi harmadik pontját 
összehasonlításomnak.

Az Instr. II, 1 (De populo absconso sancto omnipotentis Christi 
Dei vivi) és a Carm. 941 s k. (Tunc Deus . .  . producet populum 
celatum etc.) bőven beszélnek Izrael elveszett 9 és fél (Carm. 946: 
Ex duodena tribu novem semis ibi morantur) törzséről, kiket Salma- 
nassar király Samaria elfoglalása után magával hurczolt az assyriai 
fogságba (IV. Reg. 18), de a kik sohasem tértek onnan vissza. 
A történet nem is tud róluk többet, de annál inkább foglalkozik 
velük a monda, mely szerint a világ végén előhozza őket az Űr és 
az ő segítségükkel fogja legyőzni az Antikrisztust.1)

A IV. Reg. 18, 11 már tud e mondáról, de nem adja a törzsek

1) Chronol. II, 439: Aber wenn nicht alles trügt, so sind doch
Diokletian und seine beiden Mitkaiser, welche die Christen verfolgten,
angedeutet in den Worten Carm. 871—872 (idézve). Wie kann der Ver
fasser auf den ganz singulären Zug, der Antichrist nehme sich zwei Csb-
saren als Genossen, gekommen sein, wenn er nicht das Vorbild Diokle
tians hatte ?

-) OS p. 150 és Bousset: Der Antichrist in der Überlieferung des 
Judentums, des neuen Testaments und der alten Kirche. Göttingen,
1895; p. 103.

8) Ilamundo (i. m. 11. 1.) a három uralkodó említésében szintén 
Diocletianusra és társuralkodóira való ezélzást lát. Ebert (id. értek. 409. 1.) 
Maximinusra, a két Gordianusra, vagy Maximus, Balbinus és III. Gor
dianus együttes uralmára gondol. A három uralkodó eredete azonban 
Daniel. VII, 24-re vezethető vissza, hol a bestia (=  Antikrisztus) három 
római uralkodót győz le. Itt gyökeredzik a monda! Már Bousset is meg
jegyezte (i. h.): es ist so verkehrt, wie nur möglich, den Kommodian an 
diesem Punkte zeitgeschichtlich deuten zu wollen. — Egyébiránt nem 
lehetetlen, hogy a Sib. IU, 52; VIII, 171 és XIV, 303 verseinek ősforrása 
is Daniel idézett helye.

*) Brewer i. m. 277 1.
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számát; a Kr. u. I. sz. vége felé keletkezett IV. Esr. apocryph 
könyv pedig (13, 40) 10 törzsről beszél. Közvetlen forrása itt Com- 
modianusnak —  Brewer') szerint — az Apocalypsis Baruch, a Carmen- 
beli leírás egy részének pedig Ebért*) szerint az ú. n. Othoth-ha-Masiach 
(a Messiás jelei). Mindketten megjegyzik azonban, hogy e monda már 
a Sib. Π, 170 s k.-ben is feltalálható, de csak néhány gyenge czélzás 
van itt azon pontokra, melyeket Commodianus szélesen tárgyal.

Tényleg röviden érinti csak a Sibylla a törzsek visszatérését a 
következőkben; Π, 170 sk.:

no δειν'ος δ’ αϋτδίς χόλος ί'ξει,
ηνιχα δ ή δεχάφυλος άπ’ άντολίης λαδς χςει 
ζητήοων λαόν, 8ν άπώλεσεν Άσσόριος χλών, 
συρ,φόλιυν Εβραίων &νη δ’ Ιπ\ τόΐσιν όλοΰνται. 
ύστερον αΰ αρξουσιν υπερρενόων άν^ρώπων 

175 εχλεχτόι πιστοί Εβραίοι χαταδουλώσαντες
αύτο'υς ώς το πα’ροώεν, επε'ι χροίτος ουποτε λείψει.

Commodianus leírásából leginkább megegyeznek ezzel a Carm. 
983— 984 versei:

Cum properant autem exercitu Dei rebelles,
Sternunturque solo ab angelis proelio facto,

melyek megfelelnek a Sib. II, 174— 176. verseinek, hol is mindkét 
helyen az Antikrisztus seregének legyőzéséről van szó. Egyeznek e 
sorokkal még az Instr. II, 1, 39—40. versei i s :

Sed cum se inlidet exercitu Dei tyrannus,
Terrore cffilesti prosternuntur milites eius.

Ha az egyezés itt nem is oly feltűnő, mint egyéb helyeken, 
figyelembe kell vennünk mégis azt, hogy a fogságból visszatérő tör
zsekről szóló monda Commodianuson kívül más kér. írónál az V. sz. 
eleje előtt ( Orosius)  nem található fe l; figyelembe kell vennünk azt 
is, hogy Lactantius, a Sibyllák alapos ismerője is hallgat róla. Azt 
következtetem ebből, hogy Commodianus a sibylláknak egészen köz
vetlen hatása alatt áll, oly korban kellett tehát írnia, melyben e 
monda még nem ment feledésbe. Minthogy Lactantius, ki pedig a 
világ végével, az Antikrisztussal foglalkozó dolgokról igen jól van 
értesülve és bőven foglalkozik velük, — a zsidó törzsek visszatéréséről 
hallgat, ebből az következik, hogy Comm. Lactantius előtt élt, oly 
korban, mikor az Apocalypsis Baruch és az Oracula Sibyllina közvet

') I. m. 279 s k. 1.
s) I. értek. 401 1. 69 jegyz.
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lenül, elevenebben hatottak, mint Lactantius korában, mikor tehát 
az egyes mondákat, melyek az eschatologia kérdéseivel összefüggtek, 
nemcsak nagyjában, hanem legapróbb részletekig kidolgozva írták meg 
és olvasták.

II. 1. Sajátságos találkozása Commodianusnak a Sibyllákkal az 
is, hogy egyformán engesztelhetetlen gyűlölettel viseltetnek Eóma 
iránt 8 bizonyos elégtétellel jósolgatják annak pusztulását. Idevágó 
egyező helyeik a következők:

a) II, 23, 12: Postea Eoma ruit 
889: Tollatur imperium, quod fuit 

inique repletum, Quod per tributa 
mala diu macerabat omnes 

914 s k .: redeuntes in urbe mente 
mutata Spoliant templa, et, quidquid 
est intus in urbe, Diripiunt.. .  Haec 
quidem gaudebat, sed tota terra ge
mebat; Yix tamen advenit illi re
tributio digna. Luget in aeternum, 
quae se iactabat aeterna, Cuius et 
tyranni iam tunc iudicantur a 
Summo. Stat tempus in finem fu
mante Eoma maturum, Et merces 
adveniet meritis partita locorum 

I, 41, 12: Tunc Babylon meretrix 
[erit] incinefacta favilla

b) Feltűnő mindkettőnél a 
érdeklődés.

815: Multi senatorum tunc enim 
captivi deflebunt

820: senatum sub iugo mittunt 
910: Turbaturque Nero et senatus 

proxime visum

VIII, 142: 'Ρωμαίων ύπέοοπλον άπει- 
λήν αυτός όλεσσει ώλετο <ζγάρ)> 'Ρώρης 
αρχή τότε τηλε3όωσα, άρχαΐη πολέεσσι 
περικτιόνεσσιν άνασσα

II, 16 s k .: σειαίχ^ων άστεροπητής 
είδώλων ζήλον 3ραυσει λαόν τε τινάξει 
'Ρώρης έπταλόφοιο ρόγας δε τε πλούτος 
όλεΐται δαιόρενος πυρ'ι πολλω υπ'ο φλογος 
Ήφαίστοιο (=  fumante Eoma)

V n i, 37 s k .: ήξει σοι ποτ’ άνωθεν 
ιση, υψαόχενε 'Ρώρη, ουράνιος πληγή. . .  
καί πλούτος ολεΐται

III, 177 s k.: ή πολλής γαίης άρξει 
πολλούς δε σαλεόοει, χα'ι πααι βασιλεϋσι 
φόβον ρετόπισθε ποιήσει, πολλόν δ’ α3 
χρυσόν τε καί άργυρον εξαλαπάξει εκ πό
λεων πολλών (=  per tributa mala etc.), 
ρόγα δ’ εσσεται άνδράσι κείνοις πτώρ’, 
όπόταν άρξων3’ ύπερηφανίης άδίκοιο ( — 
quae se iactabat . .  .)

I l l ,  350 s k .: όππόσα δασροφόρου 
Αοίης υπεδέξατο 'Ρώρη, χρήρατά χεν τρ'ις 

τόσσα δεδόξεται έ'ρπαλιν Άσις Ιχ 'Ρώρης, 
όλοήν 6’ άποτίσεται υβριν ός αυτήν.

III, 364: εσται . . . χαΐ 'Ρώρη βόρη 
(ν. ö. III. 464 s k .; Babylon =  Eóma 
V, 143, 159; V, 173 (=  quae se iacta
bat aeterna!).

senatus iránt tanúsított különös

XU, 60: συγκλήτου δ’ ολεσει χεφαλάς

VIII, 176— 177 : χα'ι τότ’ επειτ’ αίίτις 
χρείων ερπροσ ε̂ν ό τλήρων συγχαλεσας 
βουλήν βουλεόσεται etc.
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A senatus és Róma iránt való különös érdeklődésre már Har- 
nack*) is rámutatott, bár más szempontból, —  a mire még alább 
magam is visszatérek.

2. Különösen észrevehető, azt mondhatnám, hogy kiáltó a 
egyezés Commodianus és a sibyllák közt a bálványimádás ostorozása 
és gúnyolása tekintetében. Az egyezések itt oly nagy számúak, hogy 
csak a legfeltűnőbbekre szorítkozhatom.

aj I, 2, 6: Nesciensque Deum de
functos reges orabant

I, 3, 11: Mortales et illi mortuos 
simulacro ponebant 

I, 2, 10: Omnipotenti sibi soli de
servire, non illis ( =  idolis)

I, 6, 19: Inpuros oratis et dicitis 
esse caelestes, Semine mortali natos 

I. 2, 2—3: Nolite...adorare deos 
inanes De manibus vestris factos ex 
ligno vel auro

I, 20, 4: Adoratis enim stulti malo 
leto defunctos

I, 2, 1—4: In lege praecepit do
minus cffili, terrae marisque Nolite, 
inquit, adorare deos inanes De ma
nibus vestris factos ex ligno vel auro, 
Indignatio mea ne vos disperdat ob 
ista

436: Non idolis vanis, qui frustra 
pro vita coluntur

VIII, 392—395: ταΰτα γάρ ές μνη'- 
μην βασιλέων ήδ’ε τυράννων δαίμοσι ποιη- 
σουαι νεχροΐς, ως ούρανίοισιν.. .  και καλέ - 
ουσι θεούς

III, 547: προς τί τε δώρα μάταια 
χαταφθιμένοισι πορίζεις θύεις τ’ είδώλοις

III, 554: πολλά θεών είδωλα κατα- 
φθιμένων θανεόντων

III, 605—606: είδωλα δ’ έτίμων χει
ροποίητα σε'βοντες

III, 722—723: έργα δ! χειροποίητα 
σεβάσμεθα άφρονι θυμω είδωλα ξόανά τε 
καταφθιμε'νων ανθρώπων

III, 763: φεύγετε λατρείας άνομους, 
τώ ζώντι λάτρευε (=  Omnipotenti sibi 
soli deservire etc.)

V, 355 s k .: [αυτός ουκ ελεήσει εκ- 
θυσιάζοντας] άψύχοις... Έρμαΐς καί το"ίς 
λιθίνοισι θεοΐσιν. ήγείσθω δύ θεμις σοφίη 
καί δόξα δικαίων" μη ποτέ θυμωθε’ις ΰεός 
άφθιτος έξαπολέσση παν γένος ανθρώπων 
βίοτον κα\ φυλον άναιδε'ς etc.

V, 82 s k .: [άνθρωποι] θεούς ξυλίνους 
λίθινους τε χαλκούς τε χρυσούς τε καί 
άργυρε'ους τε, μάταιους, άψυχους κωφούς 
. . . ποιψσαντο μάτην γε πεποιθότες έν 
τοιούτοις 1

IV, 6 : θεού {χεγάλοίο, τον ού χέρες 
έπλασαν άνδρών είδώλοις άλάλοισι λιθο- 
ςε'στοισιν δ[χοιον

VIII, 379: χερσί τε μορφώσαντες Ιαίς 
ειδωλον (ν. ö. egyébként Geffck. OS, 
ρ. 239, s. ν. Heiden).

b) A mi a részleteket illeti a bálványimádásra, szóval a pogá-

*) Chronol. II, 442.
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nyok istenségeire vonatkozólag, — 
igen fontosaknak.

a) I, 11, inser. Apollo sortilegus 
falsus

ß) I, 6, 16: Ille (=  Iuppiter) autem 
Cretae regnavit et ibi defecit

γ) I, 5, 7: [Iuppiter] furtimque 
nutritus

8) I, 3: a bukott angyalokról szól, 
kiktől a Gigasok származnak; ezek 
a Gigasok tanították meg az embe
reket minden mesterségre és művé
szetre. De utóbb az isten megbün
tette őket, nem fogadta be őket ha
láluk után az égbe és ezek most is 
kóbor szellemekként nyugtalanítják 
az embereket, kik isteni tiszteletben 
részesítik őket.

itt a következő egyezéseket tartom

IV, 4: ψευδούς Φοίβου χρησμήγορο 
(V. ö. V, 326).

VIII, 46 s k .: [ποΰ . . .] Δ'.'ος γενεή 
κα'ι πάντων.. .  ών Κρήτη καύχημα τάφους 
ή δυσμορος ?ξει (Geffck. ρ. 144, adnot.).

I ll, 139: [κα'ι επειτα 'Ρεη τίκεν ίρ- 
αενα παίδα, τον ταχέως διεπεμψε] λοί̂ ρη 
. . . τρεφεσΔαι

I, 87—103 és I, 120—124 leírása 
teljesen megfelel C.-énak; a démo
nokról szóló zsidó-keresztény mythos 
minden lényeges részletét tartal
mazza.1) (V. ö. Geffck. OS, p. 10, 
adnot.)

ΠΙ. Ebben a pontban oly egyezéseket hozok fel, melyek nem 
vonatkoznak sem az eschatologiára, sem a pogány Kómára, hanem 
igen különböző tárgyakra. Magában véve minden egyes ilyen pár
huzam fényesen bizonyít a mellett, hogy Commodianusnak ismernie 
és használnia kellett a sibyllai könyveket.

Mellőzöm itt azon egyezéseket, melyek Krisztus csodáira, az 
ószövetségi próféták történetére s általában az egész ótestamentumra 
vonatkoznak, valamint mellőzöm az erkölcsi oktatások egyezéseit, mert 
ezeknek forrása igen könnyen a biblia s a keresztény tanítás lehetett, 
sőt ez valószínű is. Az alább következő egyezéseket azonban már 
fontosaknak tartom. Ezek:

aj 235—236: Non ullum de ferro VIII, 267 és 272: νϋν μεν έγώ χερ- 
secuit, non enplastro curavit, Sed uiv, συ δ’ επειτα λδγω θεραπεύεις, —

1) Érdekes egyezése C.-nak a Cypriani Heptateuchos (ed. Peiper, 
CSEL XXIII, p. 10) Genes, v. 234 s k.-vel: H sbc inter sanctos lactat ter
rena voluptas Captosque tenet caelesti ex arce meantes; dum facies pul
chro videntes corpore cernunt femineas placitisque nimis conplexibus 
haerent, progenuere sibi torva cum mole gigantes =  Instr. I, 3, 3: illi 
dimissi. 4. Tanta fuit forma feminarum, quae flecteret illos, 5. Ut coin
quinati non possunt caelo redire; 8. De semine quorum Gigantes nati 
feruntur.
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sine tormento statim suo dicto sa
navit

b) 191 —193: In Aegypto primum 
Israhel concrevit alumnus; Inde 
Deus illos eiecit duce Moyse, Per 
quem dedit illis legem in monte Sina

c) I, 22, 15: In duas intrastis 
vias: condiscite rectam

83—86: demonstro Bectum iter 
vobis, qui adhuc erratis inanes. Vos 
tamen eligite arbitrio vestro.. .  Quis 
velit venenum aut suavia pocula 
vitae

d) 1: Quis poterit unum proprie 
Deum nosse caelorum ?

109: In primitiva sua qualis sit 
a nullo videtur

e) II, 16, 3: Et ego . . . cogor di
cere verum

f )  83—84: demonstro Bectum iter 
vobis, qui adhuc erratis inanes

g) 91: Est Deus omnipotens, unus 
a semetipso creatus (v. o. 771.)

h) 3 : Errabam ignarus spatians
i)  425: O male progenies
j)  666: Ut vocitaretur in terris 

Altissimi proles (v. o. 366: Ut Deus 
in terris Altissimi filius esset).

ζάντα λόγω τςράσσων, ττάσαν 5ε νόσον 
θερατεόων (Geffck. OS, ρ. 159 adnot.)

I ll, 252: ηγητήοα χαταστή ζιι ρέγαν 
άνδρα Μωσήν, 254—257 : íj νίκα 8’ ήλάεν 
λα'ον οδ’ ήγερονών, ον ά.τ’ Αίγυπτου θε'ος 
ήγεν εις το ορος ~ινα, χα'ι τον νόρον οΰ- 
ρανόθι πρό δώκ.ε θε'ος γράψας πλαξίν δυοί 
πάντα δίκαια (ν. ö. Exod. 19,2; e két 
egyezésre nézve 1. Brewer i. m. 305— 
306.1. és Harnack Chronol. II, 441).*) 

VIII, 399—400 : αύτ'ος όδους προε- 
θηκα δύο, ζωής θανάτου τε, καί γνώρη 
προέθηχ’ άγάθήν ζωήν προελε’σθαι (ν. Ö.
Geffck. OS, ρ. 67; Did. 1, 1; Barnab. 
ep. 18 s k.)

III, 17 s k .: τι; γάο θνητός Ιών κα- 
τιδεΐν δόνατα·. θε'ον οσοοις: Eragm. 1, 
10—11: τις γάρ σαρξ δυναται τόν Ιπου- 
ράνιον καί αληθή όφθαίροΐσιν ίδέΐν θεδν 
άρβοοτον

III, 4—6: θυρός . . .  βιάζεται ένδοθεν 
αυδήν άγγέλλειν πασιν

III, 9— 10: τίπτε ράτην πλάζεσθε και 
οϋκ ευθείαν άταρπόν βαίνετε

III, 11: εις θεός έστι ρόναρχος . . . 
αυτοφυής

III, 29: ραταίως δε πλανασθε 
III, 36: αί γένος . . . κακόν 
III, 776: υιόν γάρ χαλέουαι βοοτο 

ρεγάλοιο θεοΐο.

Felhozom még, hogy Commodianusnál is, a sibylláknál is igen 
gyakori istennek ilyen megnevezése: Altissimus, Summus =  'Ύψιστος. 
Figyelemreméltó az is, hogy a Carm. 907. versében lévő felsorolás :

Persa?, Medi, simul Chaldaei, Babyloni venibunt

a sibylláknál igen gyakran előfordul; ezek leggyakrabban nevezik meg 
a médeket, perzsákat és babyloniakat együtt; így: IV, 62; V, 6— 7, 
441; 22—23, 147; XI, 51, 174; Χ Π ΐ /3 3 ; XIV, 67—68; 174, stb. 1

1) Ezzel tárgytalanná válik az, mintha C. e helyeken Lactantiust 
követné; hanem igenis tény, hogy közös forrásokat használnak.
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Mint igen jellemző dolgot említem azt is, hogy valamint Com
modianus igen nagy mértékben használja az acrostichist, úgy a sibyllai 
költeményekben is találunk ennek példájára; ez pedig a VIII, 217— 
250. versekben foglalt acrostichis, melyeknek kezdőbetűi ezt az értel
met adják: 'Ιησούς Χρειστός θεού Γιος Σιυτηρ [Σταύρος], melyben 
ismét az őskeresztények symbolicus szent szavára bukkanunk: ΙΧΘΓΣ.

Az acrostichis használata is bizonyíték arra, hogy Commodianus 
ismerte és felhasználta a sibyllai költészetet, hiszen az acrostichis 
régi idők óta ismertető jelük és szokott formájuk volt a sib. jóslatok
nak, mint Geffcken is megjegyzi: *) Die Akrosticliis alte Form und 
Kennzeichen der Sibyllina. Tőlük örökölte ezt a művészkedést minden 
későbbi költészet, tőlük vette Commodianus is.

Az összehasonlítás eredménye az, hogy Commodianus ismerte 
és használta az Oracula Sibyllinát. De ez magában foglalja azt is, 
hogy Commodianusnak az Oracula szövegének teljes kialakulása után 
kellett írnia.

Az eddigi kutatások után ma már kétségtelen, hogy a sibylla- 
könyvek Kr. u. 267-ben már mai alakjukban forogtak közkézen, mert 
a legfiatalabb ének, a tizennegyedik, kevéssel 267 után keletkezett. 
E fontos adat újabb bizonyítéka annak, hogy Commodianus a EH. sz. 
legvégén írt és csak megerősíti az előbbi fejezet végén kimondott 
véleményemet.'2)

*) OS, p. 153, jegyz. V. ö. Cic. de divin. Π, 54, 111— 112; August, 
de civ. dei XVIII, 23.

ä) Az idevágó nézetek részletes ismertetését és az elért eredmények 
pontos megbeszélését e helyen mellőznöm kell, mert ez egyrészt igen ter
jedelmessé tenné dolgozatomat, másrészt pedig olyan alapvető munkák 
után, mint a minők erre vonatkozólag már megjelentek, feleslegesnek is 
tartom. Az idevágó rendkívül gazdag irodalomból idézem a következőket: 
Geffcken: Komposition und Entstehungszeit der Oracula Sibyllina, Leipzig, 
1902 (Texte und Untersuchungen, Neue Folge, VIII Bd., 1 Heft); Har- 
nack: Chronol. II, 184—189 [és I, 581—589]; kitűnő összefoglalás (és 
irodalmi tájékoztató!) Bousset czikke a Bealencykl. für prot. Theo!, und 
Kirche XVIII. kötetében s. v. Sibyllen und Sibyllinische Bücher; örven
detes dolog, hogy irodalmunkban is felvetődött már a kérdés és ügyes 
feldolgozóra talált Dr. Székely Litvánban: A sibyllakönyvek, Budapest, 1907.
V. ö. EPhK. XXXII (1908) 322 1.
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C o m m o d ia n u s  é le tv is z o n y a i.

A Commodianus korára vonatkozólag eddig elért eredményeimet 
igazolják, illetőleg azokkal összhangban állanak a következő dolgok:

a ) A. Carrn. 810. versében említi Commodianus a gotokat, mint 
a kiknek betörése indítja meg az utolsó üldözést. Ez az adat igen jól 
illik a ΙΠ. sz. végére. A gótok már a III. sz. elejétől kezdve nyug
talanították a római birodalmat; Deciusnak 250-ben és 251-ben sok 
baja volt velük,1) ez utóbbi évben vereséget is szenvedett tőlük. Irtó
zatos hatással volt ez a vereség a rómaiakra, mint azt Schiller meg
jegyzi:* 2 3 * * *) Schrecken u d ü  Entmutigung auf der einen, Siegesfreude 
und Hoffnung, das Eeich zu zerstören, auf der anderen Seite waren 
die Folgen dieses Sieges. De hogy milyen általános volt a félelem és 
rettegés e barbár törzsek folytonos betörései miatt, azt Herodianvs 
és Velleius Paterculus is tanúsítják; erre vonatkozólag Schiller így 
í r :8) Aber wie wenig man sich jetzt bereits der Barbaren erwehren 
konnte, zeigen die mit erschreckender Regelmässigkeit unter jeder 
Regierung berichteten Einfälle der Goten an der unteren Donau.

b) Commodianus különös kedvvel foglalkozik az ezeréves ural
kodással ; felvetem a kérdést, nem hozható-e összefüggésbe ez a 
különös érdeklődés a római birodalom ezeréves ünnepével, melyet 248- 
ban, Philippus uralkodása alatt nagy fénynyel és pompával ünnepeltek 
meg ? '*) Nem volt-e élénken bevésve Commodianus phantasiájába ez 
az ünnep, ennek ragyogó fénye és lelkes hangulata, mint valami 
kellemes gyermekkori emlék? Azt hiszem, hogy a kérdésre igennel 
felelhetek. Ezen ünnepség jubileumi érmein a következő feliratokat

η Schiller i. m. I, 2, 805—806 1.
*) I. m. 807 1.
3) I. m. 801 1.
*) Schiller i. m. I, 2, 802 1. «Mit allem Pompe». Y. ö. Aur. Vict.

Cffis. 28, 1; Cassiod. Chron. p. 643; Oros. 7, 20, 2; Eutrop. 9, 3.
Révay: Commodianus. 7
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találjuk: milliarium saeculum, saeculares Augg., saecularia sacra, laetitia 
fundata, saeculum novum; ezzel az utóbbi jelzéssel összefüggésbe 
hozhatjuk Commodianus következő kifejezéseit: I, 26, 35 : cum reno
vasti [s] saeculum; 312: in novo saeclo; 704: saeclo novato.

c )  A Carm. 849. verse szerint: [Iudoei] Incendunt . . . prius 
senatum consurgere in ira, — tehát a zsidóknak nagy befolyásuk 
van még a senatusra. Ez azonban Harnack szerint1) 311 után el sem 
képzelhető. Hier also erschiene ein sicherer terminus ad quem, mondja 
ugyanő. A pogányságra vonatkozólag pedig újólag megjegyezhetem, 
hogy Commodianusnál az még félelmetes hatalom, a mi szintén nem 
gondolható el 312 után. Harnack így ír :.* 2 3) Der terminus ad quem 
ist . . . in der Tatsache gegeben, dass das grobe Heidentum die 
Christenheit noch rings umgibt und eine verführerische Macht ist.

Eddigi vizsgálódásaim tehát a 280— 312. éveket jelölik meg 
azon időköznek, melyben Commodianusnak írnia kellett.

d)  Kétségtelen, hogy Commodianus béke idején írta müveit, 
tehát nem valamely üldözés alatt. Instr. II, 25, 1-ben így ír:

Dispositum tempus vehit nostris pacem in orbe.

Erre vonatkozólag már Harnack is megjegyzi :8) Jedenfalls 
schreib er beide Werke in einer Friedenszeit, és : das Gedicht II, 21 
spricht mehr dafür, dass die Zeiten des Martyriums abgelaufen sind.4) 
Ez utóbbi költemény czíme: Martyrium volenti és azt fejtegeti benne, 
hogy ha már véres martyriumra nincs szükség, törekedjék mindenki 
jótettekkel és erényes élettel oly érdemeket szerezni magának, minőt 
a vértanúk szereztek halálukkal. Itt az ethikai martyrság fenséges 
gondolata szólal meg, a mi később is kedves gondolata a kér. iro
dalomnak. Idevágó sorai:

V. 1 : Martyrium, fili, quoniam desideras, audi 
4: Tu quidem quod optas, res est felicibus apta.
5: Vincere prius malum benefactis recte vivendo 
7: Ipsius est tempus. . . .
8: Ut si bellum adest, in pace martyres ibunt ?
9: Multi quidem errant dicentes: Sanguine nostro 

10: Vincimus Iniquum; quo manente vincere nolunt.
14— 16: Nunc si benefactis vinces, eris martyr in illo;

Tu ergo qui quaeris martyrium tollere verbo,
In pace te vesti bonis et esto securus.

>) Chron. II, 438.
-) Chron. II, 437.
3) Ü. o. 439 1.
*j U. o. 437 1.
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Azonban az előbb idézett Π, 25 néhány sora mégis arra enged 
következtetni, hogy bár békesség volt e versek írása idején, azért ez 
a nyugalom csak színleges volt, az üldözés kitörésétől minden pilla
natban lehetett tartani. Már a czím : De pace subdola is erre utal. 
Erre utal a 2. sor e kifejezése is : blandiente saaculo, továbbá még a 
következő sorok : v. 7—9 :

Sub dolo pax vobis venit, persecutio flagrat.
Vulnera non parent, et sic sine caede ruistis,
Bellum in absconsum geritur sub pace quod ipsud

és v. 12:
Laudatis pacem subdolam et vobis iniquam.

Ezek a sorok arra mutatnak, hogy az akkori kormányzat türel- 
messége nem volt megbízható ; a költő szerint a keresztények ellen
ségei nem pihennek, ■— el kell készülve lenni a harczra bármely 
pillanatban, mert hiszen a küzdelem nem szűnt meg, csak szünetel. 
A 280—312 évek alatt a következő császárok uralkodtak: 276—282 
Probus, 282—284 Carus, 284— 305 Diocletianus, 305—306 Constantius 
Chlorus és 306-tól Constantinus. Ezek közül egyedül Diocletianus 
volt az, ki alatt keresztényüldözés volt. Uralkodása elején ő is jól 
bánt a keresztényekkel, udvarában is alkalmazta őket, sőt azt is meg
engedte nekik, hogy Nicomediában templomot építsenek.1) De az 
uralkodásban társának, Galeriusnak, sürgetésére 297-ben mégis elren
delte a keresztények üldözését.

Commodianus költeménye, nézetem szerint, egyenesen Diocletia
nus uralkodásának erre az idejére vonatkozik. Diocletianus 293-ban 
vette maga mellé Galeriust, kit mindenki ismert nyers és vad indu
latairól s így a keresztények sem remélhettek sok jót az ő befolyásától. 
A keresztények gyanakvása, melynek Commodianus kifejezést ad, ebből 
az időből eredhet; hogy pedig sejtésük alapos volt, mutatja a 297-ben 
kitört üldözés, mely egyenesen Galerius befolyásának tulajdonítható, 
így hát terminus ante quem gyanánt a 297 évet jelölöm meg.

Mindezek alapján véleményemet így foglalom össze: Commodia
nus művei 280 és  297 közt keletkeztek.

Költőnk nevét az Instr. I, 39 acrostichise adja, így: Commodia
nus, mendicus Christi, míg a költemény czíme: Nomen Gasei. Erre 
vonatkozólag teljes egészében elfogadom és idézem Harnack vélemé
nyét:®) Demselben Gedicht, in dem er sich so nennt, hat er die * 2

*) Ókori Lex. I, 566.
2) Chron. II, 436.

7*
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Aufschrift: «Nomen Gasei» gegeben. Man hat das auf die Stadt Gaza 
gedeutet, aber dann hätte Commodian, der den Buchstaben Z nicht 
meidet, sondern bevorzugt, «Gazeus» geschrieben. Es wäre auch 
seltsam, wenn dieser waschechter Abendländer, — denn als solcher 
erweist er sich — aus Gaza stammte ! Die Sache scheint mir einfach 
zu liegen. Die Aufschrift und das Akrostich bilden eine Gleichung: 
«Nomen Gasei =  Commodianus mendicus Christi», d. h. so will er’ 
der Gasei heisst, genannt sein; Commodianus ist Signum; der Ver
fasser hiess also wirklich «Gasei.» Das ist ein semitischer Name, s. I 
Chron. 2, 31 : Gases, Griechisch —  Gasei oder Gazéi (so Lucian). 
Commodian war also, da an Afrika als sein Heimatland sehr wohl 
gedacht werden kann, ein latinisierter Punier.1)

Afrikai származására mutat a Carm. 7—8. verse is :

criminosus denique Marsus5)
Pírne fui factus herbas incantando malignas;

itt a mágusok ráolvasásairól van szó, ezek pedig, Apuleius szerint, 
költó'nk idejében leginkább Afrikában voltak divatban.

Szülei pogányok voltak, Instr. I, 1, 4— 5 :

Ego similiter erravi tempore multo 
Fana prosequendo parentibus insciis ipsis,

kik őt valóban classicus nevelésben részesítették;* * 3) valószínűleg jogi 
tanulmányokkal is foglalkozott, mint azt a Carm. 723, 730, 735—740. 
verseiben előforduló jogi szakkifejezések mutatják. Manitius4) ezek 
alapján azt a véleményét fejezte ki, hogy Commodianus, mielőtt 
kereszténynyé lett, jogtudós volt, a mit Harnack is valószínűnek tart.5) 
A Carm. 4. és 6. versei alapján (furor aetatis primfe me portabat in 
auras ; quasi centum adessent In umeris capita, sic praeceps quocumque 
ferebar) azt hiszem, hogy sok lelki rázkódtatáson és habozáson esett

’ ) Eleinte magam is a syriai Gaza városra gondoltam (De vita et 
opp. C. G. p. 8—9); így még Boissier (Mélanges Renier, p. 39), Schneider 
(Die Casus, Tempora und Modi bei C., Nürnberg, 1889, p. 3), Schanz (i. 
m. 350 1.), míg Ludwig szerint (ed. praef. LXXYII) azért Gazeus, mert ő 
gyűjtötte koldulva (mendicus) az egyház pénzét, melynek egyszersmind 
őre is volt.

5) Y. ö. Domb. ed. p. 115, jegyz.
3) Carm. 583: Vergilius legitur, Cicero aut Terentius item. L. egyéb

ként a forrásokról szóló fej.
*) Gesch. d. christl. lat. Poesie, 29 1.
5) Chron. II, 435.
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át, esetleg a sokféle philosophiai iskola útvesztőjében tévelygett, míg 
szelleme haladásának helyes irányát megtalálta. Hogy pogány volt, 
mutatják következő nyilatkozatai:

I, 7, 21: Sic ego colui, dum erravi, quod modo culpo 
I, 8, 2: Erratis, qu® ego prius, putatis oranda 

I, 26, 24: et ego fui perversa mente moratus 
I, 32, 2: Et ego, qui moneo, idem fui nescius errans 

Carm. 3: Errabam ignarus spatians 
83: prius erravi

536: gentes in Christo credidimus
765: Erravimus omnes manifesto, sacculo suasi.

Hogy nem fiatal korában tért meg, mutatja az Instr. I, 1, 4 :

erravi tempore multo;

de végre az úr felvilágosította elméjét, Carm. 10:

misero vacillanti tandem adluxit

és 766:
gratia Domini provocamur credere legi.

Végre a biblia tanulmányozására adta magát, hogy megismerje 
a kér. vallást. Instr. I, 1. 6 :

Abstuli me tandem inde legendo de lege

Carm. 11— 13:

Adgressusque fui tradito in codice legis,
Quid ibi rescirem; statim mihi lampada fulsit 
Tunc vero agnovi Deum unum summum in altis

és 57 :
pradegi prophetas.

Ezután a psenitensek közé vétette fel magát, mint az Instr. 
II, 8, 8-ban1). jelzi:

Namque fatebor enim unum me ex vobis adesse 
Terroremque linquendum sensisse ruin®.

Bár a kutatók nagy része nem tartja lehetségesnek, hogy Com
modianus püspök volt, Pára és Ebert — leginkább a Carmen sub- *)

*) Czíme: P®nitentibus.
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scriptiója alapján — mégis ezt vitatják. Ezt a nézetet már F. X. Kraus 
megtámadta s Harnack is így ír erről: J) Aus der verlöschten Unter
schrift zu schliessen, dass er Bischof war, ist sehr prekär, da die 
Gedichte selbst nichts davon andeuten, obgleich Anlass genug dazu 
in den Instruktionen gegeben war. Magam sem tartom valószínűnek, 
hogy püspök volt; az Instr. I, 26, 7—8-ban ezt olvassuk:

Anni te non possunt iám triginta reddere doctum ?
Nescius si primum errasti, respice canum (sc. me),

a hol világosan jelzi —  mint előbb magam is bizonyítottam, hogy 
idősebb korában tért m eg; ebben az esetben pedig már nem érhette 
el a püspöki méltóságot. De egyéb nyilatkozatai is odamutatnak, hogy 
nem volt püspök. így Instr. Π, 22, 15:

Non sum ego d octor ....

Instr. Π, 20, 1—2:

Justus ego non sum fratres, de cloaca levatus 
Nec me super tollo

Instr. II, 16, 3 :
Et ego non doceo, sed cogor dicere verum.4)

Ezen nyilatkozatokkal részben ellentétben áll az Instr. I, 1, 
9 verse :

Ob ea perdoctus ignaros instruo verum,

ámde világos, hogy itt csak a pogányokkal szemben nevezi magát 
«perdoctus »-nak, mint a ki már belátta a kér. vallás igazságát. Ilyenek 
m ég: Instr. Π, 5, 2 : Admoneo paucis . . .  , II, 6, 1 Fideles admoneo, 
Π, 26, 1 : Lectores moneo; II, 26, 6:

Reddite vos Christo similes, filioli, magistro

és II, 21, 1 :
Martyrium, fili, quoniam desideras. . . .

Ezek azonban abból magyarázhatók, hogy ő, mint idős ember, 
bátran szólhatott ilyen atyáskodó hangon. Egyenesen kizárja azt, hogy 
püspök lett volna, ez a nyilatkozata: Carm. 61 :

Non sum ego vates, nec doctor iussus ut essem. . . .

') Chron. II, 435.
a) Brewer i. m. 170 s k. nagy apparátussal bizonyítja, hogy nem 

lehetett püspök.
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A mi végül a subscriptiót illeti, tagadhatatlan tény az, hogy a 
másolók gyakran püspöknek neveznek olyanokat is, kikről biztosan 
tudjuk, hogy nem voltak ily magas állásban. így a müncheni Cod. 
lat. 14461. és 14468 sssc. IX. Gennadius presbytert «Massiliensis 
episcopus»-nak nevezik, a Cod. Nat. lat. 5271 pedig Bachiarius szerze
test nevezi püspöknek.1) A subscriptióra tehát e tekintetben nem lehet 
támaszkodni.

Annyit azonban valószínűnek tartok, hogy egyházi férfiú volt; 
erre mutat szerető gondoskodása, útmutatása a kér. élet minden 
viszonylatára vonatkozólag s legfőképen erre mutat kiváló theologiai 
képzettsége. Brewemeí azt a nézetét, hogy laikus lett volna, nem 
tartom bebizonyítottalak, sőt azt hiszem, hogy Commodianus művei
ből ez egyáltalán be sem bizonyítható. Harnack is hajlik e nézethez 
és az Inetr. I, 39 acrostichiséből vett «mendicus» szóval érvel, idézve 
erre vonatkozólag egy találó párhuzamos helyet.* 2) Magam mindazon
által ragaszkodom azon nézetemhez, hogy clericus volt, — már akár 
diaconus, akár presbyter; ez —  művei alapján határozottan nem 
dönthető el.

Commodianus tartózkodási helyet, illetve a költemények kelet
kezési helyét illetőleg nagyon eltérők a vélemények. Pitra (s még 
előbb Dodwell) Afrikára gondolnak, Ebert a syriai Gaza-ra; Brewer 
legújabban azt igyekszik bebizonyítani, hogy a költemények a galliai 
Arelate-ban (Arles) keletkeztek. Erre vonatkozó érveit már idézett 
bírálatában Lejay részletesen megczáfolta; magam csak annyit teszek 
hozzá, hogy ha lehet is találni néhány gallicismust C. költeményei
ben (?), ezek könnyen magyarázhatók abból, hogy a tájszólások e 
mozgalmas időkben minden nehézség nélkül útat találtak maguknak 
a birodalom szivébe is ; másik érve pedig, melylyel galliai liturgiára 
való utalás nyomait igyekszik Commodianus verseiben felfedezni, 
semmitmondó, —  mert a III. sz.-ban az egyes vidékek liturgiái közt 
1. még nem annyira feltűnők az eltérések, 2. az egyes vidékek litur
giái éppen ezért e korban még pontosan meg sem állapíthatók; 3. az 
általa idézett galliai liturgia az V. századra vonatkozik s így Commo- 
dianusnál egyáltalán szóba sem jöhet.

Magam Harnack-kai tartok,3) ki jelzi, hogy a költemények 
keletkezési helye biztosan meg nem határozható. Mindazonáltal az a 
különös érdeklődés, melyet Commodianus Bóma iránt tanúsít (Instr.

’ ) Brewer i. m. 170.
*) Chron. II, 435. Weyman: Miscellanea zu lat. Dichtern. 1898, 

9 s k. 1.
3) Chron. II, 442.
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II, 23, 12; Carm. 889, 994 s kk.), arra utal, hogy valószínűleg ott 
kellett élnie; igaz, hogy ez az érdeklődés lehet tisztán eschatologikus 
jellegű is.1) Fontos azonban az, hogy 1. semmiféle provincia iránt 
nem tanúsít a költő legcsekélyebb érdeklődést sem, és 2. hogy a se- 
natussal különösen sokat foglalkozik (Carm. 815, 820, 824, 831, 849, 
851, 855, 910), azt mint a pogányság védőbástyáját és mentsvárát 
mutatja be.* 2) Ez — provinciában élő és író embernél mindenesetre 
igen különös volna.3)

Ezek után azt a nézetemet fejezem ki, hogy Commodianus 
afrikai származású volt, de Rómában élt.

Egyéb fontosabb adat Commodianus életére vonatkozólag költe
ményeiben nem található.

>) V. ö. IX. fej. (II, 1).
2) Chron. II, 438.
3) ü. o. 442.
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Commodianus theologiája.

E czím alatt nem szándékozom Commodianus theologiájának 
részletes ismertetését adni; nem terjeszkedem ki arra, hogy minő 
fejlődési fokozatot képvisel az ő theologiája a dogmatörténet fejlődésé
nek keretében. Ez egyrészt igen messze vezetne, másrészt pedig azt 
tartom, hogy philologiai munkának nem is lehet feladata az, hogy 
valamely író theologiáját részletesen ismertesse. E tekintetben Kriiger- 
rel tartok, ki ezt mondja: * *) über die theologische und kirchliche 
Bedeutung der Schriftsteller hat eine Litteraturgeschichte keinen 
Aufschluss zu geben. Ennek a szempontnak megfelelően Commodianus 
theologiájának csak néhány olyan jellemző vonását kívánom kiemelni, 
melyek az ő írói arczképének pontosabb megrajzolásához és műveinek 
jobb megértéséhez feltétlenül szükségesek. Röviden szólni fogok tehát 
a chiliasmusról és a monarchianismusról s ez utóbbival kapcsolatban 
a doceta-tanról, melyeknek nyomai Commodianusnál föllelhetők s 
melyek az ő korára s így munkáira is egyaránt jellemzők.

A chiliasmus2) alapideája békés és boldog uralkodás, melyben 
Krisztus, dicsőséges visszatérése után a világ végén a feltámasztott 
jókat maga köré gyűjti és személyesen kormányozza. Főmomonfumai: 
Krisztus személyes megjelenése földi theokratia alapítására, mely mint
egy előkészítője a túlvilágnak; az Antikrisztus és egyéb ellenséges 
hatalmak megsemmisítése; kettős feltámadás, az egyik a jóké az ezer
éves uralomra (jj πρώτη άνάστασις), a gonoszoké a végítéletre; az 
erkölcsi és anyagi boldogság tökéletes élvezése ; a kiválasztottak uralma 
a többi emberek felett. Az egyháznak ilyetén földi tökéletesedéséről 
táplált képzelődés történeti fejlődés eredménye. Az ezeréves uralkodás

*) I. m. p. XI.
*) V. ö. Realencykl. f. prot. Theol. u. Kirche, Bd. III, p. 805—817 

s. v. Chiliasmus (Séminek és Bratke).
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nem valami ideális világrend elképzelése, hanem a tisztult túlvilág 
átkópzelése a küzdő világba; éppen ezért lényeges a chiliasmusban 
a természetfölötti character. — A chiliasmus egyébként nem más, 
mint az apocalypticának egyik fejlődési fokozata. Az egyház tanításá
val megegyezik abban, hogy reméli Krisztus látható eljövetelét, de e 
közé s a világ vége közé betoldja még az ezeréves uralkodást.

A chiliasmus sokkal régibb, mint a kér. egyház.1) Fejlődése a 
zsidó-keresztényeknél kezdődik, kik semmikópen sem akartak lemon
dani a Messiás földi uralmának eljöveteléről. Alapjai az ótestamentum
ban : Daniel. 2, 44; Henoch. 93. 91, 12— 19; Ps. Sam. 17, 4 ; Baruch 
40, 3 és Esra 4. könyve 7, 28 (apocryph) ; ez az utolsó a legkimerítőbb. 
Az újtestamentumban Pál apostol I Col. 15, 25 sk. s leginkább az 
Apocalyps. 20, 4 voltak elősegítői a chiliasta tanok kialakulásának 
(Y. ö. még Matth. 26, 29 es Luc. 22, 28— 30).

Ezeken kívül erős impulsusokat kapott a chiliasmus az üldö
zések vérkeresztségéből, midőn a hívők a jelen szenvedései közt az 
ezeréves boldog uralkodás gondolatában találtak vigaszt. Lassankint 
kedveltté lesz a gondolat az egyházatyák körében is. Ennek az egy
házi chiliasmusnak legrégibb emlékei a Barnabas-levél (c. 25) és 
Papias töredékei.*) A nyugati egyházatyák majdnem kivétel nélkül 
hívei a chiliasmusnak. Tertullianus (adv. Marcion. Hl, 24), Cyprianus, 
Yictorinus, Lactantius valamennyien kifejezést adnak ennek a nyugaton 
valóságos néphitté vált legendának.* * 3 * * * * 8)

Commodianus, mint művei mutatják, maga is híve volt a chi
liasmusnak, Csak ennyiben nevezhette őt Gennadius —  Tertullianus, 
Lactantius és Papias követőjének; ugyanis arra akart czélozni, hogy 
ő is, úgy, mint ezek, chiliasta volt. Ez a helyes megjegyzés Harnack- 
tól származik (Chron. II, 440) s úgy látszik, fején találja a szeget.

Commodianus is az egyházntyák azon általános nézetét vallja, 
mely szerint az ezeréves uralkodás a világ hatodik évezredének végén 
következik be.*) így Carm. 791 :

')  Alapeszméje már a parsismusban is benne van. V. ö. Bousset: 
Die Offenbarung Johannes, Göttingen, 1896, 5 1.

*) Iren. adv. haer. V, 33, 3 s k .; Bus. H. E. III, 39. Egyebekben 
utalok a BE czikkére.

3) Hogy mégsem lett dogmává, ennek oka az egyház kedvezőre
fordult politikai helyzetében van; az egyház és az államhatalom kölcsö
nösen elismerték egymást s így feleslegessé vált az egyház ellenségei 
felett való uralomról ábrándozni.

*) E hatezer év leteltét, vagy a világ végének eljövetelét Judas már
Septimius Severus idejére várta (193—211). Y. ö. Euseb. HE, VI, 7: ’£v
τουτω και Ίου'δας συγγραφέων Ετερο:, ε?ς τάς παρα τω Δανιήλ ε(2?ορ.άοας Ιγγράφως
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Sex milibus annis provenient ista repletis,

továbbá Instr. I, 35, 6 :
Finitis sex milibus annis immortales erimus

és Π, 39, 8 :
Sex milibus annis conpletis, mundo finito.

Az uralkodás szerinte is ezer évig tart. Az Instr. II, 3 : De 
resurrectione prima — részletesen leírja az ezeréves uralkodás örö
meit és gyönyörűségeit, hol a gonoszok szolgálni fognak az igazaknak; 
Instr. Π, 39, 13— 15:

Nobilesque viri sub Antichristo devicto 
Ex praecepto Dei rursum viventes in sevo,
Mille quidem annis ut serviant sanctis;

az ezer év eltelte után pedig a végső ítéleten örök tűzre vettetnek; 
Instr. II, 39, 18— 19:

conpleto millesimo anno 
Ab igne peribunt.

A Carm. 791— 804 versei szintén az ezeréves uralkodás örömei
ről szólnak, az Instr. Π, 3-mal teljesen egyezően. Ezen leírások Com- 
modianusnak legköltöibb verseit foglalják magukban.

Ez a massiv chiliasmus, l) mely csak földi gyönyörökre áhítozik, 
melyben még nem foglal helyet az a tisztultabb, ideálisabb felfogás, 
hogy az uralkodás örömeit az isten imádásának egységében és szelle

διαλεχθείς, Ιπί το οεκατον της Σεβτ[ρου βασιλείας ϊστησι τήν χρονογραφίαν, δς καί 
τήν θρυλουμ4νην του άντιχρίστου παρουσίαν ηδη τότε πλησιάζειν ωετο. οΰτω σφοδρώς 
ή τοΰ τότε καθ’ ήρών διωγμού κίνησις τας των πολλών άνατεταροίχει διανοίας. Hier, 
vir. ini. L I I : Judas...arguitur, quod adventum antichristi circa tua tem
pora futurum esse dixerit; sed hoc ideo, quia magnitudo persecutionum 
praesentem mundi minabatur occasum. Philastrius (haeres. 106) 365-re, 
Hippolytos 500-ra tette a világ végét s az ezeréves uralkodás kezdetét. 
Cyprianus a maga idejében várta már a világ végét. íg y : ad Fortun. c. 2 
(ed. Hart. 317): sex milia annorum iám paene conplentur, ex quo homi
nem diabolus inpugnat. V. ö. még: testim. I l l, 89 (H. 175), cathol. eccl. 
on. c. 16 (H. 224), de mortal, c. 25 (H. 312), ad Demetr. c. 23 (H. 367), 
Epist. 58, c. 1 (H. 656), u. o. c. 2 (H. 657), de laude mart. c. 13 (H. 
append, p. 35). Ebből látnivaló, hogy a világ végének várásából chrono- 
logiai következtetést vonni (mint Brewer tette), nagyon elhibázott dolog.

J) Harnack: Dogmengeschichte (1886), I, 624. V. ö. Jülicher (Pauly- 
Wissowa RE d. cl. Altert. IV, 773): seinen groben Chiliasmus.
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miségében, az igazság megismerésében, az istenség szemléletében, a 
bűntől való mentességben kell keresni, — ez jellemző a III. sz. összes 
egyházi íróira, kiknek theologiája e három sarkalatos pont körül 
alakul k i : Moralismus, chiliasmus és monotheismus.

Éppen ez utóbbinak túlságbavitele teremtette meg az ú. n. 
monarchianismust. Monarchianusok1) alatt a szigorú, nem oeconomicus 
monotheismus (μοναρχία χατ οίχονομίαν) képviselőit értjük, vagyis 
azon theologusokat, kik Krisztust megváltónak tartják ugyan, de az 
istenség személyi egységéhez szigorúan ragaszkodnak. E tan később 
két irányban fejlődött: egyiknek hívei Krisztust embernek tartják, 
kiben isten ereje és lelke működött; ennek az iránynak neve dynami- 
sticus monarchianismus, vagy adoptianismus. A másik irány hívei 
szerint Krisztus nem más, mint maga az atyaisten, vagyis istennek 
megtestesülése; ennek az iránynak a neve modalisticus monarchianismus 
vagy patripassianismus, fejlődésének későbbi folyamán pedig sabellia- 
nismus.

A modalisticus monarchianismus alapítója Praxeas, ki első ízben 
vetette fel Rómában a christologia körébe vágó controversiákat"* 2) s 
rávitte a püspököt (Eleutherus ? Victor ?), hogy a dvnam. monarchia
nismust elvesse és a hívei számára kiadott litterse pacis t visszavonja; 
mindez azonban nem valamely tiszta christologia (logos-chr.), hanem 
a mod. monarchianismus érdekében történt, melynek e szerint római 
püspökök is hívei voltak. Tanainak veleje az, hogy az isteni személyek 
közt nincs semmi különbség s így maga az atya szenvedett és halt 
meg Krisztus képében (patripassianismus).

S bár ez a szigorú modalismus a III. sz. vége felé már a 
nyugati egyházban hivatalosan elvettetett,3) mégis megmaradtak bi
zonyos lappangó nyomai, különösen a nem hivatalos theologiában. 
A legfrappánsabb bizonyíték erre Commodianus. Monarchianusnak 
mutatják őt következő versei:

Instr. I, 40, 10:
Ipse Deus vita est, pependit ipse pro nobis

Π, 1, inser.:
omnipotentis Christi Dei vivi

’ ) Hamack: Dogmengesch. I, 564 [556—662] és czikke a Hauck- 
féle RE, X köt. 178—213 1. (1882.)

*) V. ö. Hamack: Dogmengesch. I, 609 s k. Tertull. adv. Prax. c. 1.
3) V. ö. Cypr. epist. 73, 4: Patripassiani. . .  et ceteree haereticorum 

pestes. Rufin. expos, symb. apóst. [Migne Patr. lat. 21, 335] c. 19: credo 
in deo patre omnipotente invisibili et impassibili [aquilejai symb. IV. sz. 
elejéről]. V. ö. Lietzmann: Symbole der alten Kirche, Bonn, 1906, 9 1.
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Π, 1, 22:
Omnipotens Christus descendit ad suos electos

II, 39, 1 :
cum Deo Christo

Carm. 277— 278:
Hic pater in filio venit, Deus unus ubique:
Nec pater est dictus, nisi factus filius esset.

403: Praedictus est Deus carnaliter nasci pro nobis 
414: Ut deus passibilis fieret profuso cruore 
450: Ut Dominum dicam passum per miseriam summum 
459: Quia Deus est ille, quem nos cruce fiximus?
518: Dominus ligno pependit, voce Moysi 
615: Ipsa spes tota, Deo credere, qui ligno pependit 
618: Quod filium dixit, cum sit Deus pristinus ipse 

631—632: Hic erat venturus conmixtus sanguine nostro,
Ut videretur homo, sed Deus in carne latebat 

772: Quem Moyses docuit ligno pependisse pro nobis etc.

Ebert azt hangoztatta,1) hogy Commodianus christologiája tel
jesen megegyezik Noetw-éval, ki a III. sz. első felében élt. Harnack 
szerint azonban* 2 3 * * * *) ez gyenge érv volna a III. sz. mellett, mert a 
modalismus számos képviselőjének christologiái közt különbséget tenni 
igen bajos s így biztos érvet ebből nem lehet kovácsolni.8)

A most említett tannal szorosan összefügg Commodianusnál 
egy másik érdekes theologiai irányzat, az ú. n. docetismus (δοχεΐ 
görög igéből), melynek alapgondolata e z : minthogy Krisztus képében 
maga isten jött a földre és szenvedett, ebből az következik, hogy nem 
érezhetett semmi fájdalmat, tehát nem is volt valóságos emberi teste, 
hanem csak látszólagos. Commodianus a Carmenben érinti ezt a 
gnosticismussal annyira rokon tant. így v. 279— 281 :

Nec enim relinquit caelum, ut in terra pareret 
Sed, sicut disposuit, visa est in terra maiestas;
De virtute sua carnaliter nasci se fecit,

*) ld. értek. 411—413 1.
*) Chron. H, 437.
3) Harnack: Chron. H, 444: Ich kann die christologischen Varie

täten nicht so hoch einschätzen. . . .  Die abendländischen Christologen
der voraugustinischen Zeit sind, soweit sie nicht erklärte Anhänger der
Logos-Christologie waren, sämtlich in sich widerspruchsvoll, wenn man
sie an einer christologischen Theorie misst.
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a bol különösen a «visa est in terra» kifejezés viseli magán a doce- 
tismus bélyegét. Ide vágnak m ég:

V. 284: Iám caro Deus erat, in qua Dei virtus agebat 
V . 341—342: Qui, cum vexaretur, tacuit sicut agnus ad aras.

Hic homo iam non erat, sed erat Deus caro pro nobis.

De legvilágosabban fejezi ki a docetismus lényegét a 632. sor:

Ut videretur homo, sed Deus in carne latebat.

JiUichernek arra a véleményére,1) hogy Commodianus nem 
«iskolázott» theologus, hogy tanításainak jellege alakilag is, tartamilag 
is «vulgaris,» — elég annyit felelnem, hogy ő a nép számára írt, 
tehát költeményeinek tartalma is, alakja is ehhez a czélhoz igazodik. 
A bibliának (sőt még az apocrypháknak is !) pontos ismerete pedig 
éppen arra vall, hogy igenis, költőnk alaposan képzett theologus volt; 
nagy olvasottságát a következő fejezet van hivatva bizonyítani. *)

*) Pauly-Wissowa RE d. dass. Altert. IV, 773.
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Commodianus forrásai.

Jülichernek a most idézett helyen olvasható másik vádja az, 
hogy Commodianusnál «von gelehrter Bildung kann . . . nicht die 
Rede sein.» Szembeállítom ezzel Harnack nyilatkozatát: *) Seine Bil
dung folgt aus seiner klassischen Lektüre (s. Dombart, Ausg. p. IV. f.) 
und aus dem nicht geringen Geschick, mit welchem im Carmen apol. 
ein grosser Stoff bewältigt ist. Auch christlicher Litteratur ist er 
nicht fremd etc. JiUicher ítélete, a Commodianus forrásaira vonatkozó 
eddigi nagyterjedelmű és eredményes kutatások után, legalább is el
hamarkodott.

E fejezet czélja éppen az, hogy világot vessen Commodianus 
nagy olvasottságára. Itt azonban egy megjegyzést kell tennem. A for
rások itt következő felsorolásával nem azt akarom mondani, hogy 
Commodianus az illető művet philologiai értelemben használta; ez a 
felsorolandó forrásoknak csak egy részére illik. Egyes, itt felsorolt 
műveket csak annyiban tekintek forrásoknak, a mennyiben belőlük 
reminiscentiák fordulnak elő a költő műveiben ; ez tehát nem tudatos 
átvétel. Itt említem Bretter®) azon állítását, hogy Commodianus, 
műveinek írása közben majd az egyik, majd a másik forrásból vett 
valamit «nach Geschmack und Bedarf.» Ez az állítás az előtt, ki a 
költői alkotás mibenlétével tisztában van, első pillanatra is elfogad
hatatlan.

1. Legnagyobb mértékben hatott költőnkre a biblia. Maga is 
jelzi, hogy ennek olvasása révén tért meg (Instr. I, 1, 6 ; Carm. 11), 
s egyébként is többször utal rá, hogy mily kedvvel és buzgón olvas
gatta (Instr. I, 41, 4 ; H, 1, 7; Π, 22, 15; Carm 29—30; 57; 548; 
571) s hogy voltaképen nem is a saját tanításait adja elő, hanem a * 2

>) Chron. II, 435.
2) I. m. 310 1.
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bibliát hirdeti. A Carmen néhány helye, mint már rámutattam, való
sággal paraphrasisa a bibliának. Néhol megnevezi a biblia illető
könyvét (Instr. Π, 32, 5 ; Carm. 295), vagy szerzőjét (Dombart ind. 
nőm. p. 193— 194), sőt egy zsoltárt szám szerint is idéz (Carm. 377). 
Idézeteit azonban nem veszi mindig egyenesen a bibliából, hanem 
gyakran Cyprianus munkái után idézi a bibliai szöveget. Erre mutat 
a Carm. 428. verse :

Hoc dicit Ezechiel: Audient ergo gentes a longe;

ez a versus Cypriannsnál is előfordul, ki szintén úgy idézi, mint 
Ezechielét, holott ez Hierem. 6, 17 s k.-ben fordul elő. A 377. versben 
pedig ezt Írja:

Et psalmus de ipso quartus quadragesimus inquit,

pedig az itt idézett zsoltár nem a 44.-ik, hanem a 45.-ik; ez a téve
dés is előfordul Cyprianusnál (ed. Hart. p. 70, 2).

A Commodianus műveiben előforduló bibliai helyeket pontosan 
összeállította Dombart,1) a felhasznált helyek szövegére vonatkozólag 
pedig kimerítően tájékoztat Brewer?) Ezt a terjedelmes felsorolást 
tehát mellőzöm.

2. Az Apocalypsis Baruch egy mondatának (c. 15, 8) remini- 
scentiáját a Carm. 608 s k. verseiben Rön&ch fedezte fel először.* 3) 
Egy másik, sokkal érdekesebb egyezést hoz fel Brewer,4) ki az Instr. 
I, 25 (Qui timent et non credent), 13. versét:

Obstupe iám factus ora tu credere Christo,

az Apoc. Bar. következő helyével állítja párhuzamba: alii autem ore 
stupentes non credent. A Carm. 943 s k. és Instr. II, 1 szintén 
ennek az Apocalypsisnek a visszhangjai; itt az elveszett 9Vz törzs 
boldog életéről van szó, melynek rajza teljesen összevág az Apoc. 
Bar. 73 és 74. fejezeteiben adott leírással. Commodianus ezen helyei 
egyébként még az ú. n. Othoth-ha-Masiach (a Messiás jelei) ez. zsidó 
irattal is feltűnő hasonlóságot mutatnak, a mire először Ebert mu
tatott rá.5)

3. Cicero-t maga a költő nevezi meg a Carm. 583. versében 
(Vergilius legitur, Cicero aut Terentius item). Hogy költőnk Cicerót

’ ) A szöveg alatt és ind. scriptor, p. 189— 192.
*) I. m. 290—296. V. ö. De vita et opp. C. G. ez. munkám 41—46 L
3) Zeitschr. f. hist. Theol. 42 (1872), 165 s k. 1.
‘ ) I. m. 300 1.
5) Id. értek. 401 1. 69. jegyz.
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olvasgatta, kitűnik egyebek közt a «medietas» szó használatából. 
Carm. 45 :

Iám paene medietas annorum sex milibus ibat.

E szót Cicero csinálta. V. ö. Tim. c. 7 : Deinde instituit dupla 
et tripla intervalla explere, partes rursus ex toto desecans, quas in 
intervallis ita locabat, ut in singulis essent bina media; vix enim 
audes dicere medietates, quas Graeci μεσότητας appellant, sed quasi 
ita dixerim, intelligatur.1) Egyéb egyezéseket már többször idézett 
munkámban gyűjtöttem össze.2)

4. Különösen nagy hatással volt költőnkre Cyprianus; e hatást 
először Dombart tette alapos vizsgálat tárgyává3) és a Testimonia I 
és Π. könyvére nézve ki is mutatta, bár maga is megjegyzi, hogy 
Cyprianus többi műveiből is számos reminiscentia található Com- 
modianusnál. De bátran lehet állítani, hogy Cyprianus valóságos 
forrása volt Commodianusnak; nemcsak kifejezéseket és gondolatokat 
vesz át tőle, de egész mondatokat is, a biblia idézésében pedig 
nyomon követi. A párhuzamos helyeket összeállítottam idézett mun
kámban (46. 1.); néhány valóban érdekes párhuzamot (ellenben köztük 
lehetetleneket is) hoz fel Brewer.*) Érdekesség szempontjából felhozok 
három egyezést, melyekre újabban akadtam. Ezek a következők : Instr. 
I, 10, 4 :

Troianis non ipse cum Apolline muros eduxit

és I, 1 1 ,4 :
Laomedonti regi Troianorum muros eduxit,

és Cypr. quod id. dii non sint c. 2 (ed. H. 20, 2) : Laomedonti 
muros Neptunus instituit.

Instr. I, 6, 16 és Cypr. ugyanazon fejezete (ed. Η. 20, 3) Jup- 
piternek Kréta szigetén való haláláról és sírjáról szólnak.

Instr. II, 30, 1— 2 (Infirmum sic visita):

Infirmus si fuerit frater . . . .
Nolite vacui talem visitare iacentem

*) V. o. Or. C. M. Bernhardt: De Cicerone Grsecae philosophiae 
interprete, Berlin, 1865, 8 1. és Wölfflin: Archiv f. lat. Lexicogr. u 
Gramm. III, 458—470 1. 

s) I. m. 59 1.
3) Zeitschr. f. wissensch. Theol. XXII, 374 s k. és ed. p. V.
*) I. m. 89, 99, 190 és 301 1.

Bévay: Commodianus. 8
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es Cypr. testim. III, 109 (ed. Π. p. 181, 4 s k.): Infirmos visitandos. 
Ne pigriteris visitare infirmum. Infirmus fui, et visitastis me.

Bár a fentebb idézett összeállítások elég terjedelmesek és Com- 
modianusnak Cyprianustól való függését bizonyossá teszik, azért e 
hatás tüzetes és rendszeres feldolgozása még mindig emberére vár.

5. A Cato neve alatt járó erkölcsi szabályok gyűjteménye: 
Disticha de moribus, -— szintén igen nagy hatást gyakorolt Commodia- 
nusra.1) E hatást először Manitius vette észre s közölt is néhány 
találó egyezést.2) Ezek:

Instr. II, 23, 7: Cumque reus tibi 
sis ipsum te iudice damnans

Instr. I, 35, 16: gustat . . .  mala 
gaudia vitae

Carm. 67 : Estote prudentes, quod 
imminet ante videte

Dist. III, 17, 2: Cumque reus tibi 
sis, ipsum te iudice damna

Dist. IY, 17, 2: Fac fugias animo, 
quffi sunt mala gaudia vitae 

Dist. II, 27, 1: Quod sequitur 
specta, quodque imminet ante, videto

Brewer3) hozzáfűzi ezekhez még a következőket:

Instr.1,37,6: Discedentes ad doctos 
eunt, ut docti recedant

Carm. 784: Perdit et quod vixit, 
et in poena sero declamat.

Dist. IV, 23, 1: Disce, sed a doctis, 
indoctos ipse doceto

Dist. I, 22, 2: Qui mortem metuit, 
quod vivit perdit idipsnm

Ezen feltűnő egyezések alapján indíttatva éreztem magamat 
arra, hogy a két költő műveit részletesebben összehasonlítsam.4) Ez 
összehasonlítás eredményét a következőkben foglalom össze: E disti- 
chonok, melyek a III. sz. elején keletkeztek, nagyobbrészt erkölcsi 
tanításokat tartalmaznak; s bár szerzőjük pogány, mint ez a Dist. 
IV. 14-ből kitűnik :

Cum sis ipse nocens, moritur cur victima pro te ?
Stultitia est morte alterius sperare salutem,

ez mégsem akadályozta Commodianust abban, hogy bőségesen ki
aknázza őket. Mindketten a tévelygők tanítása és javítása czéljából 
írnak (Dist. Prref. 1, Comm. Instr. I, 1, 7, Carm. 83—84). Minő
kéit :n rövid és velős mondásokat alkalmaznak, melyek közmondás

r) Kiadta: Némethy: Dicta Catonis, quae vulgo inscribuntur Catonis 
Disticha de moribus. Iterum edidit G. N. Acad. Litt. Hung. Sód. Buda
pestiül, 1895.

*) Bheinisches Museum XLVI (1891), 150—152 1.
3) I. m. 304 1.
‘ ) I. m. 4 7 -5 4  1.
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jellegével bírnak. Manitius ilyenekül jelölte meg Comm. következő 
sorait: Instr. I, 28, 13; I, 30, 15; I, 32, 13; I, 34, 8 ; Π, 5, 7 és 
11; II, 12, 7 ; II, 23, 21, a Disticha pedig majdnem csupa ilyen köz
mondásszerű velős, apró mondatokból áll. Még inkább közmondás 
jellegűek nézetem szerint a Manitius által felhozottaknál a következők : 
Π, 29, 5 :

Bespicke dictum, quod veritas odia tollat,

II, 18, 3:
ex auribus vento remittis,

II, 22, 14:
perit invidus hostis,

II, 25, 5—6:
Conspicitis stipulam cohaerentem in oculis nostris
Et vestris in oculis non vultis cernere trabem,

II, 29, 11 :
Ab igne qui refugit, agit in voragine vestra,

II, 31, 10:
Si lingua taceat, nihil melius invenisse.

Néhol csak utal bizonyos általánosan ismert közmondásokra, 
így Instr. II, 31, 8 :

Blandus enim sermo . .  . proverbium nosti ut inquit, 

és II, 33, 6 :
Proverbium nosti, quae per forum efferri volebat!

Ezeken kívül, mint igen jellemzők, álljanak itt az alábbi egyezések

Instr. II, 22,5: Vino copioso parce 
Instr.II, 7,15: Alienum non cupire 
Carm. 31 : brevis est nobis credita 

vita
Instr. II, 28, 5—7: Observetque 

prius, ut faciat ipse, qui dicit; Bed- 
ditur in culpa pastor saecularia ser
vans, In faciem cuius sis ausus di
cere quicquam

Instr. II, 12, 3: Luxurias vita 
Instr. II, 26, 2: dare materiam 

ceteris exemplo vivendi

Sent. 22: Yino tempera 
Sent. 54: Aliena ne concupieris 
Dist. I, 19, 2: dubia et fragilis 

sit nobis vita tributa
Diet. I, 30, 1—2: Quae culpare so

les, ea tu ne feceris ipse: Turpe est 
rectori, cum culpa redarguit ipsum

Dist. II, 19: Luxuriam fugito 
Diet. III, 13, 1—2: Multorum 

disce exemplis, quae facta sequaris,
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Instr. II, 27, 7 : Bebus in diversis Quse fugias: vita est nobis aliena 
exemplum date parati magistra

Instr. II, 31, 7 : honorem redde Dist. IV, 39: cede potenti, 
potenti

6. Esra IV (apocryph) könyvének használatáról a 9 '/2 törzs 
visszatérésének említésénél, —  már fentebb szóltam.

7. Euhemer ősnek Commodianusra gyakorolt befolyását külön 
fejezetben tárgyaltam.

8. Hermas «Ποιμήν» ez. munkájának hatását Commodianusra 
Harnack vette először észre1) s bár ő ezt «häufig»-nek jelzi, a 
reminiscentiák mégis elég csekély számúak. Legfontosabb köztük a 
«két út» említése, bár ez a Barnabas levélben és a Didache-ban is 
előfordul. Említésreméltó az Instr. I, 30, 15— 16 nak egyezése a 
Hermas simii. H-vel (a szilfa és a szőlővessző), bár ezzel az egyezéssel 
a Horatius-párhuzamoknál is fogunk találkozni.

9. Hippolytos-nak «Περί Χρίστου χα'ι ’Αντίχριστου» ez. munká
jából különösen művének eschatologiai jellegű helyein kölcsönzött 
Commodianus egyet-mást. Párhuzamos helyeiket Brewer állította össze 
Pseudohippolytos «Περί της συντέλειας του κόσμου« ez. művének pár
huzamos helyeivel együtt.* 2) Az egyezések néhol szószerintiek és 
egyébként is igen feltűnőek. A párhuzamos helyeken kívül utal még 
Brewer a következő érdekes egyezésekre : Eóma pusztulásának rajzánál 
mindketten utalnak Esaias c. 45 Babylonra mondott jóslatára; Carm. 
923: Luget in aeternum, quae se iactabat aeterna és Hippol. c. 35: xae 
ε'ιπας· εις τον αιώνα εσομαι άρχουσα ; mindketten használják az 
Antikrisztusra vonatkozólag a «tyrannus» (Carm. 980 és Hipp. c. 15) 
és a «leo» szókat (Instr. II, 2, 1 és Hipp. c. 6), végül mindketten 
Latinusnak (Instr. I, 41, 13 és Hipp. c. 50: Λατεΐνος) nevezik a 
Nérót legyőző Antikrisztust.

10. Horatius hatását M. Hertz.3) mutatta ki először; az általa 
megjelölt egyezéseken kívül Hombárt párhuzamba állítja még az Instr. 
I, 3, 9 s k. verseit Hör. Carm. IV, 8, 5 s k.-vel. Magam hozzá
adom a következőket:

Instr. I, 6, 7: Jovem tonitruare tu Carm. I ll, 5, 1: Caelo tonantem 
credis credidimus Jovem

Instr. I, 9, 6—8 : [Mercurius] vo- Sat. II, 3. 67—68: insanus eris. . ,

') Theol. Literaturzeitung, 1879, 51 s k. 1. V. ö. D o m b a r t  ed. p. IV  
és id. munkám 47 1.

*) I. m. 262—263 es 267—268 1.
3) Analecta ad carminum Horatianorum historiam. Index lectionum 

Vratislaviensium (Breslau) 1880, p. 6 s k.
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bis. . .  ab alto Jactabit nummos . . .  
Vane, non insanis ?

Instr. I, 19, 2: Dianam dicere 
Instr. I, 26, 23: vita privati inviti 

relinquimus omnia mundo 
Instr. I, 30, 16: ulmus amat vitem

Instr. I, 34, 1: Indomita cervix 
respuit iugum ferre labori

Instr. I, 36, 10: vivere recte 
Instr. II, 2, 3: Summittit oculos 

Dominus, ut terra tremescat

Instr. II, 10, 4: ob delicta forte 
parentum Fuere promeriti

Instr. II, 35, 6: aures . . .  obstruis 
Carm. 611: vigilas sacculo

Reiecta pr*da. quam praesens Mer
curius fert

Carm. I, 21, 1: Dianam dicite 
Carm. II, 3, 19: Cedes et exstru

ctis in altum Divitiis potietur heres 
Epist. 1 ,16,3: amicta vitibus ulmo 

[v. o. Terentianus Maurus (Gramm. 
Lat. ed. Keil YI, 385) v. 1998: Quando 
flagella iugas, ita iuga, Vitis et ul
mus uti simul eunt]

Carm. II, 5, 1— 2: Nondum sub
acta ferre iugum valet cervice 

Epist. I, 3, 34: Indomita cervice 
feros

Epist. I, 8, 4: Vivere . . . recte 
Carm. III, 1, 8: Cuncta supercilio 

moventis [v. 6. Horn. Iliad. I, 528— 
530: ή καί χυανέησιν ίπ’ όφρυ'σι νεϋσε 
Κρονίων, άμ(?ρόσιαι 8’ αέρα χαίται Ιπερ- 
ρώσχντο ανχχτος χρατδς άπ’ αύ&νάτοιο 
μεγαν ο ΙλΙλιξεν Όλυμπον]

Carm. I ll, 6, 1: Delicta maiorum 
immeritus lues

Epist. II, 2,105: Obturem... aures 
Sat. I, 1, 70 s k .: saccis Indormis.

11. Lucretius hatását Hertz1) két egyezesse! illustrálja (Carm.
123 =  Lucr. rer. nat. IV, 569 és 
nat. I, 278), de sokkal érthetőbben 
következő egyezések:

Instr. I, 16, 4: mors inmatura 
vagatur

Instr. I, 16, 13: rationem reddere 
possint

ΠΙ, 222; Carm. 883 =  Lucr. rer. 
beszélnek a Dombartn&V) felhozott

Lucr. rer. nat. V, 221: mors in
matura vagatur

Lucr. rer. nat. II, 763 és IV, 570: 
rationem reddere possis

Érdekes, hogy mindkét Lucretius-reminiscentia ugyanabban az 
acrostichonban fordul elő.

12. Lukianos hatásáról az «Euhemerismus Commodianusnál» 
ez. fejezetben szólottám.

13. Minucius Felix-re való reminiscentiákat keres Brewer* * 3) az 
Instr. I, 1, 4—5 ; II, 8 ; Carm. 133— 136; Instr, I, 22, 5—6; I, 18,

*) I. m. 8 1.
η Ed. p. V.
3) I. m. 131-132, 135, 314 1.
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4 ; Π, 35, 16 verseiben, melyeket párhuzamba állít az Octavius 
következő helyeivel: c. 22, c. 28, c. 5, c. 26, c. 23, c. 27. Ezek az 
egyeztetések azonban a szigorú kritika előtt nem állják meg helyüket. 
Hogy Commodianus az Octaviust olvasta, az nagyon valószínű; a 
pogány istenek elleni polémiája sokban emlékeztet Minucius dialógu
sára. Elfogadható párhuzamot azonban csak a következő helyek között 
látok:

Instr. I, 2, 6: defunctos deos ora
bant

Instr. I, 3, 11: mortales et illi 
mortuos simulacro ponebant

Instr. I, 6, 16: [Iuppiter] Creta; 
regnavit et ibi defecit

Instr. I, 10, 4: Troianis non ipse 
eum Apolline muros eduxit Unde 
deus factus inops caementarius ille

Instr. I, 20, 7: solveretis eos ma
gis in vascula vobis

Oct. c. 21, 9: nisi forte post mor
tem deos fingitis és c. 21, 12: unde 
manifestum est homines illos fuisse, 
quos et natos legimus et mortuos 
scimus (euhemerismus 1)

Oct. c. 21, 8: eius filius Juppiter 
Creta; excluso parente regnavit, illic 
obiit

Oct. c, 23, 5: Laomedonti vero 
muros Neptunus instituit, nec mér
cédéin operis infelix structor accipit 

Oct. c. 23, 12: et deus aereus vel 
argenteus de immundo vasculo . . . 
conflatur.

14. Az Oracula Sibyllina bőséges használatáról külön fejezetben 
szólottám.

15. A Carm. következő sorai:

626: Et canem [Deus conloqui fecit] ut Simoni diceret: Clamaris a Petro 
630: Infantem fecit quinto mense proloqui vulgo

a Περίοδοι Πέτρου χαί Παύλου ez. apocryph könyvre emlékeztetnek,1) 
meljben Péter apostolnak Simon mágussal való találkozásakor meg
szólal egy kutya és egy héthónapos (Oommodianusnál öthónapos) 
csecsemő. A Carm. 627—628. verseiben pedig ezt olvassuk:

Paulo praedicanti, dicerent ut multi de illo,
Leonem populo fecit loqui voce divina.

Lipsius* 2) szerint e legenda eredetije az elveszett Περίοδοι Παύλου-bun 
keresendő, melyben Nikephoros3 4) tudósítása szerint ez benne foglal
tatott. Brewer ellenben a Goodspeed1) által kiadott Peiagia-levélre

*) Lipsius i. m. II, 1, 178 1.
2) I. m. 446, 1 jegyz.
3) Hist. Eccl. II, 25.
4) The American Journal of Semitic Languages and Literatures, 

XX, 2. sz. (1904).
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utal, mint Commodianus forrására. Har nach') is arra gondol, hogy itt 
kell keresni Commodianus forrását, vele együtt C. Schmidt2) is a 
Περίοδοι Πέτρου xa't Παύλου-ν& és a Περίοδοι Παύλου-m utal, mint 
költőnk forrásaira. Ezen nézetekkel szemben azt a véleményemet feje
zem ki, hogy e helyeken Commodianus forrása nem ez a két apocryph 
elbeszélés, hanem a nép ajkán élő monda volt. Ezt bizonyítja az, hogy 
Commodianus öthónapos csecsemőről beszél, míg az Acta Petri et 
Pauli héthónaposról; Harnack ugyan hajlandó ezt C. elnézésének 
vagy az Acta-másoló tolihibájának tulajdonítani,3) de ezt az állítását 
nem fogadhatom el, mert előbb kimondott feltevésemben maga Com
modianus is megerősít, mikor ezt írja Carm. 627 :

dicerent ut multi de illő,

a hol világosan a nép ajkán elő mondára utal.
16. Terentiust költőnk a Carm. 583. versében említi, de hogy 

olvasta-e, ki nem deríthető. Legfeljebb a következő két hely vehető 
Terentius-reminiscentiának: Instr. II, 29; 5 : Respicite dictum, quod 
veritas odia tollat és Terent. Andr. I, 1, 41 : veritas odium parit 
(itt, úgy látszik, közmondással van dolgunk); továbbá Instr. Π, 12, 
12: adest aptato és Ter. Andr. v. 533: optato advenis. Ezek azonban 
nem elegendők az irodalmi függés megállapítására.

17. Néhány Tertullianus reminiscentiát összeállítottam többször 
említett munkámban.4) Ezekhez csatolom még ezt a feltűnő egyezést:

Instr. I, 31, 8: Vobis autem Deus de ieiun. c. 16: Deus enim tibi 
est venter venter est.

Hogy költőnk Tertullianust olvasta és hatása alatt állott, az 
kétségtelen,5) bár e hatás mértékének pontos megállapítása még hivatott 
kutatóra vár.

18. Vergiliust is a Carm. 583. versében említi költőnk, Ciceróval 
és Terentius-szál, mint a kik csak «cor faciunt» ( =  linguam excolunt), 
ceterum de vita siletur, —- vagyis némileg megvetően nyilatkozik róla. 
Mindazonáltal bőven felhasználta és az idevágó párhuzamos helyek, 
melyeket Dombart6) gyűjtött össze s melyek majdnem szóról-szóra

’ ) Chron. I, 551—552 és II, 435, 6 jegyz.
a) Die alten Petrusakten, 1903, 106 1. [Texte und Untersuchungen, 

Neue Folge IX, 1.]
3) Chron. I, 551.
*) I. m. 46—47 1.
5) Harnack: Chron. II, 435, 6 jegyz. és Dombart ed. p. IV.
o) Ed. p. VI.



megegyeznek, igen tanulságosak. Érdekesség kedvéért közlöm ezeket 
az egyezéseket.1)

Instr. I, 4, 7: venit inops animi 
Instr. I, 18, 11: erumpebat . . . 

voces
Instr. I, 19, 12: adflatum numine 
Instr. II, 4, 3: dat gemitum terra 
Instr. Π, 11, 9: per spelaea ferarum 
Instr. II, 23, 17: neci . . . mittas 
Instr. II, 35, 3: fundere preces 
Instr. II, 39, 9: Vertitur interea 

caelum
Carm. 523: at ego non tota, sed 

summa fastigia carpo
Carm. 587: insanumque forum 
Carm. 631: conmixtus sanguine 
Carm. 861: tollit in auras 
Carm. 931: e caelo... vox reddita

Carm. 1030: saxa volant

Aen. IV, 300: saevit inops animi 
Aen. XI, 377: rumpitque voces

Aen. VI, 50: adflata est numine 
Aen. IX, 709: dat tellus gemitum 
Ecl. 10, 52: inter spelaea ferarum 
Aen. XII, 513: n eci. . . mittit 
Aen. VI, 55: funditque preces 
Aen. 11,250: Vertitur irterea cae

lum
Aen. I, 342: sed summa sequar 

fastigia
Georg. II, 502: insanumque forum 
Aen. VI, 762: conmixtus sanguine 
Aen. IV, 176: attollit in auras 
Aen. VIT, 95: ex alto vox reddita 

. . .  est
Aen. I, 150: saxa volant.

Ime, a megvetett Vergilius !
20. Bár Commodianus prioritása kizárja azt, hogy Lactantius 

követője lett volna, szükségesnek tartom itt mégis kitérni azon pár
huzamokra, melyeket Brewer2) vont e két író között. Maga Harnack 
is, akipedig a 250— 350 évek közé helyezi Commodianust, csak való
színűnek tartja az utánzást.3) Dombart pedig utal arra, hogy Genna- 
dius, ki Lactantius követőjének mondja Commodianust, abban tévedett, 
hogy nem ismerte fel mindkettőnek közös forrását, a mi nem más, 
mint Cyprianus.* *) Magam, mióta az Oracula Sibyllina-val tüzetesen 
foglalkoztam, megállapítottam azt, hogy másik közös forrásuk ez a 
költemény-gyűjtemény. A Brewer által felhozott egyezésekre már 
Harnack megjegyezte, hogy azok nem lényegesek; ezt vallom én is. 
Azon egyezések forrása pedig, melyek mégis számbajöhetnek, az 
Oracula Sibyllina, mint az az alábbi szembeállításból ki fog tűnni.

Carm. 192 —193:Inde Lact. div. in st.X ,6 : Or.Sib. I ll, 252: ήγη-
Deus iilos eiecit duce Tum .. .  deus eduxit eos vrjoa καταστήσει ρ,εγαν äv-
Moyse, Per quem dedit ...duce Moyse,per quem áoa Μωσήν

J) A ielentéktelenebbek kiliagvásával.
*) I. m. 305—313 1. 
s) Chron. II, 441.
‘1 Ed. p. II.
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illis legem in monte 
Sina

Carm.235—236: Non 
ullum de ferro secuit, 
non emplastro curavit, 
Sed sine tormento sta- 
tim suo dicto sanavit 

Instr. I, 5, 7: [Iuppi- 
ter] furtimque nutritus

postea lex illis a deo 
data est

div. inst. IV, 15, 9: 
Et hsec omnia non ma
nibus aut aliqua me
dela, sed verbo ac ius- 
sione faciebat

div. inst. I, 11: Ipse 
autem [Iuppiter] furto 
servatus furtimque nu
tritus

254—257: ήνίχα 8’ ήλ- 
3εν λαόν 88’ ήγερ-ονών, 8ν 
άπ’ Αίγυπτου 3εος ήγεν εις 
το δ'ρος Σινα, χα\ τον νόαον 
ουρανό3ι πρό 8ώχε θεός 
γράψας πλαξίν ου dt πάντα 
δίκαια

Or. Sib. VIII, 267: vüv
ρίν έγώ χερσίν,σϋ 8’ επειτα 
λόγω θεραπεύεις és 272: 
πάντα λόγω προίσσων, πα- 
οαν 81 νόσον 3εραπεύων.

Or. Sib. I ll, 139: [xdi 
επειτα 'Ρέη τέχεν άραενα 
παίδα, τον ταχέως διέπερψε] 
λά̂ ρη . . . τρέαεσ3αι.



S t i lu s  és v e rs e lé s .

Gennadiusnál olvassuk azt a kifejezést, hogy Commodianus 
«mediocri sermone, quasi versu» írta műveit. Ezt az igen találó 
megjegyzést még azzal kell kiegészítenem, hogy Commodianus ön
tudatosan használja a vulgáris latin nyelvet műveiben, mert hiszen 
a népnek helyesen csak a nép nyelvén lehet írni.1) Helyesen jegyzi 
meg H. Schiller, hogy Commodianus stílusa: «stösst den Kenner 
Ciceronianischer Latinitat zurück;» méltán emlegeti Pitra is a «hor
rida Commodiani asperitas »-t. Az ő nyelve az ú. n. középlatin nyelv, 
annak is a vulgáris és nem az irodalmi alakja.

A classicus latin nyelv hanyatlását előidéző számos ok között 
mindenesetre fontos az, hogy a ΙΠ. századtól kezdve sűrűn ülnek 
provinciabeliek a császári trónon, kik főembereiket, szóval a legjobb 
társaságot, a provincziából hozzák magukkal; természetes, hogy las- 
sankint teljesen hibás és szinte barbár beszédmód, stilus kezdett 
Kómában elterjedni, a mi aláásta a classicus latinság már amúgy is 
eléggé rozoga alapjait. Hozzájárult mindehhez a kereszténység terjedése, 
mely új fogalmainak kifejezésére új szókat és fordulatokat keresett. 
Megszaporodtak így a grtecismusok és a provincialismusok; figyelembe 
kell vennünk azt is, hogy a keresztény írók az egyszerű, tudatlan, 
műveletlen nép felvilágosítása czéljából írtak; ez pedig meg sem 
értette volna a tiszta classicus latin nyelvet, így hát kénytelenek 
voltak oly nyelven szólni hozzá, melyet az megérthetett. így kelet
kezett az a hibás és a classicustól vajmi távol álló latin nyelv, melyet 
középlatinnak, máskép egyházi latinnak, vagy vulgáris latinságnak 
nevezünk. S bár maguk a kér. írók jól ismerték a classicitást és

XIII.

') Harnack: Chron. II, 435, 5 jegyz.: die vulgäre Sprache ist ge
wollt; C. schrieb für das Volk.
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szorgalmasan olvasták is a class. írók műveit,1) mégis — czéljuk 
érdekében, — éppen ők voltak kénytelenek a class, latinság bukását
előidézni.* 2)

Ezzel a vulgáris latinsággal találkozunk Commodianus műveiben 
is. Azok a vulgáris formák, melyek pl. költőnknél az esetek sűrű 
összezavarása folytán állnak elő, a feliratok tanúsága szerint a nép 
ajkán már a II. és a ΠΙ. században éltek s általánosan el voltak 
terjedve.3) Ezek a vulgarismusok azonban, mint Brewer helyesen 
megjegyzi, csak jó egy század múlva mentek át a műveltek és az 
irodalom nyelvébe.

Brewer*) nagy csomó szó- és syntactical vulgarismussal bizo
nyítja, hogy mindezek az V. századra jellemzők s a IV. és V. sz. 
előtt nem is fordulnak elő egy írónál sem. E végből érdekes össze
hasonlításokat tesz Commodianus s néhány IV. és V. századbeli író 
nyelve közt (Sulpicius Severus, Dracontius, Sedulius, Paulinus Nolanus, 
Gregorius Turonensis etc.). Minthogy fejtegetéseim során arra az 
eredményre jutottam, hogy Commodianus a ΙΠ. sz.-ban élt és írt, 
Brewer e rendkívül érdekes párhuzamai csak egy szempontból bírnak 
— nézetem szerint —  bizonyító erővel; s ez az, hogy mindazon 
vulgarismusok, melyek Commodianus stílusát annyira jellemzik, csak 
a IV. és V. sz.-ban mentek át az irodalom nyelvébe.

E vulgarismusokra, tehát éppen a vulgáris latinság kezdeteire 
vonatkozólag Commodianus nyelve valóságos forrás. Ebből a szem
pontból feldolgozta nyelvét Dombart1) és Schneider már idézett 
értekezésében, azért a részletes adatok és sajátságok felsorolását itt 
bátran mellőzhetem.

A mi Commodianus műveinek költői sajátságait, főképen verse- 
lósét illeti, annyit már mondhatok, hogy nyelvének minden vulgaris- 
musa mellett is kicsillan költeményeiből az igazi költői tehetség. 
Néhol, különösen a Carmen néhány helyén, valóban költői lendületet 
mutatnak versei. A verseiben előforduló figurákról, költői szépsé 
gekről, költői szórendről Dombart idézett indexe bőségesen tájé-

\l Tertull. de praescr. hier. c. 39.
2) Thom. Vallauri: Historia erit, litterarum latinarum p. 161—162.
3) Brewer i. m. 332, 1 jegyz.
*) Ed. ind. verb, et loc. p. 195—250. V. ö. id. munkám 63—69 1. ·— 

A vulgaris latinságra vonatkozólag idézem a következő forrásokat: Sittl: 
Zur Beurtheilung des sogenannten Mittellateins [Archiv f. lat. Lexicogr. u. 
Gramm. II, 550 s k.]; G. Gröber: Vulgärlateinische Substrate rom. Wör
ter [Archiv f. lat. Lex. u. Gr. I, 204; 539 s k .; II, 100, 276, 424 s k .; 
III, 138, 264, 507 s k.; V, 125, 234, 453 s k.].
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koztat. Ez indexre való utalással elég csak a következő dolgokat 
említenem:

Az alliteratio számos szép példájára akadunk Commodianus 
műveiben. így : I, 1, 6 [I, 41, 4] : legendo de lege ; I, 20, 5 : legem . . .  
legentes: I, 10, 8 : genuit generatus; I, 22, 9 : domino dominorum; 
Carm. 267: sanctum sanctorum;1) I, 1, 8 : pergit periens; I, 28, 1: 
pax et patientia; I, 3, 4 : tanta fuit forma feminarum, quae flecteret 
illos; I, 26, 17: Et dicis vitam, ubi vitrea vita moraris; I, 34, 8 : 
intra sub antra; II, 21, 13: pectus pugnis pertunde.* 2)

Rímek is gyakran fordulnak elő Commodianus költeményeiben.3) 
így I, 37, 21 s k . :

Ceterum in illis [vobis] si spem esse putatis
In totum erratis, si Deum et fana colatis

I, 22, 2 :

Excurrit alius ad sortes aves aspicit alter,
Belantum cruore fuso malus inspicit alter;

érdekes ez a sorkezdő rím I, 24, 9— 10:

Vertis te in faciem et dorsum Deo remittis
Mergis te in tenebris.

Figyelemreméltó assonantiák: Π, 19, 23: favore Christo offerte 
odorem; II, 23, 1: dum cupis, inde peris; Π, 26, 6 : reddite vos 
Christo similes filioli magistro; Π, 26, 10: servate quod estis et 
memorare potestis ; II, 27, 2 : idcirco ministri facite praecepta magistri; 
Π, 35, 1: dum leve videtur cuicunque neque vitatur; Carm. 923: 
Luget in se ternum, qae se iactabat sterna ; 4) sajátságos assonantia a 
sor közepén I, 29, 12:

Disce Deum stulte, qui vult te inmortalem adesse.

Commodianus versei hexameterek, melyek azonban a classicus 
hexametertől nagyon eltérnek, a mennyiben bennük az időmérték

‘ ) V. ö.: I, 23, 6; 35, 23; II, 20, 16; 22; 3, 14; 18; 35, 5; 15; 14, 6; 
Carm. 54, 210, 211, 285, 128, 303, 548, 680, 703, 729, 290 etc.

*) V. ö.: II, 16, 21; 31, 13; 33, 9; Carm. 462, 514, 605 etc. etc.
3) V. ö. Das Beim im lateinischen [Archiv f. lat. Lex. u. Gr. I, 

350—389] és Otto Dingeldein: D. Reim bei den Griechen u. Bőm., Leip
zig, Teubner, 1892, 131 1.

‘ ) Egyéb rímek: I, 24, 19—20; I, 29, 6—7; II, 32, 15—16; Carm. 
84—85; 209—210; 385—386; 388—389 etc.
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helyett a hangsúly veszi át a főszerepet. E hexameternek, mely Com- 
modianusnál fordul elő először, rhythmikus hexameter a neve.1) Com
modianus egy-egy hexametere 13— 17 szótagból áll, jellemzi a caesura 
semiquinaria, a szóhangsúly figyelembe vétele, a hiatus és elisio el
hanyagolása; elisio csak az «est» előtt található.

A quantitás háttérbe szorulása és a rhythmus benyomulása a 
hexameterbe kétségtelen jele a régi latin elegantia hanyatlásának. 
E rhythmikus versek természetét sokáig nem ismerték föl, —  Com
modianus után csak a VII. sz.-ban találkozunk ilyenekkel a tévesen 
Verecundus-nak tulajdonított «Exhortatio poenitendi» ez. költeményben. 
A rhythmikus jelleg fel nem ismerésére vezethető vissza Gennadius 
ezen megjegyzése is : scripsit . . . quasi versu?)

Igen fontos dolog az, hogy Commodianus már a III. században 
rhythmikus versekben ír, holott ezek a latinoknál általánosabban csak 
a VII. sz. végén, a görögöknél pedig a X. században (versus politicus) 
jöttek használatba. E rhythmicus költészet eredetére vonatkozólag 
W  Meyeraek az a véleménye, hogy ezt a görögök és rómaiak a zsidó 

népköltészetből vették át. E kellő bizonyítékokkal nem támogatott 
feltevéssel szemben azt a nézetemet fejezem ki, hogy Commodianus 
a rhythmust korának latin népköltészetéből vette át, minthogy a nép 
nyelvét és költészetét igen jól ismerte, sőt költeményeit is egyenesen 
a nép számára írta. Ebben a nézetemben megerősít Luc. Müller is, 
ki így í r :3) iám cum Commodianus civicse turbae, ut ipse ait, hoc 
est indoctorum hominum in usum librum suum ediderit (I, 1, 7), 
non hercule numeris ab ipso inventis, sed pridem notis ac vulgo 
tritis eum usum existimabimus. Es alább : nam cum ultimorum ordine 
hominum usu versus rythmicos oriri verum esset — quippe nobiles 
et liberaliter eruditi omnibus pariter temporibus fastidierunt eos —, 
quis iam credet illos popularia carmina nuper illata potius et paene 
ignota quam vulgo optinente et a parentibus accepta composuisse 
oratione ?

Van Commodianus műveinek egy másik sajátsága, melyet más 
íróknál hiába keresünk ilyen mértékben s ez az acrostichon; ez abban

') W. Meyer id. ért. p. 303. Luc. Müller: De re metrica poetarum 
latinor, ed. altera, Petropoli et Lipsise, C. Ricker, 1894, p. 554—559. — 
Haussen: De arte metrica Comm. Strassburg, 1881; Vernier: La versifi
cation latiné populaire en Afrique. Commodien et Verecundus [Revue de 
Philologie XV (1891), p. 14].

ä) Sőt Suidas (X. század!) is úgy nyilatkozik a byzantiumi költészet 
rhythmikus termékeiről, hogy azok έν πέσω λόγω, κατα λογάδην vannak írva!

3) I. m. 555. 1.



áll, hogy a költemény sorainak kezdőbetűi egy vagy több teljes értelmű 
szót, néha mondatot adnak, mely többnyire a költemény czíme is 
egyszersmind, — vagy pedig a szerző nevét rejtik magukban. Ilyen 
acrostichon a magyar irodalom régibb termékei közt is igen sok van 
s gyakran ez az egyetlen adat a szerző nevének megállapítására.1) 
Szakasztott így van a dolog Commodianusnál is, kinek nevét szintén 
csak az Instr. Π, 39. acrosticbonjából tudtuk meg, bol Commodianus, 
mendicus Christi-nek nevezi magát, míg a költemény czíme Nomen 
Gasei. Ilyen eset, bogy nem a költemény czíme van az acrostichonban, 
még csak az ú. n. abecedaridbn&l fordul elő, melyekben minden sor 
kezdőbetűje az A B C valamely betűje, természetesen sorrendben. 
Ilyen kettő van Commodianusnál; az Instr. I, 35, melynek czíme: 
De ligno vit® et mortis és az Instr. Π, 19: Item ipsis, melyek mind- 
ketteje 23—23 sorból áll.

Egyébiránt az acrostichon a keresztény költészet sajátsága. 
Máshol nagyon ritkán fordul elő, a keresztény költészetben is csak 
elszórva. Úgy azonban, hogy egy hosszabb műben végig használva 
volna, csak Commodianusnál találjuk. Úgy látszik, az volt a czélja, 
hogy a hívek könnyebben megjegyezhessék maguknak az oktatásokat, 
mert mint a hexameterek és a stilus is mutatja, tisztán költői czél 
nem igen lebegett a szemei előtt.

Az acrostichonnal összeköti néhányszor költőnk a telestichont 
is, a mi vagy abban áll, hogy minden verssor ugyanazon betűre 
végződik, vagy abban, hogy a verssor végbetűi iä valami érthető szót 
vagy mondatot adnak. Ilyen Commodianusnál az Instr. I, 28: Justi 
resurgunt ez. acrostichon, melynek telestichonja: avari cremantur.1) 
Egy ugyanazon betűre végződő sorok vannak az Instr. II, 8-ban, 
melynek sorai mind e-re, az Instr. II, 39-ben, melynek sorai mind 
o-ra és az Instr. Π, 27-ben, melynek sorai (kettő kivételével) i-re 
végződnek. * *)

*) Pl. Vásárhelyi András éneke.
*) Az 5-ik sor emendatiója után. A C így adja e sor végét: qui 

malefacta lucraris, Ludwig és Dombart is igy. Világos, hogy ezek elfogad
hatatlan lectiók, mert zavarják a telestichon értelmét. Thielmann lectiója: 
malefacto lucrari [Archiv f. lat. Lex. u. Gr. V, 143 s k. Zu Commodian] 
zavarja a sor értelmét. Legszerencsésebb Oh. Comte emendatiója: qui male
facta lucrasti [Revue de philol. 1887, p, 45 s k.]. Helyesebben tette volna 
Dombart is, ha kiadásába felvette volna az általa a C-től függetlenül aján
lott lectiót: qui <(vis)> malefacta lucrari [Archiv f. lat. Lexic. u. Gr. VI, 
271—272].



XIV.

Irodalom.

A Commodianusra vonatkozó rendkívül gazdag irodalmat jelen 
munkám folyamán teljesen felhasználtam. Szükségesnek látom itt az 
idevágó irodalom rendszeres jegyzékét adni.

1. Commodianus műveinek kiadásait külön fejezetben soroltam fel.
2. Irodalomtörténetek és lexikonok:
Bardenheiver: Geschichte der altkirchlichen Literatur. Freiburg 

i. B., Herder, 1902— 1903, 2 kötet; Π, 584— 593.
Baumgartner: Gesch. der Weltliteratur, IV, 121— 122.
Bähr: Gesch. d. röm. Literatur, IV, 27.
Cave: Historia script, eccl., 1705, p. 88.
Ebert: Gesch. d. christlich-lat. Lit. F , 86—93.
Ehrhard: Die altchristliche Literatur und ihre Erforschung 

Freiburg i. B., Herder, 1894, 181 és 1900, 480 1.
^ Harnack: Gesch. d. altchristl. Lit. II, 731.

Harnack: Chronol. d. altchristl. Lit., Leipzig, Hinrichs, 1904, 
Π, 433—442.

Hauck: ßealencyklopädie für prot. Theol. u. Kirche s. v.
Krüger: Gesch. d. altchrist. Lit., Freiburg i. B. und Leipzig, 

1895, 199—200.
Manitius: Gesch. d. christl.-lat. Poesie, Stuttgart, 1891, 28—42.
Ókori Lexikon I, 450.
Pauly-Wissowa: Bealencyklopädie IV (1901), col. 773.
Schanz: Gesch. d. röm. Lit., Ill, 1905, 427—436, München, Beck.
Teufel-Schwabe: Gesch. d. röm. Lit. 899 [199].
Wetzer- Welte: Kirchenlexikon. III, 701— 704 col. [Barden-

hewer],
3. Önálló munkák:
Boissier: Commodien. Paris, 1886.
Boissier: Mélanges Benier, Paris, 1887, p. 30.



128

Boissier: La fin du paganisme, 1891, tom. Π, ρ. 33 s k.
Brewer: Die Abfassungszeit der Dichtungen des Comm, von 

Gaza. Zeitschr. f. kath. Theol. XXIII (1899), p. 759— 763.
^ B r e w e r :  Kommodian von Gaza, ein arelatensischer Laiendichter 

aus der Mitte des fünften Jahrhunderts. Paderborn, Schöningh, 1906. 
[Legújabban ismertette C. W-n a Literal·. Zentralbl. 1909. évf. 129 col.]

Dodwell: Dissertatio de Comm, aetate.
Freppel: Commodien, Arnobe, Lactance et autres fragments 

inédits. Paris, 1893.
Ramundo: Commodiano e la reazione pagana di Giuliano

1’Apostata. (Scritti varii di Filológia). Roma, 1901, p. 215—229.
Ramundo: Quando visse Commodiano. [Arch, della Regia Soc. 

di Storia Patria XXIV (1901), 373—391 és XXV (1902), 137— 168]. 
Önállóan: Roma, 1902.

Révay: Commodianus, az első keresztény latin költő élete és 
művei. Szabadka, 1906.

Ullrich: De vita et operibus Commodiani Gazaei. Temesvárim, 1902.
4. Kisebb ezikkek, értekezések, szövegkritikák, részletkérdések, 

nyelv és verselés.
Archiv für lat. Lexicographie u. Grammatik I, 437, 496, 504; 

II, 146, 148, 233, 611; ΠΙ, 137, 233, 409; V, 143, 566; VI, 271; 
(Dombart, Thielmann és Manitius szövegjavításai).

P. Asmussen: Die zehn Stämme. Zeitschr. d. deutschen Palästina
vereins, 1893, p. 256—268.

L. Atzherger: Geschichte der christlichen Eschatologie inner
halb der vornicänischen Zeit. Freiburg i. Br. 1896, p. 555— 566.

Aubé: Essai d’interpretation d’un fragment du Carmen Apol. 
de Commodien. Revue Archéol. 1883, p. 312, 342 [L’église et l’état, 
1885, p. 517.].

Boesser: Neue Jahrbücher (Fleckeisen) 1887, p. 792.
^  Bousset: Der Antichrist. Göttingen, 1895.

Comte: Revue de philologie, 1887, p. 45.
5. Czapla: Gennadius als Literarhistoriker, Münster i. W., 

1898, p. 37—41 [Kirchengeschichtliche Studien, IV, 1.].
Dombart: Über die ältesten Ausgaben der Instr. Sitzungsber. 

d. Wiener Akad. Bd. 96 (1880), p. 447 s k.
Dombart: Kommodian-Studien, u. o. Bd. 107 (1884), p. 713 s k.
Dombart: Über die Bedeutung Comm.-s für die Textkritik der 

Testimonia Cyprians. Zeitschr. für wiss. Theologie, Bd. XXII (1879), 
p. 374 s k.

Dombart: Handschriftliches zu Commodian. Blätter für das bayer. 
Gymn. u. Realschulwesen, XVI (1880), p. 341—351.
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Dombart: Archiv f. lat. Lexicugr. u. Gramm. VI (1889), p. 
586 s k.

Ebert: Kommodians Carmen Apologeticum [Tertulliane Verhält- 
niss zu Min. Felix nebst einem Anhang über — ]. Abh. d. phil.-hist. 
Klasse der kön. Sächsischen Ges. der Wissensch. Nummer 5 (1868) 
p. 387— 420.

Geffcken: Aus der Werdezeit des Christenthums. Leipzig, Teub- 
ner [Aus Natur u. Geisteswelt] 1904.

Geffcken: Die Oracula Sibyllina. Leipzig, Hinrichs, 1902.
Graf: Akrostichis. Pauly-Wissowa KE. Bd. I, col. 1200.
Hanssen: De arte metrica Commodiani. Argentoiati (Strass

burg), 1881.
Harnack: Theolog. Literaturzeitung 1879, col. 51. (Hermas 

Pastor-a és Comm.)
Harnack: Theol. Lit.-zeitung, 1888, col. 521.
Harnack: Tertulliani de spe fidelium und Commodian. Sitzungs- 

ber. der Berliner Akad. der Wissensch. 1895, p. 548, 2. jegyz.
Harnack: Analecta zur ältesten Geschichte des Christenthums 

in Korn. Texte und Untersuchungen, Neue Folge XIU, 2 (1905), p. 7.
L. Havet: Revue de philol. XI (1887), p. 45, jegyz.
I. M. Heer: Die Frage nach der Heimat des Dichters Commo

dianus (Instr. I, 14 és I, 18 magyarázata). Komische Quartalschrift 
1905, Heft 1, p. 75.

M. Hertz: Analecta Horatiana IV. Index lectionum, Breslau,
1880; p. 6— 8.

A. Hilgenfeld: Zeitschr. f. wissensch. Theol. XV (1872), p. 604 
s k. [Koensch kiadásának bírálata].

A. Hilgenfeld: Jenaer Literaturzeitung, 1877, p. 796.
Huemer: Zeitschr. f. d. oesterr. Gymn. XXX, 31.

/  Jacobi: Comm, und die altchristliche Trinitätslehre. Müllers 
Deutsche Zeitschr. für christliche Wissensch. u. ehr. Leben, IV (1853), 
Nr. 26, p. 203—209.

M. Rh. James: Apocrypha Anecdota [Texts and Studies Π, 3 
(1893)] p. 86—408. [Az Acta Mattheeivel való párhuzam].

A. Jelűnek: Sammlung kleiner Midraschim 2 Theil, Nr. 8, p. 62.
Jülicher: Pauly-Wissowa RE, Bd. IV, col. 773, 1901.
L. Kälberlah: Curarum in Comm. Instr. specimen, Halle, 1877.
Koffmane: Entstehung und Entwicklung des Kirchenlateins. 1879.
F. X. Kraus: Bonner Theol. Literaturblatt, 1871, Nr. 22 (Leim

bach értekezésének bírálata).
/  C. Leimbach: Über Commodiana Carmen Apologeticum, Schmal

kalden (progr.), 1871.
Révay: Commodianus. 9
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Lipsius: Litt. Zentralblatt 1869, Nr. 4.
E. Ludwig: Philologus XXXVI (1877), p. 285.
Maas: Die Tageegötter, Berlin, 1902, p. 22.
Macholz: Spuren binitarischer Denkweise im Abendland. Jena, 

1902, p. 21 s k.
Manitius: Bheiuisches Museum XLV (1890), p. 317 es XLVI 

(1891), p. 150—152 [Comm. és Cato: Disticha de moribus].
Ed. Meyer: Ammudates. Roscher: Myth. Lexicon p. 291.
W. Meyer: Anfang u. Ursprung d. lat. u. griech. rhythm. Dich

tung. Abh. d. Münchener Akad. d. Wissensch. XVII, 2, p. 267— 450.
Mordtmann: Az Ammudates kérdésről a Zeitschr. der deutschen 

morgenländ. Gesellsch. XXXI (p. 91 s k.) és XXXII (p. 733 s k.) 
köteteiben (Redslob-hu\ együtt).

Luc. Mueller: De re metrica poetarum Latinorum, Petropoli et 
Lipsiae, C. Ricker, 1894, p. 554— 559 és 576.

^  Roensch: Zeitschr. f. hist. Theologie XLII (1872), p. 163—302 
(A Carmen kiadása és magyarázata).

Pitra: Spicii. Solesmense I (1852), p. 537— 543; II (1858) p. 
222 s k.

I. I. Schlicker: The origin of rhythmical verse in late latin. 
Chicago, 1900, p. 39.

C. Schmidt: Die alten Petrusakten. Texte und Untersuchungen, 
Neue Folge IX, 1 (1903) p. 106.

Guil. Schmitz: Zur lat. Sprach- und Literaturkunde, p. 167— 168.
^  Schneider: Die Casus, Tempora und Modi bei Comm. Erlanger 

Inauguraldissertation. Nürnberg, 1889.
Studniczka: Ammudates. AreheoL-epigraphische Mittheilungen 

aus Oesterreich-Ungarn VIII, p. 59 s k.
Tümpel: Ammudates. Pauly-Wissowa RE I, col. 1868 s k.
Vernier: La versification latiné populaire en Afrique. Cornrno- 

dien et Verecundus. Revue de philologie XV (1891), p. 14.
Zahn: Forschungen zur Gesch. d. neutestam. Kanons Π, 301 s k .; 

III, 259 s k. — Erlangen, 1883. [A Theophilus-féle evangélium kom
mentár használata],

Zarnk: Literar. Zentralblatt, 1877, Nr. 46, p. 1542.
5. A Carmen adversus Marcionitas.
Bár egyes kutatók azon a véleményen vannak, hogy ez az 1300 

hexameterből álló, Marcion követői ellen írott költemény (5 könyv) 
szintén Commodianus műve, magam, kerülni akarva a hosszadalmas 
vitát, röviden kijelentem, hogy ez az elmélet elfogadhatatlan már 
csak azért is, mert a költemény egész hangulata, stílusa, verselóse 
éles ellentétben áll Commodianus költeményeinek hangulatával, stí
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lusával és verselésével. Ezért elegendőnek tartom az idevágó irodalmat 
ismertetni.

Az editio princeps megjelent Fabricius Chemnicensis: Opera 
Tertulliani ez. kiadványában, 1564·.

Oehler: Qu. S. FI. Tertulliani quse supersunt omnia. Edidit 
Fr. Oe. — Tomus Π. Continens libros polemicos et dogmaticos. 
Lipsise, T. 0. Weigel, 1854, p. 781— 798. — Jegyzetben Nie. Rigal- 
tiusnak az 6 saját Tertull. kiadásában olvasható megjegyzései arról, 
hogy a költemény nem Tertullianusé.

Dr. Ernst Hückstädt: Ueber das pseudotertullianische Gedicht 
adversus Marcionem. Ein Beitrag zur christlich-lateinischen Literatur
geschichte des 4-ten Jahrhunderts. Leipzig, Hinrichs, 1875, 1— 57 1. 
H. szerint a költemény keletkezési helye Róma, ideje 362— 363, szer
zője C. Marius Yictorinus Afer. — Harnack bírálata a Theolog. 
Literaturzeitung 1876, col. 265—266-on elismer annyit, hogy a vers 
Rómából, a IV. sz. közepéről származik, — Hilgenfeld bírálata a 
Zeitschr. f. wissensch. Theologie XIX. évf. (1876) 154— 159 lapjain 
jelent meg; ő elismeri, hogy a költ. keletkezési helye Róma, de az 
időre és szerzőre vonatkozó fejtegetések ellen erős érveket hoz fel s 
alaposan megingatja őket.

Augustus Oxe Crucenacensis: Prolegomena de carmine adv. 
Marcionitas. Lipsi®, Fock, 1888, 1—54 1. Szerző az első, ki Commo
dianus és a Carm. adv. Marc. közt bizonyos egyezéseket állapít meg, 
bár dícséretreméltó tárgyilagossággal kiemeli ellentéteiket is és arra 
az eredményre jut, hogy a szerző Commodianusnak valamely után
zója. Harnack bírálatában (Theol. Literaturzeitung 1888, col. 520—521) 
egyetért vele a korra nézve, a szerzőre nézve pedig azt a véleményét 
fejezi ki, hogy születhetett Afrikában, de Rómában kellett élnie, mert 
330 után a marcionitismus elleni polémia Afrikában érthetetlen.

Hans Waits: Das pseudotertull. Gedicht adv. Marcionem. Ein 
Beitrag Zur'Gesch. der altchristlichen Literatur sowie zur Quellen
kritik des Marcionitismus. Darmstadt, Joh. Waitz, 1901; VIII +  158 1. — 
Rendkívül leleményes és éleseszű philologus müve; szerző szerint a 
költemény keletkezési helye Afrika (4—8 lk.), ideje a III. századon 
túlra nem tehető (7—32 lk .); chiliasmust és modal, monarchianis- 
must igyekszik felfedezni benne (20 és 23 lk.), bár ezeknek alig-alig 
van a költeményben valami elmosódott nyoma. Nagy készültséggel 
kutatja a költemény forrásait, de itt megbocsáthatatlan túlzásokba 
téved; a szerző szerinte Commodianus. A Commodianus párhuza
mokban azonban ismét lehetetlen egyezésekkel (kiszakított szók!) 
bizonyít.

Harnack: Chronol. II, 442—449 bőven foglalkozott e költe-
9*
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mennyel, kimutatta az említett kutatók hibáit, összeállította az ide
vágó irodalmat és véleményét így foglalta össze (i. h. 443 1.): der 
Verfasser unsrer Carmina ist entweder Commodian selbst —  das ist 
das Wahrscheinliche — oder ein Schüler und Nachahmer Commodians, 
der in seinen Anschauungen und seinem Kreise lebte, ihm also auch 
zeitlich nahe stand. Magam H. feltevésének második feléhez csatla
kozom inkább, t. i., hogy a Carm. adv. Marc. szerzője nem Commo
dianus ; hogy azonban tanítványa vagy utánzója Commodianusnak, 
azt nincs elegendő okom állítani.

Az idevágó többi irodalmat 1. Harnack Chron. II, 443, 1. jegyz.
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Használt rövidítések.
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Hauck RE 
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=  Realencyklopädie für prot. Theologie u. Kirche 
=  Realencykl. der klass. Alterthumswissenschaft.



XVI.

Név- és tárgymutató.

(A lapszámok mellett álló kisebb szám jegyzetre utal.)

Abecedaria 126.
Abel 12.
Acrostichis 96; 99; 103.
Acrostiobon 19; 40, i ; 41; 125— 126. 
Acta apostolorum apocrypha 87. 
Acta Petri et Pauli 119. 
Adoptianismus 108.
Aemilianus 71.
Africanus 6.
Afrika 100; 103.
Ά3ηάχαβος 72.
Αίγυπτος 121.
Alagabal 71; 74.
Alarich 52.
Aldhelmus 8.
Alexander 66.
Alexander Severus 61; 76, i. 
Alliteratio 124.
Alypius 16.
Ammon (’Άρ.ρ.ων, Amun) 72. 
Ammon-Ea 72; 74.
'Ammud (=  columna) 72. 
Ammudates 71; etymologiája 72; 

azonos Elagaballal 73; Mithras- 
szal 74, 76; Amm. ás Iuppiter 72; 
75; Ammud. vers 76,i.

Andria 119.
Andegavensis codex 7; 40.
Angersi zsinat 53.
Angyalokról szóló tan 55; 94.

Anthemius 52.
Antikrisztus 28; 29; 33; 41; 43; 47 

55; 68; 82; 83; 87—91; 105; 116 
Antoninus, M. Aurelius 70. 
Antoninus Pius 70.
Apocalypsis Baruch 86; 91; 112. 
Apocalysis Johannis 34; 67; 68; 87 

88; 106.
Apocalyptica 106.
Apocrypha 110.
Apographum Sirmondi 20.
Apollo 49; 60; 63; 94; 113. 
Apologeticus 65, i.
Apologeták 57; 61; 62; 66: 80; 81 
Apophras 66.
Apuleius 100.
Aquileiai symbolum 108, s. 
Aquilinus 71.
Arianusok 52.
Aristides 50.
Arles (Arelate) 51; 103.
Arnobius 49; 58; 61.
Arvandus 54.
Asmussen 128.
Assonantia 124.
Assyriai fogság 90.
Astrologusok 69.
Atarate 72.
Άτάργατις 72.
Ate 72; Κος-a 73.



νΑτυς 72.
Atzberger 128.
Aubé 128.
Augustinus 16; 26; 47 ; 50; 51; 57,3;

58; 61; 82; 96, i.
Augustus 58.
Aurelius Victor 97,4.
Ázsia (Άσίη) 68; 69; 92.

Baal 72; 75.
Babylon 67; 68; 92; 116. 
Bachiarius 104.
Balbinu8 48; 90, 3.
Baluze 7; 40.
Bardenhewer 127.
Barnabás levél 95; 106; 116. 
Baruch 106.
Baumgartner 127.
Baur 88.
Bálványimádás 82; 93.
Bähr 127.
Bekker 58,3.
Berlin 7.
Bernhardt C. M. 113, i .
Berolinensis codex 8.
Βιαιο3άνατ<η 75.
Biblia 35; 83; 94; 101; 110; 111— 

112; 113.
Bibliotheca veterum patrum 21. 
Biothanati 62, 3 ; 75.
Boesser 128.
Boissier 58; 98; 100,1 .
Boissonade 74, 4 .
Bonnet 87.
Bousset 90,2,3; 96,2.
Bratke 105,2.
Brewer 3; 4; 11,2 ; 36; 38,1 ; 39; 41; 

42; 44; 48; 49; 51; 52; 53; 54; 
55; 68; 73; 76,1 ; 83; 87; 88; 90,*; 
91; 95; 102; 103; 106,4; 111; 112; 
113; 114; 116; 117; 118; 120; 
123; 123,3.

Byzantiumi költészet 125,2.

Caesura semiquinaria 125.
Cambridge 21.
Caracalla 69,1 ; 72.
Carmen 1. Commodianus.
Carmen adv. Marcionitas 130— 132.
Carus 99.
Caspari 55.
Cassandra 63.
Cassiodorus 97, 4 .
Catalogus virorum inlustrium 5; 6 ,2.
Cato 114.
Cave 3; 127.
Celsus 81.
Cheltenham 16.
Cheltenhamensis codex 7; 16.
Chiliasmus 5; 28; 105—108.
Christologia 109; 109,3.
Cicero 96,1 ; 100,3; 112; 119.
CIL 71; 74; 75,1 .
Classicus latinság hanyatlása 122.
Clemens Alexandrinus 58; 72; 81.
Coelibatus 53.
Collectio Pisaurensis 21.
Collegiumok 77,1 .
Commodianus: alapelvek a kutatás

ban 4; Gennadius tudósítása 5—6; 
Gelasius edictuma 6; kéziratai 7— 
17; az Instr. kiadásai 18—24; a 
Carmen kiadásai 24—25; egyszer- 
zőség 26—32; az Instr. tárgya és 
beosztása 33; a Carmen tárgya és 
beosztása 33—34; az Instr. prio
ritása 35—38; az Instr. eredetileg 
egy könyv 38—39; az Instr. szer
kezete 39—41; a Carmen szerke
zete 41—44; czíme Tractatus de· 
Antichristo 42; szerkezetének gyen
géi 44; katechetikus czélja 44; kü- 
lömböző nézetek koráról 45—55; 
euhemerismusa 55—61; viszonya 
Lukianoshoz 61 — 66; mint mysti
cus 67—78; 280 után írt, viszonya 
az Oracula Sybillinához 79—96; 
a gótok 97; ezeréves ünnep 97—· 
98; a pogányság hatalma, zsidók 
és a senatus 98; béke idején írt,
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de üldözés várható 98—99; neve
99— 100; származása, megtérése
100— 101; életpályája 102—103; 
hazája 103—104; theologiája: chi- 
liasmus, monarchianismus, doce- 
tismus 105—110; forrásai 111— 
121; stílusa és verselése, vulgaris 
latinság rhythmikus versek, acro- 
stichon, telestichon, abecedaria 
122—126; irodalom 127—132; 
Comm. és a Carmen adv. Marcio- 
nitas.

Commodus 50; 70.
Comte Ch. 126,2 .
Concubitus Oedipodei 65, 5 . 
Constantinus 3; 11; 18; 19; 45; 46; 

57; 99.
Constantinus Chlorus 99. 
Constitutio Antoniana de civitate 69,1 . 
Corippus 26.
Creta 59; 64; 118.
Cumont 74,1 ; 77.
Czapla 128.
Cybele-kultusz 69.
Cyclopes 62; 63.
Cyprianus 5; 7 ,2 ; 14; 20; 26; 35; 

36; 45; 46; 48; 49; 106; 106, 4 ; 
108,3; 112; 113—114; 120. 

Cypriani Heptateuchos 94,1 .
Cyprus 59.
Daniel 90, 3 ; 106.

Daphne 63.
Davies 21.
Decius 46; 47; 61; 97.
De civitate Dei 47; 50.
De cultu feminarum 49.
De habitu virginum 49.
De luctu 65, 3.
Delus 60.
De mortibus persecutorum 87; 88. 
Deorum concilium 64, 4 , b.
Deorum dialogi 62, 4, 5 ; 63, 1 , 2 , 3 ;

64, 1 , 2, 3.
Deus ligni 76, 1 .

Deus materiae (3εος υλιχός) 75. 
Démonokról szóló tan 55; 94. 
Diana 10; 77, 1 ; 117.
Dictaei barlang 59.
Didache 95: 116.
Dindorf 57, 2.
Dingeldein 124, 3.

Dio Cassius 73.
Dio Chrysostomus 68.
Diocletianus 48; 90; 90 ,1 , 3 ; 99. 
Diodorus Siculus 57, 2.
Disticha de moribus 114; 114,1 ; 115. 
Dittochaeum 8 ,2.
Docetismus 27; 55; 105; 109—110. 
Dodwell 20; 45; 46; 103.
Dombart 5; 7 , 2 ; 9; 10; 11,1 ; 12; 

13; 14; 16; 18; 20; 22; kritikai 
apparátusának hibái és hiányai 
23, 1 ; 24; 25; 26; 27,1 ; 29,2; 35; 
39,3; 41; 42; 48; 68; 100,2; 111; 
112; 113; 116; 116,1 ; 117; 119; 
120; 123; 126,2.

Donatisták 53.
Donsbach 69,2; 70,1 , 3 ; 74,3; 77,2. 
Dracontius 123.
Draeseke 51.
Duna 46.

Ebert 34; 36; 40; 46; 47; 48; 83;
90, 3 ;  91; 101; 103; 109; 112; 127. 

Editio princeps 18; 19; 24. 
Egyházatyák 106.
Egyházi latin 122.
Egyptom 69; 72.
Ehrhard 127.
Elagabal-kultusz 70,4; 72; 73; 76,1 . 
Elagabalus (Eláh-Gabal) 70; 73; 74; 

76, 1 .
Eleutherus 108.
Elisio 125.
Emesa 72.
Enchiridion Prudentianum 8; 9 ,2. 
Ennodius 18.
Enoch 11.
Epulae Thyesteae 65, 5 .
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Esaias 116.
Eschatologia 28; a világ elégése 36; 

Antikrisztus 1. ott; ezeréves ural
kodás 37; 67; 105; 107; Comm. 
mint eschatologus 80; 81; zsidó 
törzsek visszatérése 90—91; a ró
mai birodalom ezeréves ünnepe 
97—98.

Esra 91; 106; 116.
Ethikai martyrság 98.
Eugenius Toletanus 9.
Euhemerismus 55—61; 117.
Euhemeros 49 ; 57; 58; 59; 61; 116.
Eunapius 74, t.
Eusebius 45; 57,2; 106,2,4.
Eutropius 97, 4.
Εϋφοήτης 89.
Evander 64.
Ezechiel 112.
Exhortatio poenitendi 125.

Fabricius 3, i ; 8, 2.
Fabricius Ohemnicensis 131. 
Faustus Manichseus 6. 
Feltámadás 105.
Források 111.
Freppel 128.
Fulgentius 26.
Funk 54.

Galerius 99.
Galland 21.
Gallia 51; 54.
Gallicismusok 4; 103.
Galliai liturgia 103.
Galliai püspökök versengése 53. 
Gallus 6.
Ganymedes 10; 62.
Gasei 100.
Gaza 51; 100; 100, 1 ; 103.
Gazeus 100.
Geffcken 50, 1 ; 55, 3 ;  79; 80; 82;

84; 85; 86; 89; 94; 95; 96; 96,2. 
Gelasius 6.

Gennadius: megbízhatósága 5; 8, 2 

18; hitvallása 55; presbyter 103; 
106; 120; 122; 125.

Gigasok 94.
Gnosticismus 109.
Goodspeed 118.
Gordianus 48; 90, 3.
Gótok 46; 47; 52; 97.
Graecismusok 122.
Graf 129.
Gregorius Turonensis 123.
Gröber 123,4.

Hoenel 7.
Hamann 72.
Hanssen 16; 22; 125, 1 .
Harnack 28,1 ; 35; 47; 48; 54; 57,1 ; 

61; 76,1 ; 80, 1 ; 87, 1 ; 90; 93; 95; 
96,2; 98; 99; 100; 102; 103; 106; 
107,i; 1 0 8 , 1 , 2 ; 111; 116; 119;
120: 122,i.

Hartei 14.
Hauck 108,1 .
Havet 129.
'Εβραίοι 91.
Heer 52; 76,1 .
Hegedűs István 51,1 .
Helias 68; 89.
'Ηλιογάβαλος 73.
Heliogabalus 71; 74.
Hellenismus 69.
Hemsterhuis 65, 5.
Henoch 106.
Hercules 57; 61; napisten 72; 74. 
Herding 5 , 1 ; 8 ,2 ; 49.
Hermas 116.
Herodianus 73; 97.
Hertz M. 116; 117.
Hetes szám 47; 83.
Hiatus 125.
Hierarchia 53.
Hieremias 112.
Hieronymus 49; 106, 4.

Hilarus pápa 53.
Hilgenfeld 129; 131.
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Hippolytos 41; 106, í ; 116. 
Hippolytos ellenpápa 53.
Historia sacra 57; 58; 59.
Homeros 117.
Horatius 10; párhuzamok 116— 117. 
Hunok 52.
Hückstädt 131.

Jacobi 129.
James 129.
Idegen kultuszok 69; 70.
Jellinek 129.
'Ιερά άναγραφή 57.
Jeruzsálem 68.
Incantatio 65; 100.
Instructiones 1. Comm.
Intercessio 54.
Invictus 75.
Irenaeus 106, 2 .
Irodalom 127.
Judaismusok 4.
Judas 106.
Julianus 10; 48; 50.
Juno 59.
Juppiter 49; 59; 60; 72; 94; 113; 

118; 121.
Juppiter tragoedus 64, 4.
Justinus 50; 81.
Jülicher 48; 107, 1 ; 110; 111.
Izrael elveszett törzsei 29; 82; 90— 

91; 112; 116.
Ίχ^ύς 96.

Katechumenek 54.
Katona Lajos 51, 1 .
Kälber] ali 129.
Keil 117.
Keresztények üldözése 47; 80; mar

tyrium 80; hetedik üldözés 83; 
Nero 88; Diocletianus 99. 

Keresztény liturgiák 103. 
Keresztény mysticismus 69. 
Keresztény népmondák 68; 87; 119. 
Kéziratok 7—17.

Kiadások 18—25.
Kisázsia 69.
Knoell 22; 41.
Koffmane 129.
Kosmopolitismus 69.
Königliche Bibliothek 8; 22,1 . 
Középlatin nyelv 122.
Közmondások 115.
Kraus F. X. 3; 48; 102.
Krisztus 33; 34; 50; 80; 94; 105;

106; 108; 109.
Krüger 49; 105.

Lactantius 5; 7, 2 ; 45; 49; 53; 55; 
57,3; 58; 61 ; 62; 82; 87; 91; 92; 
95,ι; 106; 120—121.

Laomedon 63; 113; 118.
Λατεΐνος 116.
Leidensis codex 7.
Lej ay P. 51; 52; 53; 54; 103. 
Leimbach 3, 3 ; 48.
I. Leo pápa 52.
Λεών 116.
Liber pater 60.
Libius Severus 52.
Licentianus 26.
Lietzmann 108, 3 .
Lipsius 87; 87 ,1 ; 118; 118,1 . 
Litterae pacis 108. 
Logos-christologia 109, 3.
Lucretius 117.
Ludwig 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 

16; 18; 21; 22; 24; 37,1 ; 39; 40; 
41: 42; 72; 75,3; 77,1 ; 85; 89; 
100, 1 ; 126, 2 .

Lukianos 10; 49; 61; 62; 64; 65;
100; 117.

Luna 75; 76.

Maas 130.
Macholz 130.
Macrinus 72; 76,1 .
Manitius 100; 114; 115; 130. 
Marci on 130.
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Marcionitismus 131.
Mars 62.
Marsus 100.
Martianus Capella 26.
Martyrium 80; 98.
Martyrium b. Petri apostoli 87; 88. 
Maxima biblioth. veterum p atrum 20. 
Maximilla 6.
Maximinus Thrax 48; 61; 90,3. 
Maximus 48; 90, 3.
Mágusok 69.
Máté 106.
Medietas 113.
Mediomontanus codex 16.
Meiser 62.
Mercurius 49; 63.
Messiás 106.
Messiás jelei 91; 112.
Meyer Ed. 72.
Meyer Wilh. 8, 5 ; 22; 27; 125; 125* 1 . 
Midlehille 7; 16.
Migne 6 , s; 8 , 3 , 4 ; 9 , 1 ; 21; 57, 3 ; 

108, 3.
Milánói edictum 57.
Milliarium saeculum 98.
Minucius Felix 21; 34,3; 49; 58; 

61; 80; 117; 118.
Mithras 49; kultusza 69; 70; 76; 

77; Sol invictus 70; 74; feliratok 
70; mysteriumai, azonossága az 
Elagabal-kultuszszal, elterjedett- 
sége 70; napisten 72; 75; patres 
Mithriaci 74; azonos Ammudateis- 
szel 74; 76; sziklából született 
75; hívei 77,1 .

Mithridates (Μώραδοίτης) 72. 
Modalismus 108.
Mommsen 71.
Μοναρχία κατ’ οίκονορ-ίαν 108. 
Monarchianismus 54; 105; 108. 
Monotheismus 27; 108.
Montanus 6.
Montfaucon 7.
Moralismus lOS.
Morál 27.
Mordtmann 72.

Morin 51.
Müller Lucianus 125; 125, 1 . 
Mysteriumok 70; 74. 
Mysticismus 67; 69; 75. 
Mysticus kultuszok 69; 75; 76. 
Μιοσης 95.

Nagy Sándor 57.
Napisten-kultuszok 70; 72; 73; 74; 

75.
Nemesiaci 75; 77.
Nemesis 57; 75; 77.
Neocaesareai zsinat 54.
Neptunus 49; 60; 118.
Nero 28; 47; 68; 82; 87; 88; 89; 

116.
Nero-mondák 68; 82; 88; 89. 
Némethy 58; 59; 114,1 . 
Népköltészet (latin, zsidó) 125. 
Népnyelv 4.
Nicseai zsinat 57.
Nicomedia 99.
Nikephoros 118.
Noe 11.
Noetus 47; 109.
Nordmeyer 68; 87.
Novatianus 45; 46; 53.
Nöldeke 72.
Nyelvhasználat 26.

Octavius 118.
Oehler 11; 12; 14; 15; 21; 39; 40.
Olaszország 16.
Olympus 59.
Oracula Sibyllina 5; 29 ,1 ; 48; 79; 

pogány, kér. és zsidó elemek 79; 
a Tarquinius-féle Sibylla 79; mi
lieu, korhangulat 79—81; a Geff- 
eken-féle kiadás 80; szöveg recon- 
structiója 82; Nero-monda 82; 
87—88; zsidó törzsek visszatérése 
91; Bóma, senatus 92; bálvány
imádás 93; isten megnevezése 95; 
acrostichis 96; 267 ben Kr. u. be-
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fejezve 96; OS és Lactantius 120—
121.

Origenes 82.
Orosius 29; 51; 91; 97, t. 
Orphikusok 77, í. 
Othoth-ha-Masiach 91; 112. 
Ótestamentum 34; 94; 106.
Ovidius 10.
Oxé 131.

Paenitentes 54; 101.
Papias 5; 106.
Papi testületek 75; a napisten papi 

testületé 77—78; Nemesiaci 77. 
Papok 71; vinivoraces 73; 77. 
Parisinus codex 7.
Parsismus 106.
Parthusok 68.
Patavinus codex 7.
Patres Mithriaci 74. 
Patripassianismus 27; 54; 108. 
Paulinus Nolanus 123. 
Pauly-Wissowa 48; 72; 107, i ; 110, i. 
Pál apostol 106.
Párizs 19.
Peiper 94, i.
Pelagia levél 118.
Περίοδοι Παύλου 118; 119.
Περίοδοι Πέτρου χαΐ Παύλου 118; 119. 
Περί της συντέλειας του χόσρ-ου 116.
Περί της τοΰ Περεγρίνου τελευτής 65,5. 
Περ'ι Χριστού χαΐ Αντίχριστου 41; 116. 
Perriers 65, 5.
Perzsia 69.
Péter apostol 118.
Philastrius 106, *.
Philippus Arabs 47; 97.
Phillips 8.
Philopseudes 65, ι.
Phoebus Apollo 74.
Pindaros 10.
Pitra 7; 9; 16; 17; 21; 24; 26; 34;

41; 42; 44; 46; 101; 103; 122. 
Plánok 62; 65,6.
Pogányság 56; 98.

noipojv 116.
Polemikusok 57; 61; 66; 80. 
Pontifex Solis 77. 
Posthumianus 6.
Praxeas 108.
Primatus 53.
Priorius 19.
Priscilla 6.
Probus 99.
Proverbia nevű nő 15. 
Provincialismusok 122. 
Prudentius 8.
Psalmus Samuelis 106. 
Pyracmon 49; 64.

Ea 72.
Eamundo 3; 6; 10; 48; 50; 90,3. 
Redslob 72.
'Ρέη 121.
Rein ach 75.
Reitz 65, 5.
Rex nemorensis 77, i.
Révay 128.
Rhythmicus hexameter 4; 26; 125. 
Rhythmus 125.
Rigaltius7; 11; 12; 13; 15; 18; 19;

20; 21; 39; 40; 45.
Rim 124.
Roensch 12; 22; 112.
Roscher 72.
Rose 8.
Róma 14; 28; 51; 53; 67; 68; 69; 

72; 82; gyűlölet Róma ellen 92— 
93; 103; 104; 108; 116; 122. 

Római vallás hanyatlása 69. 
Rufinus 108, 3.

Sabellianismus 54. 
Saecularia sacra 98. 
Salmanassar 90.
Samaria 90.
Satiricus elemek 49; 57. 
Saturnus 49; 59; 60; 62. 
Schanz 41; 53; 100, 1 .
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Schiller Hermann 70; 97; 122. 
Schisma 53.
Schlicher 130.
Schmidt 0. 119.
Schmitz 130.
Schneider 27; 100, ι ; 123. 
Schönwiesner 71.
Schram 21.
Schurzfleisch 19; 20; 21; 45. 
Sebastianus Pauli 3.
Sedlmayer 22; 41.
Sedulius 123.
Semele 10.
Semisch 105, s.
Senatus 69; 82; 84; 92; 93; 98; 104. 
Seneca 50.
Septimius Severus 106, 4.
Serapis (Σάραπις) 74, 3.
Sextus Empiricus 58.
Sibyllai költemények 1. Oracula !Sib. 
Sibyllák 55; 80; 86; 88; 91; 95-, 
Silvanus 49; 57; 75; 77.
Silvester pápa 11; 18; 19; 20; 45. 
Simon mágus 118.
Σινα 121.
Sirmond 11; 18; 19.
Sittl 123,*.
Sol 75; 76.
Sol Alagabalus 72; 74.
Sol Hierobulus 74.
Sol invictus Alagabalus 74.
Sol invictus Mithras 70; 74.
Sol Malachbelus 74.
Sol Mithras 74.
Somnium 65, s.
Spanheim 20.
Spicilegium Solesmense 9; 16; 21;

24; 34, i ; 46 ,2.
Stilus 122.
Stromata 72.
Studniezka 72.
Subscriptio 17; 103.
Suidas 125,2.
Sulpicius Severus 50; 123. 
Supplementa 19; 20.
Szerkezet 33.

Szertartások 76. 
Székely István 96, 2. 
Syncretismus 74; 75. 
Syria 72.

Tarquinius 79.
Telestichon 126.
Terentianus Maurus 117.
Terentius 100,3; 112; 119. 
Tertullianus 5; 26; 34,3; 46; 49; 50;

106; 108,2; 119; 123,1 . 
Testimonia ad Quirinum 35; 48. 
Tetrasticha 8.
Teuffel 18.
Teuffel-Sehwabe 127.
Thebae 72.
Theocratia 105.
Theologiai felfogás 27; 54; 105. 
Thielmann 126, 2 .
Timon 64,4.
Tischendorf 87.
Tractatus de Antichristo 42.
Tullius 8.
Turini zsinat 53.
Turner 51.
Tümpel 72; 73.
Tyrannus 116.

Újtestamentum 34; 106. 
Ullrich 128.
Utolsó dolgok 1. Eschatologia. 
Üldözések 47; 80; 99; 106.

Vallauri 123, 2 .
Vallásos rajongás 67.
Vandalok 52.
Varius Avitus Bassianus 72. 
Vaticinia post eventum 79. 
Vásárhelyi András 126,1 .
Velleius Paterculus 97.
Venus 59.
Verecundus 26; 125.
Vergilius 10; 100,3 ; 112; 119—120.
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Vernier 125, i.
Verspárok törvénye (Paargesetz 
Verselés 123.
Versus politicus 125.
Véres áldozatok 57.
Victor pápa 108.
Victorinus 26; 106.
Virbius 77, i.
Viri clarissimi 77.
Virius Lupus 10; 77; 78. 
Vulgarismusok 122— 123. 
Vulgáris latinság 122—123.

Waitz 131.
27. Weszprémi 71.

Wetzer-Welte 127. 
Weyman 103, 2 . 
Wölfflin 113,i.

Zahn 130.
Zamk 130.
Zubriczky 6.
Ζώον πολιτικόν 69.
Zsidó népmondák 68; 87.
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