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I 
9 gVAMSÊUKUS 

K S N Ï V 



I. 

Macedóniai Nagy Sándor világtörténeti jelentőségét bámu-
latos hadverö és országhódító tetteinek páratlan sorozata ki nem 
meríti, mert lényegében az képezi, hogy az egész világ kultur-
fejlődésének új irányt szabott. 

Az a teremtő görög szellem, mely világraszóló remekek 
alkotásával nem kimerítette, hanem inkább táplálta önmagát; az 
a minden téren az ideált szolgáló csodálatos tehetség, a melynek 
a szük nemzeti korlát valóságos gát volt, a melyen át idegenbe 
is termékenyítve ki-kicsapott, most a nagy hódító nyomában 
valósággal azzá vált, a mivé lennie rendeltetése volt, az egész 
emberiség közös birtokává, örökké kamatozó szellemi tőkéjévé. 
Mert igaz ugyan, hogy a görög szellem és műveltség más népek 
körébe való átültetését egyesek a legrégibb idők óta munkálták, 
vagyis hogy a hellenizálás — értve a szót a legáltalánosabb 
kultúrtörténeti jelentőségében — szakadatlanul folyamatban volt, 
de czéltudatos, tervszerííleg vezetett munkája csak Nagy Sán-
dorral kezdődik. 

Nem is lehetett az másként ; e munkának nemcsak meg-
indulnia, hanem teljes diadalra jutnia is szükségszerű volt. Az 
a kiváló értelmi erő, mely a görög népet általában jellemzi ; a 
szelleinlélet és kultura minden terén elért ama nagyfokú haladás, 
melyet e genialis nép fejlődése minden idejében felmutat ; az a 
jól kiérdemelt elsőbbség és fölény, a mit a görög műveltség a 
késő utókorokra kiliatólag is magának megszerzett : a hellén 
szellemi élet roppant terjedelmű peripheriájával érintkezésbe jött 
egyetlen népre sem maradhatott hatástalan. 

1* 
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E hatás pedig első sorban is a humanistikus világnézet 
felébresztése és tudatra juttatása volt. Mert Nagy Sándor nem-
csak az országok határait változtatta meg, hanem a népeket 
egymástól elválasztó nemzeti és faji korlátokat is áttörve és le-
rombolva, az emberiséget tudatára juttatta annak, hogy az ember-
ségben, az emberi hivatásban mindenki egyenlő. 

Abban a korban, a mikor minden társadalmi és vallásos 
közösség a maga szük látókörű; zárkózott és önzö elvonultságá-
ban csigamódra szemlélte a világot s magát minden kölcsön-
hatástól gondosan és aggodalmasan elszigetelte, a mikor még a 
szabad szellemű hellén is ismerte és hangoztatta a barbár és 
önmaga közt levő különbséget, az egyetemes, a tisztult huma-
nistikus gondolkodásmód felébresztése a világnak új alakulását 
készítette elö. 

De nemcsak az ember helyesebb felfogása s ez alapon 
az egyetemes testvériség gondolatának felébresztése és tuda-
tának kifejlesztése, hanem az ember helyzete, hivatása, a világ-
hoz való viszonya, de sőt magának a világnak vizsgálása, meg-
ismerése is mind a görög tudomány élő csatornáin át lett az 
emberiség közös kincsévé s termékenyítette meg és foglalkoz-
tatta még az e kérdések feszegetéséhez nem szokott emberek 
szellemét is. 

A lét és világ felett való okoskodás ösztöne úgy szólván 
az emberrel vele született. Bizonyos mértékig minden nép fog-
lalkozott e kérdésekkel, de oly bámulatos eredménynyel, oly 
mélyrehatolással egyetlen nép sem, mint a görög. 

Mások megelégedtek az anyag és szellem ellentétének fel-
ismerése alapján meginduló sovány speculatióval, de a görög 
bölcsészek edzett és finom szelleme nem elégedett meg a pro-
bléma ismerésével, hanem a nagyok egyik legnagyobbika, Plato, 
a kettős világ egymáshoz való viszonyának megállapításában a 
megoldását is megkisérlette. 

S a lét nagy kérdéseivel közmegnyugvásra foglalkozó görög 
philosophia későbbi alakulásaiban, nevezetesen aristotelesi, scep-
tikus, ecclectikus és stoikus formáiban is, nemcsak a saját korá-
ban és körében, hanem még magának a keresztyénségnek a 
körében is, különösen a középkorban a keresztyén vallásos mű-
velődésnek hatalmas, nem ritkán döntő tényezője volt. Nem lehet 



5 A HELLENISMUS ÉS A PHILONISMUS K 0 S M 0 G 0 N I Á J A . 

ezen csodálkoznunk, már csak azért sem, mert a lét alapját 
magáénak tudó és valló theologia, s a lét összes kérdéseit fel-
tevő és megoldani törekvő philosophia kölcsönhatása elkerül-
hetetlen, sőt egyenesen szükségszerű. Hiszen tudjuk, hogy a 
csődbe jutott pogány vallást is az annak romjain nagygyá épült 
pogány philosophia eredményekben gazdag, szépségekben bámu-
latos, hatásában örök szellemvilága váltotta fel és egy ideig 
helyettesítette, de csak azért, hogy társulva egy új szellemvilág-
gal, erősítője legyen annak a szűk körre szorított monotheismus-
nak, a melynek hivatása volt, hogy alapul szolgáljon a hit egész 
világot magában foglaló amaz erős várának, a mely menedéket, 
biztosságot, megnyugvást és boldogságot adjon az egész erre 
sóvárgó emberiségnek. 

Hogy a hellén szellem minden népet meghódított, annak 
maga e szellem fölénye elegendő magyarázatául szolgálhat, mert 
hiszen hatalmát valami hasonlóval egy nép sem volt képes ellen 
súlyozni. Egyedül Izrael népe volt az, a mely, a maga monotheis-
tikus világnézetében a lét kérdéseit tisztázni szintén mindenkor 
feladatának tekintette, s a hellén kultura mellé szintén valami 
nagyot, valami magasztosai állíthatott. 

A hellén szellem eredményeinek megismerése míg egyrészt, 
látva, hogy nemcsak az ők, a kiválasztott népnek, a kijelentés 
birtokosainak kezében vannak a világos látás kulcsai, megdöbben-
tette őket, másrészt arra ösztönözte, hogy a pogány philosophia 
ragyogóan szép eredményeit a saját vallásos felfogásuk és világ-
nézetűk keretébe gondos körültekintéssel beilleszszék. S ez a 
munkálkodás a héber theologia alakulására igen nagy befolyás-
sal volt. 

E hatás elől a zsidóság annál kevésbé volt képes ezúttal 
elzárkózni, mert Nagy Sándor halála után (328 jún. Kr. e.) be-
következett birodalomosztó és szerző harczokat befejező ipsusi 
döntő ütközet (301 Kr. e.) után Izráel népe a görög szellem és 
műveltség lelkes barátja, I. Ptolomeus Lagi1 uralma alá került, 
a kinek még utódai is a görög eredetet soha meg nem tagadva, 

1 320 —284 Kr. e. Lagus macedóniai főember fia. a kit a rho-
dusiak azért, hogy városukat 304-ben az ellenségtől felmentette, a 
Szabadító, Soter melléknévvel tüntették ki s a történelem is, hogy a 
többi Ptolemeustól megkülönböztesse, sokszor említi e néven. 
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minden tudománynak és művészetnek hivatott és lelkes ápolói 
és terjesztői voltak. 

A Ptolomeusok egy századnál tovább tartott uralkodása a 
békés hellenizálás korszaka volt. A hellenizálódás általánosabb 
elterjedését különösen két fontos körülményre vilietjük vissza. 

Elsőbb is a makedón uralom határtolásával Izraelre nézve 
is megszűntek a békés munkálkodás nyugalmas évei s a világ-
események hullámzása az ö országukat ezentúl folytonosan nem-
csak érintette, hanem sokszor küzdelmek és rombolások szín-
helyévé is tette. Az idegenekkel összeköttetésbe hozó s folyton vál-
tozó mozgalmasabb és zajosabb életmód a békés, földmíveléssel 
foglalkozó zsidóságot vállalkozó szellemű kereskedőkké és nyere-
ség után fáradó iparosokká nevelte, a kik nem maradtak meg 
többé hazájuk szűk határai között, hanem az egész világ kínálkozó 
előnyeit kihasználni, javukra fordítani igyekeztek. A merev theocratia 
szabad mozgást nyűgöző korlátait áttörik, mert belátják, hogy 
ha csak a fenmaradás lehetőségét is nem akarják makacsul 
koczkára tenni, más népekhez, az idegenekhez idomulniok kell. 
Hogy így aztán a kölcsönhatásnak szellemet s gondolkozást 
érintő befolyásától sem maradhattak érintetlenül, nem szorul meg-
okolásra. 

A hellenizálódás másik oka magában a héber világnézet-
ben rejlik. Izrael népe mindig inkább volt képes a külső hatás 
befogadására, mint a kifelé való hatás gyakorlására. És ennek 
oka kiválasztottságának tudata volt. Az isteni szent kinyilatkoz-
tatást magában foglaló törvény olyan fenséges, a melyhez fog-
hatót még a különben méltán büszkélkedő görög szellem sem 
mutathat fel. A törvény bizonyítéka és biztosítéka Izráel kivá-
lasztottságának, a minek tudata pedig a szent népet még a leg-
szomorúbb viszonyok közt is mindig felemelte, vigasztalta, erő-
sítette és büszkévé tette. E kiválasztottság, a fensőbbség e hite, 
ez aristocratikus gőgös önhittség a megközelíthetetlenség olyan 
óriási gátját emelte fel közte és minden más nép között, a 
melyet lerombolni legfeljebb csak azon az áron lehetett, hogy 
az idegen teljesen és feltétlenül a theocratikus nemzet testébe 
olvadjon bele.1 

1 Schürer : Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter I. 
Chr. il. Aufl. 1886. 787. 
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Ez volt az oka, liogy Izrael népének egész magán és nyil-
vános élete szűk keretekben mozgó, patriarchális jellemű, ez az 
oka, hogy nemcsak kifelé hatni soha képes nem volt, de sőt a 
kívülről jövő hatás ellen is lehetőleg elzárkózott ; ez az oka. 
hogy bár a monotheismusnak, a szellemi isten képzetének egyedüli 
tulajdonosai, mégis a pogányság közepette hódítani, eszméiket 
terjeszteni sohasem képesek, s ez az alapja annak is, hogy 
Izrael vallása világvallássá sohasem válhatott, de annál kizá-
róbb volt s az egyedül üdvözitőség igényével annál inkább 
kérkedett. 

A mennyiben mégis a hellén és héber műveltség kölcsön-
hatásáról szó lehet, arra nézve ki kell emelnünk, hogy ez a 
kölcsönhatás tulajdonkép csak annyiból állott, hogy a nagy mű-
veltségű, úgyszólván az egész kor tudását egyedül képviselő 
görögség eszmevilágával a magukét lehetőleg összeegyeztetni s 
ha lehetséges a fölé helyezni igyekeztek. 

Itt is megtaláljuk azt a már eddig is minden idegen be-
folyás érvényesülésével felmerülő jelenséget, hogy míg az egyik 
tábor aggodalmas gonddal körülsánczolja magát s csak annál 
inkább elmélyed a kijelentés igazságának s rejtett lényegének 
búvárlatába, a másik tábor az idegenből beszivárgó világossággal 
a maga szellemi kincseinek igazi értékét kutatgatja, helyes meg-
ítélését, de sajnos, hogy az ügy ártalmára nagy mesterkéltséggel, 
lelkesedést megölő és elfojtó dialectikus szárazsággal, igyekszik 
általánosítani. 

Az is bizonyos, hogy a hellenismus hatása nem telje-
sen azonos irányú s terjedelmű a palestinai és alexandriai zsi-
dók körében, a minek oka egészen nyilvánvalólag az érintkezés 
mértékével van összefüggésben. A hellenismus közös vonása 
azonban itt is, ott is a görög és zsidó szellem lehető össze-
társítása.1 

A hellenismus fontossága nem nyelvi vagy társadalmi hatá-
sában, hanem abban rejlik, hogy új jövőt készített elő. A zsidó 
nép hellenizálása nem abban áll, hogy a görög nyelvet eltanul-
ták s mint világnyelvet a közös érintkezésben hasznosították, 
nem is csak abban, hogy a görög szokásokat elsajátították, hanem 
abban, hogy míg egyrészt a héber monotheistikus hitet és az 

1 Schenkel: Bibellexion. 1871. I. 86. 
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azon alapuló egész világnézetet épen a pogányság bukásának 
korszakában a hellén műveltség eszközeivel új formákba öltöz-
tették és egyetemesebb alapokra helyezve a fejlődés útjára terel-
ték, addig másrészt a héber theoeratiai speculatio terméke-
nyitö igéit az idegenekkel is megismertetve új szellemi irány 
létesülését segítették elö s a proselyták toborzása által szel-
lemi erejöket nemcsak növelték, hanem új irányba csapását is 
munkálták. ' 

De a hellenismus által befolyásolt és a hellenismus hatá-
sának ellenállott zsidóság határait megállapítani teljesen lehetet-
len, mert még a zsidó visszahatás korában is a hellenismus a 
palestinai zsidóság körében is mindig oly szellemi hatalom volt, 
melynek benső hatása még azokban az életkörökben is uralko-
dott, a melyek a leggondosabban igyekeztek tőle elzárkózni. 
,,A hellenismussal szemben a zsidóság megőrizte vallását, de 
mégis a reá akkor hatalmas befolyást gyakorló görög gondol-
kodásnak köszönhető a zsidóság vallásos eszmevilágának hatal-
mas átalakulása. Ez átalakulás nagyban közrehatott arra nézve, 
hogy a zsidóság köréből épen az indogermán népek számára egy 
világvallás támadhatott ."2 

11. 

Bármennyire kizáró volt is Izrael népe, a Ptolomeusok 
uralma alatt hatalmas erővel hódító hellén műveltség és tudo-
mány hatása alól még Palestinában sem volt képes magát kivonni. 
Annál kevésbé pedig, mert a legyőzött és meghódított tarto-
mányokat elözönlő görögök isteneiknek Palestina több városában 
is templomokat emeltek, s a zsidók között élve, a görög nyelv 
és műveltség elsajátítását Izrael népére nézve is nélkülözhet-
lenné tették. 

De helyesen jegyzi meg Schürer,3 hogy nem az elgörögö-
södés értendő a hellenismus alatt, hanem az a kulturhatalom, a 

1 Herzog R. E. V. 703. v. ö. Hausrath : Neutestamentliche Zeit-
geschichte II Aufl. 1877. II. 141. s köv. 

2 Stade : Geschichte des Volkes Izrael 1888 IL 2. 436. 
3 i. m. 26 s köv. 
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mely az élet minden terén hódító nyomokat hagyott hátra 8 az 
állami, városi, hivatalos és magánélet minden mozzanatában, a 
jogviszonyok alakulásában, ruházkodásban, viselkedésben, gon-
dolkodásban, a tudomány és művészet minden ágában, szóval a 
mindennapi élet egészében felismerhető volt s mindenre a görög 
szellem pecsétjét ütötte. 

Miként említettük, a hellenismus diadalmas előnyomulásá-
nak legfőbb gátja a törvény volt, a melyet nemcsak a zsidók, 
hanem az idegen uralkodók is nagy becsületben és tiszteletben 
tartottak. S ha Izráel az idegen szellem öntudatlan befogadásá-
val mégis épen a törvény tekintélyén ütött csorbát, annak nem 
csekély tényezője az uralkodók kíméletes, figyelmes bánásmódja 
volt. Mihelyt a szelíd uralom megszűnt, a graecomania mámo-
ros álmából Izrael népe is felébredt és a visszahatás teljes ere-
jével kitört. 

A rendszer változása az uralkodóház változásával volt össze-
függésben. V. Ptolomeus Epiphanessel ( 2 0 4 — 1 8 1 Kr. e.) a 
Seleucidák kezére került Palestina is, a hol a zsidóság ősi szel-
lemének hanyatlását, megromlását mi sem mutatja jobban, mint-
hogy a szent főpapi hivatalt némely gonosz lelkíí ember nem 
átallotta a pogány uralkodótól pénzen venni meg. Jáson és Ben-
jamin (Menelaos) a két kúfár aztán összeveszett a konczon, a 
mi IV. Antiochus Epiphanes (176—164 Kr. e.) személyes beavat-
kozását vonta maga után. Antiochus pedig nemcsak a főpapok 
kedvéért tette meg az utat Jeruzsálembe, hanem egyéb tervei is 
voltak. Uralkodói czéljául azt tűzte ki, hogy egész birodalmában 
egységessé teszi a kultust és hogy családját mennél nagyobb 
gazdagságra és fényre emeli. E terveit most Jeruzsálemben is 
meg akarta valósítani s Apolloniust a mit sem sejtő város lerom-
bolására utasítja. Ez „eltávolít mindent, a mi a zsidóságot 
vallás dolgában megkülönböztette ; ez volt a király akarata. El-
törli a mózesi szertartást, eltiltja a szombat ünneplését és a 
köriilmetélkedés ritusát, a toráhnak összes kéziratait elkoboztatja 
és megégetteti. A megszentségtelenített és részben lerombolt 
templomban pogány szertartást végeznek és az égő áldozat 
nagy oltára fölé Jupiter Capitolinusnak emelnek egy kis oltárt, 
a melyen az első áldozás 168 Kiszlev hó 25-ik napján megy 
végbe. A vidéki városokban is pogány oltárok emelkednek és a 
zsidók halálos fenyegetéssel kényszeríttetnek nyilvánosan imádni 
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a hamis isteneket és enni abból a disznóhúsból, a melyet a bál-
ványoknak áldoztak".1 

A dologban pedig legszomorúbb és legjellemzőbb az, hogy 
úgy az uralkodó, mint vezére Izráelt mindezek eltűrésére eléggé 
romlottnak és közönyösnek tartották. De tévedtek. Antiochus Epi-
phanes ez erőszakos fellépése a zsidó nemzet fanatismusát újra 
felizgatta s oly vallásháborút eredményezett, a mely nemcsak 
Palestinára, hanem egész Syriára nézve is a legfontosabb követ-
kezményekkel jár t . 2 

Az elfásult zsidóság eddig az idegen megszokásának lassú 
mérgével fogyasztotta vallásos buzgóságának életerejét, közönyö-
sen nézte a hellenizálódást, közönyösen az ősi hittől való elhide-
gülést s már-már azon a ponton állott, hogy ügyes politikával 
nemzeti és vallási önállóságától megfoszthatóvá lesz s a theo-
eratikus állam észrevétlen átalakulva felbomlik. Most azonban 
Antiochus Epiphanes durva támadása nembánomságából felrázta 
s egész figyelmét a megcsúfolt szentélyre, a kidobott és meg-
gyalázott törvényre irányította s hozzá való ragaszkodását nem-
csak felébresztette, de meg is szilárdította. Valóban Antiochus 
Epiphanes fellépése Izraelre nézve valóságos áldás, újraéledésé-
nek nélkülözhetetlen tényezője volt. 

Mattathias főpap, mikor öt 1 (57-ben arra akarták kénysze-
ríteni, hogy a pogány isteneknek áldozzon, a szigorú zsidókat 
maga köré gyűjtve, egy korszakos lépéssel az engedelmességet 
megtagadta s a különben is hanyatlásnak indult Seleucidák uralma 
ellen felkelést támasztva, az utolsó független nemzeti királyság, 
a Makkabeusok korszakát nyitotta meg. 

A Makkabeusok fellépte, harcza, küzdelme és egész sze-
replése kezdetében merőben nem, de egész folyamában is nem 
annyira politikai, mint inkább vallási jellemű. Mutatja ezt maga 
a felkelés alapeseménye is. Mattathias a parancsnak ellene sze-
gülve, a módini oltáron nem akart áldozni, sőt midőn egy júdeai 
ember fellépett az oltárra s áldozni készült, Mattathias oda futott, 
leszúrta s a király küldöttét is megölte és a bálványoltárt ledön-

' Wellhausen : Izrael népének története. Ford Kardos A. II. 
kiadás 97 1. 

2 Schlosser: Weltgeschichte III. 539. v. ö. Stade i. m. 319—322. 
és 395. 1. Schultz : Alttestamentlische Theologie. II. kiad. 1878. 770 1. 
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tötto. „Akkor elkiáltja magát Mattathias harsány szóval követ-
kezőleg : A ki buzgón ragaszkodik a törvényhez és megtartja a 
szövetséget, kövessen engem ! " 1 

Ezt az eseményt politikainak csak annyiban tekinthetjük, 
a mennyiben a theocratia természete szerint azt a vallási élettől 
és czéloktól elkülöníteni nem lehet és a mennyiben következ-
ményeiben valóban politikai jelentőségre is jutott. Ámde még itt 
is a vallási a fő. A makkabeusi harczok közvetlen következménye 
t. i. ú j életre támadt enthusiasmus volt, a melynek lényege a 
törvény iránt való fanatikus buzgóság. Minden elpártolás és min-
den idegeneskedés ellen való energikus reactio jellemzi az új 
államélet e görög korszakát még sokkal inkább, mint a perzsát 
jellemezte ; 2 s maga a makkabeusok egész küzdelme az ősi zsidó 
hit és theocratia csonkítatlan és tiszta megőrzését czélzó, minden 
idegen befolyás és törekvés ellen folytatott oly munka, a mely-
ben a theocratia jelleméhez híven a vallási és a politikai, a 
hitbeli és a nemzeti érdek egymást támogatva, egymás tüzét 
szítva igyekezett diadalt aratni. 

S aratott is. Mert, a mit eleinte úgyszólván az önfentartás 
ösztöne sugalt, később, különösen a bölcs Jonathán (161 —143), 
majd a patriarchális Simon (143—135) kezében tudatos czélok, 
nagy nemzeti és vallási érdekek szolgálatában álló szent ügygyé 
nőtte ki magát. S a helyzetet, a hangulatot a Makkabeusok ügye-
sen ki tudták használni, s ez, valamint a felvett czél makacs 
követése, a görög szellem és befolyás megszüntetése ellen foly-
tatott határozott, alkudozást nem tűrő küzdelem, a nemzeti érde-
kek szigorú szolgálata s ennek érdekében a főpapi tisztnek is 
megszerzése őket a nemzeti theocratia hőseivé és képviselőivé 
méltán avatja. 

De bármilyen erős volt is a visszahatás, mert nem cse-
kélyebb erejű szellemi hatalom volt a legyőzendő ellenség, a 
küzdelem nem volt könnyű. Annál kevésbé pedig, mert Izráel 
monotheistikus és absolut isten fogalmának s általán az abstract 
felfogásnak a görög philosophia és műveltség minden formája 
kedvezett és kész eszközéül kínálkozott. Ez is egyik lényeges 

1 I. Makkab. 2. rész. O-tastamentumi apokrvphus könyvek. 
Ford. Kámory Sámuel. 1877. 

2 Holtzmann H. Lehrbuch der N. T. 1897. I. 30. 
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mozzanata a zsidóság visszaesésének, a melyet épen a tanul-
tabbaknál s az előkelőknél tapasztalunk. A hívek és alkalmaz-
kodók kettéválásának megindítója tulajdonkép Mattathias ama 
szavai voltak : „A ki buzgón ragaszkodik a törvényhez és meg-
tartja a szövetséget, engem kövessen!" E kettéválás kezdete a 
synagogai theologiának, de kezdete a liellenizálódásnak is, a 
mely már ebben az időben hatalmas mérveket öltött. Ezt mutatja 
az, hogy már Hyrkán János alatt a Rómába küldött követek 
mind görög nevű zsidók, tehát a hellenizáltak uralmon voltak1  

s így a nemzeti királyság későbbi korában mégis csak a 
hellén szellem lett uralkodóvá. S ha így volt ez a zsidó theo-
cratia központjában Jeruzsálemben, mennyivel inkább a kevesebb 
védelmet élvező provincziákban. 

Ily viszonyok között csak természetes, hogy épen a nem-
zeti királyság korában a theocratikus közösségben ellentétes irányú 
pártok keletkeznek. 

Már régibb időben is voltak a zsidók között mindenkor, 
hogy úgy fejezzük ki magunkat : orthodoxok és neologok. Az 
orthodoxok, a szigorú törvény pártiak, a megalkuvást nem ismerő 
asydeusok, ' a míg a Makkabeusok küzdelme a törvény tekin-
télyének csorbítatlan megőrzése érdekében folyt, nemcsak javaslói, 
hanem a legbuzgóbb támogatói is voltak a mozgalomnak, de a 
mikor a későbbi Makkabeusok már inkább csak politikai, hatalmi, 
sőt családi érdekeket tartottak szem előtt, a mikor ilyen szem-
pontoktól vezetve Hyrkán János a pogány rómaiakkal is kész 
volt szövetséget kötni, a mikor azt kellett tapasztalniok, hogy a 
törvényhez híí, igaz zsidók mindinkább kiszorulnak a kormány-
zást intézők köréből s a szabadabb szellemű, szabadabb modorú 
hellenisták ragadják a befolyást magukhoz : nem állhatták meg, 
hogy nyíltan meg ne szólítsák Hyrkán Jánost, nem az uralkodót, 
hanem a főpapot, emlékeztetve némely törvényellenes dolgokra, 
így a tizedtörvény körében történt jogtalanságra s egyéb sérel-
mes ügyekre, de legfökép a vezetés egész idegenszerű jellemére 

1 Schürer i. m. 43 1. — Stade, i. m 391. 1 a görög nyelv és 
szellem hódítását igen találóan hasonlítja a későbbi időkben a latin 
és a franczia hódításához. 

2 Graetz : Geschichte der Judiier von dem Tode Juda Mak-
kabi's bis zum Untergange des jüdischen Staates. 4. verb. u. stark 
verm. Auflage. 1888. I. 3. 1. 
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s ne követeljék, hogy a főpapi tisztről lemondva, adja azt át arra 
való papi embernek.1 

Mi sem mutatja inkább a Makkabeusok politikájának s 
általán irányának változását, mint ez a fellépés, a mi azonban 
annak is tanúja, hogy Izrael kebelében az idegen befolyás ismét 
hatalmas erőre kapott s erősen ostromolta az ősi nemzeti hagyo-
mányokat. 

Az asydeusok az ország sorsának vezetésébe való beavat-
kozásukat nem tudták többé lelkiismeretükkel megegyeztetni, a 
bűnös útra tévedettektől elkülönültek s egyedül csak a törvény-
nyel s a törvényben akartak élni. Az a törvény különítette el magát 
Izraelt is a maga egészében a többi népektől, ez különítette el 
most őket is a bűnös könnyelműséggel idegen felé kacsingató 
alkudozóktól. Ezért a nevük innentúl pharizeus. 

Ezekkel együtt képződött a már nem a törvény betűjén 
táplálkozó írástudományt, de a vallás-erkölcsi életet hangsúlyozó 
essenusok pietistico-ethikus felekezete is, a melyben sokan a 
keresztyénség előkészítőjét látják, mint a melynek hívei a lélek 
benső világát, a kedély tisztult allapotát hangsúlyozták s a val-
lásosságot a belső világ kialakulásában és ethikus életben való 
megnyilatkozásában keresték. Ezért is szerintük nem a testet, 
hanem a szivet kell körülmetélni, nem a törvény betűjének betöl-
tése, hanem az újjászületés a fődolog, nem a theocratia az ember 
bizakodásának alapja, hanem az újjá alakult élet.2 

De a tényleges állapotoknak is voltak hívei és védelmezői; 
a hatalom árnyékában igen sokan szívesen meghúzódtak. A Sadok 
főpapról nevezett írástudók, a kik az atyák hagyományai nélkül 
is meg tudtak lenni, sőt szabadabban mozoghattak, a kik tekin-
télyes s többnyire az előkelők családjából származó vagy leg-
alább azokkal szövetkezni szerető férfiak voltak, sokkal több 
előnyt remélve a politikától, mint az amúgy is megnyirbált tör-
vénytől, az uralkodó pártjára állottak s még a hellenismussal is 
megtudtak alkudni.3 Ezek elnézése, hallgatag támogatása mellett 

1 Graetz i. m. I. 112 s köv. Stade i. m. II. 395. Keil: Archéo-
logie etc. 636. 

2 Hausrath i. m I. 148. Schürer i. m. 468 s köv. 
3 Graetz i m. 4 és 684. v ö. Josephus Antiquitates XIII. 63, 

6. XVIII. 1. 4. Spiegler, Héber bölcsészet. 80. 
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aztán különösen Júdás és Aristobulos (a kit görög kedvelőnek, 
philhellének neveztek), de még inkább Alexander Janai (104—7S 
Kr. e.) alatt a görög szellem a zsidóság körében a Ptolomeusok 
korára emlékeztető eredményekkel terjedt. Ehhez járult még az 
idegen zsoldosoknak a nemzeti közszellem romlottságára való 
közvetlen hatása, a mi csak siettette a római kor bekövetkezését, 
s a Herodesek uralmát, a kik a buzgó theocratikus iránynak 
nemzeti és vallási törekvését nemhogy elősegítették volna, hanem 
a hatalom megtarthatása érdekében minden módon gátolták és 
megbénítani törekedtek.1 

De épen ezek a kedvező+len viszonyok és ellenséges áram-
latok hívták életre Izráel életfájának egyik legjentösebb termékét, 
az írástudók rabbinistikus theologiáját, a mely hivatásának azt 
tartotta, hogy a törvény igaz értelmének, alkalmazásának, meg-
engedhetőségének körülményeit casuistikusan és elvileg vizsgálja, 
magyarázza és másokkal is közölje. Már Jeremiás korában (621) 
voltak írástudók (soferim), de testületük renddé csak II. Antiochus 
alatt vált 444-ben, a ki adómenteséget adott nekik. Kézimunká-
val nem foglalkozhattak, hanem az volt a kötelességük, hogy 
„az előbbi nemzedékek bölcseségót kutassák, a próféták beszé-
deit értelmezzék, hires emberek elbeszéléseit megőrizzék, a hasonla-
tok egyes részeibe behassanak s a homályos mondások értelmét 
megvilágosítsák s esetleges talányos megjegyzéseit megoldják : 
szükséges, hogy az írástudó az emberek jó és rossz oldalainak 
megismerése végett az udvarnál ismerős és idegen országokban 
utazott legyen, de főfeladata, hogy hivatásában kegyes érzülettel 
maradjon meg".3 

Az ő munkásságukban a magyarázat (midras) lévén leg-
főbb érdek, működésük körét és eredményét midrastikus theo-
logiának is lehetne mondani. Hivatásuk hármas : 1. törvényadás, 
tehát theoretikai megállapítása (misna = corpus juris, chalachoth), 
a rendeleteknek, melyeket mindig a közös ülésben hoztak, azért 
mai nyelven döntvényeknek lehetne mondani ; 2. ítélkezés, a 
miből aztán haggada, vagyis a törvénynek története és ethikája 
alapján való alkalmazása származott ; 3. a tanítás. A törvény-
szolgáltatásra nézve két forrásuk volt, ú. m. az írott törvény, 

1 Hausrath i. m. I. 63. 
s Stade i. m. II. 293. 
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torah és a szokásjog, chalacha, a melynek feldolgozása alap-
ján keletkezett a talmud, a hagyományok könyve.1 

A Írástudók rendje természetesen leginkább a szigorúan 
törvényszerű pharizeusok pártjából alakult,2 s a törvény szigorú 
és rendszeres körülsánczolása által lassankint már nem is többé 
pártot vagy iskolát, hanem valósággal in ecclesia eeolesiolát 
képezett. S hogy az írástudók oly* nagy jelentőségre vergődtek, 
hogy a Herodesek alatt az egész népre korlátlan befolyásuk volt, 
hogy maguk a rómaiak s általán a hivatalos körök e hatalmukat 
soha meg nem szorították, de sőt a főpapi tisztségre következe-
tesen pharizeusokat emeltek, annak egyszerűen az a magyarázata, 
hogy a politikával mitsem törődve, tisztán és szigorúan a vallási 
téren kívántak megmaradni. 

