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Ninive. 

Ninive és sorsa közelről érdekli az Ó-Testámentom ku-
tatóját. Izráel hagyománya és története sokszor érintkezik 
az asszyr főváros hagyományával és történetével. Már az u. n. 
néptáblázat, félbeszakítva a puszta nevek felsorolását, külön 
megemlékezik „o nagy város"-ról és keletkezésének körül-
ményeiről (Gn. 10 n . 12). A Nini véből kiinduló hódítások kora 
Juda számára is nehéz megpróbáltatásokat jelentett, amelyek-
nek emlékét az ó-testámentomi irodalom is megőrizte (Jes. 
36. 37. II. Kir. 18.19). Midőn a bukás ideje elkövetkezett, Jahve 
megbízottai, Zefanja (213-15) ós Nahum, jut ta t ták kifejezésre 
az előázsiai apróbb népeknek a veszedelmes éjszaki ellenség 
pusztulása felett érzett örömét. És századokkal a megsemmi-
sülés után a judeaiak fantáziáját még mindég foglalkoztatta 
az va nagy város", amelynek hosszúsága három napi járás, 
amelynek lakossága szinte megszámlálhatatlan és amely telve 
gonoszsággal (Jona) 

Ninive helyrajzi viszonyainak és történetének megisme-
rése csak az utolsó évtizedekben az ásatások és az ékiratos 
emlékek megoldása révén vált lehetővé. Amit idáig elérni 
sikerült, azt rövid összefoglalás formájában nyújtják az 
alábbiak. 

A város története és topofjraphiája.1) 
1. Ninive keletkezésének idejéről és történetéről meg-

bízható források nem értesítenek. Az ékiratok hallgatnak-) 
s a Ktesias nyomán Diodortól megőrzött mondák ép oly 
kevéssé számíthatnak hitelre, mint a Jahvista tudósítása 
Gen. 10. ben.3) Utóbbi szerint az alapítás Babyloniából indult 
ki és végrehajtója Nimród volt. Az állítás első részének 

*) Jeremias Alfred, Ueberblick über die Stadtgeschichte Nineves (Bei-
träge zur Assyriologie III. Bd. 1898. 107—114. old.) és Billerbeck, Die Festung 
Nineve (u. ott 1 1 4 . - 1 2 7 . old.) 

2) Kivéve egy töredékes megjegyzést, melyről Delitzsch Frigyes emléke-
zik meg s mely Ninive keletkezését a világ teremtésének idejébe viszi vissza. 

b) A Jahvista nem áll egymagában. Asszyria legrégibb eseményeire 
célzást tesz az ismeretlen szerző is Micha 5 r,-ben. 

Tfaeol. Szaklap. IV. <rf . ι 
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igazságát ma általánosan elismerik, de Nimród :iem históriai 
alak, mit egyebek mellett az Izdubarlegenda is bizonyít. 
Hasonló elbírálás alá esnek a görögök utján közvetített és 
Ninos köré csoportosuló mondák. A forrás fiatal kora (5. sz. 
Kr. e.) nem nagyon bizalomgerjesztő, a nyilvánvaló tévedések 
erősen leszállítják értékét, s azon körülmény, hogy a fel-
iratok ily nevű királyról semmit sem tudnak, amellett szól, 
hogy az elbeszélés mögött nem szabad történeti magvat 
keresni.1) Ninivét minden valószínűség szerint nem fejedelmi 
jókedv vagy pompavágy alapította. Kereskedelmi érdek tetie 
le első köveit a későbbi Asszyriát átmetsző ősrégi karavánút 
mellett, ott, hol a Chozer a Tigrisbe ömlik; a szoros össze-
tartozás érzete pedig, amelyet a kétfolyamvidéki éjszaki 
tartomány a délivel szemben mindenben és mindenkor meg-
őrzött, döntő bizonyíték arra nézve, hogy az alapítás kiin-
dulópontja Babyloniában keresendő. 

A legelső emlék, melv a város létezését bizonyítja, a 
Kr. előtti IV. évezred határáról való. Gudia (3100 v. 2800 körül), 
Sirgulla hatalmas és leleményes papikirályától fennmaradt 
egy inscriptio, melyben elmondja, hogy ő Ghanna ( = az ős-
víz, később Istar) Istennő tiszteletére Ghannakiban (a későbbi 
Ninive) egy szentélyt alapított.2) A tudósításból azt lehet 
következtetni, hogy a város már története elején kiemelkedő 
kultuszhely volt. Ε jelentőségét a további idők folyamán se 
veszítette el. Nem sokkal később élt Ur királya, Dungi 
(3000 v. 2700), kinek egyik feliratát megtalálták Ninivében, 
hová a kő valószínűleg nem utólag került. Hogy mi a felirat 
tartalma, arról sem Hőmmel, sem dr. Jeremias nem értesít.·') 
Ezután az ékiratok tudósítása hosszú időre megszakad. Csak 
másfél ezredév múlva, I. Szalmanasszar (1300) közöl egy-
nehány megjegyzést1), melyek némi fényt vetnek a városnak 
3000 és 1300 közé eső történetére. A Gudia alapította szen-

*) Ktesias beszéli: Az ázsiai uralkodók között az els5, aki nagy tetteket 
vitt véghez, Ninos volt, az asszyrok királya. Leverte az egész keletet és nyu-
gatot az örményeket, médeket, syreket, fönicaiakat, egyptomiaikat; és sok 
egyéb kisebb és nagyobb népet. rMiután mindezen tetteket 17 év alatt szeren-
csésen végrehajtotta, azt határozta, hogy egy város t épít, mely ne csak nagyobb 
legyen mind az akkor létezőknél, hanem m e l y n é l nagyobb a j ö v ő időkben se 
keletkezhessék. Ε várost a Tigris partján elterülő lapályon alapította hosszúkás 
négyszög alakjára s a legszilárdabb erődítményekkel vette körül. A város 
kerülete 480 stádiumot (12 mfd.) tett. A falak száz lábnyi magasságra épültek 
és oly szélesek voltak, h o g y tetejükön három kocsi fért el e g y m á s mellett. 
Ezen falakból 200 lábnyi magasságra 1500 torony nyúlt fel Ninusz 
a körűifekvő földekből nagy részleteket adott a városnak s azt saját nevéről 
Ninusznak nevezte" Duncker, Az ókor története II. 6. 7. old. 

-) A feliratot közli Hőmmel , Geschichte Babyloniens und Assyriens 
1885. 327 s köv. old. 

3) A feliratról Hőmmel 337. old. és Jeremias 108. old. 
*) Fordításban Hőmmel 504. old. 
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tély 2000 táján rombadőlt, Samsi-Ramman (1900 v. 1800?), 
az Assurban székelő patesi (papikirály) a templomot helyre-
állíttatta. Az idő azonban vajmi hamar ismét megviselte, 
ekkor Asuruballit (1410 körül) gondoskodott a restauratioről. 
Utóbbi előtt helyezendők el azok az érdekes adatok, melyek 
a Tell-el-Amarna levelekben foglaltatnak. Ε levelek körül-
belül 1500-ból valók s megtalálásuk története, tartalmuk 
fontossága eléggé ismeretes. Egyikük, mely Tusrattától, 
Mitanni ( = a felső Eufrát vidéke) királyától származik, 
arról értesít, hogy midőn Nimmuria, az egyptomi uralkodó, 
halálának közeledését érezte, „Ninivének kedves asszonyá"-
nál keresett segélyt. Tusratta készséggel tett eleget kíván-
ságának. A híres ninivei Istarszobrot elküldötte Thebaebe, 
hogy a beteg fejedelmet meggyógyítsa. Nem rajta múlt, 
hogy Nimmuriának mégis meg kellett halnia.1) A csodatevő 
szobor átszállításáról állítólag az egyptomi papyrusok is 
tudnak. Ε levél fontosságát nem szükséges külön kiemelni. 
Kitűnik belőle, hogy már 1500 előtt a régi Ghannaki a Ninive 
nevet viselte, hogy Ghanna kultuszát Istar kultusza váltotta 
fel és hogy ez Istennő híre, csodatevő erejének hite messze 
vidékekre is elhatolt. Ugyancsak a fenti I. Szalmanasszartól 
származik a tudósítás, hogy atyja I. Ramman-nirari (1350 
körül), ki főleg a székhely Assur emelésén fáradozott, Nini-
véről sem feledkezett meg. Templomot építtetett itt, való-
színűleg hálából a diadalmas hadjáratokért. I. Szalmanasszar 
(1330—1310) a várost erősen felkarolta. Assurban volt resi-
dentiája, de Ninive érdekében sokat tett. „Midőn Istar Isten-
nőnek, Ninive asszonyának, temploma, melyet az én elődöm 
Samsi-Ramman építtetett az idők folyamán ismét 
javításra szorult, én azt felépíttettem alapjától a tetőzetig".2) 
Így hirdeti az asszyr fejedelem az ő buzgóságát az utódok-
nak. Ο alapította Kalachot, mely Ninivétől délre, nem nagy 
távolságban, a későbbi székhely elővárosa lőn. Hogy I. Szal-
manasszar Ninivében építtetett-e királyi palotát, kétséges. 
Fia az atyja által restaurált ós újjáépített szentélyt kiszéle-
síttette. Másfél század múlva Asur-ri-sisi (1140 körül) egy 
töredéke arról értesít, hogy ez építményt újból tataroztatni 
kellett. A munkát elődei traditiójához hiven 6 végezte el.3) 

A város eddigi története egy pont körül forog. Csak 
mint kultuszhely van Ninivének jelentősége. Egyedül a 
szentély érdekli az uralkodókat, de az érdeklődés apáról 
fiúra száll. Az emlékek csupán erről szólanak. Az egyik 

*) Niebuhr, die Amarnazeit 1899. 13 s köv. old., hol a fenti levél szö-
vegének egy része fordításban megtalálható. 

2) Hőmmel , 504. old. 
*) A töredék fordítása Hőmmel B12. old. 

1* 
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felépítteti az Istennő lakhelyét s az utód századok múlva 
pontosan beszámol, hogy ő gondozás alá vette az összedűlni 
készülő alkotmányt. A város többi részével nem törődtek. 
Későbbi feljegyzések mutatják, hogy Ninive állapota idáig 
nagyon nyomorúságos lehetett. Kereskedelmi telepítvény volt 
egy híres szentélylyel, egyéb semmi. Szanherib mondja, hogy 
még ivóvízben is hiányt szenvedtek. A Tigris vize nem 
élvezhető, a kutakat megrontotta a gypszes talaj s a Chozer 
szárazság idején nem volt elég bőkezű. „Szemeiket az ég 
esőjére kellett irányítaniok".1) 

Ninive fejlődése számára bizonynyal sokat jelentett, 
midőn Asurbelkala 1100 táján ide tet te át a residentiát. 
Lehet, hogy az Istennőnek nagy hírneve vonzotta.2) Királyi 
palotát is építtetett, amelyről szóló emlékkő fennmaradt a 
Kujundsikban talált romok között.3) Innen kezdve körülbelül 
220 évig Ninive maradt Asszyria székhelye. Kár, hogy a fel-
iratok a város történetéről majd semmit sem közölnek. Asur-
nazirpalig (884—860) Ninivéről alig hallani és ennek trónra-
lépte Ninivének mint fővárosnak megszűnését jelentette. 
Uralkodásának első 4 évét még itt töltötte, míg palotája 
Kalachban elkészült. Azután átment oda s onnan indította 
seregeit hódító hadjáratokra. Utódai a Szargonidákig nem 
hagyták el a kalachi királyi palotát. 

Ninive fénykora Szanheribbel (704—681) következett el. 
Mint elődje, Szargon, úgy látszik ő is erőszak utján jutott 
a trónra; mint elődje, ő sem érezte magát jól Kalachban. 
Ninivét tette tartózkodási helyévé és Istar városa ismét a 
birodalom középpontja lőn. Szanherib gondoskodott róla, 
hogy külsőleg is túlszárnyalja az eddigi középpontokat. 
Hatalmas palotát építtetett a Tigris partján, homlokzatával 
a folyam felé. A méd erőszak később elpusztította, a szél 
homokkal befödte, de a kíváncsi utókor megtalálta alapzatát 
a kujundsiki halom délnyugati részén. Másik palotája, ugyan-
csak a Tigris mentén, ott emelkedett, ahol ma Nebi Junus 
(Jónás próféta) sírját őrzi a keresztyén, zsidó és muhamme-
dán kegyelet. „Szerencsés hónapban, a kedvező napon, 
szivem kivánsága szerint palotát építtettem alabastromból és 
syriai cédrusból". Mindkettő később átalakult, bővült és 
szépült az utódok keze alatt. Nagyméretű fegyvertárat és 
málhadepőt-t is építtetett. Felirataiban eldicsekszik, hogy az 
utczákat, a szűk sikátorokat kiszélesíttette, s a várost oly fé-

4) Szanher ib feliratából, idézve dr. Jeremiásnál 109. old. 
2) Dr. Jeremias ezt egy Kujundsikban talált Istarszobor feliratából követ-

kezteti. 
3) Az emlékkő feliratának fordítása Hőmmel , 536. old. 
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nyesse tette, mint a nap. Ninivének nem volt jó és elegendő vize, 
— csatornázásról gondoskodott, hogye bajon segítsen. A Cho-
zeren át hidat veretett és a „királyúta-at, amely a keleti oldalon 
hagyta el a várost, kijavíttatta. Óriási kert je gazdag növény-
zetével csoda számba ment. A várfalakat megerősíttette, 
árkokat ásatott, töltéseket emeltetett.1) Ninive rövid idő 
alatt a világ összes városai között a legelső helyre avanci-
rozott. Mit Szanherib megkezdett, trónjának örökösei foly-
tatták. Aszarhaddon (680—668) ugyancsak a mai Nebi Junus 
halom területén uj palotát építtetett. A hozzá szükséges 
anyagot a leigázott fejedelmek szolgáltatták. A tető cédrus-
ból, az aj tók ébenfából voltak, gazdagon kirakva ezüsttel és 
elefántcsonttal. Átalakíttatta az arzenált, mely Szanherib óta 
szűknek bizonyult, restauráltatta a templomot, melyre 
elődei nagy gondot fordítottak. Építkezéseiről részletesen 
beszámolnak a feliratok, melyeket Meissner és Rost közöltek 
és ismertettek.2) Utódja Asurbanipal (668—626), a legutolsó 
nagy asszyr király emlékei a kujundsiki halom alatt marad-
tak meg. Az u. n. éjszaki palotának ő a létrehozója. Itt volt 
elhelyezve óriási könyvtárának egy része, a másik rész a 
délnyugati palotában volt, melyet átalakíttatott és fényesebbé 
tett. Vele Ninive dicsősége leáldozott. A mi utánna követ-
kezik, az csak a bomlás és haldoklás processusa. Az idegen-
ből jövő támadások, a belső tehetetlenség nem engedték 
meg a város tovább fejlődését. Még egy emberöltőbe se telt 
és Szanherib alkotása összedőlt ós megsemmisült. 

Az ellenség szenvedélye, az idő viszontagsága azonban 
nem tudta örökre eltemetni Ninive dicsőségét. A 19. század 
kíváncsisága nem akart megelégedni avval az egynehány 
sovány adattal, amit késői irók idegen tollal az asszyr 
birodalomról feljegyeztek. Látni kívánta saját szemeivel 
romjait azon palotáknak, melyekből egykor a világhódító 
gondolatok kiindultak s melyek évszázadokkal a görög, 
persa, és római cultura előtt az emberi műveltség legmaga-
sabb fokát képviselték. A Tigris mentén fekvő halmok 
sajátságos alakja legyőzhetetlen ingerként hatott, hogy 
bennök emlékek után kutassanak és tartalmukat megboly-
gassák. Layard (1845—47; 1849—51),3) Hormuzd Rassam 
(1852—54), Loftus (1854) és mások ásatásai meglepő dolgo-
kat hoztak napfényre. Az eltemetett Ninive feltárta kapuit 
a látogatók előtt és az utókor fantáziája megrajzolhatja kör-

') Jeremias 110. old., Meissner és Rost, Die Bauinschriften Sanheribs 
nyomán. 

'') Meissner u. Rost, die Bauinschriften Asarhaddons (Beiträge zur 
Assyrioiogie III. Bd. 1898. 189 - 3G2. old.) 

3) Layard, Nineveh und Babylon, übersetzt von dr. J. Th. Zenker. 
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vonalakban képét az asszyr fővárosnak, megközelítőleg úgy 
amilyen egykor volt. 

2. Ninive ott feküdt, ahol most aKujundsik ósNebi Junus 
halom emelkedik a Tigris balpartján a mai Moszullal épen 
átellenben.1) Erődítmény volt, az ország legvédettebb vára, 
melynek határait a természet vagy a mesterkéz szabta meg. 
Nyugoti oldalát a Tigris alkotta, a többieken falak, árkok 
és sáncok húzódtak köröskörül. Alakja szabálytalan tégla-
lap, melynél a hosszúság és szélesség vonalai erősen diffe-
rálnak. A folyam mentén fekvő rész3) megközelítette a 
4000 m-t, a vele szemben levő keleti oldal kanyarulataival 
és görbületeivel az 5000-et. Az éjszaki körülbeiül 2000 m. 
volt, a déli csak 800. A város kerülete tehát majd 12 km. 
s hozzávetőleges számítás szerint 300.000 lakost foglalhatott 
magába. Közepén a Chozer metszette át, mely itt ömlik a 
Tigrisbe és Ninivének iható vizet szolgáltatott. 

A legérdekesebb, építményekben leggazdagabb oldal a 
n y u g o t i volt, mely a Tigrisre nézett. Ez a város homlok-
zätäj az uralkodók és előkelők negyede. A folyam szélén 
hatalmas falak emelkedtek, majd 10 m. magasságban, 4 km. 
hosszúságban. Ezekre építették a királyok palotáikat, meg-
győződésük szerint nagyságuknak örök emlékeül. A leg-
éjszakabbra fekvő részen a romok arról tanúskodnak, hogy 
ott régen valami nagy épület állott. De rendeltetése, létre-
hozójának és tulajdonosának neve idáig úgy látszik isme-
retlen. Ezen alul volt Asurbanipal palotája, felékesítve mind 
avval, amit a keleti despota egy helyre összehordhatott. 
Rassam (1852—54; 1877—78), Loftus (1854) és George Smith 
(1873—74) megmentették belőle azt, amit még meglehetett 
menteni. Nem annyira az épület terjedelme, mint belső tar-
talma teszi e palotát felette érdekessé. Asurbanipal a had-
járatok gondjai mellett a művészetek és tudományokról sem 
feledkezett meg. Összegyüjttette a babyloniai költői és tudo-
mányos irodalom termékeit, azokat lemásoltatta és könyv-
tárában elhelyezte. Ε palotának egyik emeleti helyiségében 
voltak e kincsek felhalmozva.3) Mellette emelkedett Szan-
herib palotája, melyet Layard ásott ki és ismertetett *) Ez 

') A továbbiakhoz 1. a Billerbeck tanulmányához csatolt térképeket. 
-) A Tigris medret változtatott a Kr. előtti 7. század óta Az asszyr 

birodalom fénykorában hul lámai Ninive falait mosták s a paloták egyenesen 
a folyam tükre felett emelkedtek. Jelenleg a romok helyétől a medret igen 
nagy terület választja el, min néhány szegényes falu és dinyeültet-
vény van. 

3) A pusztulás a lkalmával az emelet leszakadt s a táblák közül alig 
maradt egy is sértetlen. Ε könyvtár maradványai t először Rassam találta 
meg az u. n. oroszlánteremben. 

4) L. Layard említett művét és Szanherib palotájának tervrajzát. 
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volt Ninivenek leghatalmasabb épülete. Az alapfalakból 
körülbelül 70 helyiségre lehet következtetni ; ha ezek egy 
része fölött emelet volt, ugy a helyiségek száma meghaladta 
a 100-at. Nagyságuk egymástól különbözött; az apró szobács-
kák, a hosszú, de keskeny folyosók mellett nem hiányoztak 
az impozáns termek 120 láb hosszúsággal, 90 szélességgel. 
A Tigris felé eső oldalon tág kapuk nyíltak valószínűleg egy 
terrassera, honnan lépcsők vezettek le a folyam tükréhez. 
Ez volt a palota nyugoti fa<;adeja. A másik a főbejárattal 
kelet felé nézett. A belső berendezés megfelelt a keleti ural-
kodók pompakedvének. A falak mentén alabastromskulp-
turák húzódtak, külömböző tárgygyal, de mindig gondos 
kivitelben. Ez harci jelenetet ábrázol, az a palota építésének 
történetét mutatja be s azt a momentumot örökíti meg, 
midőn a bikakolosszusokat a küszöbön elhelyezik. Egyes 
termek egyes hadjáratok elbeszélésének voltak szánva és a 
művész vésője folytatólagos képekben tárta fel a szemlélő 
előtt az indulást, az ostromot, az ellenség legyőzését, a le-
győzöttek hódolatát és a fejedelem diadalutját. A képek 
alján ott voltak a feliratok, melyek a jelenetet magyarázták. 
A hatalmas épület tetőzetének egy része sima volt, mint 
keleti házaknál szokás; némelyik teremnek talán nem is 
volt tetőzete s inkább udvarszámba ment. Másoknál a kő-
építményen faoszlopok álltak s ezek tartották a boltozatot. 
A palota mellett folyt a Chozer és azt délről határolta. Az 
idáig egyfolytában húzódó fal itt megszakadt s talán ívek 
vagy hidak képezték a folytatást s kötötték össze a folyó 
két oldalát. A túlsó parton ismét oly romokat hozott nap-
fényre az arab munkások ásója, amikről nem lehetett idáig 
megállapítani, hogy mely épülethez tartoztak. Layard temp-
lomra gondol, épígy Meissner és Rost. Ezt követte két 
palota és az arzenál. A paloták építőiként Szanherib és 
Aszarhaddon említtetnek, az arzenált pedig Szanherib ki-
építtette, utódja egészen átalakíttatta.1) Ez építmények 
alapzatának kikutatását a Jónás sírjához fűződő kegyelet 
idáig megakadályozta s igy csak abból a néhány feliratból 
lehet helyükre és berendezésökre következtetni, amelyek 
Aszarhaddontól maradtak fenn és az ő alkotásairól referálnak. 
Ez uralkodó nem győz eléggé dicsérőleg nyilatkozni sa já t 
építkezéseiről. A legkülömbözöbb köveket hordották össze 
alattvalói, hogy a palota méltó legyen tulajdonosához. 
Márvány, alabastrom, lazur, alaldukő, mészkő és egyéb 
ismert és ismeretlennevű kövek egész sorozata fordul elő 

Uiry látszik, hogy az arzenál nem volt kulon épület, hanem c s u p á n 
egy része Aszarhaddon palotájának. 
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egyik feliratában, melyek mind anyagul szolgáltak a palotá-
hoz illetve arzenálhoz. A Libanon szállította a cédrust, más. 
vidék a cyprusfát, „melynek illata kellemes". Ugyancsak a 
felirat említi, hogy a fenti épületek mellett Aszarhaddon 
parkja feküdt, telve mindenféle növénynyel és fával, közepén 
széles csatornával a lovak itatására.1) Lehet, hogy a park 
töltötte ki a teret, amely a paloták és a déli fal között el-
terült. Legalább a Nebi Junus halmon alul nincsenek nyomai 
annak, hogy a nyugoti fal e része mögött még épületek 
emelkedtek volna. 

A d é l i oldal a legrövidebb, hosszúsága nem éri el az 
egy kilométert. A nyugoti oldal falazata itt folytatódott és 
csakis a hatalmas bástyák mutatták ezen a részen a fortifi-
catiot. Sem várárkokra, sem sáncokra itt nem bukkant a 
kutatók csákánya. De ily védelmi eszközökre ezen az oldalon 
nem is volt szükség. Annál a saroknál, ahol a déli vonal a 
nyugotíval találkozott, az asszyr uralkodók erős töltéseket 
emeltettek, hogy a Tigris vizétől a város dőli oldalát meg-
védjék. Ε töltéseket veszedelem idején át lehetett szakítani 
s a déli bástyák előtti részt elárasztani, úgy hogy a vár 
innen az ellenség számára hozzáférhetetlenné vált. 

Máskép állt a dolog a k e l e t i oldalon. Itt a természet 
semmikép se jö t t segítségül a városnak. Sem folyó, som 
hegyek nem nyújtottak oltalmat, ha ellenség közeledett. 
Ninive keleti részén síkság húzódig Hasemieig ós Kodjahig. 
Itt tehát az ügyességnek, a mesterkéznek kellett pótolnia 
azt, ami más oldalon önmagától kínálkozott. Az ásatások 
megmutatták, hogy Ninive fejedelmei lehetőleg mindent el-
követtek, hogy ezen a fronton a várost teljes biztonságba 
helyezzék. Ez jórészt fényesen sikerült is. A délkeleti 
saroktól a Chozerig, 3000 m. távolságban, bámulatos erődí-
tésekről gondoskodtak. A várfal, a délinek folytatása, erős 
őrtornyokkal volt ellátva, melyek közül kettőt a kutatások 
napfényre hoztak. Az egyiknek közvetlen közelében vezetett 
ki a városból a híres keleti kapu Arbela felé. A várfal előtt 
feküdt a mély és széles várárok, melyet bármikor a Chozer 
vizével meglehetett tölteni. Az árkon túl egy félkörakikú 
gát emelkedett, azon túl a külső sáncok több kilométer 
hosszúságban. Ez a rész oly akadályokat gördített az ostrom 
elébe, hogy innen a támadás sikertelennek látszott. A 
Chozeren felül fekvő vonal ellenben gyöngén volt védve. 
Csak a fal és az előtte húzódó árok maradványai mutat ják 
az egykori erődítményt. Innen lehetett a várost legjobban 
megközelíteni. Tényleg itt folyt le az az elkeseredett küzde-

') A felirat fordítását Meissner és Rost közlik a Beiträge zur Assvrio-
logie III. kötetének 1 9 7 - 2 0 3 . oldalán. 
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lem, mely Ninive bukásával végződött. Billerbeck állítja, hogy 
az erőszakos pusztításnak itt világos jelei láthatók. A módek 
tehát számolva a vár erősebb és gyöngébb részeivel, ott 
igyekeztek behatolni, ahol a támadás a legtöbb eredménynyel 
kecsegtetett. Ugyancsak itt, a Chozertől éjszakra fekvő 
részén Ninivének húzódott az előváros, melyre Nahum 2 5 
tesz célzást Bizonyára ez szolgált főakadályul, hogy az 
erődítményeket itt nem lehetett oly mértékben kiépíteni, 
mint a Chozertől délre. 

Az é j s z a k i oldal végül várfalból és várárokból állott. 
A zsilipek nyomai, mint a délnyugoti sarkon, megtalálhatók 
itt is; ostrom idején itt is a Tigris vizét lehetett védelmül 
felhasználni. Néhány 100 méterre a folyamtól a „Bikakolos-
susok kapuja", Szanherib alkotása törte át a falat. 

Ez Ninivének, a várnak képe. A falakon belül eső részt, 
az utcákat, az épületek elhelyezését nem lehet reconstruálni. 
Csak a nyugoti oldalon sikerült néhány palotát megállapítani. 
Lehet, hogy a rettenetes pusztítás nyom nélkül megsemmi-
sítette a templomokat ős magánházakat. De lehet, hogy 
szorgos kutatás még fel fogja tárni többi részeiben is a 
várost, melynek most jórészt csak körvonalait ismeri az 
utókor. 

A város bukása. 
Az asszyr birodalom fénykora, de egyúttal történetének 

utolsó fejezete a Szargonidákhoz fűződik. A hatalom ő alat-
tok érte el tetőpontját, azt a fokot, amely után keleti 
államban csak nagy visszaesés illetve a gyors bukás kövot-
kezhetik. A hódítási szenvedély, mely mint az elődöket, ugy 
ezen dynasztia egyes tagjait is mozgatta, külsőleg bámulatos 
eredményokkel dicsekedhetett. Voltak évek, amelyekben az 
örmény hegyektől le Egyptomig csaknem minden nép be-
szolgáltatta a maga adóját, elismerve evvel az asszyr fenn-
hatóságot. Phoenicia elhozta cédrusait és biborcsigáit, Sába 
a tömjént és az indiai fűszereket, Juda, Moab vagy Gaza 
aranyát, ezüstjét. Többször úgy látszott, hogy ez óriási föld-
terület egy összetartozó egészet képez, melynek élén a dur-
sarginai vagy ninivei despota áll, korlátlan hatalommal és 
tekintélylyel. De ez csak látszat volt. A kápráztató külszín 
mögött ott lappangott a veszedelmes kór, mely ezt a nagy 
testet oly hirtelen megölte. A meghódított részeket semmi 
sem kötötte össze a központi tartománynyal csak az adó és 
féktelen gyűlölet, melylyel a legyőzöttek a győzők iránt 
viseltettek. A keleti uralkodók, kiket világbirodalom alapítá-
sának gondolata lelkesített, csaknem kivétel nélkül igen 
szerencsétlen politikát követtek. Megrohantak egy-egy népet, 
leigázták, kifosztották, azután kiszabták a tributum nagy-
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ságát és a sereg vonult tovább, másutt érvényesíteni fegy-
vereinek erejét. Az elvonulás után minden maradt a régiben. 
A volt uralkodó tovább vezette a kormányzást, a lakosság 
ugyanugy folytatta életét, mint azelőtt, csak az évi adó, mit 
be kellett szolgáltatni, emlékeztette őket az idegen fejede-
lemre, kinek katonái közöttük jártak, városaikat feldúlták, 
mezőiket elpusztították. Helytartó, ki a győző tekintélyét 
képviselte, hadiszolgálat, mely a folytonos háborúk ember-
veszteségét pótolta, a kivételes esetek közé tartozott. Mig 
az adó rendesen befolyt, a hódító nem törődött a meghódított 
tartománynyal. Ha elmaradt, — az jele volt a lázadásnak s 
a seregek útnak indultak, hogy megfenyítsék a vakmerőt, 
ki szembe mert szállni egykori legyőzőjével. Keleten hiány-
zik a szervező képesség, mely az egyszer elfoglaltat biztosí-
tani tudná. Egy-egy Dárius Hystaspisról vagy Omarról csak 
elvétve emlékezik meg a történelem. Az asszyr politika 
osztotta a többi hatalmak nagy hibáját és tévedéseit. Hódí-
tott ós folyton hódított ós elveszítette, amit nagy fáradsággal 
megszerzett és újból felvette a küzdelmet, hogy a birodalom 
határait helyreállítsa. Az egyszer leigázott tartományok a 
laza kapocs folytán állandó tűzhelyei voltak a zavaroknak 
és nyugtalanságnak. Alig vonta ki az asszyr fejedelem csa-
patait az egyik országból, azonnal megindult az intrika és 
alkudozás. Követek jöttek-mentek, coaiitiók alakultak s csak 
a kedvező pillanatot kellett bevárni, hogy a titkos szerző-
dések az adómegtagadás alakjában napfényre jussanak. A 
hódítónak nem volt kéznél valami közege, aki a tervezgeté-
seket ellenőrizte, serege, mely a lázadást még csirájában 
elfojthatta volna. Óriási távolságokról kellett a csapatokat 
összevonni, hogy végrehajtsák a kétesértékü büntetést. Az 
asszyr uralkodók élete folytonos harcok szakadatlan lánco-
lata, mely csak akkor ér véget, midőn a fővárost egy 
szerencsésebb hadvezér felégeti és romba dönti. Ez volt az 
asszyr birodalom legnagyobb baja. Mellette a másik, amely 
különösen a Szargonidák idejében vált érezhetővé. Az állandó 
hadsereg, mely oly győzelmesen vonult végig Elamtól The-
baeig, kimerült és nem volt honnan pótolni a kipróbált és 
megbízható gárdát. A harcosok eliteje, a királyi testőrség 
és a nemzet javából összeállított csapatok a külömböző 
hadakozásokban óriási veszteségeket szenvedtek. Asszyria 
nem volt elég gazdag, hogy az elesettek helyébe folyton 
ujakat tudott volna állítani1). 

Ε két ok teljesen megmagyarázza azt a nagy contrasztot, 
amelyet Asszyria ép a Szargonidák alatt belső és külső 
állapotaiban feltüntet, megmagyarázza azt a hirtelen bukást, 

Billerbeck idézett cikke 116. old. 
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mely Ninivét érte. Előrelátható volt, hogy az országnak 
szünetlen erőfecsérlése a végleges elgyöngüléshez vezet; 
hogy bármely kívülről fenyegető veszedelem a meghódított 
tartományok számára jeladás leszen, hogy fellázadva Ninive 
ellen forduljanak; hogy, ha erősebb támadás készül Asszyria 
ellen, ez a birodalom bukását jelenti. Csak egy vállalkozó 
szellemű ügyes ellenfélre volt szükség, ki az aktiót 
végrehajtsa. 

A fenti bajok nem voltak ismeretlenek egyik-másik 
asszyr uralkodó előtt. A dynasztia megalapítója, Szargon, 
világosan átlátta, hogy a határok folytonos terjesztése csak 
ephemer győzelem; érezte, hogy az anyaország ereje nincs 
arányban a meghódított tartományok nagyságával. Ezért 
felhagyott az elődök politikájával és a szerzett részek 
consolidálására törekedett. Kisebb országok lakosságát 
deportáltatta, hogy a lázongásoknak elejét vegye. Másutt 
asszyr helytartókat ültetett az elűzött fejedelmek székébe, 
hogy az ő nevében vezessék az illető nép ügyeit. Előbbire 
Izráel (722-ben), utóbbira Hamath (720-ban) és Karchemis 
(717-ben) szolgálhat példa gyanánt. Ő szervezte azt a zsoldos 
hadsereget, amely Asszyriának a Szargonidák idejében annyi 
győzelmet kivívott. De 17 évi uralkodása (722—705) nem 
volt elegendő, hogy birodalma jövőjét hosszú időre biztosítsa. 
Utódai visszatértek a régi módszerhez önmagok ásva meg 
ezzel Asszyria sírját. 

Már Aszarhaddon (680—668) és még inkább Asurbanipal 
(668—626) idejében lehetett látni, hogy Asszyria nem tudja 
magát külső támadás ellen megvédeni. Pedig e támadások 
ép ezen években sűrűn követték egymást. A 8. század 
határán nagyméretű vándorlás vette kezdetét Ázsiában, 
melynek utja Asszyria felé vezetett. Még Szargon uralkodása 
alatt jelenti az urartui helytartó, Szanherib, hogy a k i m-
m e r o k (gimirrai) folytonosan előrenyomulnak és a provin-
ciát veszélyeztetik. Ez a nomadizáló népség finn-mongol 
törzsektől szorongattatva kénytelen volt dél-oroszországi 
lakhelyét elhagyni és kelet felé vonulni. Betörései, rabló 
expeditioi ellen az éjszaki tartományokat csak nagy nehezen 
lehetett megvédelmezni. 678 táján a vándorlók Asszyria 
közelébe jutottak. Aszarhaddon rémületet eléggé bizonyítja 
azon intézkedés, hogy 100 napos könyörgést rendelt el a 
veszedelem elhárítására1). Majd összeszedte csapatait és a 
betolakodók ellen vonult. Sikerült is őket legyőznie, de azt 
még sem tudta elérni, hogy a kimmerek végleg eltávozzanak. 
Egyes törzsek megmaradtak a Halys völgyeiben gyakori 

lJ A király könyörgésének és rendeletének fordítása Hommelnéi , 722. old. 
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bajokat okozva Ninivének. Ugyancsak Aszarhaddon idejébon 
egy más igen kényelmetlen ellenfél tünt fel Asszyria 
határán Nem akkor vándorolt be Persia déli részére, de 
szétszórt törzsei ekkor egyesültek és váltak számottevő 
ellenséggé. A m é d e k r ő l már II. Szalmanasszar (860—825) 
egyik felirata megemlékezik s ettől fogva csaknem minden 
asszyr uralkodónak volt velők baja. IV. Samsi-Ramman 
(825—812) egész a hótakarta Elwend hegyig nyomult, III. 
Ramman-nirari (812—783) pedig 8-szor volt kénytelen közöt-
tök megjelenni, hogy őket adófizetésre szorítsa. Szargon 
uralkodásának 9. évében több mint 20 méd főnök hozta el 
a maga tributumát az asszyr fejedelemnek. A folytonos 
háborúskodás ezt az értelmes és harcratermett népet sok 
mindenfélében kioktatta. Megtanulták a fegyvert forgatni, 
várakat építeni és ha kellett várakat ostromolni. Utóbbiban 
az annyiszor győztes ellenfél volt mesterök. De míg törzsekre 
oszolva éltek és küzdöttek, a hódító támadásnak nem tudtak 
sikerrel ellenállani Most, ép Aszarhaddon uralmának kezdetén, 
midőn a kimmerekkel keveredett háborúba Ninive uralkodója, 
a törzsfönökök szövetségre léptek és egy közös fő, Kastarit 
alatt egyesültek1). Aszarhaddont megtámadták, de az vissza-
verte a támadást és mélyen behatolt Médiába. Egyik felira-
tában eldicsekszik, hogy lovakat, kétpúpú tevéket és lazur-
követ kapott váltságul a leigázottaktól. Ε győzelemmel 
azonban a veszély csak el volt odázva, nem elhárítva. 
Aszarhaddon ugy látszik nem vette észre, mily félelmetes 
ellenség lakozik közelében. Legalább semmivel se igyekezett 
ezt ártalmatlanná tenni. Seregeit szótküldözgette messze 
tartományokba, Sidonba és Elamba, Arábiába és Egyptomba 
dicsőséget és zsákmányt szerezni és védelemben folyton 
gyengülni. 

Asurbanipal uralkodását belső zavarok és külső támadás 
nyugtalanították. 650 táján mostoha fivére Samussumukin, 
Babylonia helytartója, fellázadt s magát önálló királylyá ki-
áltatta ki. A lázadásban részt vett Elam is egész csoport 
kisebb-nagyobb fejedelemséggel. Asurbanipal szerencsés volt 
a felkelők elnyomásában. Segítségére jöttek az Elamban 
kitört villongások és az éhség. Ezért sikerült oly gyorsan 
befejezni a megtorló hadjáratot. De a babyloniai harezok 
ugy látszik ismét támadásra bátorították a médeket. Előre-
nyomultak a kurd hegyekben, az átjárókat megszállották s 
ezzel szabad utat nyertek a főváros felé. Asurbanipal kény-

') Billerbeck 142. és köv. old. Amit Herodot a médeknek Deiokes által 
törtem egyesítéséről beszél, nem hiteles. Deiokes (Dajakku) ugyan históriai 
személy, kinek birtokát Szargon 713-ban elfoglalta. De δ maga nem volt az 
összes méd törzsek főnöke, hanem csak egy kis tartomány fejedelme. 
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telen volt a fontos sztratégiai pontokat ellenségei kezében 
hagyni. A babyloniai lázadás óta expeditioi Elam ós azon 
tartományok felé irányulnak, melyek a felkelést támogatták, 
így nem volt se ideje, se katonasága, hogy az éjszakról ós 
keletről fenyegető veszedelemmel szembeszálljon. Még nagyobb 
csapás érte Asszyriát Asurbanipal uralkodásánakutolsóéveiben. 
630 táján megjelentek a s z k y t h á k , ez a vad nép, melynek 
már híre rettegésbe ejtette Ázsiát. Életökről, szokásaikról, 
erkölcseikről terjedelmes és megbízható képet közöl Herodot 
a 4. könyvben.1) Ε közleményből kitűnik, hogy volt ok a 
rettegésre. A szkythák rövid idő alatt Asszyriát egy nagy 
temetővé változtatták. Ninivének ugyan nem történt bántó-
dása, mert a lovascsapatok a hatalmas erődítményekkel 
szemben tehetetlenek voltak. De a többi város romba dőlt, 
a lakosság jó része rabszíjra került vagy gyötrelmes halált 
szenvedett. Asurbanipal tétlenül nézte a nagy pusztulást. 
Országának nem volt többé ereje, hogy e csordákat ut jokban 
megállítsa. Médiát is végigsöpörte a szkytha invásio. De 
Média leggyorsabban kiheverte a csapást s lehet, hogy 
Kyaxares, a mód fejedelem volt az, aki őket tovavándorlásra 
kényszerítette. Asszyria azonban nem tudott többé magához 
jönni. 

Asszyriának további története homályos és bizonytalan. 
A görög hagyomány annyira telve van mesés részletekkel, 
hogy nehéz belőle az igazságot kihámozni. Felirat pedig kevés 
maradt ez utolsó felvonásból. Csak egy-két adat az, ami a 
kutatónak rendelkezésére áll. 

Asurbanipal meghalt (626.) és országát ugyancsak gyá-
szos örökségül hagyta utódjára. A négy évtized előtt még 
óriási birodalom egy kis tartomány területére olvadt le. 
Egyptom 650 óta független volt Asszyriától, a médek az 
éjszaki provinciákat rég elszakították a ninivei fennhatóság-
tól s csak az alkalmat várták, hogy a múltban történt le-
igázásokat megtorolják. Maga az ország a legszomorúbb 
állapotban Alig lépett Asuredililani, Asurbanipal utódja, a 
trónra, Babylonia is elszakadt. Nabopolasszar magához 
ragadta a déli tartomány királyi hatalmát s evvel megala-
pította az ujbabyloniai birodalmat (625). Egyúttal véd- és 
dacszövetséget ajánlott Asszyria legnagyobb ellenségének, a 
mód Kyaxaresnek. Azután ugy látszik megindult az élet-
halálharc a haldokló Asszur felett, mely 20 évig tar tot t s 
melynek részletei nem ismeretesek. Hogy mikor halt meg 

1 A szkythákat, kik Judát is j ó ideig izgalomban tartották, az Ó-Tes-
támentom névszerint nem említi. Velők áll összefüggésben Jeremias m e g -
hivatása, rájuk vonatkozik Zefanja szózata és Jer. 413, 5 1 5 - 1 7 . 6 . a - 2 5 . Dt. 2849—52. 
Ezechiel szemei előtt, midőn Gogról beszél (38. 39) sz in tén a szKythák lebegnék. 
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Asuredililani, bizonytalan. Az utolsó asszyr uralkodó Sinsa-
riskun, a görögök Sarakusa: az ő nevéhez fűződik Ninive 
ostroma és bukása. A végkifej lés a következőkben foglalható 
össze: 609-ben a vállalkozó szelleműNecho vette á tEgyp tom 
kormányzását s ennek tervei messze átlépték országa határait . 
A régi hódító politikát újította meg, seregeit Palestinába szál-
líttatta, Megiddonál a vele szembeszálló Josiát leverte és 
azután Asszyria felé törekedett. Nabopolasszar és Kyaxares 
ekkor megosztották a szerepet. Előbbi fiát küldte a közeledő 
pharao ellen, utóbbi körülzárta Ninivét és megkezdette az 
ostromot, nehogy az egyptomialc megelőzzék. Az ostrom 
sokáig tartott éveken keresztül. Ugy látszik a természet is 
segítségére jö t t az ostromlóknak. A Chozer áradásai és 
rombolásai a városban akadályozták a védelmet és előmoz-
dították a támadást . 606-ban végül behatoltak a méd ka tonák 
Istar városába ős az asszyr uralkodók székhelye teljesen 
megsemmisült. Pusztává lön, mint a sivatag, a hol pelikán 
és sündisznó tartózkodik: ha valaki elhalad mellette, kifütyüli 
és gúnyosan integet kezével (Zef. 2 i3-15.) Midőn Xenophon 
200 évvel később e vidéken keresztül vonult, már senki se 
tudta megmondani, mi rejlik az óriási halom alatt a Tigris 
part ján. 

Hornyánszky Aladár. 



A íőiskolai rendszeres theologiai semináriumok 
feladata és módszere. 

A rendszeres theologiai semináriumok feladatát és mód-
szerét csak úgy határozhatjuk meg helyesen, ha tisztában 
vagyunk 1. a tudományos semináriumok általános feladatá-
val és jelentőségével a felsőbb oktatás keretében ; 2. a rend-
szeres theologiai tudományszak feladatával és módszerével. 
Előbb tehát e kettőről szólunk röviden. 

I. 

A t u d o m á n y o s s e m i n á r i u m o k f e l a d a t a é s j e l e n -
t ő s é g e a f e l s ő b b o k t a t á s t e r é n . 

A tudományos semináriumnak keletkezése és fennállása 
feltételezi azt a belátást, hogy a felsőbb — egyetemi, illető-
leg akadémiai — oktatás és tanulmányozás czélja nem 
pusztán bizonyos, a magasabb gyakorlati életpályákra való 
tekintetből okvetlenül szükséges ismereteknek, a tudomány 
vagy a hagyomány kész adatainak közlése és elsajátítása, 
hanem a gyakorlati élet jogos követelményeinek kielégítése 
mellett egyszersmind a tudománynak mint ilyennek szabad, 
önálló mívelése, öntudatos, egészséges továbbfejlesztése s a 
jövendő szellemi vezéreinek e munkára való képesítése, 
nevelése. Egyszersmind": ezzel a felsőbb oktatás feladatának 
felfogására nézve két szélsőséggel szemben foglalunk állást. 
Az egyik a gyakorlatias irányú szélsőség, mely a massiv 
realismus és utilitarismus elvéből indulva ki, a tudást, az 
ismeretet nem az eredet, az okszerűség, a belső érték, ha-
nem a czélszerüség, külső értek, a gyakorlati életben való 
használhatóság szempontjából fogja fel, a tudománynak mint 
ilyennek önálló szellemi értékét félreismeri, a tudománynyal 
önmagáért való foglalkozást meddőnek tartja s azért azt 
kívánja, hogy a felsőbb oktatás tisztán a gyakorlati szak-
képzés szolgálatába álljon, mely czélnak elérése végett ele-
gendőnek tartja a tudomány ú. n. kész, megállapodott ered-
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menyeinek közlését s azon utak és módok begyakorlását, 
melyeken ezek az ismeretek a gyakorlati életben alkalma-
zandók és használandók. A másik az egyoldalú elméleti 
irányzat, mely az elvont spiritualismus ós idealismus állás-
pontjából indulva ki, a tudománynak mint ilyennek magában 
véve minden becsülésre méltó szeretetétől elragadtatva, a 
tisztán önczélú tudományos foglalkozást írja zászlajára, a 
felsőbb oktatás czélját tisztán a tudósnevelésben látja s a 
tényleges viszonyokat, az egyéni és a társadalmi élet jogos 
gyakorlati követelményeit is többé-kevesbbé figyelmen kívül 
hagyja. — Mig mi egyrészt e szélsőségeket mint ilyeneket 
a jellemzésükben jelzett okoknál s az ezekben rejlő követ-
kezményeknél fogva elvetjük, addig másrészt a mindkét 
felfogásban rejlő igazsági mozzanatokat szerves egységbe 
hozni törekszünk, megfelelően azon ideál-realistikus vagy 
reál-idealistikus alapfelfogásnak, mely az ember érzéki és 
szellemi oldalának, a testnek és a léleknek tényleges, belső-
tapasztalati, az e/2-tudat 'tényében összpontosuló viszonyából, 
szerves egységéből indulva ki, az alany ós a tárgy, a belső 
és a szellemi, a külső és a természeti világ, az egyéniség és 
a közösség, az eszme és a valóság, a tudomány ós az élet, 
az elmélet és a gyakorlat (stb.) között, mindegyik tényező-
nek önálló jelentőségét bizonyos mértékben ') elismerve, az 
életteljes kapcsolatot, a szerves egységet keresi és tételezi. 
Mi tehát nem az egyedül jogosultnak látszó ideális felfogás-
nak a reális élet követelményeivel való kész-köteles meg-
alkuvása szempontjából (v. ö. Schneller István Paedagogiai 
dolgozatok, I. köt. 166. 1.), hanem mélyebb vagy legalább 
öntudatosan eltérő elvi felfogásunkból folyólag követeljük 
azt, hogy a felsőbb oktatás a gyakorlati és az elméleti 
szempontot, a gyakorlati életpályákra való előkészítést és 
a szónak valódi értelmében vett tudományos képzést élet-
teljes, szerves kapcsolatba hozni, a gyakorlati életpályák 
számára tudományosan képzett erkölcsi személyiségeket s 
egyszersmind a tudománynak új nemzedéket nevelni töre-
kedjék. Csak igy tartható fenn a tudománynak az élettel 
való szerves kapcsolata; csak igy nyernek a gyakorlati élet-
pályák mélyebb tartalmat és magasabb avatást. 

Ennélfogva a főiskolai oktatásnak feladata nem csupán 
kész ismereteket közvetíteni, hanem egyszersmind a tudo-
mányos ismeretszerzésbe bevezetni, nemcsak az ismeretet 
magát, hanem az ismeretnek eredeti forrását, alapját, gene-
sisét, azt az utat és módot, a melyen az ismeret létre jön, 
feltárni s a nyert ismereteket egységes egészbe összefoglalni. 
Csak igy jön létre tudományos ismeret és meggyőződés, nem 

l) Természetesen a szellemiek praevalentiájával ! 
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pusztán „ό'όία", hanem επιστήμη. (V. ö. Bau Isen, deutsche 
Universitäten 267. 1.) 

Ennek a czélnak szolgálatában áll első sorban a felsőbb 
oktatásnak legjellemzőbb alakja: a rendszeres tudományos 
előadás, mely czélját csak úgy éri el, ha a tudománya és 
hivatása magaslatán álló tanár a megismerési folyamat ere-
detének és eredményének világos feltárásával, az igazság 
meggyőző erejével, a meggyőződés biztosságával, az előadás 
szabatosságával és közvetlenségével felkelti, ébren tartja és 
állandóan foglalkoztatja hallgatóinak nem csupán figyelmét, 
érdeklődését, receptivitását, hanem egyúttal belső öntevé-
kenységét is, melynél fogva azok a hallottakat belsőleg 
azonnal feldolgozzák vagy feldolgozni megkezdik, a mivel 
természetesen nincs mondva az, hogy e czél elérése tisztán 
az előadótól, s nem egyszersmind a hallgatók arravalóságá-
tól függ. Az előadottak további, behatóbb elsajátítása és fel-
dolgozása a hallgatók magán, házi öntevékenységének s 
tanulmányának feladata; de segítségükre lehetnek e tekin-
tetben a rendszeres előadásokkal kapcsolatban esetleg be-
rendezett ú. n. conversatoriumok, repetitoriumok vagy 
disputatoriumok is, melyeknek feladata: a rendes tanórákban 
előadottak helyes felfogását és elsajátítását biztosítani, az 
előadott ismeretanyagot részint ismételni, részint kiegészí-
teni, vagy begyakorolni, tekintetbevéve a hallgatók egyéni 
szükségletét is. mely esetleg a tanárhoz intézett kérdések-
ben nyilatkozhatik. 

Azonban a tanárok rendszeres előadásai s az ezekben 
nyújtott tartalomnak a hallgatók által való elsajátítása és 
feldolgozása utján a felsőbb oktatás a maga föntebb értel-
mezett czélját csak korlátolt mértékben valósithatja meg. 
Ali ez különösen ép a legfontosabb tantárgyakra vonatko 
zólag. Ezeknek előadói nem ritkán vannak abban a helyzet-
ben, hogy tekintettel az anyag bőségére s az idő rövidségére, 
kénytelenek a forrásokra való visszamenést, a behatóbb 
indokolást, sok jellemző részletet mellőzni s a kész erdmé-
nyek közlésére az általános szempontok kiemelésére szorít-
kozni. Világos, hogy ez a tudomány szempontjából fogyat-
kozást, hézagot jelent. — Másrészt a hallgatóknak tisztán 
az előadásokhoz csatlakozó öntevékenysége a tudományos 
képzés szempontjából szintén nem mondható elegendőnek. 
A hallgatók öntevékenysége, felébredt tudományszeretete 
intensivebb foglalkoztatást, behatóbb tanulmányozást, nehe-
zebb próbát, újabb serkentést és czéltudatos vezetést igényel. 
— A kettős érdek és szükségérzet, kapcsolatban a felsőbb 
oktatás és tanulmányozás föntebb kifejtett czéljával, szüli a 
főiskolai oktatás és tanúlmányozás másik jellemző főalakját: 
a tudományos semináriumokat, melyek, mint az már a 

Theol. Szaklap. IV. évf. 2 
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föntebbiekből érthető, épen a legbővebb anyagot felölelő 
legfontosabb tudományágakkal kapcsolatban jöttek létre 
mint szaksemináriumok. 

A tudományos seminárium a felsőbb oktatás- és 
tanulmányozásnak azon alakja, melyben ugyanannak leg-
ideálisabb czélja, a tudományos képzés, sőt bizonyos 
vonatkozás szerint mondhatjuk: a tudós képzés, a leg-
gyakorlatiasabb s legintensivebb módon, t. i. a főiskolai 
tanitó és tanuló tényleges közös munkálkodásában nyil-
vánul. Az a bizonyos távolság és feszültség, mely a rend-
szeres előadást és hallgatást jellemzi, megszűnik s helyébe 
lép a közvetlen érintkezés. A tanár mint „mester" bevezeti, 
miként mondani szokás, tanítványait „a tudomány műhelyé-
be1', elvezeti őket a tudomány, az ismeret eredeti forrásai-
hoz, megismerteti velük a tudományos kutatás eszközeit, 
melyek a kutatás tárgyát mintegy szólásra bírják, azokat a 
módszereket, melyeknek segélyével ama forrásokból meríteni 
s a belőlük nyert ismeretanyagot rendszeresen feldolgozni 
kell; egyszersmind kérdések feltevésével, feladatok, théinák 
kitűzésével figyelembe véve egyszersmind tanítványainak 
egyéni hajlamait, képességeit, szükségleteit, indítást ad nekik 
ama források, eszközök, módszerek önálló használatára s 
alkalmazására. Mindebben a tanár egyénisége is közvetle-
nebb módon érvényesül, mint a rendszeres előadásokban. 
Természetes, hogy bizonyos előszeretettel vezeti tanítványait 
a tudományos munkának azon terére, a melyen ő maga leg-
önállóbban dolgozik, a melyen új szempontok, új módszerek 
alkalmazásával esetleg sikerült saját szaktudományát a fej-
lődés utján előbbre vinnie. Reá mutat egyszersmind szaktudo-
mányának azon még kevésbbé kiművelt, vagy problematikus 
részeire, a melyeken a jövő tudományos nemzedékére ú j 
feladat vár, sőt esetleg maga is vállalkozik erre alkalmas 
növendékeivel egyes ily új feladatok megoldására. Valódi 
sikert és maradandó hatást azonban mindezzel csak úgy ér 
el, ha tanítványaival való ezen közvetlen együttmunkálko-
dásában is nem az egyéni hiúság, hanem a tudomány oda-
adó szeretetével párosult lelkes hivatásérzet és ennek meg-
felelő kötelességtudat vezérli. — Viszont a hallgatók, a 
tanítványok a tanártól vett indításra öntevékenyen reagál-
nak, a tanár vezetése mellett, az általa megjelölt eszközök 
és módszerek alkalmazásával a szaktudomány valamely 
pontján elmélyednek a tudomány eredeti forrásainak tanul-
mányozásába, a nyert ismeretanyagot módszeresen, rend-
szeresen feldolgozzák, e tanulmányozás és feldolgozás ered-
ményét majd élőszóval, majd írásban, tanitványtársak vagy 
(esetleg: és) a tanár bírálata alá bocsátva, előterjesztik s 
először élvezik a több vagy kevesebb sikerrel, de önállóan 
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végzett tudományos munka boldogító érzetét, melyben a 
leghathatósabb indíték rejlik a munka folytatására. Ugyanitt 
egyszersmind a tanítványok egyéniségének érvényesülése 
előtt is tágabb tér nyílik. Oly tanítvány, a kiben a tudomá-
nyos érdeklődés és érzék már jobban kifejlődött, esetleg 
maga keres magának a tudomány valamely részletéro vonat-
kozó feladatot s annak önállóbb, talán teljesen önálló, fel-
dolgozására vállalkozik. Nemcsak őt, hanem tanárát is 
örömmel fogja eltölteni, ha sikerül ily feladatot önállóan 
megoldania s ha e munka közben esetleg valami újat is 
talál, ha nem valami kiválóan jelentőset is, csak a tudomány 
szempontjából elfogadhatót. A tanár paedagogiai tapintatának 
feladata, hogy ott, a hol a tanítvány egyénisége keres érvé-
nyesülést, az esetleges kinövéseket a nemesebb részek meg-
sértése nélkül biztos kézzel, szeretettel levágja s a jót, a 
becseset helyes fejlődési irányba terelje. Meglehet, hogy a 
tanár és a tanítványok, e közös seminárium munkálkodása 
és kölcsönös érintkezése közben az egyik vagy másik ifjú-
ban a tudomány iránti szeretet és hivatásérzet oly mérték-
ben ébred fel, hogy a tudomány önálló inivelésében ismeri 
fe! egyszersmind jövendő gyakorlati élethivatását. Ily ifjak 
különös tárgyai lesznek a főiskolai tanár paedagogiai gon-
dozásának. így neveli a főiskola egyszersmind a jövő hiva-
tásszerű tudósait, a tudomány tanítóit. Természetes, hogy ez 
a semináriuini munkálkodásnak nem általános, direct, hanem 
csupán az általánosban lappangó, viszonylag esetleges czélja. 
Mi nem csupán a jövő hivatásszerű tudománytanitóitól, ha-
nem a gyakorlati élet jövendő vezetőitől is megkívánjuk, 
hogy szaktudományuknak legalább egy bizonyos körében 
képesek legyenek a tudomány eredeti forrásait, eszközeit, 
módszereit okosan és czéltudatosan használni s magukat a 
tudományban tovább képezni, a mely czél természetesen a 
különböző egyéniségek szerint nagyon különböző mértékben 
érhető el. Hogy egy közelfekvő képet használjunk: a 
„veteményes kert" nem csupán azért van, hogy összes nö-
vényei új generatio létrehozása czéljából „magnak" marad-
janak. A legtöbbje elkel a mindennapi használatban. De a kivá-
lóan életerős és egészséges „példányokat" is itt termelik és 
gondozzák (egyénileg) új „kikeletre". Egyébként a hasonlatnak 
csak a jobbik oldalát lehet alkalmazni, amelyen nem „sántit". 

A tudományos semináriumi intézmény a 18. században, 
az újhumanistikus nyelvészet körében (Gesner Mátyás, 
Göttingen; Wolf Frigyes Ágost, Halle) vette eredetét, a 19. 
században tovább fejlődött és terjedett s ma már azt mond-
hatjuk, hogy megtalálható mindenütt, a hol hivatásuk ma-
gaslatán álló tanárok fáradoznak a jövő szellemi vezéreinek 
tudományos kiképzésén és nevelésén. 

2* 
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A semináriumi munkálkodás közelebbi jellege, feladata, 
módszere természetesen az illető szaktudomány sajátlagos 
tárgykörétől, feladatától, módszerétől, jellegétől függ, a 
rendszeres theologiai semináriumok feladata és módszere 
tehát a rendszeres theologiai tudományszak feladatától, 
tárgykörétől, módszereitől, jellegétől. Hogy tehát amazt 
meghatározhassuk, előbb emerről kell még legalább álta-
lánosságban szólanunk. 

II. 
A r e n d s z e r e s t h e o l o g i a f e l a d a t a , t á r g y k ö r e , 

f o r r á s a , n o r m á i és m ó d s z e r e i . 
A mit e czim alatt kifejteni szándékozom, nem tart 

számot encyclopaediai teljességre, egyrészt mivel tisztán 
feladatom gyakorlati főrészének előkészítésére szolgál, más-
részt mivel a rendszeres theologiai tudományszakhoz tartozó 
legfontosabb disciplinára, a keresztyén hittanra vonatkozó 
nézeteimet és meggyőződésemet „a keresztyén hittan alap-
elveiről és főtulajdonságairól" irt szerény munkámban úgyis 
részletesebben előadtam és indokoltam. Azért legyen szabad 
e helyen csak egyes főpontok kiemelésére szorítkoznom. 

1. Mig az ú. n. Írásmagyarázati theologia feladata a 
szentírásnak mint az isteni üdvkijelentés történeti okmányá-
nak tartalmát, a keresztyénség üdvtörténeti múltját és alap-
ját a történeti kritika és a tudományos exegesis eszközeivel 
történetileg megismerni és előadni; mig továbbá a szorosabb 
értelemben vett történeti (egyháztörténeti) theologia fel-
adata a keresztyénségnek úgy is, mint a világban élő vallási 
közösségnek, úgy is mint tanszerü kifejezésre és a világ-
nézetek harczában érvényesülésre törekvő életigazságnak 
történeti fejlődését, változásait, alakulásait, állapotait a törté-
neti tudomány eszközeivel feltárni és megismertetni, addig 
a rendszeres theologiai tudomány feladata az írásmagya-
rázati és történeti theologia által átvizsgált bibliai és dog-
matörténeti alapon, mindenek fölött pedig a keresztyénség 
lényegéből folyó egységes elvi alapon a keresztyénség tan-
tartalmát, hit- és életigazságait rendszeresen kifejteni és az 
eltérő világnézetekkel szemben hathatósan érvényre emelni. 
Már e meghatározásokból kitűnik a rendszeres theologiai 
tudománynak az egész keresztyén theologiára nézve köz-
ponti jelentősége. Benne futnak össze az írásmagyarázati és 
történeti theologia positiv eredményei; benne lüktet a ke-
resztyénség szellemi életereje; benne összpontosulnak és 
szervezkednek, belőle indulnak ki azok az alap- és irány-
elvek, melyek egyrészt az írásmagyarázati és történeti the-
ologia munkáját, másrészt a gyakorlati theologiát irányozzák 
és megtermékenyítik. 
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A mennyiben a vallás és az erkölcs az emberi szellem-
nek bár egymással szerves elválaszthatatlan összeköttetésben 
álló, de mégis bizonyos mértékben önálló s egymástól vilá-
gosan megkülönböztethető életjelenségei; a mennyiben to-
vábbá a keresztyénség úgy a vallásnak mint az erkölcsnek 
Istennek a Jézus Krisztusban való kijelentése által előhozott 
tökéletes megvalósulása: annyiban a rendszeres theologia 
mint a keresztyénség vallásos erkölcsi világnézetének rend-
szeres kifejezője, természetes módon oszlik fel két főtudo-
mányágra: a keresztyén hittanra és erkölcstanra. A mily 
szoros, szerves összefüggésben állanak egymással úgy az 
egyének, mint a népek és a társadalom életében a vallás és 
az erkölcs; a mily szerves, lényeges összefüggésben állanak 
egymással a keresztyénségben a hit ós a szeretet, oly szo-
rosan ós bensőleg függenek össze egymással a keresztyén 
hittan és a keresztyén erkölcstan s alkotnak együtt egy 
szerves egészet: a keresztyén tannak két viszonylag önálló 
életrendszert magában foglaló, de egy egységes életelvtől 
áthatolt organismusát. 

A rendszeres theologia által felölelt kétféle tanrend-
szernek tudományos és gyakorlati szempontból kívánatos 
külön tárgyalása mellett sem szabad tehát megfeledkeznünk 
arról, hogy a keresztyén hittan ós a keresztyén erkölcstan 
egységes elvi ós közös történeti alapon nyugszanak s a 
mindegyiknek tárgyköréhez tartozó igazságoknak részletes 
kifejezésében is többszörösen találkoznak, egymást feltétele-
zik és kiegészítik. Mindamellett a kettő közötti függés és 
összefüggés viszonya nem annyira kölcsönös, hogy a keresz-
tyén tanigazságok rendszeres kifejtését akár az egyikkel, 
akár a másikkal lehetne megkezdeni. A keresztyén hittan 
kétség kívül alapvető jelentőséggel bír az egész keresztyén 
tanrendszerre nézve s azért a keresztyén erkölcstan nagyobb 
mértékben függ a keresztyén hittantól, mint megfordítva, a 
mivel már adva van a két tudományág tárgyalásának egye-
dül helyes sorrendje. Hogy a keresztyén erkölcstan a hit-
tantól való ezen függése daczára miképen múlja felül úgy 
az ethikai autonomia, mint a heteronomia egyoldalúságait, 
azt kimutatni a keresztyén erkölcstan alapvető elvi részének 
egyik fontos feladata. 

2. A rendszeres theologiának feladata lévén a keresz-
tyénség tantartalmát rendszeresen kifejteni, mindenek előtt 
szüksége van annak az egységes elvi alapnak és forrásnak 
felismerésére, melyből a keresztyénség vallásos-erkölcsi igaz-
ságai származnak. Csak ha a rendszeres theologia sajátjává 
tette a keresztyén s annak ezt a productiv elvét, lesz ké-
pes a keresztyén tant elevenen reprodukálni; csak ha világos 
belátása van a keresztyén tannak mélyen fekvő elvi alap-
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jába: lesz képes a keresztyén tan épületét (a két főszárny-
nyal) harmonikusan felépíteni. 

Mivel a keresztyénség az emberiség életében nem mint 
az abstract gondolkodás eredménye, hanem mint positiv 
életvalóság lépett és lép fel, azért a rendszeres theologia 
a keresztyén tannak alapúi szolgáló amaz elvi forrásnak 
megállapítására-csupán a történeti és egyéni tapasztalat, nem 
pedig az elvont speculatio útján juthat el. Tisztán a formai 
gondolkodás következményeként mégis azt mondhatjuk, hogy 
annak a központi alapelvnek a keresztyénség lényegéhez 
kell tartoznia, sőt hogy az az alapelv nem lehet más mint 
magának a keresztyénségnek elvi lényege. 

Ε helyen nem bocsátkozhatunk a keresztyénség lénye-
gének módszeres meghatározásába; de a legújabban theo-
logiai téren is nagy igényekkel fellépő evolutionistikus his-
torismussal szemben (Tröltsch) szükségesnek tar t juk lega-
lább azt megjegyezni, hogy a keresztyénség lényegének 
meghatározása végett a „tisztán történeti módszert" nem 
tartjuk czélra vezetőnek először azért, mert a keresztyén-
ségnek mint a legfőbb vallásos-erkölcsi élethatalomnak lé-
nyegét történetileg is csak az értheti meg, a kiben a keresz-
tyénség mint ilyen hatalom subjective is érvényre ós meg-
valósulásra jutott, tehát a keresztyén értelemben hivő, a ki 
a keresztyénség objectiv történeti lényegével a keresztyén 
alapmeggyőződés által élő összeköttetésben áll; továbbá azért, 
mert a miként a keresztyén személyiség tudatában van an-
nak, hogy saját személyes keresztyónsége nem csupán kész 
megvalósúlt tény. hanem épúgy még ezentúl megvalósítandó 
eszmény (I. Ján. 3, 2., Phil. 3, 13. 14.), úgy a keresztyénség 
mint objectiv történeti élethatalom a történeti fejlődésnek 
eddigi folyamában szintén nem fejtette még ki a lényegében 
rejlő élettartalomnak teljes gazdagságát. A keresztyénség 
lényegének meghatározása végett tehát a történeti és a 
subjectiv tapasztalati (lélektani) módszert egyesíteni kell. 
A kiindulási pontot legtermészetesebben a keresztyén tan 
tudományos rendszeresítésére vállalkozónak személyes hit-
tapasztalata illetőleg hittudata képezi. Ez pedig mint keresz-
tyén, különösen mint tudományosan gondolkodó keresztyén, 
tudatában van annak, hogy saját személyes keresztyénségé-
nek lényege legáltalánosabban kifejezve az Istennel való 
tényleges benső közösségében áll, továbbá hogy Istennel 
való ezen közössége objective az Isten üdvkijelentése, köze-
lebbről a Jézus Krisztus által eszközölt bűnváltság alapján, 
subjective a Jézus Krisztusban való (bűnbánó) hit által való-
súlt meg, és pedig nem individuális elszigeteltségében, hanem 
a történeti keresztyénség hivő közösségében s ennek hat-
hatós befolyása alatt. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy 
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a keresztyénség lényege az embernek az Istennel való 
benső életközössége, mely objective a Jézus Kirsztus által 
eszközöli bűnváltság alapján, subjective a Jézus Krisztus-
ban való hit által a hivők közösségében valósul meg és 
jut teljességre. A keresztyénség lényegének ezen meghatá-
rozásában figyelembe veendő 1.) az objectiv isteni tényező: 
az üdvkijelentés, 2.) a subjectiv emberi (egyéni) tényező: 
az üdvhit, 3.) a történeti socialis tényező: az üdvközösség. 
Ε három tényezőnek szerves egységében áll a keresztyén-
ség lényege. 

A keresztyénségnek ezen elvi lényegéből mint alapelvből 
fejti ki a rendszeres theologia a keresztyén tannak kettős 
rendszsrét, mindazt, a mit az az alapelv positive és nega-
tive, követlenül vagy ellentétképen magában foglal, feltételez 
vagy maga után von. A keresztyénség tantartalmának ezen 
kifejtésében fősúly esik természetesen a keresztyénség 
lényegének objectiv isteni (Istennek a Jézus Krisztusban 
való üdvkijelentése,) és subjectiv emberi (az egyéni üdvhit) 
tényezőjére, a mely két tényezőnek szerves egységében áll a 
reformáczió ú. n. anyagi elve, a megigazulás elve. Ε mellett 
a keresztyénség lényegének harmadik tényezője, az üdvkö-
zösség eszméje, csak kisérő és regulativ jelentőséggel bir s 
azon — a keresztyén tanra nézve minden esetre fontos — 
iránygondolatnak fenntartására van hivatva, hogy Istennek 
egyetemes üdvakarata nem csupán az egyéni üdvhitnek, ha-
nem egy üdvközösségnek, a Krisztus által eszközölt bűn-
váltság alapján megújult emberiségnek létrehozására irá-
nyúi, a mely iránygondolat a keresztyén hittanban főkép — 
de nem kizárólag — az egyházról szóló tanban, a keresztyén 
erkölcstanban leginkább a sociál-ethikai részben jut kife-
jezésre. 

Az egységes alapelv mellett a hittani és az erkölcstani 
anyagnak különválasztását biztosítják azok az eltérő 
szempontok, melyek a keresztyén tannak rendszeres kifej-
tésében egyrészt a hittant, másrészt az erkölcstant vezérlik. 
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a keresztyén hittan 
a szorosabb értelemben vett vallási, az erkölcstan az er-
kölcsi szempont alatt fejti ki a keresztyénség lényegében mint 
alapelvben rejlő vagy az által feltetelezett keresztyén igaz-
ságokat. A hittan a keresztyénség lényegét inkább mint az 
isteni üdvkijelentés tényei s ezeket hatóvá tevő üdveszközök 
(Isten igéje, szentségek) által megvalósuló vallási tényt, az 
erkölcstan ugyanazt inkább mint a megváltott embernek 
szabad cselekedetei által megvalósítandó erkölcsi eszményt 
tekinti. A hittanban inkább a theo-illetőleg christocentrikus, 
az erkölcstanban inkább az anthropocentrikus szempont lép 
előtérbe ; vagy subjectiv oldalról tekintve: amott a hit mint 
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okozat, mint receptív erő, mint helyzeti energia, emitt inkább 
mint indító ok, mint activ erő, mint mozgási eróly jön 
számításba. Ε közelebbi meghatározások egyébként rendesen 
egyoldalúak s azért őrizkednünk kell attól, hogy egy ily 
esetleg tetszetős meghatározást ne tegyünk egyedül ural-
kodóvá pusztán a „rendszer" kedvéért. A vallásinak és az 
erkölcsinek lényegébe való mélyebb belátás óvja meg a 
keresztyén tan rendszeresítőjét *a két tudománynak össze-
keverésétől oly pontokon is, a melyeken tárgyilag közelről 
érintkeznek (pl. az újjászületés és megtérés tanában vagy 
az egyházról szóló tanban stb). 

3. Mig a keresztyénségnek elvi lényege a maga belső 
egységében azt a központi alapelvet adja, melytől a két 
főágban kifejlődő keresztyén tanrendszer a maga belső elvi 
egységét nyeri, addig a keresztyénség lényegének egyes 
tényezői a maguk történeti és lélektani kűlönféleségében 
és sajátlagos alakulásaiban képezik a rendszeresítendő 
keresztyén tannak ú. n. „forrásait" a melyekből a keresz-
tyén tan rendszeresítője a keresztyén ismeret anyagát 
,.meríti." 

Ezek a .források," megfelelően a keresztyénség lénye-
gét alkotó három alaptényezőnek, a következők: 1.) a szent-
írás mint a keresztyénség eredeti alapját képező isteni üdv-
kijelentésnek történeti okmánya; 2.) az egyházi tan symbo-
likus kifejezései mint a keresztyén közösség történetileg 
fejlődő hitéletének és hittudatának nyilvánulása! és bizony-
ságai; 3.) az egyéni hittudat, melyben a keresztyénség lé-
nyege subjectív valóságra jut. 

A rendszeres theologiának, hogy feladatát megoldhassa, 
mind a három itt megjelölt forrásra egyaránt szüksége van 
s közöttük, a míg tisztán mint „források" (nem úgy, hamint 
„normák") jönnek számításba, rang tekintetében különbséget 
tenni alig lehet. Mindegyik forrásnak mint ilyenek meg van 
a rendszeres theologiára nézve nélkülözhetetlen előnye, a 
szentírásnak: eredeti tisztasága, az egyházi tanhagyomány-
nak : történeti kifejlettsége, a személyes keresztyén tudat-
nak : belső közvetlensége. Az elsőnek helyes használata 
biztosítja a keresztyén tanrendszernek eredeti tisztaságát, a 
másodiké: az eddigi tanfejlődéssel való egészséges összefüg-
gését, a harmadiké: életteljes közvetlenségét és hatékony-
ságát. A keresztyén tanrendszernek mint tudományos rend-
szernek közvetlen forrása egyébként kétségtelenül magának 
a rendszerezőnek személyes keresztyén meggyőződése és hit-
tudata, úgyhogy az illető rendszeres theologus a másik két 
forrásból merített keresztyén ismeret-anyagot is csak úgy 
adhatja elő, a mint azt saját személyes meggyőződésébe fel-
vette. Azonban természetes, hogy a ker. tan rendszeresítője 
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ezen személyes meggyőződésének kifejezésével csak annyiban 
számithat elismerésre a mennyiben annak a másik két for-
rással, különösen a szentirással, mint normával való lénye-
ges összhangzatát kimutatni képes. 

Mind a három föntebb említett tényező (1. a szentírás, 
2) az egyházi tanhagyomány, 3.) az egyéni hittudat) ugyanis 
a rendszeres theologiára néz\re nemcsupán mint források, 
hanem egyszersmind mint normák is jönnek számításba és 
pedig a jelzett sorrendben. A reformáczió ú. n. „alaki" 
alapelvéhez maradunk hivek, a midőn a keresztyén tanrend-
szer normái között a szentírást az első helyre teszszük. A 
szentírásnak ezen elsőrangú normativ tekintélyét határozot-
tan fenntartjuk annak tendentiozus lealacsonyitásával szem-
ben ; de azt nem külsőleg kötelező, törvényszerű, holt tekin-
télyként, hanem az igazság belső erejével épúgy meggyőző 
mint felszabadító, élő tekintélyként fogjuk fel s nem a 
szentírás keletkezését vagy qualitásait illető történetellenes 
dogmatikai postulatumokra (a régi inspíratióelmélet), ha-
nem a szentírásnak lényeges tartalmára, az isteni üdvkije-
lentésre, az evangyéliomra, a Jézus Krisztusra alapítjuk. A 
szentírás normatív tekintélyének ily (másik munkámban 
részletesebben kifejtett) felfogása adja meg az irányt a 
szentírásnak helyes használatára nézve a keresztyén tan-
rendszer kifejtésénél. — A szentírás után másik sorban 
mint norma normata az egyházi tanhagyomány jön tekin-
tetbe, „quia et quatenus cum sacra scriptura consentit." Az 
egyházi hitvallásokhoz sincs a rendszeres theologia külsőleg, 
hanem csupán belsőleg kötve; nem az alak, hanem a tar-
talom, nem a korral változó theologia, hanem a lényeges 
vallási tartalom az, a mi bennük maradandó becsű és irány-
adó. - A rendszeres theologus egyéni keresztyén tudata, 
mely a keresztyén tannak egyrészt a szentírásban, másrészt 
a tanhagyományban feltáruló gazdagságát s nagyjából egy-
séges, következetes fejlődését megismerte, nem érzi sértve 
magát, ha normativ érvény tekintetében utolsó helyre jut. 
Mint közvetlen forrás így is megőrzi bizonyos önállóságát 
úgy a szentírás, mint az egyházi hagyomány tanfogalmával 
szemben, sőt ha elég élet- és erőteljes, esetleg oly ú j eleme-
ket vihet bele a keresztyén tudományos tanrendszerbe, me-
lyek azt akár egészében, akár egyes részeiben a fejlődés útján 
hathatósan előbbre viszik. 

R három normativ forrással a rendszeres theologia ú. n. 
forrásainak köre ki van meritve, a mennyiben a tudomány 
(philosophia, vallástörténet, természettudomány stb.) és az 
élet által iiyújtott természetes (nem keresztyén eredetű) 
ismeret-elemek is, melyek a keresztyén tan egyes részeinek 
megvilágítására vagy a keresztyén vallásos erkölcsi világ-
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nézetnek különösen a világ és emberismeret irányában való 
kiegészítésére kínálkoznak, csak úgy mehetnek át a keresz-
tyén tanrendszerbe, a mint azokat a kellő biztossággal és 
elfogulatlansággal működő keresztyén tudat magának 
assimilálta. 

Mind a három föntebb említett normativ forrást a ke-
resztyén hittan és erkölcstan közösen használja, de mindegyik 
sajátk ülön szempontjai szerint. Az egyházi tanhagyomány nincs 
ugyan hijjával az ethikai elemeknek, de mégis tény az, hogy 
a keresztyén erkölcstan távolról sem támaszkodhatik oly 
gazdag és biztos tanhagyományra, mint a hittan. A keresz-
tyén erkölcstanra nézve ebből származó hiányt némileg pó-
tolja a keresztyén hittannal való szerves összefüggése. 

4. A keresztyén tanrendszer normatív forrásaiból 
nyert ismeretanyagnak rendszeres feldolgozására nézve 
irányadóul szolgál 1.) tartalmilag: a keresztyénség lényegét 
kifejező alapelv, melyre a forrásokból nyert ismeretanyagnak 
minden része vonatkoztatandó s belőle csak az vehető fel, 
a mi az alapelvvel szerves összeköttetésbe hozható; 2.) ala-
kilag: a tárgynak megfelelő tudományos módszer. 

A tudományos módszer törvényeit a logika módszer-
tani része határozza meg. A logika a módszeres eljárásnak 
két főalakját különbözteti meg: az egyik az inductiv (analy-
tikai, tapasztalati.) a másik a deductiv (synthetikai, elméleti) 
módszer. Ε módszerek, miután külön-külön mindegyik egyol-
dalú, kölcsönösen követelik ós kiegészítik egymást. Az egyik 
módszer a másik nélkül alkalmazva nevezetesen a szellemi 
tudományok terén egyoldalúságokra vezet. Azért a szellemi 
tudományoknak, hogy czéljukat elérjék, mindkét mód-
szerre egyaránt szükségük van. És e tekintetben a rend-
theologiához tartozó tudományágak sem tesznek kivé-
telt. A tudományos módszernek e két főtypusa tehát, a 
tárgyhoz alkalmazkodva, érvényesülni fog a rendszeres 
theologiában is. 

5. Föntebb (20. 1.) a rendszeres theologiának feladatává 
tet tük nem csupán a keresztyénség tartalmának tudományos 
rendszerben* való kifejtését, hanem annak az eltérő világné-
zetekkel szemben való érvényre emelését is. Ez utóbbiban 
áll a rendszeres theologiának u. n. apologetikus feladata. 
Hogy a rendszeres theologiának ily apologetikai feladat tu-
lajdonítandó, az kétségtelen; de nagyon eltérők a vélemények 
e feladat közelebbi értelmezésére nézve; sőt kérdés tárgya 
az is, hogy a rendszeres theologia ezen feladatát egy külön 
tudományágban (apologetika) vagy csupán a hit- és erkölcs-
tan bizonyos tárgyalásmódjában oldja-e meg. Általános 
elvi szempontból alig lehet kétséges, hogy az apologetika — 
a védelem elválaszthatatlan lévén a védelem tárgyától — 
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csak bizonyos tárgyalásmódja a keresztyénség vallási és 
erkölcsi igazságainak s ez az apologetikus tárgyalásmód 
kell hogy kiterjedjen nem csupán a keresztyén tanrendszer 
alapelvére, a bittan elvi álláspontjára s a hittani rend-
szer egyes részeire; hanem — a mennyiben a keresztyénség 
erkölcstani alapelvei s igazságai külön érdeklődés ós táma-
dás tárgyait képezik — épúgy a ker. erkölcstanra is. Gya-
korlati szempontból azonban bizonyos joggal követelhető az 
az apologetikának külön rendszeres tudományként való tár-
gyalása is. Bármelyik felfogáshoz csatlakozzunk is, jelenlegi 
feladatunkra nézve elegendő annak megállapítása, hogy a 
rendszeres theologia apologetikus feladata is szolgáltathat 
a rendszeres theologiai seminárium számára munka-anyagot. 
Mutatis mutandis ugyanaz áll az u. n. polemikára vonat-
kozólag is. A vallásphilosophia, bár a keresztyén hittant 
különösen elvi szempontból közelről érdekli, mint szorosabb 
értelemben vett philosophiai tudomány nein tartozik a rend-
szeres theologia körébe, melyet tehát a föntebbiekkel kime-
rítettnek tekinthetünk. 

Ezek után fennmarad még az a feladat, hogy a rend-
szeres theologiának itt kifejtett feladatára és tárgykörére 
alkalmazzuk a tudományos semináriumok feladatáról ós 
munkamódjáról általában mondottakat, mely alkalmazásnak 
eredményeként fog előttünk állani: 

III. 
A r e n d s z e r e s t h e l o g i a i s e m i n á r i u m o k f e l a d a t a 

ós m ó d s z e r e . 
1. Egyrészt a felsőbb oktatás és tanulmányozás föntebb 

értelmezett általános czélja, mely a theologiai oktatásra és 
tanulmányozásra is alkalmazandó, másrészt a rendszeres 
theologia által felölelt keresztyén tananyagnak gazdagságára 
s e tananyag tárgyalásánál figyelembe veendő szempontok 
változatosságára való tekintet a rendszeres theologiai tudo-
mányszakban is szükségessé teszi a tudományos semináriumi 
munkásságot úgy a rendszeres theologia előadójára, mint 
annak hallgatóira nézve. A mit az első részben a tudomá-
nyos semináriumok feladatáról, munkamódjáról és jelen-
tőségéről általában mondottunk, az egész terjedelmében 
alkalmazást nyer a rendszeres theologiai semináriumokra 
is. Ε helyen csak a következőket tar t juk szükségesnek a 
tárgyra alkalmazva ismételni: 

A rendszeres theologia előadója a semináriumokban 
bevezeti tanítványait a rendszeres theologiai tanulmányozás 
módjába, közelebbről megismerteti velük a két főágban fej-
lődő keresztyén tanrendszernek eredeti forrásait s azok 
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jelentőségét, azokat a módszereket, a melyeknek alkalmazá-
sával ama forrásokból meríteni s a keresztyén ismeretnek 
belőlük nyert anyagát rendszeresen feldolgozni kell; egy-
szersmind kérdések, feladatok, thémák kitűzésével indítást 
ad nekik ama források ós módszerek önálló használatára és 
alkalmazására. — Viszont a hallgatók, a tanítványok a 
tanártól vett indításra öntevékenyen reagálnak, a tanár veze-
tése mellett, az általa megjelölt eszközök és módszerek 
alkalmazásával a rendszeres theologiának valamely kitűzött 
vagy esetleg az egyéni hajlam szerint szabadon választott 
pontján elmélyednek a tudomány eredeti forrásainak tanul-
mányozásába, a nyert ismeretanyagot a keresztyénség elvi 
lényegére vonatkoztatva módszeresen, rendszeresen feldol-
gozzák, e tanulmányozás és feldolgozás eredményét majd 
élő szóval, majd Írásban, a tanítványtársak vagy — esetleg: 
és — a tanár bírálata alá bocsátva, előterjesztik, stb. 

2. A rendszeres theologiai seminárium munkamód-
iának, módszerének közelebbi megállapítása végett min* 
denek előtt tekintetbe kell vennünk a keresztyén tanrend-
szernek az előbbi (II.) szakaszban megjelölt normativ for-
rásait s ezek használatának s érvényesülésének módját a 
rendszeres theologiai semináriumi munkában. A tárgy ter-
mészete megengedi, hogy a következőkben is általában és 
összefoglalólag a „rendszeres theologiai" semináriumi gya-
korlatról szóljunk, bár a tényleges valóságban az illető 
rendszeres seminárium vagy hittani vagy erkölcstani szokott 
lenni. Mindamellett a kellő helyeken megteszszük a kettő 
között a szükséges megkülönböztetéseket. 

a.) A mí először is a szentírást mint a keresztyén tan-
rendszer elsőrangú normativ forrását illeti (1. 24. 25. 1.), erre 
nézve a rendszeres theologiai seminárium vezetőjének főfe-
ladata abban áll, hogy bevezesse tanítványait e forrásnak he-
lyes rendszeres theologiai használatába. Ez pedig csak a 
szentírásnak mint a keresztyén tan eredeti, kijelentési érték-
kel biró forrásának helyes felfogása alapján lehetséges. 
Abból, a mit fentebb (25. 1.) a szentírás normativ tekinté-
lyéről, ennek bensőséges, élő jellegéről s a szentírás lénye 
ges tartalmában rejlő elvi alapjáról általánosságban mondot-
tunk, következik, hogy a szentírás hittani vagy erkölcstani 
használatának nem helyes módja az, melyet a merev szóin-
spiratió elméletének hivei követni szoktak, a kik a szent-
írásnak az egyházi tant tényleg vagy látszólag bizonyító 
egyes helyeit („dicta probantia") mechanikus, atomistikus 
módon válogatták össze s az elméletben látszólag nagyon 
felbecsült szentírást a gyakorlatban a tancodex niveaujára 
szállították le. A mit a szentírásból ez úton merítettek, az 
a keresztyén tanrendszerre nézve holt kincsnek maradt, kő 
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volt, nem élesztő kovász. Evvel szemben a rendszeres semi-
nárium vezetője utalni fogja tanítványait arra, hogy a szent-
írásnak mint a történet folyamán kifejlődött élő organismus-
nak megértésébe csak az hatol be, a ki ezen organismusnak 
középponti életerejével, az isteni üdvkijelentéssel, az evang-
géliommal, a Jézus Krisztussal közvetlen érintkezésbe jutot t 
s azt az életerőt (εύαγγέλιον — δνναμις Θεον είς σωτηρίαν — 
Rom. 1, 16.) saját személyiségének életelvéül sajátította el 
(τψ πιστενοντι u. o.). Más szóval ez azt jelenti, hogy a szent-
írás, midőn a keresztyén tannak normativ forrásaként jön 
számításba, a hit által való megigazulás elvének világában 
magyarázandó és használandó. A szentírásnak ez a haszná-
lata különbözik úgy a nyelvtantörténeti vagy történet-kri-
tikai exegesistől, mint a biblia tantartalmának ezen alapuló 
bibliatheologiai, tehát történeti-genetikai tárgyalásától. Ezt a 
munkát a keresztyén tan rendszeresitője már feltételezi s a 
maga részéről a szentírás tanát annak történeti változatos-
ságában ős sajátlagos egyéni alakulásaiban nem csupán tör-
téneti objectivitással tudomásúl veszi, hanem a hit által való 
megigazulás elvének világában a különféleségben, a saját-
lagosban keresi a közösét, az általánost, a maradandót, a 
lényegest, a lényeges összefüggést; a szentírás egyes tanait 
viszonyba hozza magának a szentírásnak lényeges tartalmá-
val, középponti életelvével, az evangőliommal, azoknak 
értékét ez elvi középponthoz való közelebbi vagy távolabbi 
viszonyuk szerint Ítélve meg, velük szemben bizonyos val-
lásos kritikát gyakorol („ob sie Christum treiben" — Luther.) 
s a szentírásnak tanát ily módon saját személyes keresztyén 
meggyőződésébe felvéve s a keresztyénség elvi lényegére 
vonatkoztatva, önállóan reprodukálja mint oly tant, melyet 
elfogadunk nem csupán irásszerüségőnél, hanem egyszers-
mind belső igazságánál fogva. Az atomistikus, mechanikus 
módszer helyébe ily módon az ú. n. organikus módszer lép, 
a melynek helyes alkalmazásába a tanítványokat bevezetni 
a rendszeres seminárium vezetőjének nem könnyű, de szép 
ós mellőzhetetlen feladata. Vigyáznia kell egyszersmind arra 
is, hogy a megigazulás elvétől áthatott keresztyén tudatnak 
az a relativ szabadsága, mely a szentírásnak ezen haszná-
latában megnyilvánúl, libertinismusba ne csapjon át, hanem 
megmaradjon a gyermeki pietás korlátai között s a szent-
írás lényeges tartalmához, az Isten igéjéhez való kötöttsé-
gében. (Luther: .Lelki ismeretem fogva vagyon Isten igéjé-
ben". A gyermeki pietás" kifejezéshez v. ö. Raccaud-nak 
Lobsteintől idézett mondatát: „Mi a bibliának gyermekei 
vagyunk, nem rabszolgái.") — A bibliai forrás használatával 
kapcsolatban alkalma nyilik a tanárnak arra is, hogy tanít-
ványait általában intse, buzdítsa a szentírásnak odaadó 



30 Prö l i l e K á r o l y . 

tanulmányozására. „In scripturis theologus nascitur." Ez 
áll különösen a rendszeres theologusra nézve is. 

b ) Hasonló elvek és szempontok érvényesülnek a ke-
resztyén tanrendszer másodlagos normativ forrására, az 
egyházi tanhagyományra, vonatkozólag is. A rendszeres 
seminárium vezetője igyekezni fog tanítványait megóvni 
úgy az egyházi tanhagyományt túlbecsülő repristinativ con-
servatismus, mint az azzal teljesen szakítani akaró egyházi-
atlan radicalismus szélsőségeitől Mindkét szélsőségnek alap-
hibája a történeti fejlődés iránti érzék hiánya. Az egyházi 
tanhagyományhoz való helyes viszony megtalálása végett 
nagyon fontos, hogy az egyházi tant úgy fogjuk fel, mint a 
mely szerves fejlődésben van, melyet megakasztani vagy 
ignorálni nem szabad. Igaz, hogy — a történelem tanúsága 
szerint — ez a fejlődés nem mindenütt egyenes vonalú s 
benne] nem csupán keresztyén, evangéliomi, — hanem egyéb 
elemek is érvényesültek; mind a mellett kétségtelen, hogy 
e nagyjában mégis egységes fejlődésnek mozgató életelve 
nem más mint a keresztyénség lényege, a melynek egyes 
(objectiv — subjectiv — socialis) mozzanatai a fejlődésnek 
különböző fázisaiban jutottak érvényre, a nélkül, hogy a 
keresztyénség lényegében rejlő igazságtartalom a tanfejlő-
désnek eddigi folyamában kimerült volna. Az egyházi tan-
fejlődésre nézve immanens keresztyén alapelvben adva van 
az a pont, a melyen a rendszeres theologia az egyházi tan-
hagyománynyal egyrészt positiv viszonyba léphet, s a mely-
ből kiindúlva másrészt az egyházi tanhagyományt a fejlődés 
folyamán bele elegyített nem keresztyén vagy nem evang-
géliomi elemektől is megtisztogathatja. Ε felfogásnak hó-
dolva, a rendszeres seminárium vezetője reá fogja vezetni 
tanítványait az egyházi tanhagyomány történeti okmányainak, 
az egyházi hitvallásoknak helyes történeti és vallási mélta-
tására, arra, hogy a hitvallási iratokat mint a régebbi ke-
resztyén nemzedékek hitbeli közmeggyőződésének kifejezé-
seit s a múlt ós jelen hivő generatiói közötti szellemi kap-
csolatnak fenntartóit megillető tiszteletben tartsák, de egy-
szersmind józan, elfogulatlan bírálat tárgyává tegyék. Ter-
mészetes, hogy ez a rendszeres theologiai szempontból esz-
közölt bírálat ismét eltér az egyházi tant történetileg tárgyaló 
tudományok történet-kritikai bírálatától, de viszont ez utób-
bit feltételezi s ebből okúivá, megismeri azokat a kortör-
téneti viszonyokat, küzdelmeket, ellentéteket, melyeknek 
befolyása alatt az illető symbolum létre jött s a melyek 
annak úgy alakjára mint tartalmára meghatározó befolyás-
sal voltak. Ezeket figyelembe véve, a rendszeres theologiai 
forrásbirálat, a keresztyénség elvi lényegének világításában, 
különbséget tesz az illető hitvallási irat vagy az abban 



A fő isko la i rendszeres theologia i seminár iumok fe ladata . 31 

jelentkező egyes tan lényeges tartalma és külső alakja kö-
zött, megvizsgálja, hogy a külső alak, a theologiai formu 
lázás megfelel- e a benne kifejezésre törekvő tartalomnak, 
hogy az illető tannak felállításában az egyházat illetőleg 
annak képviselőit minő vallási érdek vezette s hogy ezt a 
jogosult vallási érdeket mi módon lehet esetleg még jobban 
kielégíteni, mint az az illető symbolikus tanban történt; 
viszonyba hozza továbbá ez a rendszeres theologiai forrás-
birálat az egyes tanrészeket a tanegészszel s igyekszik 
azoknak ebben elfoglalandó helyét megállapítani ; a mi e jó-
zan bírálat mellett jónak, becsesnek, maradandónak, lénye-
gesnek bizonyul, azt rendszeres feldolgozás czéljából „meg-
tartja" s mint az „apáktól reánk maradt kincset" nem „lel-
tározza," hanem a személyes meggyőződésbe felvéve, tevé-
kenyen „elsajátítja," magáévá teszi s mint ilyent érvénye-
síti. Ezen eljárás mellett, melyre az irányeszméket megadni 
természetesen a rendszeres seminárium vezetője van hivatva, 
fognak a keresztyén tan jövendőbeli tudományos képviselői 
odajutni, hogy az egyháznak, különösen saját egyházoknak 
múltját, tanhagyományát nemcsupán megérteni, hanem meg-
becsülni is tudják, a nélkül, hogy azt bálványozás tárgyává 
tennék. 

c.) Talán legnehezebb, mert legkényesebb a rendszeres 
seminárium vezetőjének feladata ott, ahol az egyéni keresz-
tyén tudat jön számításba mint a keresztyén tanrendszernek 
közvetlen subjectiv forrása. Mivel a rendszeres theologus 
akár a hittanban akár az erkölcstanban csak úgy oldhatja 
meg feladatát, ha a keresztyén tant saját személyes meg-
győződéséből, keresztyén tudatából (természetesen : életteljes 
kölcsönhatásban a keresztyén tan történeti — bibliai ós 
egyházi — forrásaival) önállóan és elevenen reprodukálja, 
azért nem helyeselhetjük azt az eljárást, mely bizonyos nem 
egészen indokolatlan aggodalmakból folyólag a semináriumi 
munkásságban tisztán a keresztyén tan történeti forrásaira 
szorítkozik. Ha a rendszeres seminárium vezetője maga 
személyes meggyőződésével biztosan áll a keresztyénség elvi 
középpontjában, úgy — felsőbb segedelemben bizva bátran 
felveheti azt a feladatot, hogy tanítványait a rendszeres 
semináriumban a ker. tan ezen közvetlen subjectiv forrásá-
nak helyes használatába is bevezesse. Ε végett utalni fogja 
tanítványait mindenek előtt a keresztyén tudatnak legmé-
lyebben fekvő elemeire, objectiv (evangéliom, Jézus Krisz-
tus) és subjectiv (bűnbánó hit) alaptényezőire s az isteni 
kijelentésre reagáló akaratnak elhatározó fontosságára a ke-
resztyén meggyőződés létrejövetelénél (Ján. 7, 17.), — a 
többit a jó Istenre bízva (Phil. 1, 6). Utalni fogja őket továbbá 
a keresztyén vallásos-erkölcsi tudatnak egyes közvetlen 
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megnyilvánulásaira a szentírásban (p Pál apostolnál : Gah 
2, 20; Róm. 8, 38. 39; I. Kor. 13, 1—3; 15, 7—10; I. Tim. 
1, 15 16. stb.), a hitvallási iratokban (pl. kiskáté II. főrész, 
Luther magyarázatai szerint; a Melanchthon-féle hitvallási 
iratokban a „rettegő lelkiismeretről," az evangéliom vigasz-
taló erejéről stb. szóló helyek; szintúgy a többiekben), az 
egyházi énekekben, prédikácziókban stb. Ilyen és hasonló 
nyilatkozatokból ismerik meg a tanítványok azt, hogy itt 
tulajdonképen miről van szó, hogy mit jelent az, ha az 
egyéni keresztyén tudat magát közvetlenül fejezi ki. Miután 
azonban itt a keresztyén tannak tudományos kifejezéséről 
van szó, az egyéni keresztyén tudat is nem szónoki, sem 
költői, hanem tudományos, a felsőbb oktatás czéljának meg-
felelő dialektikus alakban fejezi ki magát. Midőn a seminá-
rium vezetője erre tanítványait reá vezetni igyekszik, úgy 
magánál, mint tanítványainál vigyáznia kell arra, hogy a 
keresztyén tudatnak az a közvetlen kifejezése (melynek ter-
mészetesen nem kell egyes-első személyben történnie) őszinte 
és világos legyen. A két értelmű homály, a hiú affektálás, a 
költői vagy szónoki frázis üldözendő — de nem inquisitionalis 
uton. Ε közben a tanárnak nemcsak didaktikai, hanem pae-
dagogiai, sőt esetleg lelkipásztori tapintata is érvényesül, az 
utóbbi természetesen feltűnés nélkül, szinte észrevétlenül. 
Az egyéni keresztyén tudat természetesen a különféle tár-
gyak szerint, a melyekre vonatkozik, nagyon különfélekép 
fejezheti ki magát; kifejezi egyéni benyomásait, tapasztala-
tait, melyeket egyrészt az isteni kijelentéssel s az ennek 
üdvhatását a jelenben (az egyházi közösségben) közvetítő 
ú. n. kegyelmi eszközökkel, másrészt a gyakorlati élettel, 
ennek az egyéni hit- és erkölcsi életet gátló vagy előmoz-
dító tényezőivel való érintkezésben, magában vagy a közös-
ségben, nyert és szerzett. Ez egyéni benyomásait ós tapasz-
talatait azonban a keresztyén éniség a tudományos tanrend-
szer illetőleg valamely egyestan kifejtésében csak annyiban 
fogja érvényesíteni, amennyiben azoknak a keresztyén tanrend-
szer objektiv történeti jellegű normativ forrásaival való érvé-
lényeges összhangzatáról s a keresztyén tanrendszerre 
vonatkozó tudományos értékéről meggyőződött. 

Ezekben ismertettük vázlatosan a keresztyén ismeret-
források használatának és érvényesülésének módját a rend-
szeres theologiai semináriumi munkában. A hittani és az 
erkölcstani ismeretanyagnak különválasztását e munka köz-
ben a 17. és 18. oldalon megjelölt általános szempontok 
biztosítják. 

3. A mi a keresztyén tan forrásaiból a tárgyalás alatt 
levő hittani vagy erkölcstani kérdésre, thémára vonatkozó-
lag nyert ismeretanyagnak rendszeres feldolgozását illeti, 
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e tekintetben tartalmilag az illető théma által megjelölt s a 
feldolgozó által a keresztyén alapelv világításába helyezett 
tárgy, alakilag pedig a tárgynak megfelelő tudományos 
módszer irányadó. Itt van a helye annak, hogy a ta-
nár közelebbről megismertesse tanítványaival a logikai 
módszertani eszközök használatának s a tárgyra való alkal-
mazásának módját. Világos fogalmi meghatározások, egy-
séges alapon keresztülvitt áttekinthető partitiók, a lényeges 
sajátságokat biztosan megjelelő és elválasztó megkülönböz-
tetések (distinctiók), biztos gondolatmenetben haladó követ-
kezetesség — a rendszeres theologiai munkának is elenged-
hetetlen kellékei. Ezekre s az ezek iránti érzéknek tanítvá-
nyaiban való felkeltésére a rendszeres seminárium vezetője ki-
váló gondot fog fordítani, a nélkül, hogy scholastikus formalis-
musba esnék. Ettől a tárgy „elevensége" iránti érzék óvja meg. 

Ezen utóbb említett formai kellékek megszerzése és 
kifejlesztése czéljából, de egyszersmind tartalmi érdekből 
felvehető a rendszeres theologiai semináriumok tárgykörébe 
oly müvek tanulmányozása is, mint pl. Hase Hutterus redi-
vivusa, Schleiermacher hittana, Melanchthon „loci" ja s 
hasonlók. Tekintettel a rendszeres theologiának apologetikus 
feladatára rendszeres semináriumi tárgyalás alapjául vehe-
tők oly művek is, mint pl. Luthardt apologetikus előadásai, 
esetleg az ellenfél közvetlen megismerése végett: Strauss, der 
alte und der neue Glaube, vagy Häckel, Welträtsel stb. Az er-
kölcstani semináriumban foglalhatna helyet esetleg a sociologiá-
nak újabban hangoztatott tanulmányozása. Magától értetődik, 
hogyamidőn a semináriumi tárgyalás alapját egy ily kész munka 
képezi, a tárgyalást rendszeres bírálatnak kell kisérnie. 

Bármily téren mozog is a rendszeres theologiai seminá-
riumi munkálkodás, sem a tanárnak, sem a tanítványoknak 
nem szabad megfeledkezniük a keresztyén ismeretnek val-
lásos-erkölcsi jellegéről, arról hogy a mint ennek az isme-
retnek megszerzése nem pusztán inteílectualis, hanem vallá-
sos-erkölcsi feltételekhez van kötve, („credo ut intelligam") 
úgy az ezen ismeretben, és pedig a keresztyén tudományos 
ismeretben való gyarapodásnak is kell, hogy nem pusztán 
értelmünk, tudományunk fejlesztésére, hanem egyszersmind 
a keresztyén hitben és erkölcsi életben való gyarapodásunkra 
szolgáljon („intelligo ut credam".) Igaz, hogy ez már nem 
„tudományos" semináriumi munka, de e nélkül amaz alap-
jában véve élettelen, terméketlen marad (2. Tim. 3, 7.), s a 
kettő épenséggel nem zárja ki egymást, époly kevéssé, 
mint az a két főtényező, mely kell hogy épen a rendszeres 
theologiában s annak személyesitőjében a lehető legteljesebb 
harmóniában lépjen fel: keresztyénség ós tudomány. 

Pröhle Károly. 
Theol. Szaklap. IV. i v f . 3 



A szorosabb értelemben vett egyházi beszéd; 
gyakorlati bibliamagyarázat és homilia. 

( H o m i l é t i k a i t a n u l m á n y . ) 

Régóta szerettem volna én már a czimben foglalt lel-
készi munkákról valamely egyházi tanulmányt irni, de bár-
mennyire szakomba vágna is, mint gyakorlati theologiai 
tanárnak, sohasem nyilt eddig még alkalmam így a nagy 
nyilvánosság előtt hozzászólani ehhez a kérdéshez, a mely 
pedig nézetem szerint, a homilétikának egy nagyon fontos 
kérdése. Annak aztán csak a jó Isten a megmondhatója, hogy 
úgy a külföldön, mint hazai protestáns egyházunkban meg-
jelent homilétikák miért nem helyeznek jóformán semmi 
súlyt erre az igazán érdekes kérdésre. Mert a dolog úgy 
áll, hogy például a gyakorlati bibliamagyarázat lényegi 
kellékeinek feltüntetésével csak az angol nyelv és pedig itt 
is csak a presbyteriánus egyházi körökből eredő lelkipász-
tori theologiai művekben találkozunk, de itt sem úgy, hogy 
a különböző prédikálási formákat egymás mellé állítanák 
a szerzők, s külön-külön megmagyaráznák mindeniknek 
alkatrészi szabályait, homilétikai törvényeit. 

Pedig a ki az egyházszónoki egyetemes működés iro 
dalmát ismeri, az igazat fog nekem abban adni, hogy nagy 
szükség van itt az útbaigazító szóra, az érett gondolkodás 
jó tanácsaira. 

Egy fejezetet kívánok következő tanulmányomban 
nyújtani abból a homilétikából, a melyet Isten segítségével 
szeretnék még megérni és nyilvánosság elé bocsátani. 

Behatólag foglalkoztam azon 26 vagy 27 esztendő alatt, 
mióta debreczeni theologiai akadémiánkon az egyházszónok-
lattant előadom, a szóban forgó kérdéssel, s kérem a Szak-
lap t. olvasóit, hogy kövessenek nyugodtan fejtegetéseim-
ben, mert ha itt-ott úgy gondolnák is, hogy inellékkór-
désekre térek ki, utólag észre fogják venni, hogy mindig 
tudatosan és tulajdonképeni czélomra tekintettel tettem azt. 

Nem vagyok a merev abstractió embere, s csak a 
konkrét dolgok világában érzem magamat valamennyire 
otthon. Fejtegetéseimet tehát a világosságot követelő egy-
szerűség fogja mindenekben jellemezni. 



Szorosabb é r t e l e m b e n vett egyliázi beszéd . 35 

Nem lehet a szóban forgó kérdést úgy fejtegetnem, 
hogy egyel-mást el ne mondjak a szövegről, a főtételről és 
a dispositióról. Annyira szükségem van e tárgyakra, hogy 
•épen ezek képezik fejtegetéseim alapját, kiindulási pontját. 

Szöveg textus — alatt, egy amerikai hittudós elmés 
meghatározása szerint, egy olyan bibliai mondást vagy 
mondások összefüggő egészét, tehát kisebb vagy nagyobb 
bibliai szakaszt értünk, a mely először a szentiratba van, 
annak általános tanaival összefüggőleg, azután pedig a raj ta 
épített, belőle folyó egyházi beszéd egész testébe van szer-
vileg beleszőve. Ha ezt a meghatározást fogadjuk el és 
valósítjuk meg homilétikai munkálkodásunk körében, nem 
vehetünk ki a bibliából — a mire a legdurvább és leg-
bántóbb lelkiismeretlenség, a szenttel gonosz játékot űző 
kufárkodás már, igenis, nyújtott minekünk példát — nem 
vehetünk ki a bibliából ilyen mondásokat egyházi beszéd-
szöveg gyanánt: „nincsen Isten", „a Krisztus fel nem 
támadott a halálból", „hiábavaló a mi prédikálásunk", 
„hiába való a ti hitetek", mert hiszen ezek a mon-
dások egyáltalában nincsenek összefüggésben a biblia 
tanaival, mint a mely a maga való contextusában, a 
melyből erőszakosan tépettek ki azok a mondások, 
ezt tanítja: „azt mondja a balgatag az ő szivében·. 
nincsen Isten," és ezt: „Ha a Krisztus fel nem támadott a 
halálból, hiábavaló a mi prédikálásunk, hiábavaló a ti hitetek 
is." De az a meghatározás arra is jó másodszor, hogy el-
kötelezi a hitszónokot az ige szövegszerű fejtegetésére, hogy 
ne az igébe, ne is az ige fölött, hanem az igéből prédikál-
jon, hogy textusa ne legyen pusztán csak mottó vagy jel-
ige, praetextus vagyis csak ürügy a beszélésre, hanem le-
gyen az az egyházi beszédet átható elv, életerő, forrás, 
melyből az élet vize csörgedezzék. 

A szöveg lehet rövidebb, vagy hosszab, állhat az pár 
rövid szóba foglalt egy, vagy egymással egybefüggő, de egy 
íogondolatot kifejezni akaró több mondatból, vagy egész 
mondatsorozatokból, például egyes bibliai történetekből vagy 
példázatokból is. Erről azonban, valamint arról is, hogy a 
szövegnek különböző nemei vannak, későbben fogunk meg-
felelő részletességgel beszólni. 

Főtétel — théma — alatt az egyházi beszédnek azt az 
elemét, azt a főgondolatát értjük, a melyet az egyházi szó-
nok a szöveg gondolata vagy gondolatai alapján úgy szer-
keszt össze és állit föl, hogy a mit a szöveg mond vagy 
tanít, egy egységes tételben határozottan körülírva, szo-
rosan megállapítva az is azt mondja vagy tanítsa. A szellemi 
fegyelem ellenmondhatatlan törvénye alá hajtja a főtétel a 
szövegnek egyszer-egyszer tán csapongásra is kész gondo-

3 * 
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latait; egy kitűzött irány és czél felé készti az elmét; az 
ég tájékainak egy-egy, de mindig csak egy-egy magasa felé 
irányítja a lélek tekintetét, hogy a mint a csillagász a maga 
teleszkópján kutatja ki a kiterített égboltozat rejtelmes titkait, 
úgy hatoljon ő is be az egy adott vezérgondolat világító fénye 
mellett a biblia égi világának rejtelmeibe. A főtételben tehát 
már csak egy gondolat legyen, amelynek ha mélységét vagy 
magasságát nem lehet is megvonni, de szélességében okvetle-
nül meg kell azt határolni. A főtétel akárhány esetben 
szórói-szóra megegyezhetik a szöveggel vagy megtörténhe-
tik, hogy a mit a szöveg állító alakban mond, azt a főtétel 
kérdő alakban, a mit a szöveg képes nyelven ad elő, azt a 
főtétel képek nélkül való egyszerű szavakban fejezi ki. Ha 
azt veszem föl szövegemnek: „ne gyűjtsetek kincset e föl-
dön,"· (Máté 619 .) Θ szavakat egészen jól meghagyhatom be-
szédem főtetele gyanánt, de úgy is főtétellé alkothatom, immár 
kérdő alakban a szöveg állító alakban adott gondolatát: „miért 
veszélyes kincset gyűjtenünk e földön?" vagy úgy: „miféle 
földi kincsek gyűjtése veszedelmes reánk nézve V" a mely 
kérdésekre aztán a főtételt követő felosztásban kell meg-
adni a kellő feleleteket. 

Ha aztán megállapítottuk egyházi beszédünknek főtételét 
s ebből kivontuk a részeket, ezzel elvégeztük hitszónoki 
munkánk alapvető, mondhatjuk: tán legfontosabb részét, 
készen áll nevezetesen részünkre beszédünk dispositiója, külső, 
szervi berendezése, váza, a melynek betöltése, kidolgozása 
képezi a hitszónok további, szintén nagyon fontos, de az 
előbbinél sok tekintetben könnyebb feladatát. 

Ha fontos dolog a vezérre nézve, hogy a csatatéren 
miként helyezze el a maga harczi erőit, hogy a különböző 
hadtesteket hova állítsa: épen olyan fontos a hitszónokra 
nézve, ki bizonyos értelemben szintén küzdelemre indul, 
hogy harczi erőit, lelke gondolatait jól, egymást erősitőleg, 
támogatólag rendezze be, állítsa föl. Nagy és nehéz munka 
tehát ez, amelytől függ jórészben az általa vezetett szellemi 
és lelki harcz kedvező vagy kedvezőtlen eredménye. 

Ezek előrebocsátása után lássuk már tulajdonképeni 
tárgyunkat: beszéljünk az egyházi beszédnek tanulmányunk 
czimében jelzett különböző nemeiről. 

A szövegeket, a szerint a mint csak rövidebbek vagy 
hosszabbak, különböző módszerek szerint lehet feldolgoznunk. 
A rövidebb, tehát az egyszerű vagy képes nyelven tanítói 
jellemű szövegek alapján nevezetesen szorosabb értelemben 
vett egyházi beszédeket, a hosszabb, tehát a történeti és 
példázati szövegek alapján pedig vagy gyakorlati biblia-
magyarázatokat vagy homiliákat szoktunk szerkeszteni és 
tartani. 
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Szorosabb értelemben vett egyházi beszédek alatt az 
olyan templomi kathedrai műveket értjük, a molyek a szöveg-
ből, ezzel szervi, gondolati összefüggésben levő főtételt von-
nak ki, s ezt a főtételt, mely a beszéd bevezetésének végén 
áll, rendesen részekre osztják, s így megadván a disposi-
tiót, többé nem a szöveggel, hanem az ennek alapján felál-
lított főtétellel, vagy inkább az ebből kivont részek gondo-
lataival foglalkoznak. Az így készített beszédek a szöveg 
gondolatának összefoglalása, synthezise alapján állván, syn-
thetikus, vagy, mert thémát állítanak fel, thematikus egyházi 
beszédeknek is neveztetnek. Mi szorosabb értelemben vett 
egyházi beszédeknek azért nevezzük őket, mert hiszen a 
gyakorlati bibliamagyarázat és a homilia is csak az egyházi 
beszédek általános kategóriájába esnek. 

Gyakorlati bibliamagyarázat alatt olyan egyházi beszé-
det értünk, a melyet egy, föltétlenül hosszabb, mert több, 
egymással egybefüggő gondolatot magában foglaló szöveg 
alapján úgy állit össze a hitszónok, hogy a szöveg gondo-
latait versről-versre, vagy tételről-tételre elövevén, bonczol-
gatja, megmagyarázza azokat s belőle adott magyarázatai 
alapján, tanulságokat von ki. Itt tehát nem ád a hitszónok 
főtételt, théinát, s igy ebben nem synthetizálja a szöveg 
gondolatait, sőt inkább analyzálja bonczolgatja azokat, s 
épen azért a gyakorlati bibliamagyarázatot analytikus, vagy 
a mennyiben mindig csak a szöveggel foglalkozik, textuális 
egyházi beszédnek is szokták nevezni. 

Álljunk meg kissé az eddig elmondottak mellett. 
Jegyezzük meg mindenekelőtt azt, hogy a gyakorlati 

bibliamagyarázat két lényeges dologban különbözik a tudo-
mányos exegezistől: először abban, hogy bármennyi tudós 
theologiai ismeret képezze is annak nélkülözhetetlen alapját, 
sohasem a tudományos theologia. hanem mindig vallás 
nyelvén keil annak beszélnie, tehát a templomi kathedra 
hangját kell annak használnia, s másodszor abban, hogy 
míg a tudományos exegéta teljesen betöltötte a maga fela-
datát azzal, ha megmagyarázat a. keze alatti szöveg értelmét, 
a gyakorlati bibliamagyarázat túlmegy ezen, a mennyiben 
adott magyarázatát, — s épen ez teszi gyakorlativá, — 
alkalmazza, belőle a gyülekezet tanítására, építésére tanul-
ságokat von le, ezekkel annak lelkéhez, szívéhez, lelkiisme-
retéhez, az egyes emberekben az egész emberhez fordul. Az 
egyikben tudós, a másikban egyházilag vallásos munkát 
végez a bibliának tanításaiba elmélyedő lelek. Mindkettőben 
leszáll a szentirat mélyeibe, s aranyat hoz föl annak kincses 
bányájából, de míg az egyikben érintetlenül hagyja a kiásott 
aranyat, a másikban járó pénzzé, vert aranynyá dolgozza 
fel azt. 
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A szoros értelemben vett egyházi beszéd sokkal újabb 
keletű dolog, mint a gyakorlati bibliamagyarázat; amaz sok-
kal későbbi termény az egyházi szónoklás fejlődésének tör-
ténetében, semmint azt egyelőre gondolnók. Az egyházi 
atyáknál s közöttük különösen Nyssni Gergelynél, Augus-
tinusnál, de főként Chrysostomusnál találunk ugyan bizo-
nyos egységre vitelt, de az egyházi beszéd tárgyalási módja, 
egészen a reformáczióig, egészen Melanchtonig kétségenkivül 
túlnyomólag analytikus. Augustinusnak a Zsoltárok s János 
evangyélioma fölötti magyarázatai, valamint Chrysostomus-
nak az újtestamentomi szentírás több könyve fölötti Homi-
liái, melyeket ők mind templomi gyülekezetek előtt tar tot-
tak, föltétlenül a legjobb példányok, melyek az ősidők 
templomi szószeki munkái közül hozzánk lekerültek. A 
kitűnőbb reformátorok is mesterek voltak a szentirat ilyen 
magyarázásában, különösen Kálvin, kinek kiadott munkái 
közül azok, a melyeket kommentároknak nevezünk, elsőben 
mint templomi szószéki bibliamagyarázat szerepeitek. Ez 
volt az eset Luther több iratával is. Különösen Melanchton 
kora után szükségessé vált azonban, hogy a protestántizmus-
nak a római katholicizmussal való nagy harczában a protes-
táns valláserkölcsi igazságok s azok alapja: a bibliai tételek 
ne csak magyaráztassanak, hanem, mint egy gyűjtő len-
csébe szedetvén össze, csatarendbe is állíttassanak Ezt pe-
dig jobban el lehetett érni szorosabb értelemben vett egy-
házi beszédek, mint gyakorlati bibliamagyarázatok által. 
Kétségtelen dolog, hogy a synthetikus egyházi beszédnek 
jelentősége abban állott és áll ma is, hogy védelmi eszköz 
az a protestáns egyházi szónok kezében a római katholikus 
egyház és annak szónokai által intézett rendszeres táma-
dások ellen. 

Mint Mitrovics Gyula,, sárospataki volt gyakorlati 
theologiai tanár „Egyházi szónoklattan" czímű művében 
olvashatjuk, hazánkban a synthetica rendszer Kölcséry 
Sámuel által (1634—1667) lett használatba véve; ő volt az, 
ki először írt thémás predikácziókat, titulusnak nevezvén a 
thémát s arról ekképen nyilatkozván: „ha valaki abban 
megütköznék, hogy mindenik predikácziónak külön titulust 
adtam, arra azt mondom: én úgy tanultam s úgy szeretem, 
hasznosnak is Ítélem, mert az illendő titulus egészen kime-
ríti a dolgot s az olvasó mindjárt eszébe veheti, mit várhat 
onnét." Az ő nyomdokait követte Komáromy Csipkés 
György (1628—1678) és Némethi Mihály (1638—1689), mind-
ketten tudománynak nevezvén el a főtételt. 

Mindakét tárgyalási módnak, úgy a synthetikusnak mint 
az analytikusnak, megvannak a maga előnyei és hátrányai. 

A szorosabb értelemben vett egyházi bes/.éd, a maga 
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tartalmi egységével jobban kielégíti a gondolkozáshoz, figye-
léshez szoktatott elmét, a rend, a következeteség elvének — 
úgy látszik legalább —jobban megfelel, s mindig egy nyomon 
járván, fölvett tárgyába jobban belemélyedhet, azt alapo-
sabban kifejtheti, mint a hogy! mindezeket a gyakorlati bib-
liamagyarázattól várhatjuk. Másoldalról azonban rendszerint 
rövidebb szövegek alapján épülvén föl a szorosabb értelem-
ben vett egyházi beszédek, a biblia ismeretét kevésbbé moz-
díthatják elő, s épen szoros egységűknél, gondolataik ára-
mának meg nem szakított voltánál fogva könnyen alkal-
masok lehetnek arra, hogy a képzetlenebb értelem elveszítse 
a bennök levő fonalat s kielégítetlenül jöjjenek el a temp-
lomból, mint a juhok, a melyek elé nagyon magasan helye-
zik az élelmi szert nyújtó jászolt. Agyakorlati bibliamagya-
rázat ellenben hosszabb szövegeivel bővebb bibliaismeretre 
tanít, s ha jól készült, teljesen kielégítheti a fejlettebb elmét, 
de az egyszerűbb embereknek is módot nyújt arra, hogy 
benne az esetleg elvesztett fonalat könnyűszerrel újra föl-
vehessék. 

Csak magáról a gyakorlati bibliamagyarázatról beszól-
ván, számosak és fontosak annak az előnyei, főként ha a 
hitszónok egész cyklusban magyaráz valamely nagyobb 
bibliai részletet, vagy ha valamely egymással összefüggő 
tárgyakat vesz föl tárgyalása alapjául. A hitszónoknak sok-
szor nagy fáradságába kerül szöveget találni tartandó egy-
házi beszédéhez, de ez a nehézség az analytikus magyarázat-
mód mellett jóformán elesik, mert így mindig van kéznél, 
vagy legalább is nagyon könnyen található szöveg. Továbbá 
ezen az úton kénytelen a hitszónok nagyobb területet fog-
lalni el a szentirati igazságok mezejón, mint a hogy ezt 
akkor teheti, ha egymástól különálló, egyes rövidebb bibliai 
mondásokat vesz föl szövegek gyanánt. Oda sodorják őt az 
adott körülmények, hogy igy más tárgyakról is kell beszél-
nie, mint a melyeket különben választana, hogy úgy mond-
juk, kisodortatik a nyilt tengerre. A kötelesség és a bűn 
egyes tárgyai, melyeket a mai kor már másként a templomi 
szószék körén kívül esőknek szeret tekinteni, egészen jól 
behozhatók annak a körébe s a hitszónok teljes joggal 
beszélhet az ilyen tárgyak felől is azon tény alapján, hogy 
az illető szentirati tétel benne van abban a szakaszban, a 
mely épen magyarázat alatt áll. Igy például a tiz parancso-
latot magyarázva, beszélhet a hitszónok a hetedik paran-
csolatra vonatkozólag olyan dolgokat, a melyeket — ko-
runkban legalább — alig lehetne már elmondani, ha a tárgy-
hoz úgy közelednénk, hogy nem fedezne bennünket az a 
körülmény, hogy e tárgy előjő a fölvett szakasz folyamá-
ban A gyülekezet egyszerű tagjaira a gyakorlati biblia-
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magyarázat nagyon tanulságos; általa jobban látja a szent-
irat teljességét, gondolatgazdagságát s a szentirat olvasásá-
hoz és pedig figyelmes olvasásához szokik, a mennyiben 
igy folyvást figyelheti annak czélját és összefüggését. 

Ha már úgy a szorosabb értelemben vett egyházi 
beszédnek, mint a gyakorlati bibliamagyarázatnak megvan-
nak a magok előnyei és hátrányai, — az elsőnek előnye az, 
hogy a maga egy tárgyát alaposan kifejtheti, hátránya pedig 
az, hogy a fejletlenebb értelem könnyen elvesztheti benne a 
fonalat, a másodiknak előnye az, hogy bővebb bibliaismeretre 
tanit s biztosabban vezérli a megértésre s ez által az épü-
lésre a gyülekezet tanulatlanabb elemeit is, hátránya pedig 
az, hogy sokszor keveset ad a beszéd szónoki formájára, 
mert nem levén egységes, csak töredezett tükördarabokat 
nyújt: a homilétikai tudás és gyakorlat fejlődésével önkén-
telenül állott elő az egyházi beszédnek egy olyan faja is, a 
mely lehetőleg mellőzni igyekezvén az ismertetett két egy-
házi beszédfaj hátrányait, másoldalról mindkettőből kivette 
azt, a mi benne jó volt. 

Ez a homilia. 
Jól tudjuk, hogy kezdetben nem azt nevezték homiliá-

nak, hanem a keresztyénség első századaiban élt gyülekezeti 
elöljárók ama, minden művészi formák nélkül tartott, sok-
szor épen párbeszédszerű istentiszteleti beszédeit, a melye-
ket ők, a keresztyénség akkori fejlettségének megfelelőleg 
a lehető legegyszerűbb nyelven és közvetlenséggel mondot-
tak, a melyekből fejlődtek aztán ki lassanként a művészi 
alakú szónoki beszédek, a sermók és kérügmák: de ma — 
nézzük csak meg Dobos János remek kidolgozású „Homi-
liák" czimű művét, — ma már azokat az egyházi beszéde-
ket nevezzük homiliáknak, a melyekben van synthesis is, 
analysis is, vagyis az olyan hosszabb szövegek alapján ké-
szített egyházi beszédeket, a melyek a szöveg főgondolatát 
a bevezetés végén főtételbe foglalván össze, mégsem ezzel 
foglalkoznak a beszéd további folyamán, mint a hogy ezt a 
szorosabb értelemben vett egyházi beszédnek tennie kell, — 
hanem a szöveg egymásutáni gondolatait bonczolgatja, fej-
tegeti, magyarázza, mintahogy azt a gyakorlati bibliamagya-
rázatban kell tenni, — ámde az analysisnak ezt a munkáját 
úgy végzi, hogy a szöveg bonczolgatása, fejtegetése, magya-
rázása közben folyton a felállított főtételt tartja szemei 
előtt, ezt világosítja. Az ilyen egyházi beszédet már tudo-
mányos kifejezéssel synthetiko-analytikus vagy thematiko-
textualis beszédnek nevezhetjük. Ma már ez a homilia, mely 
egyformán kielégíti művészi egységével és változatosabb 
tartalmával úgy a fejlettebb értelmű és tudású, mint az 
egyszerűbb gyülekezeti tagok igényeit is. 
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Ha pedig most már a szövegek különböző nemeit 
veszsziik tekintetbe, hogy ezen az alapon tűzzük tovább 
fejtegetéseinket, a szövegeket a legegyszerűbb, de minden 
tekintetben megállható módon igy osztályozhatjuk: tanitó, 
történeti és példázati szövegek. 

A tanitó szövegek egyszerű vagy képes nyelven, egy 
vagy több, de egymással összefüggő mondatban valamely 
hittani vagy erkölcstani igazságot akarnak kifejezni. Ilyen 
szövegek például egyszerű, nyelven ezek: „Isten lélek"; 
„elvész a nép, a mely tudomány nélkül való", vagy képes 
nyelven ez: „a ti beszédetek mindenkor kedvességgel mint-
egy sóval megs ,'zatott legyen" és főleg az elsőre, a kijelen-
tésnek megszámithatatlan mennyiségű mondása. Van aztán 
itt olyan bibliai mondás, tehát szövegnek használható tétel 
is, a mely bár fontos felvilágosításokat tartalmaz a szent-
írási tant illetőleg, de az azt elbeszélt vagy leirt bibliai alak 
részéről nem forgott fenn az a világos szándék, hogy tanít-
son az által, hanem abban csak saját benső életének szabad 
nyilatkozatai tűnnek elő, a minők a bibliában előforduló 
imádságok, dicsénekek, Istent magasztaló mondások, áldás-
kivánatok, költői leírások és szivöinledezések. Az ilyen 
tanitó szövegeket aesthetikai szövegeknek is nevezhetjük. 
Ide tartoznak még szerzőik czélzata szerint a prófétai szö-
vegek is, ámbár ezek, mint jövendő események előadása, 
bizonyos tekintetben rokonságban vannak a történeti szö-
vegekkel is. 

A tanitó szövegek tehát rendesen egy igazságot foglal-
nak magokban, vagy ha többet is, mindenik esetben könnyen 
felfoghatók és érthetők azok Tárgyalásuknál mindig figye-
lembe kell venni azokat a körülményeket, a melyek között 
és a miért mondattak, mert e nélkül midőn sokszor meg-
hamisíthatjuk a szentirat értelmét, nehezebben is tudjuk 
annak tanítását gyülekezetünk fennforgó szükségeihez alkal-
mazni. Ha már egy igazságot foglal az ilyen szöveg magába, 
akkor könnyű a hitszónok munkája, mert ha ugyan szöveg-
szerűleg akar beszólni, az abban található igazságot teszi 
egyházi beszéde tárgyává, főtételévé. Ha például azt veszszük 
föl szövegnek: elvész az én népem, mivelhogy tudomány 
nélkül való\ itt természetesen nem lehet másról beszólni, 
mint a népek tudatlanság miatti haláláról s beszédünknek 
ez lehet a dispositiója: a tudatlanság veszélyt hoz a né-
pekre, I. anyagi, II. szellemi tekintetben. Ha pedig több 
igazságot foglal magában a tanitó szöveg, akkor a legfőbb 
eszmét kell a többi közül kikeresni, a mely körül mint 
középpont körül forogjon a többi ós azokat amannak világo-
sitására vagy épen a beszéd részeiként is lehet használni, 
vagy ha a nehéz szövegből egy olyan főeszmét keresni ki, a 
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melynek a többit alárendelhetnők, akkor belátásunk szerint 
magunk alkotjuk meg a szövegből a főtételt s ezt teszszük 
a szöveg gondolatainak alapjává. Vegyük föl például szöveg-
nek ezt: „a melyek régen megirattattak, a mi tanulsá-
gunkra Írattattak meg, hogy . . . az írásoknak vigaszta-
lások által reménységünk legyen" (Róm. XV. 4), ennek igen 
jó dispositiója lehet a következő: Mit meríthetünk a szent-
írásból? I. tanulságot; II. vigasztalást; III. reményt. Van 
egy másik példa arra, ha a szöveg nem adja meg világosan 
a főtételt, hanem magunknak kell azt abból megalakítanunk: 
Garzó Gyula gyomai lelkész Luk. XXIII. 50—53. alapján, 
hol a meghalt Jézusról híven gondoskodó arimathiai József-
ről van szó, Jézus temetéséről beszél, melynek kiemelkedő 
pontjai: 1. a hűség bátorsága; 2. a kegyelet szolgálata; 
3. a szeretet adománya. 

Világos dolog, hogy az ilyen tanitó szövegek a szoro-
sabb értelemben vett, a synthetikus egyházi beszédekhez 
alkalmazhatók leginkább, de ha nagyon is sok külön igaz-
ság fordul elő bennök. gyakorlati bibliamagyarázatot vagy 
homiliát is lehet róluk irni. így például ha ezt veszszük 
föl szövegnek : ,.Egyenlő értelemmel legyetek ti közöttetek. 
Kevélyen ne értsétek magatok felől, hanem az alázatos-
sághoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek csak 
magatok értelme szerint. Senkinek gonosz helyébe gonoszt 
ne fizessetek. Minden emberek előtt a tisztességes dol-
gokról gondot viseljetek. (Róm. XII. 16. 17.), világos dolog, 
hogy ennyi igazságot csak analytica, tehát gyakorlati biblia-
magyarázat alakjában lehet legjobban kifejtenünk, vagy 
akár homilia alakjában is, ha azt teszszük beszédünk főté-
telévé : Hogy kell embertársaink közt a kellő békességet 
fenntartanunk ? s azután, erre a kérdésre való folytonos 
tekintettel, magyarázzuk és erkölcsileg alkalmazzuk a szö-
veg fent leirt, egymásután következő gondolatait. 

A szövegek második nemét a történeti szövegekben 
állapítottuk meg. Ezek valamely szentirati eseményt, vagy 
valamelyik bibliai személy életének valamely mozzanatát 
tárják történeti leírásban mi elénk. Sikeres tárgyalásuk föl-
tételezi, hogy a fölveit eseményt épen olyan élénken, mint 
helyesen fogjuk fel, hogy a történeti tényt a maga előz-
ményeivel, körülményeivel, lefolyásával, benyomásával és 
következményeivel együtt hiven tüntessük föl és semmit ne 
hagyjunk érintetlenül, a mit a szentiratnak vagy egyéb 
történetnek más előadásából, az ó-kornak, a természetnek, 
az országoknak és népeknek ismeretéből és az egykorú 
eseményekből szövegünk tárgyának teljesebb megértetésére, 
magyarázatára felhasználhatunk. Ha ezek mellett nem 
hagyjuk figyelmen kívül a kisebb és látszólag jelentéktelen 
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vonásokat és körülményeket sem és éles pillantással be-
tekintünk a cselekvő vagy beszélő személyek benső életébe 
is: akkor az eseménynek vagy cselekvénynek egy olyan 
teljes, világos és élő képe tárul föl előttünk, melynek szem-
lélete gazdag anyagot ád nekünk az egyházi beszédben 
való tárgyalásra. Állítsuk aztán oda a huszadik század em-
berét a régen letűnt idők történelmi emlékeiből metszett 
tükör elé, s ennek képében láttassuk meg vele az 6 saját 
gyöngeségeit, fogyatkozásait, bűnét vagy csüggedt erejét ős 
erényeit: ez az ilyen szövegek alapján készített beszédek 
czélja és főfeladata. Csak arra ügyeljen a hitszónok, hogy 
a történetbe ne vigyen be semmit, ami nem történt, vagy 
nem bizonyosan úgy történt meg, tehát ne csináljon törté-
netet; hogy beszédét ne ékesítse föl olyan pótlékokkal, a 
melyeknek a fölvételére semmi se jogosít. Egyik hitszónokunk 
kiadott művében Keresztelő János fogságáról beszélvén, élénk 
színekkel rajzolja le a nagy próféta börtönét és büntetése 
módját, hogy alig-alig tévedt be oda a sűrű rostélyokon át 
egy-egy napsugár, hogy a próféta szalmán fetrengett stb. 
stb. Hol vette ezeket az adatokat az illető hitszónok?! 
Hátha épen palotája egyik fényes termében tartotta Heródes 
elzárva az Ur nagy prófétáját?! Amilyen jogon ő beszélheti 
amazt, épen olyan jogon beszélhetem én ezt. De egyikünknek 
sem szabad ama történeti eseményt igy színeznünk, mert 
mindkettőnk részére hiányzik ehhez a történeti alap. 

A történeti szöveget, amint az az eddigiek szerint egé-
szen természetes, vagy gyakorlati bibliamagyarázat, vagy 
homilia alakjában lehet egyedül feldolgozni, amikor is az 
abban foglalt eseményt lépésről-lépésre, egyik mozzanattól a 
másik mozzanatig menve tárgyaljuk s belőlük a hallgatók 
életére vonatkozó tanulságokat vonunk le. 

Az úgynevezett allegóriái magyarázat leginkább a 
történeti szövegeknél szokott előfordulni. Abban áll az, hogy 
mi a történeti eseményt, amely valamely szövegben foglal-
tatik, elismerjük ós érintetlenül hagyjuk ugyan, de azt, mint 
valamely benső gondolatot példázó eseményt tárgyaljuk s 
ez által egy közvetlenül a szövegben nem fekvő igazságot 
teszünk szemlélhetővé. Ilyen például ama, II. Móz. XVII. 
10—16-ban leirt történeti esemény, hogy mikor Mózes föl-
emelte az ő kezeit, akkor az Izráel diadalmat nyert az amálé-
kiták fölött, mikor pedig leeresztette, Amálek nyert győze-
delmet: „mikor azért Mózesnek kezei elfáradtak volna, ho-
zának egy követ és ő alá tevék, hogy arra ülne; Áron pedig 
tartja vala az ő kezét és mindkét kezeit felemelve tartá, 
mind napnyugtáig és megrontá Jósuó Amálókot stb." — ezt 
a történeti szöveget igen elmésen dolgozza föl egy hitszóno-
kunk, hogy Mózes az állami rendet, a világi hatalmat, Áron 
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pedig az egyházi rendet képviselvén, ez a szöveg azt tanítja, 
hogy az államot a maga küzdelmeiben köteles az egyház 
támogatni. Mindenki tudja ezt, hogy az η történeti esemény 
nem foglalja magában ezt a gondolatot és mégis annak 
ilyen szellemben való allegorizálását mindenki természetes-
nek és helyesnek is fogja találni. 

A szövegek harmadik nemét az úgynevezett példázati 
szövegek alkotják. Példázatok — parabolák — alatt olyan 
bibliai leírásokat, elbeszéléseket értünk, a melyek azon mó-
don, a hogy leirvák, megtörténhettek volna, de nem történ-
tek meg okvetlenül, hanem csak azért mondattak el, hogy 
történeti alakba öltöztetvén valamely ovangyéliomi igazságot, 
azt igy annál mélyebben bevéshessék az érdekeltek szívébe 
és lelkébe. Az ilyen példázati szövegek tárgyaihatása végett 
szükséges mindenekelőtt kitalálnunk azt az evangyélioini 
igazságot, melyet az illető parabola feltűntetni akar, a me-
lyet némelyik határozottan meg is ad, mint a minő például 
Máté XIII. 18—23. verseiben a magvetőről ós ugyancsak ezen 
rész 36. s k. verseiben a konkolyról szóló példázatok bibliailag 
adott magyarázata; vagy a példázat végén tanulságképen áll az, 
mint például Máté XVIII. 23—25.-ben a könyörületlen szivű 
szolgáról szóló példázat tanulságaképen rnaga Jézus mondja, 
hogy az ő mennyei Atyja megbünteti azt, a ki meg nem bo-
csátja az ő atyjafiának ellene való vétkét szive szerint, — 
a tiz szűzről szóló példázat (Máté XXV. 1—13) végén pedig 
azt a tanulságot mondja ki Jézus: „Vigyázzatok azért, mert 
nem tudjátok sem a napját, sem az óráját, melyen az em-
bernek fia eljő"; ismét van olyan példázat, a melynek tanul-
sága abból az alkalomból vehető ki, amikor az mondatott; 
ilyen a tékozló fiúról való példázat, a melyet akkor mondott 
az Úr, mikor a farizeusok és írástudók zúgolódtak a miatt, 
hogy ő a bűnösöket magához fogadta és velők együtt evett, 
s a melyben ő azt akarta megtanítani, hogy öröm van a 
mennyben egy bűnös ember megtérésén ; végre van olyan 
példázat is, a melynek puszta tartalmából kell kitalálni 
annak mélyebb értelmét; ilyenek például Máté XIII. 44 - 46-
ban a mezőben elrejtett és megtalált kincsről s a drága-
köveket keresett és talált kereskedőről való példázatok, a 
melyeknek értelme csak az lehet, hogy az evangyéliom 
drágább minden egyéb kincsnél s annak megnyerése végett 
föl kell mindent, a mi csak birtokunkban van, áldoznunk. 

Ha aztán előttünk van már a példázat vezérgondolata, 
szükséges dolog, hogy tisztán állítsuk magunk elé az egész 
képet és annak egyes vonásai természetét, a mire nézve 
okvetetlenül mindenféle természettani, bibliai és egyetemes 
történeti, régiségtani, földrajzi és más ilyen ismeretekkel 
kell rendelkeznünk. A mellett vigyáznunk kell arra, hogy 
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semmit figyelmen kívül ne hagyjunk, a mi csak magyará-
zatunk díszítésére szolgálhat és egy vonást se tartsunk 
jelentéktelennek, de viszont ügyelnünk kell arra is, hogy 
semmi, az evangyéliomi parabolák természetes egyszerű-
ségével és mesterkéletlenségével ellentétben álló idegen-
szerűt azokból ki ne erőszakoljunk. Végül — és ez igen fon-
tos dolog — jegyezzük meg azt is, hogy több példázatban 
találhatunk olyan vonást, — tapintatunk és kellő érzékünk 
fogja megmondani, hogy melyik az, — a mely egyáltalában 
nem arravaló, hogy azt is alkalmazzuk, hogy abból is tanul-
ságot vonjunk ki, hanem a mely csak a példázat épületé-
nek fenntartására, részei összeillesztésére szolgál, a melyet 
tehát ha alkalmazni akarunk, okvetetlenül hamis irányba 
tévelyedünk. Két példával igazoljuk ezt: a könyörületlen 
szívű szolgának szolgatársai igen megszomorodván, elmentek 
ós mindeneket eleibe adtak az δ uroknak, a melyek történ-
tek. De hiszen a mindentudó Istennek nincsen semmi szük-
sége az ilyen besúgó vádaskodásra! A tíz szűzről szóló példá-
zatban pedig a lakodalmi házból kirekesztett szüzek zörget-
nek az előttük bezárult ajtón, és azt mondják: „Uram! 
Uram ! nyisd meg nékünk." De hiszen a mennyek országából 
kirekesztett, elkárhozott lelkeknek már nincsen alkalmuk 
arra, hogy az égi haza házának ajtajához juthassanak, s 
örök kárhozatra vettetvén, észszerütlen is volna amott zör-
getniök! 

A példázatokat is épen úgy, mint a történeti szövege-
ket, vagy gyakorlati bibliamagyarázat vagy homilia alakjában 
lehet egyedül feldolgoznunk. 

Szükségesnek tartjuk már, hogy a gyakorlati biblia-
magyarázat s az ehhez lényegben, — t. i. a magyarázó és 
alkalmazó elem lényegében — közelálló homilia készítéséről 
elmondjunk néhány olyan gyakorlati irányú gondolatot, a 
mi némi módosítással, vagy legalább egyes pontjaiban, áll 
ugyan a szorosabb értelemben vett egyházi beszédre nézve is. 

Nagy mértékben megpróbálja a hitszónok erejét az, 
hogy sokszor nehéz neki egy valamivel hosszabb bibliai sza-
kaszt felfogva, úgy csoportosítani az abban előkerülő rész-
leteket, hogy a szakadozottságnak még csak látszata nélkül 
is tudjon átmenni egyik gondolat magyarázatáról és erkölcsi 
alkalmazásáról a másik gondolat magyarázására és alkal-
mazására, hogy tehát az egészet egy összefüggő beszédbe 
tudja önteni. A gyakorlati bibliamagyarázat ugyanis a szó 
valódi értelmében nem paraphrasis és nem is kommentár; 
a prédikálásnak nem valamely könnyebb módja az, — a 
hogy Tóth Ferencz dunántúli püspök is mondja homiléti-
kájában a bomiliáról, — a melyet csak azért venne a hit-
szónok igénybe, mert könnyebb az a szorosabb értelemben 
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vett egyházi beszéd tartásánál. Nem valami féltuczat apró 
prédikáczió sorozata egy gyakorlati bibliamagyarázat, a me-
lyet a hitszónoknak egymással többé-kevésbbé egybefüggő 
szövegek alapján egy prédikáczió helyett kell mondania. 
No higyje a hitszónok, hogy megfelelő, jó munkát végez, ha 
a szöveg egyik gondolatát a másik után fölveszi, s minde-
nikre tesz néhány, egymással össze nem függő megjegyzést 
egyszerűen átsikamolva a kevésbbé lényeges tárgyakon, 
s tovább időzve azoknál, a melyek természetüknél fogva 
megengedik, hogy néhány közönséges megjegyzést tegyünk 
reájok. Az igazi gyakorlati bibliamagyarázatban, épen mint 
a szorosabb értelemben vett egyházi beszédben, egységnek, 
egybefűződő folyamatosságnak kell lennie, legyen annak 
kezdete, közepe és vége. Ha végeztünk benne egyik gon-
dolat megmagyarázásával s aztán ebből erkölcsi tanulsá-
gokat vontunk ki, keressünk átmeneti gondolatokat, a me-
lyek természetesen vezessenek át bennünket a következő 
gondolat fejtegetésére. Vagy ha úgy osztjuk be munkánkat 
— a mi szintén lehetséges és jó módszer, — hogy először 
végigmagyarázzuk az egész szöveget s az erkölcsi elemre 
csak azután kerítünk so r t : ilyen esetben is ügyeljünk a 
munka egységére, okvetetlenül keressünk ily eljárásmód 
mellett is átmeneti gondolatokat. A gondolatok változatos-
sága szerint bárhány irányba kelljen is beszédünkben fordul-
nunk, ne legyen törés a mi gyakorlati bibliamagyarázatunk-
ban, hanem legyen az olyan, mint egy kanyargó folyóvíz, a 
mely változtathat irányt akárhányszor is, de mindig csak 
ugyanazok a habok ömlenek benne tovább. 

Jegyezzük meg még, hogy a gyakorlati bibliamagyará-
zat nem bölcseleti, föld-, nép-, vagy életrajzi értekezés, 
hanem olyan, gyülekezeti istentiszteleteinken elmondható 
előadás, a mely míg ezekből a most említett forrásokból is 
meríthet, főleg azt vallja czéljánk, hogy a bibliatanait meg-
felelő változatosságban ismertetvén meg a gyülekezettel azt 
építse és erősítse a lelkiekben. Egy-egy hosszabb szöveg 
fejtegetése közben azután az ismeretek nagyon különböző 
forrásaiból kellvén merítenie a hitszónoknak, — vigyázzon 
arra, hogy túlbuzgóságában ne mondjon el mindent, a mit 
csak el tud a szövegre nézve mondani, ámde annyit meg, 
a mennyi annak a gyülekezeti épülés szempontjából való 
megmagyarázására szükséges, annyit mindenesetre mond-
jon el. 

A szorosabb értelemben vett egyházi beszédhez beve-
zetést szoktunk írni, s ha az a kérdés, hogy szükséges-é az a 
gyakorlati bibliamagyarázathoz is, bátran felelhetjük, hogy 
nem szükséges ahhoz föltétlenül egy művészi technikával 
alakított bevezetés, mert egyszerre „in medias res" is 
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vághatunk abban, — ámde akárhányszor meg kerülhet elénk 
olyan tartalmú szöveg is, a melyről, vagy az előtte tárgyalt 
eseményről, vagy bármely más, azt érintő dologról monda-
nunk kell, tulajdonképeni magyarázatunk megkezdése előtt 
valamit, a mikor már mindjárt van bevezetésre szükségünk. 
Jótetszésünk, vagy inkább kellő érzékünk mindig meg fogja 
azt nekünk mondani, hogy írjunk-e vagy ne írjunk gyakor-
lati bibliamagyarázatunkhoz bevezetést. 

Protestáns világunkban a gyakorlati bibliamagyarázat, 
tudomásunk szerint, leginkább a magyarországi ev. refor-
mált és a skót presbyteriánus egyházakban van szokásban. 
Több olyan magyar református egyházközségünk van neveze-
tesen, a melyben a lelkész bizonyos egyházi évszakokban, a 
böjti napokban, vagy az ádventi hetek idején köznapokon 
gyakorlati bibliamagyarázatokat tart, Debreczenben pedig 
az egész évfolyamára havonként három köznap délelőtti 
istentiszteleten tartanak ilyen egyházi beszédeket. A skót 
presbyteriánus lelkészek pedig a vasárnap délelőtti isten-
tisztelet bevégzetével némi kis szünet után úgynevezett 
..Expository lecture"-ket = fejtegető, — magyarázó 
felolvasásokat szoktak tr.rtani, a melyeket bibliai szövegek 
alapján építvén föl, fejtegetik azokban az evangyéliomi nagy 
igazságokat, s ezeknek fényében megbeszélik a kort, vagy 
a saját nemzetet, vagy a saját egyházat mozgató nagy esz-
méket, a jelennek nagy polgári, egyházi vagy társadalmi 
kérdéseit. 

Ha gyakorlati bibliamagyarázatokat akar már tartani 
a hitszónok, erre nézve többféleképen járhat el. Az egyik 
módszer az, hogy vegyen föl egy egész bibliai könyvet vagy 
valamely könyv kiválóbb részeit tegye magyarázatának tár-
gyává. Mig ez a módszer fölmenti őt a szövegkeresés 
kétségeitől, a habozástól, a gyülekezetet is inkább vezeti a 
szentírás megértésére s egyszersmind, — a mint ezt már 
fentebb is mondottuk, — alkalmat nyújt a hitszónoknak 
olyan tárgyak fölött is elmélkedni, a melyeket különben 
magokban alig vehetne föl. Mély belátásra és bölcsességre 
van azonban szüksége a hitszónoknak a magyarázandó 
könyv megválasztásánál, mert vannak olyan könyvek és 
szövegek a szentírásban, a melyek alkalmasok magyarázat 
végett az egyik, de merőben alkalmatlanok egy másik hit-
szónokra nézve. Ne kezdjen hát addig magyarázati munká-
fába, mig jól számot nem vetett magával, hogy vájjon képes 
iesz-e ő lelket önteni a fölveendő könyv szokásaiba, hogy 
unnak gondolatvilága megfelel-e az δ lelke gondolatvilágának? 
Csináljon magában bizonyos szellemi költségvetést, s csak 
ha ezt kielégítőnek találja, akkor kezdjen az épités munká-
jához. Az uj testamentumban kezdetben alkalmasabbak az 
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evangyéliomok, mint az apostoli levelek, s úgy azokban, 
mint ezekben is vannak különböző fokozatok. A Jelenések 
könyve pedig alig-alig alkalmas rendes magyarázat tárgyá-
ul. Az ó-testamentomban" legalkalmasabbak magyarázat 
tárgyaiul a történeti könyvek s a zsoltárok, mig a prófétai 
művekbői csak egyes válogatott fejezeteket ajánlatos fölvenni. 
A legjobb hitszónokok, elejétől fogva a keresztyénség minden 
idejében, válogatva magyarázták az ó- és uj-testamentom 
könyveit, s e tekintetben annál jobb tanácsot nem adhatunk, 
mint hogy vegye mindenki azt, ami a gondjaira bizott gyü-
lekezet lelki javát a legjobban előmozdítja. Megjegyzendő 
azonban, hogy a szentírásnak mind történeti, mind prófétai 
könyveiben vannak olyan fejezetek, a melyek jóizlés tekin-
tetéből egyáltalában nem alkalmasak sem felolvasásra, sem 
magyarázatra. Minden irás alkalmas a tanításra, de nem 
szükségképen mindenik nyilvános értekezés tárgya is. 

Midőn a magyarázandó könyv felett megállapodott a 
a lelkész, legközelebbi teendője abban áll, hogy az egyes 
magyarázatok alapjául szolgáló szövegeket különítse el egy-
mástól, a mi a történeti könyvekben könnyű dolog, mert 
ezek a legtöbb esetben magok megadják a felosztást, de 
sokszor igen nehéz munka a költői művekben, tehát a zsol-
tárokban, valamint az apostoli levelekben is. Könnyebb itt 
azt mondani el, hogy mit nem kell, mint hogy mit kell 
tenni. Sem nagyon hosszú, sem nagyon rövid részletet nem 
tanácsos fölvenni, bár erre határozott, minden esetben meg-
állható tanácsot adni nem lehet. Nagyon fontos, lényegbe 
vágó követelmény az, hogy munkánkban a megadott vagy 
megállapított gondolatrend szerint vegyük be szórói-szóra a 
szövegnek minden egyes tételét, s aztán úgy magyarázzunk, 
hogy a magyarázatból meg erkölcsi tanulságokat vonhassunk 
ki. Némelyik hitszónok ilyen egyházi művében épen csak 
megérinti a szöveg szavait, mint a hogy a vizek szine fölött 
repülő fecske épen csak meglegyinti szárnycsapásával a 
futó habokat, de azokba nem száll le, nem ereszkedik bele. 
Az ilyen eljárás határozott ellentétben áll a gyakorlati bib-
liamagyarázat lényegével, — hiszen ha magyarázni akarunk, 
előbb adnunk kell, — és erre a szöveg egyszerű felolvasása 
nem elég, — adnunk kell beszédünkbnn a megmagyarázni 
valót. Legyen a beszédben összefüggés s épen ezért, — mint 
azt hátrább példával is kimutatjuk, — nem szükséges mindig 
a verseknek, a gondolatoknak a szentírásban adott követ-
kezési rendjéhez alkalmazkodni, sem a beszéd berendezését 
előre bejelenteni, mint a hogy ezt a szorosabb értelemben 
vett egyházi beszédnél a dispositióban tenni szoktuk. 

A gyakorlati bibliamagyarázatnak határozott czélja és 
jelleme a fejtegetés, a magyarázás. Ehhez természetesen 



Szorosabb é r t e l emben veit egyházi beszéd . 49 

exegetikai jártasság· szükséges, a melynek azonban nem a 
theologiai tudományosság fitogtatásában, hanem abban kell 
állania, hogy a lelkész fejtegesse Isten akaratát az emberek 
világositására, építésére. Vitás szentirati helyeknél nem ta-
nácsos czáfolgatásokba bocsátkozni, hanem magyarázza az 
illető helyeket a hitszónok úgy, a hogy az előtte a legjobb-
nak látszik. Ha minden legjobb igyekezete mellett is haboznia 
kell a valódi értelem fölött, vallja be ezt őszintén, vagy ha 
más magyarázati mód is jogosult, jelentse ki azt is, — 
de az ilyen kettős magyarázati módtól lehetőleg őrizkedjék. 
Ha valamely szentirati helyre nézve hibás nézet csúszott 
be, azt teljes joggal fölemiitheti, s hasonlóképen tehát a 
szentirat oly helyeinél, hol az eredeti szöveg hibásan van 
lefordítva. Ha csekély változtatással teljesebb, tisztább és 
mélyebb értelem nyerhető, jelentse ki azt, a mi jobb. 

A mi pedig a gyakorlati bibliamagyarázat intő vagy 
alkalmazott részét ; az immár megmagyarázott szövegből le-
vont erkölcsi tanulságokat illeti, ennek szükségképen mindig 
a beszéd meglehetős részét kell képeznie, de különféleképen 
osztható az be. