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HUMANIZMUS ÉS EGYHÁZI MŰVELTSÉG
– FERENCES PRÉDIKÁCIÓSZERZŐINK REFLEXIÓI

Abban az időben, amikor Mátyás király szorgalmazására Magyarországon – viszonylag
rövid időre és igen szűk körben, itáliai mintákat követve – megjelent a humanista kultúra,
az egyházi műveltség is virágkorát élte, mégpedig egy jóval hosszabb kontinuum része-
ként. Az újabb szakirodalomban egyre szaporodnak azok a tanulmányok, amelyek e két
műveltség-modell között a kapcsolatokat keresik, és nem csak a jellegzetes különbségeket
ragadják meg.1

A reneszánsz korának egyházi műveltségét tanulmányozva több okból is érdemes lehet
figyelmünket a prédikáció műfajára fordítani. Egyrészt e műfaj ma már egzakt eszközökkel
föl nem mérhető, mégis joggal feltételezhető óriási publicitása lehetővé teszi, hogy az írás-
ban ránk maradt latin beszédminta-gyűjteményekben szereplő tudásanyagról azt feltéte-
lezzük, hogy a prédikálás által az oralitásba átkerülve, természetes létmódja szerint a
szóbeliségben sokszor ismétlődve, folyamatosan képviselje a nyugat-európai társadalmak
közös kulturális bázisát. Másrészt a XV. század végi beszédminta-gyűjtemények alkotóinak
munkamódszere, a kompiláció könnyebben tettenérhető számunkra a nyomtatott könyvek
megjelenésével, mint amikor kéziratos segédkönyvek kapcsolatait igyekszünk felderíteni.
Két világhírű ferences írónk, Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt prédikációiban most olyan
szöveghelyeket veszünk közelebbről szemügyre, ahol a XV. század második felében Ma-
gyarországon is megjelenő új kulturális modellre látszanak reflektálni.

Laskai Osvát már először 1497-ben megjelent kötetében, a Biga salutis című gyűjte-
mény de sanctis-részében többször szembeszáll azzal az elképzeléssel, hogy a megtérés
ideje az öregkor. Ezen szöveghelyek kigyűjtését elsősorban az indokolta, hogy ismereteim
szerint a XV. század közepe óta a legkiválóbb humanisták (pl. Aeneas Silvius, Janus Pan-
nonius) gyakran hangoztatott élet-terve az volt, hogy ifjúkorukban a pogány irodalom
iránti rajongásuknak élnek, a keresztény megtérést öregkorukra hagyják.2 A legértékesebb
– és ezáltal az üdvözülés szempontjából kritikus – életkornak azonban éppen azt tartják
a prédikátorok, amelyről a következőket írja az éppen érett férfikorát (iuventus, virilis aetas)
élő, 32 éves Janus Pannonius Galeottónak: „(…) most kell tanulmányokat folytatnom és
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1 Pl.: Remo L. GUIDI, Il dibattito sull'uomo nel Quattrocento, Roma, 1999. – A magyarországi reneszánsz-kuta-
tásban a XX. század második felében (a nyolcvanas évek közepéig), a rendszerváltozás előtti iroda-
lomtudomány ideológiai meghatározottsága következtében nemigen történhetett jelentős elmozdulás.
A XV–XVI. század kulturális teljesítményeit a fejlődésbe vetett hit jegyében illett megítélni és értékelni,
így az egyházi irodalom alulmaradt a világival és a humanista ihletettségűvel szemben, a katolikus az
eretneknek minősítettel, majd a protestánssal szemben stb.

2 Ld. RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, Aeneas Silvius mint a humanisták megtérésének mintája? = UŐ, „Nympha
super ripam Danubii”: Tanulmányok a XV–XVI. századi magyarországi művelődés köréből, Bp., 2002, 65–70.
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alkotnom, amikor koromnál fogva (per aetatem) elevenek az érzékeim, erőteljes a tehetsé-
gem, s lelkem semmitől sem idegenkedik. Ha valakit elér az öregség, nem annyira az iro-
dalomnak, mint az erkölcsnek, nem annyira a világi dicsőségnek, mint a lelki üdvösségnek
kell áldoznia. Még ezeket is, amelyekkel most ifjonti hevületünkben (iuveniliter) játszado-
zunk, vagy el kell vetnünk, vagy meg kell változtatnunk, és a helyesen szólásról egészen
át kell térnünk a helyes életre.”3

Ez ellen prédikál szinte programszerűen Osvát egyik Szent Miklós-napi beszédében:
figyelmezteti az ifjakat (iuvenes), hogy ha öregségükre (senectus) várnak a helyes cselekvéssel,
bolondok (stulti), hiszen megbetegedhetnek, az ördög egyre eredményesebben működik a
leépülő szervezetben, a megszokás (consuetudo) igen nehezen változtatható meg, s Isten ir-
galmassága helyett inkább a haragjára számíthatnak.4 Bármikor bekövetkezhet a világvége,
biztonságot a kora ifjúságtól (a iuventute) megszokássá, s így szükségletté vált jó jelenthet, s
csak az ifjúban (puer) van meg a tabula rasa mint a jól előkészített pergamen; növényeket,
állatokat is kicsi korukban lehet a kívánt módon formálni; a megszokás levetkezése igen
nehéz; az öreg megtérő nem kárhozik el feltétlenül, de bizonytalan az üdvözülése – írja.5

János apostol ünnepére írt beszédében megismétli ezt az érvelést,6 részben ugyanazokkal
a citátumokkal. A De tempore-részben is sokszor fölveti ezt a gondolatot: az őszinte Krisz-
tus-kereső tudja, hogy ifjúságában (in iuventute) könnyebben megtalálja őt;7 a lágy viasz job-
ban enged a nyomásnak, a zsenge vesszőt könnyebb elhajlítani, a nedvességgel telt anyag
nehezebben fog tüzet.8 Akik életük végén vagy öregségük idején akarnak bűnbánatot tar-
tani, nem tudják, mit beszélnek; hiszen egyetlen napnyi bizonyosságunk sincsen.9
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3 Idézi és fordítja: JANKOVITS László, Accessus ad Janum, Bp., 2002, 145: „(…) nunc studendum esset et
componendum, cum per aetatem sensus viget, ingenium valet, animus nihil fastidit. Senectutis si quid
accesserit, dandum erit non tam litteris, quam moribus, non tam gloriae mundi, quam animae saluti.
Haec ipsa, in quibus nunc iuveniliter exsultantes luderemus, aut omittenda erunt aut mutanda et ad
bene vivendum a bene dicendo penitus transeundum.”

4 OS (= [OSUALDUS DE LASKO], Sermones de sanctis Biga salutis intitulati, Hagenau, 1499, CIH 2485, HC *9055,
Bibl. nat. Inc. 1030) 005.c.6: „Sic iuvenis, si usque ad senectutem exspectat ad bene faciendum, stultus est,
eo quod morbus superintenditur, natura debilitatur, diabolus magis insidiatur, consuetudo difficilius mu-
tatur, Deus, qui misereri potest, magis offenditur, ac magis ad iram provocatur.” Az ősnyomtatványos for-
rások szövegéből származó idézetek esetében készülő Temesvári Pelbárt-kiadásunk átírási alapelveit
követjük, ld. http://mek.oszk.hu/03200/03283/html/szabalyzat.html. Az idézett sermo-gyűjtemények
kódjának feloldása első említésük után szerepel. A sermo számát a kiadás(ok)ban szereplő beszédtagolás
betűjele követi – ha ilyen nincs, akkor a beszéd elejétől számított columna-számot adjuk meg.

5 OS 005.c.7–10. A Mellékletben szereplő táblázat első oszlopában láthatjuk az itt tüzetesebb vizsgálat tárgyát
képező szövegrészt, a sermo egészének szövege honlapunkon (http://sermones.elte.hu) elérhető.

6 OS 014.c.7–8. Ld. a Melléklet második oszlopában.
7 OD (= [OSUALDUS DE LASKO], Sermones dominicales Biga salutis intitulati, Hagenau, 1499, CIH 2483,

HC *9053, Bibl. nat. Inc. 1028) 013.O: „Citius enim invenitur in iuventute.”
8 OD 031.X: „Sicut enim cera mollis est susceptibilis impressionis, et virgula tenera facilius inclinatur, sic puerilis

aetas. (...) Quia sicut materia, quae habet aquam, difficilius suscipit ignem, ut patet in lignis aquosis ...”
9 OD 034.S: „Qui in fine vitae vel senectutis tempore volunt poenitere, (...) nesciunt, quid dicunt; quia nullum

diem habemus certum.”

BÁRCZI ILDIKÓ

EKévkprintplusz  2011.04.07.  18:00  Page 310



Valószínűleg a humanistákra vonatkozik az Antiokhiai Szent Margit ünnepére írott
első sermóban az olyanféle rossz lelkiismeret (conscientia) bemutatása, amelynek tulajdonosa
bölcsnek (sapiens) hiszi magát, pedig nem az alázatos Krisztus tanítványa akar lenni, hanem
a gőgös ördögé, a hazug Vergiliusé vagy a hitetlen Arisztotelészé; az ilyen azt gondolja,
hogy nincs szüksége Krisztusra.10 Ez a megfogalmazás megvilágíthatja számunkra, hogy
milyen lényegi különbséget érezhettek a prédikációszerzők a maguk hagyományos antik
auktoritás-hivatkozási gyakorlata, ill. a humanisták olvasási, hivatkozási motivációi között.
Mindazonáltal ne tekintsük egyetemes érvényűnek ezt a példát; a humanisták és a koldu-
lórendi prédikátorok vitája ugyan végsősoron kibékíthetetlen, ám az antik műveltség krisz-
tianizálása érdekében tett lépések sokszor eredményesek.11 A barátok műveltségét pedig
sokszor elismerték humanisták is12 – ellentétben Janus Pannonius Galeotto szentévi za-
rándoklatát gúnyoló epigrammájával. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy e téves böl-
csesség-tudat leleplezése a Margit-beszédben ugyanazzal az Augustinus-idézettel kezdődik,
amely a két előbbi helyen arra szolgált, hogy a rossz szokás lelkiismeretet-romboló hatását
bemutassa, s ezzel az ifjúkori megtérésre ösztökéljen: „Bármely nagy és rettentő bűnök
ha szokássá válnak, kicsiknek, vagy éppen semminek látszanak, olyannyira, hogy nemhogy
egyszerűen nem tűnnek titkolnivalónak, hanem éppen büszkén vállalhatónak, hirdetniva-
lónak látszanak.”13 És minden alkalommal csatlakozik ehhez a zsoltár-idézet, hivatkozás
nélkül: „Dicsérik a bűnöst lelke kívánságaiban.”

Laskai Osvát e témafelvetéseinek és -kidolgozásainak értékeléséhez, korszerűségének
és aktualitásának megállapításához feltétlenül szükséges az összehasonlítás az erre leg-
megfelelőbb prédikációs anyaggal. Ez pedig nem lehet más, mint a számára is alapos okkal
feltételezhetően hozzáférhető, nyomtatásban 1500 körül megjelent könyvek vizsgálata.
Bármennyire is kitágítható a prédikációs segédkönyv fogalma (nemcsak sermonariumok,
legendariumok, hanem biblikus, teológiai, kánonjogi summák is figyelembe vehetők és
veendők), mégis áttekinthető maradhat ez az anyag; a régi könyvek – incunabulumok és
korai antikvák – különleges könyvtári kezelése folytán. E különleges bánásmód egyik leg-
modernebb következménye, hogy immár számos, gazdag ős nyomtatvány-állománnyal
rendelkező könyvtár hozzáférhetővé teszi oldalanként lefényképezett állományát. A cím-
leírás, kiadás-azonosítás, és főleg a tartalmi feltárás tekintetében nagy minőségi különbsé-
gek vannak az egyes honlapok között (a folyamatos, akadálymentes hozzáférhetőségről
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10 OS 056.c.7–8. Ld. a Melléklet harmadik oszlopában.
11 Pl. mitológia és monoteizmus összeegyeztetése, Seneca, sőt Socrates „kereszténysége” stb., ld. GUIDI,

548–549.
12 Ld. GUIDI, 924–925.
13 Az Osvát-szövegek egymáshoz, illetve más forrásokhoz való viszonya szempontjából figyelemre méltó

eltérés a három első oszlopban idézett szövegek között, hogy ugyanazon Ágoston-idézet három kü-
lönböző hivakozással szerepel: a Szent Miklós napi beszédben csak a hivatkozott mű címe szerepel
(Augustinus in Enchiridio), a Szent Jánosról szólóban már caput-szám is található (c. XLIV.), Antiokhiai
Szent Margit ünnepén azonban a caput-szám más (c. LXXXII.) – azonos a negyedik oszlopban idézett
Szienai Szent Bernardin adatával.
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most ne is beszéljünk). Hazai prédikációszerzőink párhuzamainak kutatásához – korábbi,
az Országos Széchényi Könyvtárban, az Egyetemi Könyvtárban, a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtárában végzett kutatásaim alapján – legalkalmasabbnak a jelen pillanat-
ban a kölni és wolfenbütteli anyagot tartalmazó, és a többi honlaphoz képest anyagát a
legjobban feldolgozó „Verteilte Digitale Inkunabelbibliothek” nevű honlapot találom.
Ezért e gyűjtemény anyagát veszem alapul az összehasonlító vizsgálatokhoz, mégpedig
elsősorban azokat a köteteket, amelyekhez egykori kiadójuk a kortársak számára segítség
gyanánt valamiféle mutatót – tabula alphabeticát, registrumot, indexet – is mellékelt.

Minthogy Laskai Osvát ifjúkori megtérést követelő szövegeinek legsajátosabb kulcs-
szava a consuetudo, a „megszokás”, elsősorban ennek alapján céduláztam. Legeslegelőször
persze Temesvári Pelbártnál kerestem a szóba jöhető párhuzamos helyeket – ám nem
fordul elő sehol az ő köteteihez készült mutatókban ez a kulcsszó. Ez persze nem jelenti
azt, hogy sehol ne foglalkozna hasonló témával, csupán annyit jelent, hogy – mint később
látni fogjuk – nála az efféle kérdéskör beilleszkedik a hagyományosan hat részre osztott
emberi élet egyes szakaszaira vonatkozó tanítások sorába, aetates kulcsszó alatt.

Az átnézett mutatók legszembetűnőbb jellemzője, hogy viszonylag ritkán szerepel
bennük a consuetudo mint kulcsszó. A Laskai Osvát szövegével való összehasonlítás kö-
réből érdemes eleve kizárni azokat a locusokat, ahol a szó jogi értelmének fejtegetése
szerepel – ez jellemző módon nem csak jogi summákban fordul elő, hanem teológiai ké-
zikönyvekben is, pl. Aquinói Tamásnál sokszor, sokféle műben.14 Az Osvát-párhuzamok
valószínűsítése azzal kezdődik, hogy az övéivel azonos citátumokat találunk a vizsgált
szövegekben.

Nem is kell csalódnunk ezen előfeltevéshez képest: a Jeremiás próféta könyvének
13. fejezetéből származó idézet szinte minden consuetudo kulcsszóval föllelt szöveghelyen
szerepel (Bernardin, Gerson, Nider, Turrecremata, Wann15), amely szerint „ha az etióp
megváltoztathatja bőrét, vagy a párduc foltjait, hát csak majd akkor lesztek képesek ti
jót tenni, ti, akik a rosszat tanultátok meg” – vagyis: ’majd ha piros hó esik’…
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14 Ld. pl. a Thomas-Lexikon szócikke (Ludwig SCHÜTZ, Thomas-Lexikon: Sammlung, Übersetzung und Erklärung
der sämtlichen Werken des h. Thomas von Aquin vorkommenden Kunstausdrücke und wissenschaftlichen Aussprüche,
Paderborn, 1895, 166.) alapján: „consuetudinem, quae est altera natura”, Summa Theologiae I. 63. 4 ad
2; v.ö. uott. I. II. 32. 2 ad 3; „consuetudo autem, et praecipue, quae est a principio, vim naturae obtinet”,
Summa contra Gentiles, I, 11; „consuetudo et habet vim legis et legem abolet et est legum interpretatrix”,
Summa Theologiae I. II. 97. 3 c; v.ö. uott. ad 2; II. II. 79. 2 ad 2; „consuetudo non praeiudicat iuri naturali
vel divino”, uott. II. II. 100. 2 c; v.ö. Scriptum super Sententiis 4. 33. 1. 1 ad 1; „maximam habet auctori-
tatem ecclesiae consuetudo”, Summa Theologiae II. II. 10. 12 c.

15 BERNARDINUS SENENSIS, Quadragesimale de christiana religione, [Basel, Johann Amerbach, non post
1490], CIH 556; GERSON, Johannes, Opera, [Nürnberg, Georg Stuchs], 1489, CIH 1403; NIDER,
Johannes, Sermones de tempore et de sanctis cum quadragesimale, [Köln], Conrad Winters, de Homborch, 31
Aug. 1480, HC 11804*; JOHANNES DE TURRECREMATA, Quaestiones Evangeliorum de tempore et de
sanctis. Add: NICOLAUS DE BYARD [Dictionarius pauperum], Flos theologiae sive Summa de abstinentia,
Deventer, Richardus Pafraet, 20 Nov. 1484, HC 15717; WANN, Paulus, Sermones de tempore, Hagenau,
Heinrich Gran, Johanni Rynman, 1497, CIH 3524.
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Az imént magyarul idézett Ágoston-idézet is egyre-másra része a consuetudo-témakör
kifejtésének (Discipulus, Holkot16). Különlegesen érdekes, hogy a Meffret-gyűjtemény
két, egymástól távol eső pontján is visszacsatolást olvashatunk Szent Ágoston Vallomá-
saira: a de tempore téli részében (MH y.M17), a „Consuetudo peccandi est pessima” tárgyszó
alapján visszakereshetően a gőg, vagyis Superbia asszony leányairól van szó. Az első
leány a tudásvágy, a kíváncsiság (curiositas), ez hatféleképpen okozhat rosszat, pl. ha valakit
a kevéssé hasznos studium, amilyen a költők könyveinek olvasása, elvon a hasznostól,
mint a Cicerót olvasó Szent Jeromossal történt, aki Krisztus ítélőszéke előtt megbűnhő-
dött (hivatkozás: ut habetur XXXVII. dist. c. „Legimus”18). A tizenkettedik leány a bűn
megszokása (consuetudo peccandi), a kifejtés elején Robertus Holkot később még szóba ke-
rülő munkájára hivatkozik a szöveg, majd pontosan hivatkozott és „haec ille” formulával
lezárt idézet következik Ágoston Vallomásaiból.19

Meffret vasárnapi beszédeinek nyári részében „Consuetudo mala necessitat ad pec-
catum” tárgyszó alapján az elején szintén Holkotra hivakozó gondolatmenetet találunk
(MA 083.B20). Ebben a hasonlóan originális Ágoston-idézethez szorosan kapcsolódik
az Osvát gondolatmenetében is megjelenő idézet, szintén Isidorus-hivatkozással: Cogitatio
prava delectationem parit, et delectatio consensionem, et consensio actionem, actio consuetudinem, consue -
tudo necessitatem. Ez az attribúció azért okoz elég súlyos problémát a gondolatmenet pár-
huzamos forrásainak vizsgálata során, mert Sienai Szent Bernardinnál – akinek
terjedelmes traktátusa egyszerre tartalmazza csaknem az összes, Osvát által idézett auk-
toritást – más attribúció szerepel: nála két helyen is Hugo de Sancto Victore a hivakozott
szerző!

Ezen a ponton helyesnek látszik egy kicsit távolabbról, a szó szerinti megegyezések
megállapítása mellett általánosabb eszme- vagy erkölcstörténeti, vagy akár neveléstörténeti
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16 HEROLT, Johannes, Sermones Discipuli de tempore et de sanctis cum promptuario exemplorum et miraculis Beatae
Mariae Virginis, Strassburg [typographus operis 1483 Jordani de Quedlinburg (Georg Husner)], 1483,
H 8486*, GW 12353; HOLKOT, Robertus, Super sapientiam Salomonis, [Köln, Conrad Winters, de Hom-
borch, non post 1476], CIH 1710.

17 MEFFRET, Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae, Nürnberg, Anton Koberger, 24 Aug. 1496,
CIH 2251 – MH = [pars] de tempore, pars hiemalis.

18 A Gratianus kánonjogi gyűjteményére való hivatkozás igen jellemző a korban, auktoritásával helyettesíti
a patrisztikai hivatkozást.

19 „De malitia vero perversae consuetudinis loquitur Augustinus VIII. li. Confessionum c. V., et de seipso
dicit, quam difficilis erat ad convertendum ad fidem, dicens: Ligatus eram non ferro alieno, sed ferro meae
voluntatis, velle enim meum tenebat inimicus, et inde catena ferrea constrinxerat me. Quippe ex voluntate perversa est
libido facta, et dum consuetudini non resistitur, facta est necessitas. Haec ille.” Az Ágoston-hely Balogh József
fordításában: „Békókban voltam: nem idegen bilincsekre verve, hanem tulajdon bilincselő akaratom
rabja. Akaratom az ellenség prédája volt, láncot kovácsolt belőle és megkötözött vele. Mert a ferde
úton járó akaratból: szenvedély lett, s míg a szenvedélynek hódoltam, szokás lett belőle, s hogy a szo-
kásnak ellen nem álltam, szükséggé vált.” = Szent ÁGOSTON Vallomásai I–II., ford., komm. BA-
LOGH József  (kétnyelvű kiad.), Bp., 1943, II, 132–133.

20 MA = MEFFRET, i. m., [pars] de tempore, pars aestivalis.
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síkról közelíteni a magyar ferences szövegének anyagához. Nem feledve, hogy maga a
téma felvetése – az ifjúkori megtérés szorgalmazása a consuetudo kulcsszó alapján argumen-
tálva – tkp. ritka a kortárs prédikációs segédkönyvekben,21 tovább szűkíthető szerzőnk
eszmei közösségének köre az Arisztotelészre való hivatkozások alapján is. Bernardinnál
egyszer sem szerepel a „Philosophus”, Johannes Gerson ide tartozó szövegeiben sok az
antik idézet (Cicero, Ovidius stb.), de Arisztotelész nincs. Összesen három segédkönyvben
látszik megfelelő auktoritásnak Arisztotelész: Robertus Holkotnál, a magát Discipulusnak
nevező Johannes Heroltnál és Johannes Nidernél. Talán jellemző adat, hogy Torquemada
bíboros (Johannes de Turrecremata) szövegében a máshol rendre Arisztotelésznek tulaj-
donított, memoriterként elképzelhető mondat, ti. hogy consuetudo altera natura est, Augus-
tinus-attribúcióval szerepel; pedig Osvátunk 31. vasárnapi beszédében (OD 031.X)
szerepeltetett hasonlatait az olvadtan könnyebben formálható viaszról meg a fiatalon
könnyebben hajlítható vesszőről nála találjuk meg, Bernardinnál a viasz nem szerepel.

Ha nem is állapíthatjuk meg tehát teljes bizonyossággal, hogy Laskai Osvát pontosan
mely segédkönyvekből dolgozott a humanisták által helyesnek tartott életminta, élet-terv
ellen szólva gyűjteményének több pontján, többé vagy kevésbé részletesen tárgyalva a
témát; annyit mindenesetre leszögezhetünk, hogy hivatkozási bázisát körültekintően, va-
lószínűleg a legkorszerűbb álláspont megjelenítésének szándékával választotta meg.

Temesvári Pelbárt Pomeriumának mutatói alapján látható, hogy nála az egyes életko-
rokhoz kapcsolódó morális tanítások aetates címszó alapján inveniálhatók:
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21 KEMPIS Tamás († 1471) írásaiban szintén fontos, többször érintett, az Osvátéhoz hasonló értelemben
tárgyalt kulcsszó a consuetudo; pl.: „Antiqua consuetudo difficulter relinquitur et ultra proprium videre
nemo libenter ducitur.” (De imitatione Christi, I, 14); „Obsistet inolita consuetudo, sed meliori consue-
tudine devincetur.” (Uo., III, 12) etc. Erre a párhuzamra Sarbak Gábor hívta fel figyelmemet a konfe-
rencián elhangzott előadásomat követően. Az idézetek forrása: www.thelatinlibrary.com.

22 TA = PELBARTUS DE THEMESWAR, Sermones Pomerii de tempore III [Pars aestivalis], Hagenau, 1498,
CIH 2556, HC *12551, Bibl. nat. Inc. 1042.

23 TH = PELBARTUS DE THEMESWAR, Sermones Pomerii de tempore I [Pars hiemalis], Hagenau, 1498,
CIH 2556, HC *12551, Bibl. nat. Inc. 1042.

BÁRCZI ILDIKÓ

Tárgyszó Locus

Aetas – De aetate senectutis plus durante, ubi „Senectus” TA22

Aetates hominis sunt septem, et in singulis quomodo homo inclinatur ad vitia, et de remediis. TA 047.N

Aetates hominis. TH23 036.S

Aetates mundi. TH 036.P

Aetates singulae quo anno terminantur. TA 080.T

Senectus in aliquibus tenet tantum temporis, et plus, quam reliquae omnes aetates hominis. TA 080.T
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A Verteilte Digitale Inkunabelbibliothekban szereplő prédikációs segédkönyvekkel való
összevetés eredményeként megállapítható, hogy alig van olyan, a Pomeriumhoz hasonlóan
opus conclusumnak tekinthető, vagyis a prédikálandó tanítás teljességét reprezentáló gyűj-
temény, amelyből hiányzik e címszó tárgyalása. Pelbártnál a legrészletesebb – s a többitől
némiképpen eltérő – kifejtést a Pünkösd utáni 15. vasárnapra írott 4. sermóban találjuk.24
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24 TA 047.N-S: „(N) Circa secundum de impedimentis multiplicibus resurgendi, simul et circa tertium de
remediis, nota, quod discurrendo per singulas aetates comperimus multiplicia impedimenta, quae
retrahunt homines a spirituali resurrectione, propter quae nolunt surgere a vitiis ad virtutes, unde
bonum est talia cognoscere, et remedia adhibere. Pro quo notandum, quod a principio conceptionis
hominis in utero materno usque ad horam mortis dividitur vita hominis in septem aetates, quas praeter
scilicet primam Isidorus li. De numero c. II. describit et Catholicon.

Prima aetas fetus dicitur a ‘foveo’, eo quod in utero foveatur secundum Catholicon, et durat usque horam
nativitatis ex utero.

Et exinde, scilicet a nativitate secunda aetas sequitur, quae dicitur infantia, quae septem annis finitur. In istis
aetatibus homo est in maxima indigentia et ignorantia super omnia alia animalia, quia animalia
nascuntur cum pilis tamquam vestibus suis, ut agnus, canis et huiusmodi, et cum unguibus, ut leo,
cattus et huiusmodi, tamquam cum armis defensivis. Item aliqua statim ut nascuntur, cursum
ambulandi habent, ut capreolus et perdices ac coturnices etc. Sed homo nil tale habet a sua nativitate,
sed oportet vestem et huiusmodi ab ovibus vel ex terra mendicare aliunde, ecce indigentia. Denique
de ignorantia hominis patet, quia ut Philosophus li. De anima dicit: Anima humana in principio suae
creationis est tamquam tabula rasa, in qua nihil est depictum etc. Sed animalia alia in prima die, qua nascuntur,
habent scientiam et industriam. Nam agnus statim agnoscit matrem inter omnes oves ad solum
balatum, ut dicit Isidorus, et invenit ubera matris ad suum nutrimentum sugendum, sic et alia animalia.
Sed puer nescit quaerere statim ubera matris, sed oportet, quod mater ponat in os eius, nec cognoscit
matrem usque ad annum. Item agnus et capra si vident lupum, statim sciunt esse inimicum et fugiunt,
sed si venit ad puerum, nescit timere. Unde quia in his temporibus homo habet impedimenta boni
tam ex parte corporis, scilicet impotentiam, quam ex parte animae: ignorantiam. Et insuper ex parte
utriusque habet originalem culpam, in qua concipitur et nascitur, Ps.: Ecce enim in iniquitatibus conceptus
sum, et in peccatis concepit etc. Remedium ergo est pro tunc per parentes et patrinos, ut scilicet baptizetur
infans quantocius, et sic a peccato originali emundetur. Et tandem ut docet Aegidius Romanus De
regimine principum parte II. li. II. c. V., ab infantia debent instrui in fidei articulis, prout habetur in
Symbolo apostolorum, et ad orandum Pater noster et Ave Maria etc., et ad assuescendum audire
missam et confessionem facere et huiusmodi. Nam a septennio tenentur confiteri secundum
Hostiensem de poenitentia et remissione c. „Omnis utriusque”.

Tertia aetas dicitur pueritia, quae annis XIV finitur, in qua passiones invalescere incipiunt tam in corpore,
quam in anima. Nam si quis a parentibus contraxit aliquam aegritudinem, tunc incipit apparere. (O)
Quia ut patet per Hieronymus super Ezechielem: Si parentes non abstinent tempore menstrui,
concipiuntur tunc fetus leprosi, propter quod Deus prohibuit accedere ad menstruatam, Levi. XV. et
XX., quod si prima die menstrui fetus concipiatur, infra decem annos leprosus erit vel apparebit, si vero
secunda die, infra XX annos leprosus erit, et sic de aliis diebus usque ad septimum, ut narrat Magister
Historiarum Iudaeos sic tenere, et habentur haec li. Originalium. Denique circa annum XIV. invalescet
passio corporalis concupiscentiae iraeque et invidiae ac huiusmodi, quae sunt impedimenta virtutum.
Remedium ergo adhibendum est, ut parentes filiis pro tunc provideant. Primo ab exemplo malo vel
occasione peccati cavendo, scilicet ne turpia coram eis loquantur, aut ne videant turpia, aut ne in uno
lecto cubent etc., sicut docet Aegidius ubi supra c. VI. Nam secundum Philosophum VII. Ethicorum
quae primo inspiciuntur, cum maiori admiratione conspiciuntur, et plus memoriae imprimuntur. Et quia illa aetas de
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se provocatur ad lasciviam, ideo cavedum est ab occasione. Secundo providere debent docendo verbo
et exemplo, ut verbum Dei audiant, praecepta discant et peccata caveant. Tertio si viderint peccare,
corrigendo. Unde Prover. XIII.: Qui parcit virgae, odit filium suum, qui autem diligit, instanter erudit. (P)

Sed quaeritur hic: Quando possunt pueri mortaliter peccare, et quando tenentur ad sciendum praecepta et
observandum? Respondetur secundum iura extra de delictis puerorum et concorditer Augustinum et
Bernardum, quod quando homo incipit esse doli capax, et praeceptorum Dei habere intellectum, tunc
incipit posse peccare mortaliter, et sic unus citius incipit, quam alter. Et primo quidem peccat venialiter,
quia Gregorius in Moralibus dicit: In uno quoque lapsu a minimis semper incipitur, et succrescentibus defectibus
ad graviora pervenitur. Haec ille, ideo regendi sunt. Si dicas: Quid ergo erit de periuriis, vituperiis, furtis
et huiusmodi, quae faciunt pueri etiam ante annum XIV. et septennium discretionis, respondetur, quod
ex quo nullum malum impunitum, ut Augustinus dicit, ideo luent poenas peccatorum illorum, qui eos
ad talia verbo et exemplo inducunt, vel non corrigunt de talibus, vel qui eos provocant ad
maledicendum vel iram etc.

Quarta aetas dicitur adolescentia, quae usque ad XXVIII annos protenditur secundum Isidorum. Haec
multum commendabilem reddit hominem, si sit verecundus in adolescentia, quia Bernardus super
Canticum dicit: Verecundia in adolescente est vitae decus, virtutum sedes et primitiae et laus naturae. Haec
Bernardus. Sed communiter ex malis moribus adolescentes difficiles sunt resurgere ad virtutes ex se,
nisi bene regantur. (Q) Quoniam secundum Philosophum II. Rhetoricorum et alios sunt primo animosi
victorias amantes, quia adversis nondum casibus sunt deiecti et humiliati, iuxta illud proverbium
vulgare: Nondum calcavit bos tibias eius, scilicet adolescentis, unde multum appetunt excellentiam propriam
et honorem, ideo nimis dolent et irascuntur, cum vincuntur in ludo vel agone. Secundo sunt desideria
sua impetuose sequentes, propter quod non consueverunt esse in agendis vel patiendis prudentes,
unde non valet eos constituere in bellorum duces, ut dicitur II. Topicorum, quia nimis sunt
praesumptuosi, et hoc propter calorem naturae ferventis. Tertio sunt variabiles multum et inconstantes,
nam amor eorum et odium cito transit, unde et discurrunt instabiliter. Quarto quia lasciviam
concupiscentes. Quinto quia tenere sua bona non curantes, unde sunt prodigales, quia inexperti tam
quaestus, tam indigentiae. Sexto quia altiora de se sperantes et cogitantes, unde cogitat et iactat se,
quod potest esse episcopus vel papa vel dominus magnus aut rex etc. Sed cum creverit aliquantulum,
vix sufficit fieri servus. Haec et plura habentur ex Speculo virtutum moralium c. II. Remedium ergo
est, quod talia vitia refrenent, quia si huiusmodi assuescant, incurabiles erunt in senectute, iuxta illud
Horatii: Quod nova testa capit, inveterata sapit. Sed debent hoc cogitare, quia sanguis recens est in
adolescentibus, propter quod fortiter agunt, quidquid agunt, et sic Deum fortiter diligunt, si
convertuntur ad ipsum, iuxta illud Cantic. I.: Adule scentulae dilexerunt te nimis. Unde et Christus in hoc
evangelio incitat in adolescentia surgere dicens: Adolescens, tibi dico: surge! (R)

Quinta aetas dicitur iuventus vel virilis, quae anno XXVIII. incipit et L. anno terminatur, ut Isidorus dicit
ubi supra. Et haec habet proprietates bonas plures, scilicet quod sunt viriles et constantes intendentes
honestati et utilitati, secundum discretionem iudicant singula, neque omnibus credunt, neque omnibus
discredunt, ut patet li. de Speculo virtutum moralium. Tamen in eis sunt etiam mores mali, praesertim
si antea vitiis sunt assueti, quibus adhuc subiciuntur, quia ut Ambrosius super „Beati immaculati” dicit:
Iuventus ad correctionem est durior, et rara in iuvenibus humilitas. Ideoque miranda, dum aetas viget viribus solide.
Haec ille. Denique solent habere iuvenes mores malos, praecipue si sunt divites, ut patet ex eo li.,
scilicet Speculo virtutum, quia tales sunt superbi. Augustinus: Vermis divitiarum est superbia. Secundo
sunt cupidi, et propterea oppressores pauperum, maxime si non a principio, sed denuo facti sint divites,
quia timent iterum pauperari. Tertio contumeliosi, quia per pecuniam sperant de facili evadere pericula,
et obtinere placita vel dominia. Haec tibi [sic!]. Remedium ad haec valet, ut Bernardus in epistola ad
fratres de monte docet, quod ex quo consuetudo – inquit – altera natura est. Omnis ergo malus animus
postquam indurescat, malitia emolliri potest et debet, ne postea, scilicet in senectute indurata malitia
desperandum sit etc. Idem: Clavus clavo tunditur, sic consuetudo mala consuetudine bona vincitur. O ergo tu,
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Tárgyalásmódjának egyediségére itt maga is felhívja a figyelmet a bevezető mondatban
azzal, hogy az Isidorusra hivatkozó általános gyakorlattól eltérően nem hat, hanem hét
aetast különböztet meg. Mégpedig úgy, hogy az infantia előtt elsőként a magzati (fetus) ál-
lapotot veszi számba, a Catholicon etimológiai magyarázatára hivatkozva, amelynek értel-
mében a magzat foveatur, vagyis ’melengettessék’ megszületésének órájáig az anyaméhben.
Érzelmi szempontból mondhatni folytatása ennek a kisgyerek kiszolgáltatottságának tag-
lalása, szembeállítva az állatok kölykeivel; ezt a toposzt a prédikátorok általában az emberi
gőg ellenszereként alkalmazzák, egészen Pázmány Péterig. Az Osvátnál is szereplő tabula
rasa-kép25 itt más értelmet nyer: nem a bűn visszafordíthatatlanságának veszélyéhez kap-
csolódik, hanem a gyermeki tudatlanság kiszolgáltatottságához.

Talán nem véletlen, hogy legterjedelmesebben Pelbárt az adolescentia és a iuventus kor-
szakait tárgyalja, a 14–28., ill. 28–50. (!) életévig terjedő időszakokat. Az adolescentia hat
jellemző bűnének taglalása után figyelmeztet ugyan a megszokás (assuescere) veszélyére, a
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homo iuvenis, fac tibi vim contra vim, quoniam regnum caelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud,
Matth. XI. Surge ergo nunc ad poenitentiae virtutem et alias.

Sexta aetas dicitur senium, quae terminatur LXX. anno, et incipit anno L., quae etiam dicitur gravitas. Septima
autem aetas dicitur senectus vel decrepitus, quae scilicet ab anno LXX. durat usque ad finem vitae
secundum Isidorum ubi supra. (S)

Istae aetates etiam licet habeant plures bonos mores, ut dicitur libro, quo supra, primo quia in senibus est maior
prudentia, eo quod in multis sunt experti; secundo quia sunt maturi moribus et non praecipites, sed cauti
in credendo vel discredendo, nam Seneca dicit, quod aequale vitium est credere omnibus et nulli; tertio
quia sunt consiliativi et reverendi – nihilominus in senibus sunt plures mores defectuosi, quibus
impediuntur, ne resurgant ad virtutem et poenitentiam. Primo quia sunt suspiciosi, ut Philosophus dicit li.
II. Ethicorum: Senes (inquit) cacoges sunt. Est autem cacogia in deterius extimare vel suspicari omnia. Ratio,
quia senes experti sunt, quod multi sunt mali inter homines latentes sub specie bonorum, ideo suspivantur.
Secundo quia sunt eventuum timorosi. Unde plura semper mala timent evenire, quam eveniant, et saepe
et dubia ac remota pericula formidant, quasi iam essent certa et imminentia. Ratio, quia fore se
recognoscunt saepius tribulatos et depressos, ergo sunt pusillanimes. Tertio quia negligentes et tepidi in
amore Dei. Quarto quia illiberales et avari. Nam Hieronymus dicit, quod in senibus cum cetera vitia
senescant, sola avaritia iuvenescit. Quinto quia spem habentes supervivendi. Nam Hieronymus dicit, quod
nemo est tam provectae aetatis, quin speret adhuc se per annum aut circiter supervicturum. O carissimi,
haec non ideo dicimus, ut vos confundamus, sed ut in Christo vos moneamus ad excutiendum et
resurgendum a vitiis. Pro remedio ergo valet cogitare poenas Inferni, quas homo incurrit ex peccatis, si
non poenituerit ante mortem, nec est proroganda poenitentia ad extremum, quia dicit versus:

X nisi sis gratus, bis pulcher, ter quoque fortis,
Quat sapiens, quin dis, sex sanctus, postea non sis.

Denique valet passionis Christi memoria ad incitandum tam adolescentes, quam iuvenes et senes, qua
recuperare possunt perdita. Exemplum scribitur in Speculo exemplorum dist. IX. exemplo CLVIII.,
quod quidam devotus rogabat Deum, ut sibi revelaret, quale servitium posset facere Deo acceptum et
homini utilissimum. Apparuit ergo illi Dominus Iesus crucem magnam portans in dorso et dicens:
„Crucem meam portabis.” Et ille: „Quomodo, Domine Iesu, portare debeo?” Respondit Christus: „In
corde portabis per crebram recordationem et compassionem, in ore per devotam gratiarum actionem
et exorationem, in auribus per verbi Dei et passionis meae auditionem et in corpore per castigationem
et vitiorum crucifixionem. Rogemus ergo Christum.”

25 Ld. a Melléklet utolsó oszlopában.
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végkicsengés mégis igen pozitív, hiszen [adolescentes] fortiter agunt, quidquid agunt, et sic Deum
fortiter diligunt, si convertuntur ad ipsum. A iuventus vagy aetas virilis, vagyis az érett férfikor
jellemzése pozitív értékeinek felsorolásával kezdődik. Egy másik helyen (TH 036.S), ahol
rövidebb a kifejtés, így foglalja ezt össze: Homo in iuventute est in aetate perfecta. Az ezen
életkorra jellemző bűnök fő okaként a korábbi megszokást jelöli meg (si antea vitiis sunt
assueti). A rossz erkölcsök (mores mali) megjelenését három oknak tulajdonítja – ám mind-
három a gazdagsággal, vagyoni helyzettel kapcsolatos: a gazdagság gőgössé tesz, s főleg
az újonnan szerzett gazdgság a szegények elnyomójává; harmadszor pedig gyalázatossá
(contumeliosus), mert a pénz segítségével könnyen elkerülhetőnek tűnik minden veszély,
és megszerezhetőnek bármi, ami tetszik (per pecuniam sperant de facili evadere pericula, et
obtinere placita vel dominia). Az orvosság (remedium) e veszélyek ellen a második természetté
váló consuetudo karbantartása. A rosszaság (malitia) meglágyítható, tehát meglágyítandó,
nehogy később, a következő életkorban, a senectus idején keménysége reménytelenül lá-
gyíthatatlannak bizonyuljon. Az életkorok tárgyalásának záró gondolata: minden életkor
alkalmas arra, hogy a korábban esetleg elvesztegetetteket visszanyerje az ember (recuperare
perdita), Krisztus megváltó szenvedésére emlékezve.26

Aligha lehet kétségünk afelől, hogy Pelbárt ismerte az Osvát által többször is fel-
dolgozott, a iuventusnak nevezett életkort sajátos – és vélhetően bizonyos körökben gyak-
ran felmerülő – veszedelmei folytán kiemelten tárgyaló anyagot. Láthatjuk azonban, hogy
hangsúlyaik eltérőek; ezen eltérések okát, okait számos hasonló vizsgálat eredményekép-
pen remélhetjük megragadni. Mostani összehasonlításunk talán hozzájárulhat ehhez any-
nyiban, hogy míg Laskai Osvátot korszerűbbnek, tudományosabbnak érezhetjük,
Temesvári Pelbártot – nem ezzel szemben, de azért legalábbis ehhez képest – szeretet-
teljesebbnek. Szakszerűbben fogalmazva: úgy tűnik, hogy Osvát beszédeinek közönsé-
geként inkább klerikusokat (akár szerzeteseket) képzelt maga elé, Pelbárt pedig talán
valóban laikusokat (simplices), noha előszavaikban mindketten ez utóbbira készülnek.

Az idén országszerte ünnepelt Mátyás király név szerint sehol nem jelenik meg fe-
renceseink beszédgyűjteményeiben – a dúló-fosztó fejedelmek elleni kirohanások sze-
mélyére vonatkoztatását már a háború előtti irodalom megcáfolta.27 Mégis elképzelhető,
hogy fontos eredményeket hozhatna a főleg Pelbárt sermóiban igen gyakran tárgyalt rex,
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26 A tempus perditumról és visszanyeréséről: BÁRCZI Ildikó, Tempus perditum: Késő-középkori prédikációirodalmunk
egyetemes irodalomtörténeti összefüggéseiről = ΓΕΝΕΣΙΑ: Tanulmányok Bollók János emlékére, szerk. HOR-
VÁTH László, LACZKÓ Krisztina, MAYER Gyula, TAKÁCS László, Bp., 2004, 211–227.

27 Ld. összefoglalva: SZALÓCZI Pelbárt, A humanista Mátyás és Temesvári Pelbárt, Az esztergomi Ferencrendi
gimnázium értesítője, 1939/40, 7–19. Ám V. Kovács Sándor 1982-ben úgy gondolta, hogy a Szent
István király ünnepére írott harmadik beszédben Pelbárt a gyermektelenséget a rossz, az igazságtalan
uralkodót sújtó isteni büntetésként bemutatva Mátyás királyt vádolja – Corvin János korai halálára
utalva, aki azonban atyját túlélte, tehát a királyt személyesen nem érhette ilyen büntetés. V. KOVÁCS
Sándor, Temesvári Pelbárt egy korszakváltás sodrában = Temesvári Pelbárt válogatott írásai, vál., jegyz. V. KO-
VÁCS Sándor, ford. BELLUS Ibolya et alii, Bp., 1982, 411–442, 433.
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princeps-tematika alapos, összehasonlító vizsgálata. Most befejezésül egyetlen ilyen, rex
kulcsszóval jelölhető szöveghelyet idézünk fel, az Úrnapjára írott negyedik Pelbárt-be-
szédben szereplő exemplumot (PA 008.I). Ebben az Oltáriszentségben jelen lévő Krisz-
tus méltóságának (dignitas) mérlegelése folyik, hogy ti. összemérhető-e ez a jelenlét a
mennybélivel. Az azonos mértékű imádásra felszólító teológiai érveket a prédikátor –
szokás szerint az érvelés végén, annak betetőzéseként – exemplummal erősíti meg:
Exemplum, sicut dignitas regis non minoratur, si veste humili induatur ob suorum utilitatem, sed ipsa
vestis honoratur, sic de speciebus. Erősen kommentált fordításban: „Példa, hogy miként a
király méltósága nem csökken, ha szegények ruháját ölti magára övéinek haszna kedvéért,
hanem éppen a ruha nyer nagy tisztességet ezzel; így a színek alatt – a kenyér és a bor
színe alatt – Krisztus …”28 Pelbárt exemplumainak folyamatban lévő kutatása, rendsze-
rezése során az derült ki, hogy a szerkezeti teljesség szempontjából jól megkülönböztet-
hető két típus: a végig elmesélt, teljes narrációval szerepeltetett, ill. az utalásszerű,
amelyről azt kell feltételeznünk, hogy a szöveg közvetlen felhasználója (aki élőszóbeli,
anyanyelvű prédikációjára ebből a könyvből készül) szemében olyannyira ismert törté-
netről van szó, hogy részletes leírása fölösleges.29 Nyilvánvaló, hogy ezen a helyen az
utóbbi szerkezetet regisztrálhatjuk; kérdés csak az, hogy van-e neve az ilyen módon hi-
vatkozott exemplumban az álruhás királynak. S ha van, nem azonos-e a kisiskolások által
ma is ismert Mátyás királyéval?!30
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28 A szövegkörnyezettel együtt: „(I) Circa tertium principale de adoratione quaeritur, utrum Christus in
sacramento Eucharistiae debeat adorari aequali sub maiestate, sicut est in caelesti beatitudine. Et ratio
quaestionis, quia videtur magna differentia, eo quod Christus in caelo regnans est in summa gloria. In
sacramento autem est in summa humilitate velatus corruptibilibus et accidentalibus speciebus panis
et vini. Quomodo ergo aequali maiestate adoratur? Ad haec respondendo pro simplicium aedificatione
notemus tres praecipuas veritates a theologicis doctoribus recollectas. Prima veritas, quod divina
Christi Iesu maiestas et gloriosa eius dignitas in nullo minuitur per species ipsas. Sic enim Christi, Filii
Dei maiestas et dignitas non fuit aliquo modo diminuta in carnis ex Virgine sumptione per unionem,
ut Leo papa testatur: Divinitas – inquit – nullum detrimentum omnipotentiae subiit, nec Dei formam forma servi
violavit, quia quod erat, esse non desiit. Sic a fortiori cum idem corpus Deo unitum et de Virgine natum ve-
lavit accidentibus non inhaerentibus ipsi, sed per se stantibus, in nullo maiestas Christi est diminuta.
Exemplum, sicut dignitas regis non minoratur, si veste humili induatur ob suorum utilitatem, sed ipsa
vestis honoratur, sic de speciebus. Secunda veritas ...”

29 LACZKÓ Eszter, RAJHONA Flóra, Párhuzamos helyek keresésének lehetőségei az exemplumok tematikus rend-
szerezésének segítségével = Plaustrum VI (http://sermones.elte.hu), megjelenés alatt.

30 KRIZA Ildikó, A Mátyás-hagyomány évszázadai című könyvében (Bp., 2007, 26–27) az egykorú információk
elterjedtségét tanúsító adatok hiányát mintegy kipótolja, úgy, hogy Bonfini Mátyás-jellemzését akár
széles körben elterjedtnek joggal feltételezve felsorolja azokat a jegyeket, amelyek később a Mátyás-
hagyományban fontos szerepet nyertek; köztük szerepel pl. a török tábor paraszti ruhában való ki-
kémlelése, a szerény ruha kedvelése is.
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31 Ier 13, 23: „Si mutare potest Æthiops pellem suam, aut pardus varietates suas, et vos poteritis benefacere,
cum didiceritis malum.”

32 Ps 9, 24.
33 Lam 3, 27

BÁRCZI ILDIKÓ

OS 005 (Miklós), c. 7–8 OS 014 (János), c.7–8

Secunda quoque ratio inducens ad tempestivam bonitatem est bona

impressio, quia qui a iuventute assuescunt bona, profundius impri-

mitur bonitas in eis. Dicit enim Aristoteles III. De anima, quod anima

pueri est tamquam tabula rasatabula rasa, in qua nihil est depictum, sed aptum

depingi. Et quicquid primo depingitur in eo, difficulter delebitur de

ea. Vel habet se, sicut pergamenumpergamenum bene praeparatum, in quo nihil

est scriptum. Et quicquid primo scribitur in eo, vix delebitur, quin

maneant vestigiamaneant vestigia. Sic est de iuvenibus, quia quicquid eis primitus

imprimitur, sive bonum, sive malum, ad hoc inclinantur, quia ducun-

tur in consuetudinem. Unde Isidorus De summo bono: Cogitatio

prava delectationem parit, delectatio consensionem, consensio actionem,consensionem, consensio actionem,

actio consuetudinem, consuetudo necessitatemactio consuetudinem, consuetudo necessitatem. Cuius rationem assignat

PhilosophusPhilosophus in De memoria et reminiscentia: Quia – inquit – concon--

suetudo est quasi altera natura. suetudo est quasi altera natura. IdemIdem primo Rhetoricae ait: Con-

suetum fit velut [c.8] innatum, quia natura est semper, consuetudo

vero saepe. Semper autem propinquum est ei, quod est saepe. Prop-

terea dicitur Hieremiae XIII.Hieremiae XIII.: : Si Aethiops potest mutare pellem suamSi Aethiops potest mutare pellem suam

et pardus varietates suas, sic et vos poteritis bene facere, cum didiceretiset pardus varietates suas, sic et vos poteritis bene facere, cum didiceretis

malummalum,31 scilicet ab adolescentia. O igitur vos, Christiani, quare non

libenter auditis verbum Dei, quare non frequenter ieiunatis, quare de-

vote non oratis?! Si nescitis, ego dicam vobis, quia non consuevistis

ab adolescentia vestra. Et quare quidam committunt luxuriam, qui-

dam usuram, quidam furtum, quidam detractiones? Quia consueve-

runt. Nam apud quamlibet nationem unum peccatum magis

abominabile videtur, etiam si sit minoris culpae. Sicut apud milites

maximum peccatum est torneamentum, apud negotiatores defrauda-

tio socii, apud cives adulterium. Cur hoc? Quia sic consueverunt. Hinc

Augustinus in Enchiridion: Peccata quamvis magna et horrenda cumet horrenda cum

in consuetudinem venerint, aut parva, aut nulla esse creduntur, usquein consuetudinem venerint, aut parva, aut nulla esse creduntur, usque

adeo, ut non solum occultanda, sed etiam praedicanda et diffamandaadeo, ut non solum occultanda, sed etiam praedicanda et diffamanda

videanturvideantur. Quoniam scriptum est: Laudatur peccator in desideriis aniLaudatur peccator in desideriis ani --

mae suaemae suae.32

Rationem huius dicit PhilosophusPhilosophus in li. De [c.8] me-

moria et reminiscentia, quia – inquit – consuetudoconsuetudo

est altera naturaest altera natura. Et idemidem I. Rhetoricae dicit: Con-

suetum fit velut innatum, quia – ait – natura est sem-

per, et consuetudo saepe, saepe autem propinquum

est ei, quod est semper. Inde dicitur Hiere. XIII.Hiere. XIII. : : SiSi

Aethiops potest mutare pellem suam, et pardus varieAethiops potest mutare pellem suam, et pardus varie --

tates suas, sic et vos poteritis benefacere, cum didiceritistates suas, sic et vos poteritis benefacere, cum didiceritis

malummalum , scilicet ab adolescentia, scilicet ab adolescentia. Nam sicut qui

proicit lapidemlapidem, non habet potestatem tandem ret-

rahendi, sic est de mala consuetudine. O igitur vos

ebriosi, o vos usurarii, o vos periuri, quare non dimit-

titis peccata vestra, pro quibus aeternaliter damnabi-

mini, certe ideo, quia consuevistis, et vobis videtur

quasi nihil, unde Augustinus in Enchiridio c.

XLIV.: Peccata quamvis magna et horrenda, cum inet horrenda, cum in

consuetudinem veniunt, aut parva, aut nulla esse creconsuetudinem veniunt, aut parva, aut nulla esse cre --

duntur, usque adeo, ut non solum occultanda, sed etiamduntur, usque adeo, ut non solum occultanda, sed etiam

praedicanda et diffamanda videantur, quoniampraedicanda et diffamanda videantur, quoniam scripscrip--

tum esttum est: : Laudatur peccator in desideriis animae suaeLaudatur peccator in desideriis animae suae ..

Haec ille. Bene ergo dicitur Haec ille. Bene ergo dicitur Tren. III.Tren. III. : : BonumBonum

est viro, cum portaverit iugumest viro, cum portaverit iugum Domini Domini ab adolescentiaab adolescentia

suasua ..33 Rationem assignat Cyprianus dicens: Matura

conversio in iuventute est grata et sanctificata tamquam pripri --

mitiaemitiae aetatis et vitae nostrae Domino. Nam conversus in

senectute potest dicere Domino illud Ps.: Ne proicias

me in tempore senectutis, cum defecerit virtus mea. Et quia

beatus Iohannes non solum bona fortunae, sicut be-

atus Petrus, sed etiam bona naturae propter dilectum

Dominum Iesum dereliquit, ideo Salvator eum plus

ceteris dilexit …
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34 Ier 13, 23: pontosan megegyezik a Vulgata Clementinával!
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OS 056 (Margit), c.7–8 Pelbárt

Tertio beata Margerita verbum Dei attente au-

divit, inclinabat siquidem aurem suam ad Dei

verba audienda, in quibus est omnis salus

Christiani hominis, quia est verbum Dei tam-

quam speculum animae, Iac. I.: Audiens verbum

Dei comparatur viro consideranti vultum nativitatis

suae in speculo. In speculo enim videt homo

suam pulchritudinem et turpitudinem. Ubi

sciendum, quod Deus fecit duo specula ho-

mini, in quibus se homo frequenter inspiciens

spiritualiter se adornet, ut Deo placeat. Pri-

mum speculum est conscientia, de qua Hugo

De arrha animae dicit: In speculo autem conscien-

tiae omnis status hominis interior et exterior dinoscitur,

anima, quae sine speculo est, sine conscientia est. Sed

heu quia istud animae speculum in multis in-

tantum obtenebratum est peccatis, ut etiam

magna peccata in eo non videantur. Unde

Augustinus in Enchiridio c. LXXXII.: Pec-

cata – inquit – quamvis magna et horrenda cumet horrenda cum

in consuetudinem venerint, parva aut nulla essein consuetudinem venerint, parva aut nulla esse

credantur adeo, ut non solum non occultanda,credantur adeo, ut non solum non occultanda,

verum etiam diffamanda praedicandaque videverum etiam diffamanda praedicandaque vide --

antur, quia laudatur peccator in desideriis aniantur, quia laudatur peccator in desideriis ani --

mae suaemae suae; et quia [c.8] multi negligunt in hoc

speculo se prospicere, ideo putant se sapien-

tes, qui profecto stulti facti sunt nolentes dis-

cipuli humilis Christi esse, sed superbi diaboli,

aut mendacia Vergilii vel infidelis Aristotelis.

Item non audientes neque videntes suarum

conscientiarum defectus et spirituales aegri-

tudines, ideo non putant Christum Dominum

Deum sibi fore necessarium, iuxta illud Mat.

IX.: Non est opus valentibus medicus, sed male ha-

bentibus, qui videlicet suos defectus pensando

dolent.

Bernardin ar. I. c. II.: 

Reddit enim hominem [mala consuetudo] ponderosum et gravem ad

opera virtuosa. Hinc Hiere. XIII.Hiere. XIII. ait: ait: Si mutare potest Aethiops pelSi mutare potest Aethiops pel --

lem suam, aut pardus varietates suas, et vos poteritis benefacere, cumlem suam, aut pardus varietates suas, et vos poteritis benefacere, cum

didiceritis malumdidiceritis malum.34 Usus cito inflectit naturam, secundum Ambrosium De

officiis. Et de hoc satis supra sermone XIX. ar. I. c. IV. dictum est.

→

Cum enim Io. VIII. Dominus dicit: Qui facit peccatum, servus est peccati,

necesse est, ut qui per consuetudinem malam diu sub iugo iniquitatum

subiectus fuit, sine magna difficultate nequaquam resurgere possit. In

quorum persona Hieremias Thren. I. ait: Vigilavit iugum iniquitatum me-

arum in manu eius, id est consuetudinis malae, convolutae sunt et impositae

collo meo, infirmata est virtus mea, dedit me Dominus, scilicet permissive in

manu, de qua non potero surgere. Hoc est iugum, de quo Ecci. XL. scrip-

tum est: Iugum grave super filios Adam. Hic est lapis, qui Io. XI. Lazaro

suppositus erat, ubi Glossa: Difficile surgit, quem moles malae consuetudinis

premit. Et hic quidem est labor, quo filii Israel duris operibus palearum,

luti et lateris premebantur sub Pharaonica servitute, sicut patet Exo.

I. Cuius rationem assignat Hugo de Sancto Victore super regulam

Augustini dicens: Cogitatio prava parit delectationem, delectatio consenconsen--

sum, consensus operationem, operatio consuetudinem, consuetudo necessum, consensus operationem, operatio consuetudinem, consuetudo neces --

sitatem, necessitas cogitsitatem, necessitas cogit, et sic fit, quod irremediabilis morbus, quod

inossata gutta et incurabilis lepra. De quo Eccs. I.: Perversi difficile cor-

riguntur. Et Hiere. XIII.Hiere. XIII. : : Si mutare potest Aethiops pellem suam, autSi mutare potest Aethiops pellem suam, aut

pardus varietates suas, et vos poteritis benefacere, cum didiceritis malumpardus varietates suas, et vos poteritis benefacere, cum didiceritis malum.

Bernardin ar. II. c. V.: 

Hinc Hugo de Sancto Victore, sicut alibi allegatum est suprasicut alibi allegatum est supra

[sermone XIX. ar. I. c. IV.; erre a helyre hivatkozik itt ar. I. c.[sermone XIX. ar. I. c. IV.; erre a helyre hivatkozik itt ar. I. c.

II.]II.], [super] regulam Augustini ait: Cogitatio prava parit delectaionem,

delectatio consensum, consensus operationem, operatio consuetudinem,consensum, consensus operationem, operatio consuetudinem,

consuetudo necessitatemconsuetudo necessitatem .. Necessitas autem non excusat, sed potius ac-

cusat, sicut superius dictum est. 

Bernardin ar. II. c. VI.:

Unde Augustinus in Enchiridion LXXXII. c. inquit: Peccata quam-

vis magna et horrenda cum in consuetudinem venerint, aut parva, autet horrenda cum in consuetudinem venerint, aut parva, aut

nulla esse creduntur, usque adeo, ut non solum non occultanda, verumnulla esse creduntur, usque adeo, ut non solum non occultanda, verum

etiam praedicanda diffamandaque videanturetiam praedicanda diffamandaque videantur ..

TA 047.N:

Denique de ig-

norantia homi-

nis patet, quia

ut Philosop-

hus li. De

anima dicit:

Anima humana

in principio suae

creationis est

tamquam tata--

bula rasabula rasa, in

qua nihil est de-

pictum etc. 

TA 047.R:

Remedium ad

haec valet, ut

Bernardus inBernardus in

epistola adepistola ad

fratres defratres de

montemonte docet,

quod ex quo

consuetudoconsuetudo –

inquit – alteraaltera

natura estnatura est ..

Omnis ergo

malus animus

postquam in-

durescat, mali-

tia emolliri

potest et

debet, ne pos-

tea, scilicet in

senectute in-

durata malitia

desperandum

sit etc.
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Humanismus und kirchliche Kultur
– Reflexionen der Predikationsautoren der Franziskaner

Zusammenfassung

Einen bedeutenden Teil des Buchmaterials aus der Zeit von König Matthias bilden die
Werke, die die kirchliche Kultur der Epoche repräsentieren. Die kulturhistorische Re-
flexion beschäftigt sich seit der Neuentdeckung der Werte der kulturhistorischen Epoche
der Renaissance erst in jüngster Zeit mit den nicht nur nebeneinander stehenden, son-
dern oft auch durch die gleichen Personen betriebenen, und doch miteinander in Dis-
kussion stehenden, zweifachem Kulturmodell, mit dem Aufeinanderwirken der
humanistischen Ideale und der Praxis der Kleriker und Mönche.

Unsere observanten Predikationsautoren der Franziskaner argumentieren in ihrem
Lebenswerk an mehreren Stellen gegen das humanistische Lebensmodell – natürlich
ohne das Erwähnen von Namen; aus Gesichtspunkt der Religionsmoral halten sie es für
bedenklich, hinsichtlich der Glückseligkeit für gefährlich, die Verzögerung der Kon -
zentra tion auf  die evangelischen Lebensprinzipien auf  das Alter zwischen 40–45 zu ver-
schieben. Osvat Laskai sieht es etwa als Schlüsselwort in erster Linie in der Irreversibilität
von consuetudo, der Gewöhrung die Hauptgefahr und natürlich im Tod, der jeden Mo-
ment eintreten kann. Pelbárt Temesvári stützt sich auf  die fast ein halbes Jahrtausendalte
Tradition, die sechs Lebensabschnitte voneinander unterscheidet; am ausführlichsten
beschäftigt er sich mit dem aus unserer Hinsicht kritischsten Lebensabschnitt – der per-
fecta aetas genannt und für das Alter zwischen 28 und 50 charakteristisch ist, auch er
betont die Gefahr von schlechten Gewohnheiten, hält aber für sehr wichtig am Ende
seines Gedankenganges herauszuarbeiten, dass man in jedem Alter die Möglichkeit dazu
hat, die früher verlorenen Werte zurückzugewinnen (recuperare perdita).

Als Ergebnis des Vergleichs mit den zeitgenössischen Predikationshilfbüchern kann
festgestellt werden, dass neben den Parallelitäten in der Argumentation der zwei, größten-
teils gleichaltrigen ungarischen Franziskaner es auch bemerkenswerte Unterschiede gibt:
während Osvát Laskai moderner, wissenschaftlicher aufgefasst werden kann (z. B. hin-
sichtlich der Parallelitäten mit dem Text des Hl. Bernardins von Siena als sehr modernen
Literatur im Vergleich zum observanten Zweig des Franziskanerordens), empfinden wir
Pelbárt Temesvári, nicht dem entgegengesetzt, aber im Verhältnis dazu viel liebenswürdiger.
Etwas fachgerechter formuliert: es scheint so, dass Osvát als Publikum seiner Reden sich
eher Kleriker, sogar Mönche vorgestellt hat und Pelbárt vielleicht wirklich Laien (simplices),
obwohl sie sich in ihren Vorworten beide auf  letztere vorbereiten. Es kann vielleicht auch
mit dem etwas intensiveren Verhältnis Pelbárts zu den Laien in Zusammenhang gebracht
werden, dass er sich in einer seiner Reden nur auf  das Exemplum des verkleideten Königs
bezieht – er setzt also voraus, dass eigentlich jeder in der Lage sei, aus dem Gedächtnis
eines Märchen über den verkleideten König Matthias zu rekonstruieren – dieses kann in
der Folklore erst aus einer viel späteren Zeit registriert werden.
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