A hellenizálás e korának van egy igen fontos jelensége 
és tanúsága. Mennél inkább hangsúlyozták a törvényt, a melynek 
minden körülményre való alkalmazását már az első Makkabeus 
is lehetetlennek tartotta, Izraelnek annál inkább be kellett látnia, 
hogy a mózesi törvény a maga merevségében és kizárólagossá-
gában egy életképes állam érdekeivel össze nem egyeztethető, a 
mivel a vallás és az állam szétválasztásának gondolata fogant 
meg s új egyetemesebb világnézet alakulása volt előkészítve.8 

Másik fontos jelenség pedig az, hogy a judaismus és hel-
lenismus e komoly harczában a vergődő theocratiai szellem sokat 
alakult, itt-ott engedett is, a mint azt az e korbeli vallásos iratok 
is bizonyítják. Ez irodalmi müvek ugyan mind a vallásos buzgó-
ság termékei, melyek czélja az ősi hithez való ragaszkodás ápo-
lása, de mégis a particularistikus világnézetnek bennük meg-
nyilatkozó, e korban már mindinkább egyetemesebb, tisztultabb, 
humanistikusabb jelleme a hellenismus közrehatásának kétség-
telen bizonyítéka és eredménye. 

1 1. bővebben Schürer i. m. 270 s köv. Weber : Jüdische The-
ologie etc. II. verb. Aufl. 1897. 130 1 

2 Schultz i. m. 774. Hausrath I. 84. 
3 Stade II. 409 és 280. 
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III. 

A Nagy Sándor hódító nyomán megindult hellenizáló törek-
vés igazi talaját a hős király által alapított Alexandriában találta 
meg. Az ott székelő Ptolomeusok, a kiknek czéljuk nemcsak az 
volt, hogy Alexandriát egy új birodalomnak, hanem a világkeres-
kedelemnek, de sőt az egész kelet szellemi, tudományos és művé-
szeti életének igazi góczpontjává fejleszszék, a hellenizálás hódító 
munkáját élénk figyelemmel kisérték, útját kiváló gonddal egyen-
gették, terjedését nagy buzgalommal elősegítették. A Ptolomeusok 
tervének kivihetőségét a város kedvező fekvése nemcsak lehe-
tővé tette, hanem biztosította is. Ehhez járult az uralkodóház 
amaz ügyes és bölcs előrelátásban szinte páratlan politikája, 
a mely a messze jövőre kiható czél valósulása érdekében nem-
csak minden törzsű görögöt, hanem lybiai, phoeniciai, zsidó és 
egyptomi népeket is, mint az emberi fejlődés, nézet és képesség 
megannyi sajátos képviselőit és tényezőit, hogy az egymásrahatás 
szabad, nemes versenye által új, hatalmas szellemi élet támadá-
sát tegye lehetővé, az új birodalom új székhelyén tömöríteni 
igyekezett. E törekvés sikerének a Ptolomeusok türelmes, bölcs 
politikája egyik hatalmas tényezője volt, mert egyetlen népfajt 
sem akart a másik rovására elnyomni, hanem igaz szabadelvű-
séggel és bölcs mérséklettel mindeniknek szokásait, ceremóniáit, 
nézeteit kellő és egyenlő tiszteletben tartotta. 

Kezükre játszott az is, hogy a kor mindent alakító for-
rongásában a legkülönbözőbb népek szellemének és műveltségé-
nek kölcsönhatása, sőt egymásba olvadása különben is elkerül-
hetetlen volt, a mely folyamatban hatalmas szellemi tőkéje alapján 
a görög tartotta meg a hegemóniát. 

Abban a kis világban, mely Alexandria néven a népek 
köztársaságává nőtte ki magát, csak még természetesebb volt 
ez az egybeolvadás. A sok apróbb-nagyobb patak és folyam a 
népek szellemi kincsesházának sekélyebb vagy dúsabb forrása 
mind egy mederbe ömlött itt össze. Egyéni jellemét mind el-
veszíti, avagy változtatja, mert a közös összefolyás jellemének 
megalakulásához adja tényezőül. Az összetorkolásnál látjuk még 
a mellékfolyók sajátosságát, de hovatovább váj határozott med-
ret, annál inkább vész el a részek jelleme a közös új folyamban. 
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Ez összeolvadás előmozdítása végett már az első Ptolo-
meus (Lagi vagy Soter), a ki maga is író ember volt,1 a kultur-
élet kifejlődése eszközeiről is gondoskodott azáltal, hogy nagy 
költséggel, igazi jóakarattal, ritka tudományszeretettel az Athéné-
ből elűzött tudós Demetrius Phalereus segédkezése mellett fel-
állította a hires alexandriai múzeumot, a mely nemcsak az egész 
világ irodalmi termékeinek gyűjteményét foglalta magában, hanem 
a tudósok otthonául, munkateréül is szolgált, mintegy a mai 
tudós akadémiák elsőszülötte volt s egész a keresztyénség kor-
szakáig elfogulatlan, egyetemesen tudományos szellemben maradt 
meg. Ezzel kapcsolatban annak a világhírű könyvtárnak az alap-
ját is megvetette, a melyet aztán utódai tovább fejlesztve, való-
ban páratlanná tettek. Nem csoda aztán, ha az első Ptolomeusok 
uralma idején Alexandria az egész világ nevelőiskolája volt, s 
ha fenmaradt róluk a legnagyobb dicséret : 'AXeîavdpsïç staiv 
ot jtatSsôaavTsç icávtaç zouç "EÀXrjvaç xat ßapßäpooç.2 

Az Alexandriában igen nagy számmal élő s a királyok 
által szorgalmuk, hűségük és ügyességük miatt mindenkor ked-
velt, védett, polgárjogokkal is felruházott izraeliták sem von-
hatták ki magukat az általános kölcsönhatásból, hanem engedtek 
a törvény szigorából, tágították annak szűk korlátait. Természet-
ellenes is lett volna, ha az egyetemesebb, humanistikusabb esz-
mékkel való megismerkedés és érintkezés gyümölcseként nemzeti 
theocratiájuk particularistikus merevségében maradt volna meg. 

Az alexandriai zsidóság alakulása az emberi szellem tör-
ténetének egyik legfontosabb jelensége, mert a zsidóság itt lép 
először az egyetemes művelődés körébe, itt áll azzal kölcsön-
hatásban, itt jut a monotheismus a görög tudományossággal első 
izben érintkezésbe s itt találjuk e két tényező a keresztyénség-
ben befejezett egyesülésének kezdetét. 8 

A teljesen egyenlő polgárjogot élvező izraeliták nemcsak 
a társadalomban, hanem a szellemi élet terén is a görögökkel 

1 Mint Nagy Sándor egyik legbizalmasabb embere s állítólag 
természetes testvére a saját tapasztalatai alapján megírta a nagy 
hódító életrajzát. A munka elveszett 1. Schlosser Weltgeschichte III. 
32. Dähne : Geschichtliche Darstellung der jüdisch-alexandrinischen 
Religions-Philosophie. 1834. I 7. 

2 Dähne i. m. I. 6. 4. jegyzet. 
3 Hercog : Realencyclopaedia I. 23ö s köv. 

2 
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teljesen egyenjogúaknak érezték magukat. Ezért is az érintkezés 
és kölcsönhatás csakhamar megérlelte gyümölcseit a görögökre 
nézve abban, hogy a zsidóság monotheistikus eszmevilágának fel-
tárulásával a speculatio új és gazdag anyagát nyerték, a zsidó-
ságra nézve pedig abban, hogy a görög nyelv és szellem elsajá-
tításával a kifejezés formáinak egész tárháza nyílt meg előttük, a 
melynek mezében az ősi tartalom is egészen új jelentőséget nyert. 

Téves volna azonban azt hinni, hogy „a zsidó szellem 
öröklött képzeteit csakhamar feladta", 1 vagyis, hogy a zsidó 
nemzeti theologia képzetkörét más idegennel váltotta fel, a mit 
még a későbbi kor vallásbölcsészetében sem találunk sehol sem. 
Lehet, sőt valóban igazolható, hogy az új formák kedvéért a 
képzetek is formálódtak némileg, de a speculatio alapja és anyaga 
mindenkor a nemzeti theocratia gondolatvilága maradt. Hiszen 
az új iránynak, az alexandriai vallásbölcsészetnek egyik leg-
régibb képviselője Aristobulos 2 maga is, de utána valamennyi 
zsidó bölcsész és író annak kimutatásán fáradozott, hogy maga 
Plato is ismerte a mózesi törvényt, hogy az egész görög böl-
cselkedés alapját a zsidó kijelentés képezi. 3 Sőt akadnak, 4 a kik 
azt a nem egészen valószínűtlen állítást is megkoczkáztatják. 
hogy a septuaginta maga i s 5 nem pusztán csak az alexandriai 
könyvtár gyarapítására, 8 nem is csak a hellenista zsidóság szük-
ségletére, a mely már a bibliát sem értette az eredeti nyelven, 7 

hanem különösen azért készült, hogy emeljék vele a zsidóság 
tekintélyét, hogy, ha a görögök böleseséget keresnek, ám lássák, 
náluk az is megvan, de sőt az eddigi bölcseségüket is innét 
kölcsönözték. „Szóval, az ó-testamentomi iratok első görög for-

1 Stromp László : A jánosevangélium világnézete. 1892. 18 
és 21. lap. 

2 Élt 181—145 Kr. e. VI. Ptolomaeus Phimometor alatt. 
3 Diihne i. m. 73. s köv. Kovács Ödön : A vallásbölcsészet 

kézikönyve. II. 50. Domanovszky E. A bölcsészet történelme. J. 318. 
Schenkel : Bibellexicon I. 89. 

* Stade i. m. II. 277. 
5 Az ó-test. szentirások görög fordítása, közönségesen LXX. IV. 

Ptolomaeus Philadelphia alatt (288—247 Kr. e ), talán az ő egyenes 
parancsára készült. 

6 Schlosser i m III. 53. 
7 Holtzmann i m. I. 87. Hausrath, i m. II. 127. Herzog R. E. 

I. 230. 
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dításának semmi köze a vallásos szükségletekhez, sem abban az 
értelemben, mintha az egyptomi zsidóság a héber szöveget nem 
lett volna képes folyékonyan olvasni, sem abban, mintha ezzel 
akarták volna a görögöket a zsidóságra téríteni, hanem főként 
a zsidó dicsvágy, a mely is nem tűrhette, hogy a zsidóság iro-
dalmi képzettsége véka alá rejtve maradjon, teremtette meg ezt a 
fordítást." 1 De ha talán kissé túlzott és egyoldalú is ez állí-
tás, nem lehetetlen, hogy ez a mellékgondolat is sarkalta a sep-
tuaginta fordítóit a munkálat végzésére. E mellett bizonyítana 
az is, hogy a septuaginta elkészülésekor ünnepet ültek, de sőt 
később is a fordítás napja mindig kiváló ünnepe volt az ale-
xandriai zsidóságnak.3 De viszont ellene szól, hogy a palesti-
naiak ugyané napot szerencsétlen, gyásznapnak tekintették, úgy 
okoskodván, hogy lia Isten a törvényt ott a Sinai hegyén héber 
nyelven adta, azon is kell maradnia örökké, s ha tilos azt a 
törvényt tisztátalan állat bőrére felírni, annál tilosabb a pogá-
nyok nyelvével tisztátalanná tenni. 3 

A hellenisták és a hebraisták ellentéte itt veszi kezdetét. 
Az utóbbiak gyűlölete az előbbiek iránt érthető, de nem igazolt, 
mert az bizonyos, hogy az idegenbe vetődő zsidókat a zsidóság-
nak a görög nyelvű biblia tartotta meg. Visszatérve azonban az 
alapgondolatra, bizonyos, hogy a zsidóság szemében a törvény az 
isteni bölcseséget foglalta magában s hogy ebből egyetlen örök-
lött képzetet sem akartak feladni. Bizonyítja Philo, „a ki szerint 
a zsidó törvény a legtisztább és legtökéletesebb bölcseség. A 
philosopliia ugyané bölcseséget foglalja magában, de nem oly 
tisztán és teljesen. Philo azt teszi fel, hogy a görög bölcseség 
a zsidó kinyilatkoztatásból eredett, hogy pl. Heraklit tana a lét 
ellentétéről a Genesisböl van merítve, hogy a görög törvényhozók 
a pentateuchot használ ják".4 Ezt bizonyítja különösen a pales-
tinai zsidóknak a hellenismus ellen való tudatos, erős, kitartó 
és bizonyos tekintetben eredményes küzdelme. Hogy ez a vissza-
hatás az alexandriai zsidóság körében nem volt oly erős, igaz 
és természetes is, de a zsidó szellemnek itt beállott szembetűnő 

1 Stade i. m. II. 277. 
2 Graetz i. m. I. 38 és II. 577 s köv. 
3 Hausrath i m. II. 128. 
4 Domanovszky Bölcsészet története. I 321. 

2* 
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változása is nem az öröklött theologiai képzetek feladásában, 
hanem csak abban áll, hogy a görög philosophia eredményeit 
és formáit, de mindenkor a saját szellemi fölényük teljes tuda-
tában, szándékosan és tudatosan felhasználják és értékesítik, 1 

a nélkül azonban, hogy monotheistikus vallásukat és annak szent 
törvényeit a görög mythologikus néphittel felcserélni vagy be-
folyásolni a legtávolabbról is engedték volna. 2 S bár igaz, a 
mit e kor egyik tudós kutatója ír, hogy „a prófétákat most már 
a hellén irodalomból magyarázgatták ; a dolog maga ugyanaz 
marad, de többé nem Palestina napja, hanem a joni égbolt vilá-
gosabb fénye sugárzottá be 3 , de a fő itt is az, hogy a dolog 
ugyanaz maradt, s hogy az alexandriai zsidóság nagy jelentősé-
gét abban a közvetítő irányban kell látnunk, a mely szerint 
híven bár az atyáik ősi monotheistikus hitéhez és a szent ira-
tokhoz, s nem kapva a görögök vallásán és a divatos vallás-
keverésen, mégis arra törekedtek, hogy hitüket a görög philo-
sophia segítségével tudományosan megállapítsák. 4 

Hogy az elgörögösödés Alexandriában gyorsan történt, 
mutatja az, hogy míg a Kr. e. harmadik század végén az ale-
xandriai és a palestinai zsidóság hellenismusa között ellentét még 
nem fejlődött ki, 5 egy század múlva már a szellem egészen 
megváltozik. Mikor VI. Ptolomeus Philometor alatt a leontopolisi 
Onias-templom 149-ben felépült, nem látták ezzel az egy igaz 
isten egyetlen igaz lakóhelyének, a jeruzsálemi templomnak a 
méltóságát kisebbítve, mert a kettőt már bizonyosan a platonis-
mus kettős világának elmélete alapján a valóság és a látszat, 
az igazi lét és a visszfény viszonyában gondolták. 0 

Ez a gondolatvilág már többé nem a héber nemzeti tlieo-
logia gondolatvilága, ez egy új s az alexandriai zsidóságra nézve 
igen jelentős philosophiai vallásbölcselet hajnalhasadása. 

Ez új világnézet csiráit már a korábbi idegen hatások 
kezdték érlelni. Együtt fejlődött az a fogság utáni kor rabbinis-
musával, mint a profetismus valláserkölcsi irányát felváltó új 

1 Schenkel i. m. I 88. 
8 Schenkel i m. I. 86. 
3 Hausrath i. m. II. 128. 
4 Herzog i m I. 237 és XI 584. 
6 Stade i. m. II. 285. 
6 Stade i. m. II. 345 
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philosophiai szellem egyetemesebb és szabadabb felfogásának 
életerős rügyezése. Ott volt az az Isten szentségének képzetében, 
mikor az emberi vonások kiküszöbölésének vágya és így az alle-
gorizálás gondolata megfogamzott. 1 Hiszen maga az allegorizálás 
a philosophiával való foglalkozásnak egyik alaptényezője, mert 
a „zsidó csak akkor vetette magát egész nyugalommal a philo-
sophálásra, ha eleve tudta, hogy abban csakis az ő atyáinak 
adott isteni kijelentés lecsurgását találják f e l . " 3 S ott volt titkon 
abban a be nem vallott dualistikus hitben, mely a közvetítők 
tanának szülőanyja volt 

IV. 

Az Alexandriában a legkülönfélébb elemek közrehatása foly-
tán keletkezett vallásbölcsészet, az ú. 11. alexandrinismus, vagy 
főalakja után philonismus, a kinyilatkoztatáson alapuló héber 
theokratikus theologia, a keleti theosophia és a hellén böl-
csészetnek különösen stoikus és platonikus, de részben pytha-
goreusi és aristotelesi iskolájából alakult. Jellemének fő vonása 
a particularis, szűk látókörű zsidó monotheismus és a gondol-
kodásában csiszolt, világnézetében egyetemes hellenismus fri-
gy esítése. 

Az ez alapon létesült alexandriai vallásbölcsészet fő kép-
viselője Jézus kortársa, Philo. Philo életének folyásáról a saját 
müveiben elszórt pár adaton kívül alig maradt fenn biztosabban 
tájékoztató feljegyzés. Még életének kezdő és végső határa is 
bizonytalan. Általános tudat szerint Kr. e. '20-ban született és 
45-ben halt meg, de vannak,3 kik azt állítják, hogy Kr. e. i()-ben 
született és 60 ban halt meg. Gazdag és előkelő alexandriai zsidó 
család tagja, kitől a tehetős szülök mit sem vontak meg, a mi 
alapos kiképzését előmozdíthatta, s a ki a természetadta anyagi 
és szellemi javak áldásait, melyekben egyformán dúskálhatott, 
arra használta fel, hogy, miként maga mondja, a jobb módúak 

1 Zeller : Gesch. der Philos. 573. v. ö. Klasen : Die alttesta-
mentliche Weisheit und der I.ogos der jiidisch-alexandrinischen Phi-
losophie etc. 1878. 47. 1 

2 Holtzmann, i. m. I. 91. 
8 pl. Graetz i. m. 387 1. 
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szokása szerint a szabad tudományokat (éfXoxXtxá) mennél ala-
posabban elsajátítsa.1 

Különösen az elvont tudományok vonzották, legfökép 
pedig a philosophia szövevényeibe szeretett elmélyedni. Maga 
beszéli, hogy valósággal el volt sokszor ragadtatva. Nem jár t 
a földön többé, hanem úgy érezte, hogy valami természetfeletti 
erö elragadja a rohanó égi testek körébe s ő is ott kering azok-
kal és szemléli a titkokat, miket emberszem elöl elfödött az isteni 
akarat bölcsesége.^ Ügy látszik, Philonak az egyénisége már 
maga is az asketikus és speculativ irányzat felé ragadta volna 
öt s meg is maradt volna ez irányban, ha kiválósága polgártársai 
figyelmét magára nem vonja s ezek öt részint egyéni érdemei és 
jeleskedései miatt, részint meg bátyja, Sándor előkelő politikai 
szereplésére való tekintetből a közéletben való részvételre nem 
kényszerítik. S bár a közélet némileg gátolta, mégsem terelte el 
szenvedélyes foglalkozásától, a bölcselkedéstől. Családi élete egy-
szerű, de szeretetben gazdag és a házastársak egymás iránt 
érzett kölcsönös becsülésével ékes volt. Mint igazi bölcs, az élet-
ből azokat a javakat gyűjtötte csak. a melyek igaz boldogságot 
adnak. Polgártársai bizalmát, hogy mennyire ki tudta érdemelni, 
mi sem mutatja jobban, mint az a körülmény, hogy a mikor 
az alexandriai zsidók megtámadott és erősen veszélyeztett polgár-
jogaik védelmére a császárhoz Rómába Kr. u. 40. év telén követ-
séget küldöttek, a három kiválasztott élére a tudós és tekinté-
lyes Philot állították vezető szónoknak. E követség eljárását 
ő maga megírta In Flaccum és De virtutibus et legatione ad Caium 
cz. müvében. Exegetico-philosophiai müveinek száma mintegy 50, 
melyeknek legnagyobb részét csak élete alkonyán a római követ-
ségből való visszatérés után írta.3 

1 Philo müveinek lipcsei kiadását használom. Bibliotheca sacra 
Patrum ecclesiae graecorum Pars Il.Philonis Judaei Opera omnia Lipsiae 
1828. Az idézetnél a kötet és a lapszám áll elől, azután a hely. 
Végül azonban úgy a Mangey, mint a párisi kiadás szokásos jelzéseit 
is mindenütt megadom. Az érintett gondolat feltalálható : III. 89. De 
congressu querendae eruditionis gratia 3 §. M. 520. P. 425. ugyanaz 
14 §. M. 530 P. 434. 

2 V. 63. De specialibus legibus 1 §. 290 P. 766. 
3 Életrajzára vonatkozólag saját művei már idézett helyein 

kíviil még a VI. kötetben közölt Fragmentákban s kivonatokban, to-
vábbá : Philonis Judaei omnia quae exstant opera. Francofurti 1691. 
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Belső világa szerint igazi héber és valódi philosophus. 
A héber vallásos iratokat ép oly alaposan ismerte, mint a görög 
philosopliiát, ezért is bölcseletének „forrása a szentírás, szelleme 
pedig a görög bölcsészet".1 E két elemnek egyesítése, különö-
sen pedig a héber monotheistikus gondolkodás egyetemes érvényre 
juttatása képezte feladatát. Ez ellentétes elemeket sohasem a 
pantheismus, hanem mindenkor egyes egyedül csak a monotheismus 
szolgálatában, mint a mely vallás absolut világvallás, forrása és 
végső czélja minden fejlődésnek, törekszik összeforrasztani. Rá 
nézve a héber és a görög szellem és azok minden terméke nem 
egyenlörangú, hanem az utóbbi az előbbinek mindenben alá-
rendelendő. Szerint» a zsidóság minden nép közt a legelső, az 
emberiség feje, virága, melynek még a lelke is különb anyag-
ból van, mint a pogányé 3 s azzal a rendeltetéssel van teremtve, 
hogy az összes népek jóvoltáért paposkodjék az Isten előtt, 
tehát közbenjáró legyen Isten és a világ között.3 E gondolato-
kat Philo makacsul, zsidó szívóssággal és világoslátással mindig 
szeme előtt tartva, az alexandriai bölcselkedést oly magas 
polczra emelte, hogy ez alakban a zsidóság a képzett, iinom 
elméjű pogányságot, ha nem is tényleg, de lényegében meg-
győzte, szelleme világát túlszárnyalta.4 

Tévedés volna azonban azt hinni, hogy Philo valami tar-
talmilag teljesen újat, valami egészen önálló tanrendszert alko-
tott. Az ő jelentősége abban áll, hogy a mit a természetes 
kölcsönhatás már századokon át öntudatlanul végzett, a mit a 
hellén és héber tehetség eddig egymás nélkül, de egymás szá-
mára alkotott, a minek elemei az alexandriai vallásbölcsészet 
légkörében élt és munkált kiváló gondolkodóknál eddig lerakód-
tak, azt ő tudatosan felhasználta s nagy ügyesen feldolgozta 

cz. műben a következő művekből való kivonatok : Josephus Flavius 
Antiquitates Indaicarum lib. 18. c. 10. Eusebii Hist. Eccl. libro II. 
Hieronymus in catalogo scriptoruin ecclesiasticorum. Pliotius in bib-
lioth cod. fi. III. c. IV. c. V. és Suidas egy töredéke tartalmaznak 
adatokat v. ö. Hausrath i. m. II. 146. Graetz. i. m. I. 337 és II. 797. 

1 Spiegler : Héber bölcsészet. 1885. 27 1., v ö. Schürer i. m. 
871 s köv. 

2 IV. 172. De vita Moyses I. 50 §. M. 124. P. 645 
3 IV. 145. De vita Moyses I. 27 §. M. 104. P. 625 
4 Zeller i. m. III. 2. 341. Graetz II. 402. Hausrath II. 180. 
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annak kimutatására, hogy a héber monotheistikus világnézet az 
egész emberiség szellem világának a koronája. Igen helyesen 
jegyzi meg Renan: „Philo iratainak megbecsülhetetlen értéke az. 
hogy kitüntetik a gondolatokat, melyek Jézus életében a vallás 
nagy kérdéseivel foglalkozó lelkekben forrongtak".1 

Messze jövőre hatásának alapja tehát nem a tartalmi ere-
detiség, mert ö merőben iskolabölcsész a szó legközönségesebb 
értelmében, hanem az, hogy kora egész gondolatvilágának szor-
galmas feldolgozása közben igen sok anyagot adott a mások 
mélyebb gondolkodásának is, különösen pedig, hogy minden szem-
pontból közszükséget elégített ki, mert, a mi után a görög böl-
csészet törekedett, a mire a héber theologia az Isten szentségé-
nek megóvása érdekében vágyott, a természeti és a mennyei, a 
teremtményi és a teremtő, a gyarló és a szent elemeket a min-
den teremtményinek ősképéül szolgáló közvetítő lógósban ki-
egyenlítette. 

Maga a logos is nemcsak a görög philosophiában, hanem 
a héber theologiában is teljesen elő volt készítve, sőt ki volt 
fejtve. Philo itt sem tett egyebet, mint a készet alkalmazta s a 
rá irányuló ellentétes jellemű speculatiókat kiegyenlítette. E ki-
egyenlítés alkalmas eszközéül kínálkozott az allegorikus írás-
magyarázat, mint a melylyel minden ellentét élét letördelhette, 
minden ellenmondást elsimíthatott. Ezzel ki lehetett mutatni, 
hogy minden bölcseség csakugyan az ó-testámentomban gyökere-
zik, mert hiszen a héber theokratia minden nagy alakja is nem 
puszta történeti személyiség, hanem és még inkább valamely 
nagy eszmének vagy lelki állapotnak a megtestesítője. 

Hogy e müveletek közben nála a héber vallásos képzet-
körök tisztasága sokat szenvedett, természetes. Kezében az isten-
eszme igazán transcendenssé, sőt abstract monassá, csaknem 
puszta képzetté válik és mégis a stoa panlogismusa sehol sem 
uralkodik jobban, mint az ő tanrendszerében. Felveszi az anyag 
rosszaságát s ebből az Isten és világ közt oly platonikus ürt 
teremt, a melyet kitölteni még a középerőkkel is csaknem 
lehetetlen. 

Összes munkássága is úgy egészében, mint egyes részei-
ben az eccleticus rendszerek ziláltságát mutatja, sőt maga Philo 

1 Jézus élete 61. 
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e zavart a rendszertelenségig, mondhatnók azt is, hogy a rend-
szeresítés lehetetlenségéig fokozza. 

Munkáiban valami megállapított, kifejtett tanrendszert hiába 
keresünk, gondolatait igen nagyszámú exegetikai és bölcsészeti 
müvében az alkalom és tárgy kapcsán fejti ki. Innét érthető 
nála az ellenmondások és következetlenségek egész tömege. Van 
azonban egy kijelentése, mely kosmogoniája tárgyalásánál a helyes 
szempontot megadhatja. E kijelentés így hangzik : „Hogy valami 
létesüljön, kell, hogy több társuljon : a kitől, a miből, a mi által, 
a miért ? A kitől az alap-ok, a miből az anyag, a mi által az 
eszköz, a mi végre az alap maga. Tegyük fel, hogy valaki azt 
kérdezi : mi mindennek kell összejönnie, hogy egy ház vagy egy 
egész város felépüljön ? Nemde mesternek, köveknek, fáknak és 
eszközöknek ? Mi pedig a mester egyéb mint az alap-ok, a 
melytől, mi más a kövek és a fák. mint az anyag, a melyből, 
mi mások az eszközök, mint a közvetítők, a mik által lesz a 
készítmény és miért mindez, ha nem a födél és biztosság ked-
véért ? Ez a mi végre. De tekints el most ettől a részleges épí-
téstől és nézd a legnagyobb lakást, vagy várost, ezt a világot. 
Okául az Istent fogod találni, a kitől lett ; anyagául a négy ele-
met, a melyekből összeállott ; eszközéül az Isten szavát (logosát), 
a mely által felépült ; az építés alapjául pedig az alkotó jóságát" . 1 

V. 

A kosmogonia első kérdése, mely kielégítő feleletre vár, az, 
hogy mikép állott elő ez a tapasztalati világ ? 

Önmagától nem keletkezhetett, mert akkor örök volna nem-
csak abban az értelemben, hogy kezdete nem volna, hanem 
hogy sem egészében, sem részeiben soha véget nem érne, tehát 
a mulandóságnak, a változásnak még az árnyéka sem férhetne 
hozzá. Ámde a világ mulandó és változó, tehát nem örök s így 
oka és kezdete is van. E tekintetben Philo teljesen a plátói 

1 I. 228. De Cherubim 35. §. M. 162. P. 129. v. ö. Plato 
Tomaeusának kosmogoniai alapelvével, mely csaknem minden eltérés 
nélkül ezzel azonos. 
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pbysika gondolatvilágában él,1 a mint azt különösen De mundi 
opificatione ez. iratában kifejti."2 

Ha a világ önmagából és önmagától nem létesült, másból 
és mástól kellett keletkeznie. Ki, vagy mi az a más ? Benne 
van-e a világban, vagy a világon kívül á l l? 

A világ oka, alapja csakis a világon kívül lehet, mert lia 
benne volna, önmagát rendezné. És mégis benne van, mert a 
világ nem egyéb, mint az azt létrehozó hatalom megnyilatkozá-
sának közege, formája, tere. Ez a világban nyilatkozó, de a 
világon kívül álló alkotó hatalom az Isten maga, a ki eszerint 
mindennek a mi csak létezik, alapja, oka, forrása : toö nmzör 
i p y j j vagy 7E7j-fYj stb.3 

Miként látjuk, Philo teljesen monotheistikus alapon áll, 
ezért határozottan kijelenti : „Valamint a nap, a midőn felkél, 
a testeknek elrejtve volt részeit felfedi, úgy az Isten, a ki min-
dent létesít, nemcsak láthatóvá tesz mindent, hanem, a mi előbb 
nem is volt, azt is teremtette ; nem csupán alkotó ({hrjjuoopyèç), 
hanem teremtő is (xTtatïjç)".4 

E teremtő Istent egy egységes 6 világ fölött álló tiszta 0 

és szent, a mindenséget kormányzó, raj ta uralkodó és azt léte-
sítő szellemi oknak, hatalomnak tekinti,7 a mi a profetismus 
talaján kifejlett tisztultabb héber theologiai felfogásnak teljesen 
megfelel. 

1 Zeller H. 602- 688, Stade II. 533. 
» Különösen I. 6, 2. §. M 2 - 3 . P. 2 - 3 . V. ö. I. 153. Legis 

alleg. III. 32 §. M. 107. P. 79. I. 228. De Cherubim 35. §. M. 161—162. 
P. 129; V. 227. De praem. et poen. 7. §. M 414-415. P. 916. stb 

3 m . 30. De poster Caini 33. §. M. 247. II. 159. De plantatione 
Noe 18. §. M. 341. P. 225, de különösen I. De mundi opif. egészben. 
— Más nevei még Istennek : TS^VÍTYJ;, S f j j u o u p - F O I ; , XOAJI.oTcXàaTT)ç, à [iopçùiv 
xóv xo'ajiov, itarrjp, iroi&v, RCOIYIT-RJI;, XTTATTJÇ, fiovaç, TO ÊV. TÔ óv, b óüv, 
TÓ OVTUX; őv, TO itpô; àXvjâ-siav őv. stb. 

4 II. 230. Do somm. I. 13. §. M. 632. P. 577. 
5 XATA TT> sv xat TY]V jjLÓvaSa TO' ŐVTCD; őv xsxo'AJVÍJTAT stb. II. 6 9 . 

Quo s Deus sit immut. 3. §. M. 274. P 295. 
6 (xdvoc, xafl1' eaÚTÖv, à|xi-[Tj5 iïkXia. I. 92. Leg. alleg. II. 1. §. 

M. 66. P. 1087. 
7

 Ó 8È ootpiç AXPIßSOTEPOT; őjifiototv tétúv TÍ> TEXEÚITSPOV VOY]TÓV APXOV 
TÍ xai 4)YS(XOVS0OV, ot TÓ aXXa Ssaito'CTaL xaí xußspväTai etc. IV. 22. 
De Abr. 18. §. M. 13. P. 362. 
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Ez alapon azonban az Isten láthatatlan, metaphysikai lény, 
a ki a világtól távoleső transcendentiájában önmagában, önmagá-
nak teljesen elegendő. ' Mint tökéletes lény semmivel kölcsön-
hatásban nem áll, mert a tökéletesség fogalmában benne van az 
absolut egyszerűség, a kölcsönhatás szükségének hiánya. Ez 
biztosítja az Isten szentségét is, mert mihelyt valamivel viszony-
ban vagy épen kölcsönhatásban állana, annak reá való hatását 
el nem kerülhetné, a mi pedig okvetlen változást idézne elő 
lényegében. így pedig nem volna sem tökéletes, sem szabad, 
sem szent. „Egyedül és önmagán egy van csak : az Isten, az 
Istenhez pedig semmi sem hasonló. Abból pedig, hogy az Isten 
egyedül való, az következik, hogy sem kezdettől semmi nem 
volt vele együtt, sem a világ léte előtt semmi nem állott vele 
viszonyban. Mert egyáltalán semmire sincs szüksége. Ebből az 
következik, hogy az Isten egyedüli és egy ([Jiôvoç Ê O Ï I y.a), ev), 
nem összetett, hanem egyszerű valóság (oö aofxp'-jia, zàa'.ç 
ánÁrj . . . àptifijç äXX(p). Mert a mivel az Isten egyesülne vagy 
jobb, vagy rosszabb, vagy olyan volna, mint az Isten, rosszabbal 
pedig nem állhat viszonyban. IIa igen, önmaga is megromlanék, 
akkor pedig halandó is volna, a mit pedig gondolni sem lehet 
(ó;rsp oo8î déjAic: voYjaat)."2 

Az Isten tehát önmagában és önmagától levő s épen ez 
az alapja tökéletességének (àïSiotTjç). 

Az Isten absolut tökéletességének képzetéből foly, hogy ha 
nincs semmivel viszonyban, az Isten teljesen szabad, semmit sem 
igényel, semmit sem nélkülöz, mert önmagában mindent feltalál 
s igy igazán csak ő élvezi a boldogság teljességét. „Igazában 
egyedül csak az Isten ünnepel (éoprâÇsi), mert egyedül ö örvend, 
egyedül ő vigad és egyedül ő élvez semmiféle küzdelem által meg 
nem zavart békeséget. Se bánata, se félelme, rosszban sincsen 
semmi része, lankadatlan, fájdalmat nem ismer, el nem törődik, 
korlátlan gyönyörűségekkel teljes, legtökéletesebb valóság." 3 

De a tökéletesség képzete nemcsak a mással való érint-

1 aopato; tc f à p éotlv, aüTÓ? itávra ópüiv xai a8f]Xov s'xet 

oüatav, ráz tüiv uXku>v v.ataXctfj.ßav(uv. I. 23. De mundi opif. 23. §. M. 
16. P. 15. 

2 I. 92. Leg. alleg. II. 1. §. M. 66, 67. P. 1( 87. 
3 I. 219. De Cherub. 25. §. M. 154. P. 122. 
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kezés, a változás és osztottság gondolatát zárja ki ,1 hanem az 
egyszerűség fogalmából folyólag még a tulajdonságok és erők 
felvételét is.2 Mert ha ezt az Isten képzetébe bevinnök, akkor 
úgy tűnhetnék ö fel, mint az erőknek vagy tulajdonságoknak 
nem alapoka, : i hanem összetétele, már pedig minden összetétel 
a szétbomlásnak lévén alapja, e képzet az Isten egyszerűségét 
és tökéletességét szüntetné meg. Már pedig „ 0 mindennek teljes-
sége, tökéletes valósága s így alapoka, forrása" stb.4 Különösen 
pedig az emberies tulajdonságoknak és szenvedélyeknek kell még 
csak a gondolatát is távoltartani az Istentől,5 a mi annál ter-
mészetesebb, mert teste nincsen. Ha volua, szükségei is volná-
nak, mert test nem lehet meg szükségletek nélkül." 

Az Istenről tehát semmiféle tulajdonságot kimondani nem 
lehet,7 minthogy pedig az ember csakis azt ismeri, a minek a 
tulajdonságait ismeri, mert ennek alapján határozza meg a lénye-
get magát, természetes, hogy Isten az emberre nézve teljesen 
megismerhetetlen. „Ne véld, hogy a valóságot, a mi igazán van, 
bárki felfoghatná. Ugyanis nincs semmiféle szerünk, melylyel 
azt megjeleníthetnénk, sem érzékünk — de nem is érzéki az 
— sem erőnk. "15 

1 1. VI. 163. De mundo 13. §. 614. P. 1163, igen szép különö-
sen VI. 17. De incorr mundi 13. §. M. 5U0. P. 950. 

2 1. II. 77. Quod Deus sit immut. 11. §. M. 280—281. P. 301. 
a 4j xou itavtö; &px*>l II. 30. De post. Caini M. 247. v. ö. III. 

168. De mut. nom. 8 §. M. 587. P. 1U53. és III. 152. De profugis 
36. §. Kfïfy ÇuWiç. etc. M. 576. P. 479. 

4 1. V. 226—227 De praem. et poen. 7. §. M. 414-415. P. 916. 
v. ö. VI. 74. In Flaccum 21 §. M 544. P. 991. 

6 aafreveiai; -fàci àv8-poitivY)ç xè y.Y]paivsiv tStov, T)-EÙ> 8é OUXE xà 
(JiÛ Yjç SXofa. TtáiWj, ooxe xà oujjxaxo; fj-ép-f] y.al [j.éXy] auvôXtuç èoxlv o'.xsia 
etc. II 77. Quod Dous immut. 11. §. M. 28U. P. 301. V. ö. 'AaeßÄv 
aúxat Y«f> (lötf-otciíai XO-fui jjiv ÀV&piuiiô -OPTPOV ep"(U) 8È àv8-pa>7toita9'éç 
s'.oayóvxaiv xb fteïov, II. 78.' Quod Deus immiit. 12. §. M. 281. P. 302. 

6 Oűxs Y"P àvfl-pa>itô|j.opçoç b fl-èoç, ouxe S-soetSét; xà àvS-piûit'.vov 
aû>jj.a etc. I. 23. De mundi opif. 23. §. M. 15. P. 15. 'AxoXou&er Sè 

áváY*"f|t: xà) ávö'píiuitojj.dp'Xü) xó àvfrpcuitoTcaiKi; etc II. 5. De post. 
Caini. 1. §. M' 227. 

7 aitoioç fàp 6 â-sbç 06 [j.dvov, àïX' oàS' àv8-pioTcd|j.op<poç I. 69. 
Leg. alleg. I 13. §. M. 50. P. 47. 

8 III. 158. De mut. nomin. 2. §. M. 579. P. 1045. 
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Ha az Isten ennyire elvont a világtól, ha meghatározhatlan 
és megismerhetetlen, mit lehet és szabad hát mégis az Istenről 
mondanunk ? Mert csak alkotunk és kell is róla alkotnunk vala-
melyes képzetet! Hogyan fejezzük ki ezt a képzetünket? Semmi-
vel össze nem hasonlíthatjuk, semmmivel össze Jiem köthetjük, 
mert egyedül csak önmagához hasonló és önmagában van.1 Ezért 
sem helyhez,2 sem időhöz kötve nincs, mert ezeknek is az alapja 
és oka ö maga.3 

Minthogy tehát semmivel sem azonosul, csupán csak meg-
nyilatkozik, azért „megnevezhetlen és kimondhatatlan".4 S mi-
ként Philo mondja, ezen meg sem ütközhetünk: „Van-e abban 
valami csodálatos, ha a létező (ró ov = Isten) az embernek fel-
foghatatlan, a mikor a mindenikünkben lakozó értelem (voű;;) is 
ismeretlen nekünk ? Kicsoda ismeri a lélek lényegét ? Annál ter-
mészetesebb tehát, hogy az igazi létezőnek semmi istenségéhez 
méltó nevet nem adhatunk." 5 

Ott állunk tehát, a hol tulajdonkép elveszitjük szemünk 
elöl az Istent. Tagadhatlan, hogy ez még mind a héber theologia 
légköre, a melyben az Isten fogalmának szentségét, magasztos-
ságát, absolut tökéletességét merev egyoldalúsággal hangsúlyozva 
transcendenssé teszi, egészen a megismerhetlenségig. Hogy ebben 
a platonismus is segítségére volt, lehetséges, de hogy a zsidó 
theologia szellemében megy a végletekig, az bizonyos. 

Mit mondhatunk tehát az Istenről? Minthogy a nevek csak 
a teremtett dolgok jelei," semmiféle név nem illetheti, csak 
azt az egyet lehet tehát róla mondani, hogy létezik : „Az égen 

1 fju-qxsT'. xàç àto' aöxou xsíviuv tcavxaaíat;. àXkà xàç àrtb xüiv [ist' 
o&TOv S o v á n y III. 229. De somn. 1 M. 631! P. 576. V. ö. III. 163. 
De mut. nomin. 4. §. M. 582. P. 1048. 2 1. III. 227. De somm. 11. §. M. 630. P. 574. es 575. 

3 AYjji/.oopYOî ^ xai ^póvou xal fùp xoö Jtaxpo; aóxou itar^p, 
JtatYjp oè )(povoü xóafjLoc, Xf]v xiv/]aiv aóxou fsveoiv àitotfrjvaç sxeívoo etc. 
II. 73. Quod Deus immut. 6. §. M. 277. P 29«. V. ö.' I. 23. De mundi 
opif. 23. §. M. 16. P. 15. I. 290. De eo, quod deterius potiori insidiari 
soient. 22. §. M. 207. P. 170. s köv 

4 «xaxovó|j.aaxó<; mi a'çipfjxoç III. 228. De somn. I. 11. §. M. 630. 
P. 575. 

4 III. 159. De nom. mutat. 2. §. M. 579. P. 1045. 
6 I. 84. Legis alleg. I. 29 §. M. 62. P. 57. III. 159. s köv. De 

mut. nomin. §. 2 - 3 . M. 580-582. P. 1046—1048. 
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és földön lévőnek atyja, teremtője, gondviselője pedig valóság-
gal létezik." 1 „Én vagyok a létező, hogy megismervén a léte-
zők és nem létezők különbségét, megtaníttassanak arra, hogy egy 
névvel sem nevezhetnek engemet úrnak, ha csak nem azzal, 
hogy: van." 3 

Ezek alapján tehát az Isten neve csak a szent tetragam-
maton Ilivh lehet, a mennyiben ö maga mondotta magáról : kyó) 
eifu o oív = Ihvh.3 

Természetes, hogy Philo, miután így épen a theismus 
érdekében hajtván túl a dolgot, eljutott a deismus lejtőjére, 
miután okoskodása előtt a személyes isten képzete puszta foga-
lommá csenevészett, melynek hideg, rideg, fagyos légköre szinte 
megdermesztette, s inetaphysikai transcendentiája szinte elszédí-
tette az embert, maga is érezte, hogy vissza kell térnie. „Philo-
nál magának az istennek absolut volta sem volt megállapodott 
nézet, a pogány és zsidó világnézet egyesítésének lehetetlensége 
már ez alapdogmában sem engedte végleges döntésre jutni. 
A zűrzavar csak annál nagyobb lett, a mikor az Istentől min-
den concrét létet és életet elvont s olyan áttörhetlen homályba 
burkolta, hogy a zsidók istenéből nem maradt meg egyéb, mint 
egy őv, egy [iovác egy êv, œùaiç ázATj, tf-èoç azoioc." i 

Mennél inkább emeli ki az Isten transcendentiáját, igaz, 
hogy szentségét, tökéletességét annál inkább érvényre juttatja, 
de az is igaz, hogy annál nagyobb ellentétbe jut a teremtett és 
fentartott világgal s annál égetőbbé válik a kérdés, hogy e 
merőben transcendens és a képzelhetetlenségig tiszta bár, de 
alaktalanságában csaknem megsemmisülő Istennek van-e egyálta-
lán valami jelentősége arra a tapasztalati világra s az abban 
élő értelmes és értelemnélküli teremtményekre, a melyekkel az 
eddigiek alapján semminemű kölcsönhatásban vagy vonatkozás-
ban nem állott ? Mert eddigelé az Istennek a világra s az 
emberre nézve semmi jelentősége nincs. Bámuljuk nagyságát, 

1 II. 72. Quod Deus immut. 6. §. M. 277. P. 298. 
2 IV. 130. De vita Moyses I. §. 24. M. 92. P. 614. 
3 TEtpa-fpájAjiaTov Bs xb övo[j.á tpYjocv ó ftsoXd'foc elvai IV. 209. De 

vita Moyses III. 11. §. M. 152. P. 670. v. ö. III. 263. De somn. I. 
39. §. M. 655. P. 599. 

4 Klasen i. m. 65. 1. 
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leborulunk magasztossága előtt, csodáljuk szentségét, elmerülünk 
véghetetlensége eszméjébe, de úgy érezzük, hogy nagyon is távol 
van tőlünk. 

S miként az ú jkor egyik legnagyobb lángelméjét, korszakos 
philosophusát Kantot, úgy Philót is a gyakorlati ész vezette el 
arra a helyes útra, a melyről a tiszta ész eltérítette, s a melyen 
egyedül ismerhető meg az Isten és tehető azzá. a mi, a világ 
mindenévé : ó voue TWV o X W V . 

A speculatio által teremtett transcendens világ fagyasztó 
légköréből a tapasztalati szemlélődés biztosabb és zsongitóbb 
talajára lépve azt mondja hát Philo, hogy bár az Isten lényege 
szerint megismerhetetlen, mivelhogy merőben transcendens, mégis 
működésének, hatásának megnyilatkozását tekintve immanens : 
minden mindenekben. „Mert mindent betöltött az Isten és min-
deneket áthat és sehol semmi ürt vagy pusztaságot önmaga nél-
kül nem hagyott. Avagy mondjon valaki csak egy helyet, a hol nem 
volna az Isten." 1 E kifejezés azonban nem helyileg értendő, mert 
az Isten helyhez kötve nincs : „Jobb mit sem érteni, mintsem Istent 
valamely helyen lévőnek felvenni", mondja Philo s ez alapon még a 
templomcultus ellen is tiltakozik; hanem úgy értendő, hogy a 
világ az Isten nyilatkozásának, kijelentéseinek tere és közege, 
a melynek vizsgálata alapján Istent, bárha nem is lényege sze-
rint, több-kevesebb világossággal megismerhetjük. Ha az anyagi 
világ nem volna, Istenről még csak fogalmat sem alkothatnánk, 
azért a tapasztalati világnak a láthatlan világ megismerése szem-
pontjából igen fontos a jelentősége. „Az pedig, a mi megmutat-
ható és látható, az ez a tapasztalati világ ; tehát semmi más, mint 
Isten lakása, a való Isten ható erőinek egyike, ennélfogva jó. 
Jákob a világot az Isten házának nevezte és az igaz menny 
kapujának hirdette. Mit jelent ez ? Az ideákból összealkotott s 
az isteni határozat szerint való állapotában levő eszményi vilá-
got (xóa[i,ov voTjTÖv) nem lehetséges másként felfogni, csakis úgy, 
ha e látható és érzékelhető világból indulunk ki. Mert másként 
nem lehet megérteni a testetlen létet, hacsak magából a testiből 
nem indulunk ki. Az eszményi is a tapasztalati világból ismer-
hető meg, azért ez annak kapuja. Mert valamint, a kik egy 
várost meg akarnak szemlélni, a kapukon mennek be, úgy azok 

1 Deut. 4, 39. Ex. 17, 6.1 127. Legis alleg. Hl. 2. §. M. 88. P. 61. 
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is, kik a láthatatlan világot megismerni óhajtják, kell, hogy a 
láthatónak jelenségei által vendégszeretőleg kalauzoltassanak." 1 

így tehát egyrészt a philosophiai gondolkodás, a mennyi-
ben követelte a tökéletes létezőnek élő, ható létét, igaz valósá-
gát, másrészt a vallásos hitnek a theokratikus világkormányzást 
követelő népszerűbb alakja, valamint a tapasztalat is arra indí-
totta Philót, hogy a szemléleti lét körében keresse és találja 
fel az eszményi világnak, habár halvány képét. Nem is lehet az 
másként, mert ha Isten nem pusztán a képzelet játszi alkotása, 
hanem, a mint azt a tökéletesség képzete feltétlenül meg is 
követeli, élő valóság, akkor valami módon ki kell lépnie ön-
magából és közölnie kell magát a világgal.2 Hiszen magának az 
embernek is az a legfőbb czélja, rendeltetése és boldogsága, 
hogy ennek a felismerhetetlenségig tökéletes Istennek a lényegét 
kutassa és lehetőleg megismerje.3 S ez a megismerés nem is 
lehetetlen, mert az egész világ magában foglalja öt. 

S e ponton már Philo részint a gyakorlati érdek, részint 
a görög philosophia hatása alatt letér a merev transcendentia 
vak útjáról s ellentétbe jutva önmagával, ellentétbe juttatva magát 
Istent is absolut fogalmában kifejtett lényegével, bizonyos tulajdon-
ságokkal kénytelen az Istent felruházni. így pl. elmondhatjuk 
róla, hogy ható, cselekvő, mert hiszen csakugyan alkot és teremt. 
„Mert a cselekvéstől az Isten sohasem szűnik meg, hanem, a 
mint elválaszthatatlan a tűztől a meleg, a hótól a hideg, úgy az 
Istennek is örök tulajdona az a lkotás ." 4 

Hasonlókép a világban jelentkező megnyilatkozás alapján 
elmondhatja Istenről, hogy ő világosság, fény, s mert ilyen 
formájában minden életnek, minden létezésnek nemcsak alapja, 
hanem biztosítéka is, jóságnak nevezheti.5 

Ugyanezen a módon a világképzet alapján Legis alleg. II. 

1 III. 253. De somm. I. 32. §. M 648. és 649. P. 593. 
2 V. 226. De praem. et poen. 6—7. §. M. 414. P. 916. I. 23. 

De mundi opif 23. §. M. 16. P. 15. I 152. Legis alleg. III. 31. és 
32. §. M. 106-107. P. 79. 

3 Aúo 8È iv TOUÇ nepí & SOÖÍY]TY]AEAC etc. . . . SÍ Ú saxt x6 $e<WV . . ., 

TÍ ÍOTÍ xaià TYjv oàalav etc. IV. 290. De monarch I. 4. §. M. 216 P. 817. 
4 I. 61. Legis alleg. I. 3. §. M. 44. P. 41. 
5 III. 229 De somm. I 13 § M 631. P. 576. I. 10 -11 . De 

mundi opif. 8. §. M. 6. P. 6 stb. 
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3. §-ban kifejti, hogy az Isten fogalmából az alkotást kizárni 
nem lehet.1 

Az alkotás fogalmában pedig benne rejlik az a természe-
tes következmény is, hogy Isten a. megteremtett világot nem 
hagyta magára (deismus), mintha többé nem törődnék vele, vagy 
nem alkotna benne, hanem folytonosan fentartja, rá gondot 
visel, sorsát szakadatlanul intézi. „A ki mindent alkotott, a 
világ atyja, tart ja fenn és együtt az eget és a földet, a vizet és 
a levegőt és mindent, a mi azokból való." 2 „Mert valamint a 
kocsis (ijWjyoç), a szekér, a kormányos a hajó fölött, úgy áll 
minden fölött a létező, a testek és lelkek, a tenyészet, a beszéd, 
az angyalok, a föld, a levegőég, a mennybolt, a látható erők, 
a láthatatlan természet és minden látható és láthatatlan dolgok 
fölött. Mert mind az egész világ tőle függ, önmagához csatolta 
és kormányozza a nagy természetet." a 

A zsidó és görög gondolkodás és világnézet keverése, a 
hit és okoskodás váltakozó uralma így sodorja Philót a legellen-
tétesebb nézetek s elméletek szeszélyes hullámzásába, a melyből 
kifolyólag a tulajdonság nélküli, megismerhetlen és megnevezhet-
len absolut Istennek már a mindentudóságáról, mindenhatóságá-
ról, bölcseségéröl stb. szintén beszél. 

De mégis nem tudja a végső következményt levonn-
a nélkül, hogy minden erejével ne igyekezzék a teremtés, feni 
tartás, gondviselés és általán a kölcsönhatás képzetét legalább 
fogalmilag távoltartani attól a mérhetlen magasságban székelő 
Istentől, azért is többször kijelenti : „Az Isten ok és nem szerv. 
A mi pedig lett, a közeg által ugyan, de a mindenek okától lett. " 4 

De bármint okoskodjék, végeredményül megmarad az ősi 
bibliai tan, hogy Isten teremtette és tart ja fenn az egész világot. 

1 Philo szava erre a TO notsïv = az alkotás A magyar szó az 
e fogalomban rejlő eredeti gondolatot teljesen kifejezi, mert nem egy-
szeri, pillanatnyi, hanem hosszasan, sőt szakadatlanul tartó munkás-
ságot jelöl Istent csak az ilyen folytonos, soha meg nem szűnő hatás 
illetheti meg. 

2 IV. 233. De vita Moyses" III. 31. §. M. 171. P. 688. 
3 III 247. De somm. I. 25. §. M. 644. P 588. 
4 I. 228. De Gherub. 35. §. M. 161 P. 129. 

2 
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V I . 

Az Isten által teremtett és fenntartott világ részeiben és 
egészében folytonosan változik, a mi már maga is önálló léte 
ellen bizonyít. De van egy, a mi minden változás daczára is 
mindig megmarad annak, a mi volt, t. i. a változások anyaga, 
tárgya, színhelye, maga az anyag (uXyj, íj toô Jravtèç oóaía). 
Az anyagnak ez a maradandósága készt annak közelebbi meg-
figyelésére. 

A dualismus itt teljes merevségében lép elénk.1 Ugyanis 
a világképzés kérdésében a megformált világnak anyaga (rSXvj) és 
az abból világot formáló, alkotó (îco'.TjTKJç, §7)(J.ioop7Qç) az a két 
fötényező, a melyek egyike vagy másika nélkül soha semmi létre 
nem jöhetett volna. Az anyag maga ép oly kevéssé alakulhatott 
volna világgá, mint a mily kevéssé lett volna képes maga az 
Isten is anyag nélkül világot formálni. 

Ebben a gondolatban már nemcsak a platonismus kettős 
világa,3 hanem az Aristoteles-féle prima matéria 3 tana is érvé-
nyesül, szemben a biblia kijelentésével, mely szerint az Isten 
semmiből teremtette a világot. Philo világosan és határozottan 
kijelenti, hogy ez a tan meg nem állhat, mert a semmiből soha 
semmi sem lesz.4 

A világ anyaga tehát, vagyis az 08 nem a semmi, 
hanem az ösanyag, a őXrj. Ez az ösanyag szintén öröktől fogva 
létezett, azért is az „Istennek a világ előtt való elsőbbsége 
igazában nem időbeli, hanem csakis logikai, a milyen az oké a 
következmény előtt".5 így aztán Philo rendszere teljességgel 
zavarossá és nézetei ellenmondásokká válnak, mert hisz a tulaj-
donságokkal is felruházott Isten mellett most már még más 
létező is van, az örök anyag, a mely is ép azért ellentéte Isten-
nek s mint ilyen képez egy külön világot. Ez a világ elvileg 
öröktől fogva megvolt, mert az anyaggal volt adva, csakhogy 

1 1. Daehne I. 170. 
2 1. Zeller II. 623 s köv., IV. 2. s köv. 
3 1. Zeller III. 300; s köv., 427 stb. 
4 Ix to3 jiY] ovToc oüSév Y'vsTai, oí>o' eïç tö fj.7] Sv tcd-zípsTai. VI. 3. 

De incorr. mundi 2. §. M. 408. P. 939. 
5 Franke 114. 
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rendezetlenül. „Mert az önmagából való teljesen rendezetlen, 
minöségnélküli, élettelen, fajtalan, rendetlen és zűrzavaros volt, 
de alakulván és elváltozván a vele ellentétesbe, a legjobba, 
magára ölti a rendet, a minőséget, az életet, a megfelelőséget, 
(ófioiÓTTjta), az azonosságot, a rendezettséget, összhangot s mindent 
a mivel csak a jobb eszme rendelkezik." 1 Ebbe a rendezetlen, 
élettelen, haszontalan, de mindenre képes anyagba hozott tehát 
életet, rendet az Isten. 

Ez az élettelen, rendetlen anyag teljesen azonos a platói 
fxrj ov-val, a viszonylagos semmivel, a létező mellett álló levő-
vel, a miből még minden lehet. így tehát Philo tulajdonkép 
megszünteti a teremtés képzetét s Istent nem teremtőnek, hanem 
csak rendezőnek, nem alkotónak, hanem csak alakítónak (Ő7)fH&op7Öc) 
mondja, mert hiszen az ősanyag nem létét, hanem csakis és 
csupán kiformáltságát köszöni az Isten közrehatásának, alkotó 
hatalmának. Hogy ez merev ellenmondás az előbbiekkel, első 
tekintetre szembeötlik, de Philo rendszerében az ecclecticismus 
és syncretismus e typikus szövevényében ezen meg sem ütköz-
hetünk. 

A rendezéssé párolt teremtés már most abból áll, hogy 
az anyag elemeit a rendező értelmes erő a nekik megfelelő 
helyre állítja be. „A mindenség gyökerét, a miből a világ kelet-
kezik, bizony négy elem alkot ja : föld, víz, levegő, t ü z " , 2 a 
mely elemek kellő elhelyezése az örök intelligentiájának hivatása. 

Az anyag tehát, mint a mely sem önmaga, sem más ren-
dezésére nem képes, tökéletlen, hiányokat szenvedő, ezért nem 
is lehet jó, mert nélkülözi a jóság feltételét, a saját maga felett 
való rendelkezést De azért az anyag Philónál is csakúgy, mint 
Platónál, nem positiv rossz, hanem csak negativ rossz, mint 
hiánya a jóságnak, azért is szerinte, a mi csak az anyagból lett, 
tehát minden teremtett és látható dolog tökéletlen, tökéletes 
egyedül csak az eszményi világ.3 

1 I 9. De mundi opif. 5. §. M. 5. P. 4. v. ö I. 228 De Cherub. 
35. §. M. 162. P. 129 III 30 Quis rer div her 26. § M 491 P. 499. 
A világalkotás módja le van írva I 7 - 8 . De mundi opif. 3—5 §. 
M. 3 5. P. 3—5. 

2 II. 168. De plantatione Noe. 28. § M. 347 P 231. 
3 L. II. 51. Quis rerum div. heres sit. 48. §. M. 505. P. 513. 

v. ö. Zeller i. m. 
3* 
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Itt aztán Philo ismét óriási ellenmondásba jött nemcsak 
önmagával s egész rendszerével, de ellenmondást vitt be magába 
az Isten lényegébe is. Mert ha az Isten, miként előbb állí-
totta, valóban semmivel sem állhat viszonyban, hogyan alkot-
hat együtt világot a rossz elvével, az anyaggal ? A ki, mint 
abstract transeendens lény, semmit sem alkothat, mikép alkot-
hatja épen a materiális világot ? A ki elég teljesen önmagá-
nak, miért keres önközlésének közeget? Erezte ezt Philo is. 
azért mondotta ki elsőbb is, hogy Isten cselekvés nélkül el 
nem gondolható, azért tette a teremtést tulajdonkép csak ren-
dezéssé, alakítássá, a formák elrendezésévé, a mi által Isten 
szentségét, tökéletességét, mivelhogy az semmi rossznak sem 
közvetlen, sem közvetve forrása nem lehet, kivánja menteni 
s a baj, rossz alapját és okát az anyagban találja fel. S a 
mint igy ezekben tulajdonkép Platót utánozza, úgy őt követi 
még abban is, hogy a teremtésnek nevezett rendezést is a világ-
léleknek, a tökéletes és tökéletlen közt levő közvetítő isteni gon-
dolatnak müvéül tekinti. Valóban sehol sem látszik Plato nyoma 
oly tisztán és világosan, mint Philo philosophiai okoskodásának 
épen a kosmogoniára vonatkozó képzetein. 

A tökéletes Isten által alkotott vagy alakított tökéletlen 
világgal foglalkozván, a rendező intelligentiának mintegy a lelki 
világba is vet egy pillantást s vizsgálja, mi indította Istent a 
világ megalkotására és hogyan vitte véghez akaratát. 

A világ-alakítás alapja és czélja is egyúttal az Isten jósága.1 

Itt nyeri Philo Isten lényegének a cselekvés mellett máso-
dik totényezöjét a jóságot. Hatalom és jóság képezik tehát az 
Isten lényegét. 

A világ alakítása módját illetőleg Philo teljesen platonikus 
képzetkörben mozogva az emberi cselekvés módjára utal. Bár-
mit akar csinálni az ember, előbb a tervet alkotja meg, már 
akár csak gondolatban, akár le is rajzolva. Van tehát min-
den kivitelt megelőzőleg egy tervezet vagy minta, a melyet 
aztán a megvalósítás már csak mintegy lemásol. így van a 
világgal is : az eszményi gondolati világ a terv, az érzéki világ 

1 8ía ú foûv éiúsi xà [rí] Svia; őu àY^â'ô; *ai tptXôouipoç r(v. 
III. 166. De mut. nom. 5. §. M. 585. P. 1051. v. ö. I. 8. De mundi 
opif. 5. §. M. 5. P. 4. 
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a kivitel ; az a minta, ez a párjázás. Hogyan gondolja ezt Philo, 
beszélje el ö maga : „Mivelhogy eleve tudta az Isten, mint Isten, 
hogy szép képmás (|j.íp,7]p.a) szép minta (ítapaSeVflJ-a) nélkül nem 
létesülhet, sem semmiféle érzékelhető, a mi nincs valami eredeti 
és szellemi ideáról párjázva, nem lehet kifogástalan : a mikor 
ennek a látható világnak alkotását elhatározta, a szellemit előre 
megalkotta, hogy a testetlen és isteni mintát felhasználva, ezt 
a testi világot, mint a régebbinek újabb mását, ugyanazon neme-
ket, a melyek abban szellemiek, érzékiekké tevén, megalkossa. 
De nem szabad azt mondani, sőt gondolni sem, hogy az ideák-
ból való világ valamely helyen létezik ; de ha valami köz-
használatú képet követünk, el tudjuk majd képzelni. Ha valami 
korlátlan hatalmú király, vagy vezér dicsvágya folytán s ezzel 
együtt, hogy nemes gondolkodását, szerénységét ékesen ragyog-
tassa, valami város épül, akkor képzett építész megy oda és 
megszemlélve a hely fekvését és természetét (sfwpaoía), meg-
hányja-veti magában ({hafpáccet) a készítendő városnak csaknem 
minden részét, a templomokat, a gyakorló tereket, a törvény-
székeket, a piaczokat, a kikötőket, a hajóházakat, az utczákat, 
a falak elrendezését s a nyivános és magánházak és épületek 
telkeit. Aztán, a mint lelkébe minden egyes helyet mintegy viasz-
anyagba felvett, megalkotja az eszményi várost (voTjTYjv jtb\iv). 
A képeket a folytonos emlékezés fentartja, jellemző vonásaikat 
mind erösebben bevési s mint jó mester, a mikor kővel és fával 
kezd építeni, ezt az előképet tar t ja szem előtt, hogy a testiek 
a testetlen ideákhoz mindenben hasonlatosak legyenek. Hasonló-
kép kell az Istenről is vélekednünk, a ki e szerint, a mikor a 
nagy város teremtését elgondolta, előbb mintáját gondolta ki, a 
melyből az eszményi világot összeállította, majd az érzékit készí-
tette el, a mihez amaz mintául szolgált."1 

Ezekben a teremtésnek, a mi a xoa[j.oç VOY]•zbç szempontjá-
ból nem egyéb mint másolás, a ÖXY] szempontjából pedig a meg-
lévő anyagnak bizonyos terv szerint való elrendezése, világos képét 
megadván, az a kérdés merül fel, hogy milyen az a mintául szol-
gáló eredeti, tökéletes világ, a melynek képére az érzéki világ alkot-
tatott, a mivel a mindenség létesülésének harmadik és ránk nézve 
legérdekesebb pontjához a -íh oîj kérdéséhez jutotunk el. 

1 I. 7—8. De opif. mundi. 4. §. M. 4. P. 4. 
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VII. 

Az előbbiekben láttuk, hogy Isten és a világ viszonya egy-
részt ellentétes, a mennyiben a tökéletes és szent Isten a gyarló, 
múló világgal semmikép összekötettésbe nem léphet, másrészt egy-
séges, a mennyiben a világ ősidőktől fogva az Isten gondolatá-
nak egyik lényeges része, maga az Isten belső világa. 

Ily módon Philo két világot nyer s ez alapon már a-
dualismust nemcsak az Isten és világ viszonyára, hanem az esz .̂ 
ményi és a való világ viszonyára is kiterjeszti. „Mert kettő 
akart összealkotni (t. i. Isten) : az eszményit és az érzékit' 
Az érzéki dolgokból való ez a világ, a láthatatlanokból pedig a 
való világ. A láthatlanokból tehát az eszményi, a mindenség van." 1 

Az eszményi, Isten gondolatában létező láthatatlan világ (xóojioc 
voTjfóc) mereven szemben áll az Istenből nemcsak kilépett, hanem 
tőle teljesen el és különvált érzéki szemléleti világgal (xôajioç 
ootoç). Gyakorlati szempontból azonban e kettősségnek, e merev 
elkülönültségnek épen semmi jogosultsága nem volt, de sőt ez 
alapon valóságos deismust kellett vallania. Elméletileg ép az 
isteneszme alapján vallotta is, de gyakorlatilag ép olyan hatá-
rozottan kellett követelnie az istenség immanentiáját. 

Valami közvetítőre volt szüksége Philónak a két világ 
között, ép úgy, mint a hogy Plato sem tarthatta fenn a két világ 
dualismusát a nélkül, hogy az Isten képére alkotott világnak, a 
otóc lAovo-fsvíjc-nek képzetét segítségül ne hívja s közvetítők 
által ne töltse ki a gondolkodás által létesített óriási ürt. 
A zsidó theologia ezt a közvetítőt az Isten szavának alkotó 
(a legyen szó) és kormányzó (törvény), tehát ható és benn-
maradó jellemével készen nyújtotta Philónak, a ki e képzetet 
aztán a görög philosophiának sokszerüleg feldolgozott eszméjé-
vel, a világban mutatkozó észszerüséggel, egyetemes világlélek-
kel, mint a mindenség örök törvényszerűségével, sőt a czélt 
tartva szem előtt, bölcseségével kombinálva, megkapta nemcsak 
a két világ, de sőt az Isten és a világ közvetítőjének teljesen 
alkalmas képzetét a lógósban. 

A logos-speculatio végtelenül változatos és ellentétekben 

1 III. 19. Quis rer div her. 15. §. elején M. 483. P. 491. 
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kifogyhatatlan alakulása mutatja legjobban, hogy Philo igazi 
eccletikus volt a szó legszigorúbb értelmében s minden általa 
ismert theologiai és philosophiai ismeretelméletből kiaknázta a 
felhasználható elemeket s a legellentétesebb jellemű képzeteket 
egymással összeházasítani igyekezett. A philonismus ezért lett a 
theismus, deismus, materialismus, spiritualismus, és a pan-
theismus minden alakjának olyan keveréke, a milyet a világ sem 
előtte, sem utána még soha nem látott. 

Az eszményi világ Philo szerint a logos, értvén most ez 
alatt az Isten gondolatában kialakult világtervet. A logos e fokán 
èvStadétoç, Istenben élő és lévő önálló gondolat, ratio. E kép-
zettel Philo már nemcsak a megosztottságot viszi be az Isten 
eszméjébe, hanem egyszersmind az isteni lényeg közelebbi meg-
határozásának is útját egyengeti. 

Sarkalatos gondolata Philónak, hogy az Isten maga nem 
teremthet, nem alkothat semmit, de ép oly sarkalatos az is, hogy 
Istennek lényege a cselekvés. Ezt a két ellentétes kijelentést kiegyen-
líti, lehetővé teszi a logos. E ponton látszólag letér a zsidó 
theologia mezejéről és mégis valójában épen a legszilárdabbul 
most mozog azon. A héber theologiai meggyőződés szerint ugyanis 
az Isten nem közvetítők által, hanem közvetlenül teremtett min-
dent. de teremtő akaratát mégis csak az ő szava valósította meg. 

A logos itt már nem gondolat, ratio többé, hanem kimon-
dott szó : oratio pr (u.a, a mi annál inkább közvetíthet a két 
világ között, mert az elgondolt szónak kimondásával a szemlé-
leti világ keletkezése valóban összeesik 

A logos így a két világ közvetítője és nemcsak az isteni 
akaratnak közege, organuma, a mely által, hanem az isteni gon-
dolat tartalma is. előkép, eszményi világ, maga az isteni bölcs 
gondolat, a mely szerint, a melynek alapján, a mely után terem-
tetik az egész világ (Xófoc = = Xofiajió?). 

A logos tehát ki nem mondott állapotában mint Xófoc 
îvStaô-îToç azonos magával az Istennel, része az Isten lényegé-
nek, ezért is ftso?:,1 kimondott állapotában pedig, mint XÍ70C 
ipij.sváoc, isteni jellemét megtartva, az Isten kijelentésének közege, 
ezért is már nem az Isten a maga lényege szerint, hanem csak 
az ő árnyéka (ixíot), képe (síxwv), helyettese (ÓTtápyo? too dáou). 

1 I. 184. Legis alleg. III. 73. P. 99. M. 128. 
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„Az Istennek árnyéka pedig az ö logosa, a melynek, mintegy 
közegnek felhasználásával alkotta a világot. Ez az árnyék pedig 
mintegy másoknak képe, egyszersmind az előkép is. (àpxétoîrov). 
A mint ugyanis az Isten maga mintája (7rapáSs'.f|±a) a kép-
nek, a mely most már árnyéknak neveztetik (nxía), úgy a kép 
másoknak lett mintájává, a mint azt ö maga a törvényadás kez-
detén kijelentette, mondván : „Teremte azért Isten embert az 
Isten képére" (Gen. 1, 26). A mint ö Isten szerint megcsinálta 
a képet, az embert pedig a kép szerint, használván a mintának 
erejét" . 1 

E formájában a logos már mint a világban érvényesülő, 
rpoœopoiôç-sà vált,3 a mi lényegileg azonos ugyan az ivo:ai)-SToç-
sal, de tőle mégis megkülönböztetendö : „Kettős a logos min-
denben, az emberi természetben is. A mindenségben annyiban, 
a mennyiben egyrészt a testetlen mintaeszméknek, a melyekből 
az eszményi világ előállott, foglalata, másrészt mert összessége a 
látható világnak, a mely amaz eszményinek mása és lenyomata, a 
melyből aztán ez az érzéki világ keletkezett. Az emberben kettős 
annyiban, a mennyiben egyrészt benső (IvStadâTOç), másrészt 
nyilvánuló (Trpo'foptxöc). Amaz a forrás, ez a folyam, a mely 
amabból ered". 3 

Érdekes megfigyelnünk, mint olvad össze Philo okoskodá-
sában az öröklött zsidó vallásos eszmékkel a görög philosophia 
képzetköre s első sorban a platonismus dualistikus világnézete. 

Az Isten ismét elérhetlen magasságba vonult vissza s mint 
felfoghatatlan monas nem egyesül, nem is viszonyul a világgal 
soha. Az ideális világban él, illetve az ideális világ benne él, 
a mely, mint ideák világa, valóban csak gondolati ránk nézve, 
egyedül való az Istenre nézve. Transcendens az teljesen és 
merőben s ez a világ nem amannak megvalósulása, hanem csak 
halvány árnyéka, mása.4 

1 I. 152-153 1. Legis alleg. III. 31. §. M. 106. P. 79. V. ö. III. 
264. De somniis I. 41. §. M. 656. P. 600. II. 116. De agriculture Noe. 
13. § M 309. P. 195. 

2 I. 301—2. Quod deter, pot. insid. soient 34. §. M. 215—216. 
P. 178. V ö II. 27. De poster. Caini. 30 §. M. 244. stb. 

3 IV. 211. De vita Moyses. Ill 13. § P. 672. 51. 154. 
4 V. ö. Plato ideatanát, Zeller II. 584. s köv. 664 s köv. Philo 

I. 9. s köv. De mundi opif. 6. §. P. 5. M. 5. I. 65. Legis alleg. I. 9. §. 
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A logos révén létesített és ugyancsak a logos által ki-
egyenlített dualismus a görög és zsidó eszmék egyesítésének 
gyümölcse s mégis sem az egyik, sem a másik rendszerbe nem 
plántált olyan új eszméket, melyek azok eredetiségét megváltoz-
tatták vagy veszélyeztették volna. 

A héber theologiai képzetkörbe nem hozott új eszmét azért, 
mert bárha a zsidó speculatio az Isten szavát csak mint ki-
mondot tszót, p7)[j.a-t. tehát mint logos rcpoœopixôç-t ismerte, a gon-
dolati szónak, a ratiónak, a logos évStaftéTOC-nak képzete is tel-
jesen elö volt készítve nemcsak magának a lógósnak mint gon-
dolatnak a fogalmában, hanem különösen a bölcseségben. 

A teremtő szót, a debar Jahvét, a hellenizált zsidóság ter-
mészetesen a lógóssal fejezte k i 1 s ezzel annak közvetítő és 
közeg jelleme volt biztosítva, a mi azonban még a deismust és 
Isten szent és tranacendensen absolutum voltát nem szüntette meg. 
A bölcseség pedig, mint a mi kifejezése volt az Isten mindent 
jól és helyesen elgondoló és helyesen megvalósító akaratá-
nak, elfogadhatóvá tette a logos àvStadéxoç-t, mint a mely az 
Isten immanentiájának kimondásával a pantheismus népszerű 
gondolatát szolgálta. 

A görög philosophia a logos fogalomnak inkább ezt az 
oldalát ismerte, de, különösen a platonismus körében, a másik 
sem volt előtte idegenszerű. 

A logos, mert a világ létrejöttének tulajdonképi alapja, 
mindkét speculatióban praeexistens s legfölebb a teremtő szó 
kimondása esik össze a világ keletkezésével. Ezért mondja Philo, 
hogy a logos az idő előtt létezett, mert idő a világ előtt nem 
lehetett, hanem csakis vele együtt lehet azt elképzelni. Az idő 
ugyanis a dolgok változásának mértéke lévén, minthogy a változás 
csak a teremtéssel együtt állott be, az idő is csak akkor szüle-
tett, mikor az anyag formálódni, tehát változni kezdett. - A logos 
tehát nem csupán elgondolt világterv, Xof.c5(j.àç, hanem valóban 

P. 44. M. 47-48. II. 315. De migratione Abrahami. 18. §. P. 404. M. 
452 III. 193. De mut. nomin. 33. §. P. 1073. M. 605. s köv. . . . *«>. 
TOO ïiavTÔç a?a$"/]ioû TOÓTOD opoo E|ÎJU cpépsxai U P Ô ; TOV ex TUJV toewv 
TtirfévTa, aoYTsv'x<"C-

1 L. LXX. Gen. 1. Zsolt. 23, 6. és 9. Deut. 8, 3. Bölcs 9, 1, 
18, 15. stb. 

2 I. 246. De sacrif. Abeli et Caini 18 §. P. 140. M. 175. 
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létező is, a mennyiben a gondolkodó beszélővé (ó XaXwv) válva, 
kihelyezi magából s létet ad neki a világban,1 s mint ilyen, nem-
csak szerve a cselekvésnek, hanem maga a cselekvés. „Mert az 
Isten, a mikor beszél, már cselekszik . . . a szó az ö cselekvése."2 

A logos, mint a cselekvéssel azonos, nemcsak egyszerűen 
megnyilatkozó, hanem egyenesen látható. „Bár az embernek a 
szava csakis hallható, az Istené valósággal látható. Hogy miért ? 
Azért, mert a miket az Isten mond, nem beszédek azok, hanem 
tettek, a melyek inkább a szemeket, mint a füleket foglalkoz-
ta t ják" . 3 Ezért mondja és kell mondania a lógósról, „hogy a 
tökéletességnek szakadatlan forrása az örök logos".1 De nem-
csak a tökéletességnek, hanem általán minden létnek is alapja 
a logos. Világhoz való viszonyát tekintve, tehát egyrészt tofJ.eùç =  
osztó, másrészt §êa[i,ôç == kötő. 

E IO;J .SÙÇ TÜJV AOJJ-ÎRÀVTCÛV X Ô 7 0 Ç „előbb is két részt csinált ; a 
nehezet a könnyűtől, a durvát a finomtól elkülönítette. Azután 
ismét mindkettőt elosztotta ; a finomat levegőre és tűzre, a 
durvát vízre és földre és így elsőbb is az érzéki elemeket 
egyúttal ennek az érzéki világnak alapjaivá vetette. Aztán ismét 
más idea szerint választotta el a nehezet és a könnyűt. A köny-
nyüt hidegre és melegre osztotta és a hideget levegőnek a ter-
mészettől meleget pedig tűznek nevezte. A nehezet pedig ismét 
elosztotta nedvessé és szárazzá és a szárazat nevezte földnek, 
a nedveset pedig víznek. Ezek mindenike aztán ismét más osz-
tásban részesült. A föld ugyanis eloszlott szárazfölddé és szi-
getté, az víz pedig tengerré, folyókká és ivóvízzé ; a levegő a 
nyár és tél változásává. A tűz pedig nekünk szolgál vagy ártal-
mas, vagyis ennek ellenkezője, tehát üdvös, a melynek rendelte-
tése, hogy az egeket összetartsa. A mint az egészet, úgy osz-
totta fel a részeket is, a mennyiben ezek némelyike élő, mása 
élettelen. Az élettelennek egy része mindig ugyanaz marad, ha 
ugyanis valamely szeilvedőleges tulajdonság köteléke fűzi a lét-

1 oÔ?è 'h VOTjTTj ICÓXlí itspov Tt ioTÍV, íj 0 TOU àp̂ lTSXTOVOÇ 
Xoyiajj-cx;. I 9. De mundi opif. 6. §. M. 5 P. 5. 

2 I 246. De sacrif. Ab. et Cain. 18. §. P. 140. M. 175. 
3 IV 256 De decalogo. 11 § M. 188. P. 750. v ö. II. 302. 

De migr Abr. 9 §. M 443. P. 395. 
1 ^ oLsvvaoç àfsTcùv ö op9-èe X'oyoc. II. 168. De plant. Noe. 

20. §. M. 347. P. 231. 
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hez ; más része pedig változik, bár nem a helyét illetőleg, 
hanem inkább, hogy növekszik. A melyek hajtásokat növelnek, 
részben fattyúhajtásokat hoznak vad gyümölcsökkel és az álla-
tok eledeléül szolgálnak, a melyek pedig megnemesedtek, melyek 
gondját és ügyeletét a földmívelés végzi, az embernek, a leg-
nemesebb teremtménynek szolgálnak élvezetére. De az élettelen 
és az élő teremtményeket nem ugyanazon módon osztja szét. 
Ugyanis némelyek ezek közül oktalanok, mások értelmesek. Eze-
ket is mind elosztotta ; az oktalanokat vadakra és szelídekre, 
az okosakat halandókra és halhatatlanokra. A halandókat is 
megint két részre osztotta, melyek egyikét hímnek, a másikát 
nőnek nevezte. Az élők minden egyéb nemét is hím és nő-
neműre osztotta. Minden osztálynak megvolt pedig a maga szük-
séglete is, a melyek szerint szétoszolnak részint szárazföldiekre, 
részben vízben élőkre, a vízbeliek pedig szintén vagy szárnya-
sokra, vagy szárnyatlanokra. Ily módon teremtette az Isten az ő 
mindeneket megosztó logosa által a világot, miután a mindenség 
alaktalan és formátlan anyagát és a belőle kivált négy világ-
elemet és az ezekből képződött élőlényeket és növényeket el-
osztotta."1 Mint Ssojioc = kötelék pedig nem egyéb a logos, mint a 
világban örökké élő és mindeneket összetartó, egészbe fűző 
világtörvény, avagy világiélek (stoa). E kapocs, e kötelék tart ja 
össze az elemekből álló és alkotott világegyetemet s teszi azt 
jól rendezett egészszé. 

Philo logosa a héber theokratikus képzetek közül a debar 
(inemra) Jahve és chokma keveréke. A chokmát maga Philo is 
értékesíti. A bölcseség szerinte Isten egyik főtulajdonsága, mert 
bölcs elgondolás nélkül semmi jót sem lehet létesíteni. 

De a bölcseség még nem azonos a gondolkodással, mert 
a gondolkodás lehet bölcseség nélkül is, de a bölcseségre gon-
dolkodás nélkül sohasem jutunk. Azért is a bölcseség a lógós-
nak csak egy része, azaz, hogy épen úgy tulajdonsága, mint 
magának az Istennek is tulajdonsága. Ezért mondja Philo, hogy 
a világ atyja Isten, illetve a logos, anyja pedig a bölcseség.2 

1 III. 31 1. Quis rer. div. her. 27. M 492. P 499-500.^ 
s . . . ó /.o'foí . . . TcctTYjP jxïv ó vevvrçaaç to'v xóafiov, |A-f)Trjp OS írt 

sotpía, t ^ à;rsTs>.s3vW) tô nâv . . . I 283. Quod deterius potiori insid. 
soleat. 16. §. M. 202 P. 165. 
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A világ alkotásában azonban a bölcseség csak közvetve 
vesz részt, a mennyiben az isteni logos bölcseség nélkül nem 
lehet. Ép oly kevéssé választható ez el töle, mint a hatalom, 
a képesség, mely által alkot, mert hasztalan a szándék, hiába 
a bölcs tervezet, ha nincs képesség a kivitelre is. Ezekben 
aztán már a logos is vett fel tulajdonságokat. 

A hatalom az Isten fogalmában öröktől megvan s két oldala 
van : alkotó és kormányzó hatalom, a mely két erő az Istennel 
mintegy háromságot alkot . . . „A legfőbb létezőnek két ható-
ereje van : az alkotó (TCO»)TLX7] D Ú O A F U C ) és a kormányzó erő 
(ßaoiXr/.Tj dóoajj-uc). Az alkotó erő, mely szerint alapja vettetett, 
teremtetett és rendeztetett a mindenség (ró íiátv) Istennek (íteóc) 
neveztetik ; a kormányzó erő, mely a teremtettséget kormá-
nyozza, xóp'.oc-nak mondatik.1 

Miként látjuk, így már az isteni személy egysége meg-
bomlik. A mit elsőbb megközelíthetetlennek és elgondolatlannak 
és így megismerhetlennek tartott, a miben a tulajdonságoknak 
nemcsak felvételét, hanem még csak az elgondolását is bűn-
nek minősítette, most ime maga nevezi a háromságnak, a mikor 
Genesis 18, 6-hoz írott magyarázatában azt mondja : tp i r tàç 
yavraaiaç Ivîip-fàÇsTO ó deóc.2 

Az utóbbi hely meggyőz arról is, hogy Philo az isten-
eszme egységét és osztatlanságát még e kijelentések daczára is 
meg akarja őrizni, a mennyiben e két tulajdonság az egyedül 
létezőnek, a ó ov-nak csak két oldalán székel, de lényegében meg-
oszlást nem létesít, mert e tulajdonok csak mintegy a központ 
kivetett árnyékai.8 De e tekintetben az egymással teljesen össze-
olvadó nézeteket Philo theologiájában nem lehet határozottan 
elkülöníteni, mert nemcsak a világ létezését, hanem a benne 
működő isteni erőket is majd a világot alkotó logos, majd még 
a logost is létesítő ö-sóc tulajdonságainak tekinti. Altalán Isten 

1 IV. 206. 1. De vita Moyses III. 8. § M. 150. P. 669. V. ö. 
IV. 29. De Abrahamo 24 §. M. 19 P. 367. 

2 I 244. De sacrif. Ab. et Cain 15. §. M. 173. P. 139. V. ö. 
TPITTYJV œavTaoiav évoç 6TCOXSI|J.SVOO xaxáXa[j.pávet etc. IV. 28. De Abra-
hamo 24. §. M. 18 P. 367. Bővebben 1. Dähne i. m. I. 226—235. 
Herzog i m. AI. 590. 

3 ôoàv ÁTTCTUFACOFIÉVOOV ÀÏCO TOUTOU GX'.ùtv. IV. 28. De Abr. 24. §. 
P. 367. M. 18. 
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és a logos közt sokszor nem tesz különbséget, tulajdonságaikat ki-
cseréli, szerepükben váltakoztatja. Viszonyukat is igyekszik azonban 
megállapítani, a mikor pl. azt mondja : „Az igazi Isten egy, az 
úgynevezett istenek pedig sokan vannak. Ezért a szent logos is 
jelen esetben ezt igazságban jelentette ki a névelőben, mond-
ván : „én vagyok az Isten", ezt pedig 'képlegesen névelő nél-
kül mondván: „a ki megjelent neked e helyen". Nem az Isten, 
hanem csupán Isten".1 

A mint a lógósnak Istenhez való viszonya, úgy az isteni 
hatásokat közvetitő erőkre vonatkozó okoskodás tekintetében is 
nagyon ingadozó Philo nézete. A Xófot, majd vele egyenlő-
rangúak, majd alárendeltjei, valósággal pedig a ~hó-;o-_ irpoipoptxoç 
részei, sőt angyalok, a kik közt az igazi vagy főangyal maga 
az isteni logos.J 

Az ó-testamentomi angyaltan, a memar és a debar Jahve 
és a stoicismus 8oví[ist^ elméletének összefüzése kapcsán ugyanis 
Philónál a közvetítő logos mellett részint abba olvadva, részint 
belőle kisugározottan, majd alárendelve, majd meg vele egyenlő 
rangban a ható erők, a középlények egész tömegét találjuk, a 
melyeket összefüggésükben Xófoi tfítoi névvel szokott illetni.3 

E Xóyrjí íhioi, vagy Suvá|ASIR, mint ható erők a mindent 
alkotó és alakító világlélek — voûç — közegei4 s mint ilyenek 
az isteni mindenhatóság és mindenütt jelenvalóság biztosítékai, a 
külső világra való hatás módjai és szervei. Az egy Istennek 
tehát ez alapon már igen sok és sokféle tulajdonsága van.5 

„A kimondhatatlanul nagy Isten egy lévén, a lett mindenséggel 
közlekedő és azt fentartó erőkkel van körülvéve, a melyekkel 
behat és törvényt szab". ( i 

E középerők számát is megállapítja Philo. A levita váro-
sokról adott magyarázatában azokhoz viszonyítva hat erőről tesz 

1 III. 262. De somn. I. 39. §. P. 599 M. 655. 
2 I. 175. 1. Leg alleg. III 62. §. M. 122 P 93 II 99. Quod 

Deus sit immut. 34 §. M. 296. P 316 
3 1 II. 261. De conf. linqu. M 414. P. 329 s számos más helyen. 
4 à yàp voûç, ote jxév y-onSapii; /.snû0p-(sî S-sù), îJ-sto; iaxiv. III 21. 

Quis. rer. div. her. 16. §. M. 484. P. 499. 
5 àpsxal 1. I. 307. Quod deter, potiori insid. 40. §. M. 219. P. 

182, -/áp'.TES I 111. Legis alleg. II. 19. §. M. 80. P. 1101. 
6 II. 285. De conf. lingu. 34. §. P. 345. M. 431. v. ö. II. 161. 

De plant. Noe. 20. §. M. 342 P. 226. 
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említést. Az első legfőbb és legtekintélyesebb a főváros (jj.7jTpÓ7roXtc) 
birtokosa : ú dsíóc ssto Xó'foc, ï'ç ov Trpwxov xaTaœsôfsiv a 
XtfitóraTOv (isteni az a logos, melynél első sorban legbiztosabb 
menedéket találni). A többi öt ennek ható ereje, nevezetesen : 
az első mellékerő, a teremtő erő rj iroiTjTix'í], y.ai)-' fjV ó Jtotwv 
Xö^íj) TÖv y.óa[j,ov =S7j|xtoóp7Y]ai, a mi tehát tulajdonkép a logos 
nak a közege, a mely azonban maga is csak végrehajtója az 
isteni akaratnak ; a második a kormányzó erő írj ßaatXtxr(, 
y.aiV íjv ó írsnotwxwc oípX£l toö ' ÍSVOJIÍVOU, a mi e szerint ma-
gának az Isten bölcs rendező értelmének kifolyása ; a harmadik 
a könyörülő vagy kegyelmi erő, ^ t'Xswc, Sí r^r ó te^vir/jç 
otxtsípei -/.at IXssî TÔ iíhov Ipfov, a mi tehát az Isten segitő és 
könyörülő jóindulatának kifolyása, melylyel a megalkotott és böl-
csen rendezett mindenségben az eltehetetlenült részeket veszni 
nem engedi, hanem erőre támogatja ; a negyedik a törvényadó 
erő 'íj vop.oflst'.XYi [Aoïpa, Si ç S (lij /prj fívEada'., áira^opsősi, 
a mi tehát különösen nemleges irányban a tiltás és megsemmi-
sítésben nyilvánul, a mi valóban megfelel a héber theocratikus 
szellemnek ép úgy, mint és még inkább a hellén okoskodás 
eredményeinek ; az ötödik pedig maga a böleseség rj ootfía, a 
mely út és vezető az élet és lét forrásához az isteni logoshoz.1 

Itt az erők mind Isten tulajdonai, de megemlíti Philo, 
hogy Mózes az alkotó erőt Istennek nevezte, majd meg a logos, 
sőt a böleseség azonosul vele. Általában pedig ez erők vagy 
isteni tulajdonságok az egyetlen isteni képmásnak a szétszórt 
részei, azért a logos ezekkel szemben is, a, mint a világgal 
magával szemben Xô'fOç anspaàuxoç , alkotó, szervező, összerakó 
s mint ilyen az erők atyja,2 első szülött, az igazi erő, a nagy 
ható ok (SôvotjAtç Yj (le^aXTj).3 

Miként láthatjuk, a logos Philónál a különféle philosophiai 
és theologiai rendszerek behatása alatt ingadozik. Tudatosan 
még az Isten hallható, teremtő szavának a jelölésére sem hasz-
nálja a p7j[ix szót, mert a Xó'foc szónak nemcsak a physikai, de 
az ethikai világ terén is egyformán jó hasznát veszi. A pï][J.a-
ban nincs a gondolkodó képesség is, hanem csak a gondolko-

1 III. 130. De profugis 18. §. M. 560. P. 464. 
2 III. 302 De somniis II. 28. § M. 683 P. 1134. 
3 1. 174. Legis alleg. III. 61. §. M. 121. P. 93. 
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dás eredménye kifejezve, már pedig neki a philosophia érdeké-
ben, hogy a platói idea-világot a zsidó képzetkörben kimutassa, 
arra emennél nem volt kevesebb szüksége.1 Ezért is a logos imma-
nens oldaláról tekintve teljesen zsidó — AOŒIA = xôaaoç VOTJTÔÇ ; 

transcendens oldaláról tekintve meg teljesen görög: Xó^oC= xósjioc 
ooioç ; de ez maga sem egészen biztos, a mennyiben viszont 
épen mint a fiTjjjia-val azonos, a zsidó teremtő szó — oratio — jel-
zésére szolgál s mint világterv, isteni gondolat, világterv — ratio — 
megint görög eredetre vall. Ez az oka, hogy Philónál a lógós-
nak a legellentétesebb meghatározásait találjuk. 

Majd tisztán csak eszme, majd maga a reális valóság ; 
majd elvont gondolat, majd érzékelhető szó ; majd az Istennel 
magával azonos, majd meg a világban található fel, mint annak 
rendje és törvényszerűsége. Istenhez való viszonyát tekintve ki-
ható, világhoz való viszonyát tekintve bennmaradó, de itt is 
majd osztó, majd összetartó elv ; ezért is néha önálló hatalom, 
máskor csak tulajdonság, avagy épen e tulajdonságok egysége. 
Egyszer teremtő, máskor teremtmény, majd képesség, tehát mű, 
majd gondolat, majd meg alkotás s mint ilyen is egyszer ere-
deti, máskor puszta másolat. Nem tisztázza a kérdést, Istenhez 
avagy a világhoz tartozik-e a logos, s ha Istenhez tartozik, 
önálló-e, vagy alá-, vagy mellérendelt szerepe van ; ha pedig a 
világhoz tartozik, oka és czélja tehát előképe-e, vagy azonos 
vele? A lógósról Philo mindent kimondhatott tetszése szerint,1' 
mert közte és az Isten közt csak potentialis, közte és a világ-
közt nagyon határozatlan különbség állott fenn, a mi megenged-
hetővé tette úgy a lényegegységet, mint a teremtetést,' úgy a 
világban való immanentiát, mint a tőle való teljes transcen-
dentiát.3 Ezért mondhatja aztán Philo a lógósról, hogy sem nem 
véges, mint mi, sem nem születés nélkül való, mint az Isten, 
hanem a kettő között áll, mindkettőt egyesítve és kiegyenlítve.4 

1 1. Dähne i. m. I. 262—265. 
2 coúivY) . . . &opaxoç v.al aitepjiaTixo; xal te^vtxôç xai ftsto? èaxi í> 

XO'YOI; . . . ai àp'/al #sou xal xà XSXT] 9-SOÜ etc III. 28 Quis rer. div. 
her. 24 § M. 489. P 497. 

3 1 Klassen 77. s köv. 
4 0DX3 àYSWTjToç djç ó ftsdç aiv, ouxs '{Z'yrt Z'ii djç aXka. 

fj-Èao; xrnv axpcuv, à(j.Y)oxÉpo;<; èfj.Y)psù(juv III. 46. Quis rer. div. her. 42. § 
M. 602. P. 509. 
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Ezért maradhatott Philo hivő zsidó és lehetett mégis okos-
kodó bölcsész. Ezért találjuk fel rendszerében a merev pan-
theismust és végletekig menő deismust. Az ő kosmogoniája tanúja 
és képe annak a valláskeveredésnek, a mely Jézus korában az 
egész önmagával meghasonlott világon, de különösen az ó-világ 
szellemi erőinek otthonában, Alexandriában végbe ment. Philo 
fogékony szelleme, érzékeny lelke, finom megfigyelése, mint óriási 
gyűjtőlencse egyesitette magában mind azokat a sugarakat, 
melyek kora műveltségének minden jelentős tényezőjéből szerte-
áradtak s azokat mind feldolgozva és értékesítve örökül hagyta 
a késő utókornak. A pantheistikus és monotheistikus világnézet 
ölelkezését sehol sem láthatjuk oly tisztán, mint nála, a rend-
szerek ellentéteinek kiegyenlítése sohasem talált oly buzgó, lel-
kes munkásra, mint ő volt, a kit már csak azért is méltó hála 
illet, hogy kora egész szellemi világára az ö munkássága révén 
derül csak tiszta fény. 

í * SVAN3ÊUKUS * 
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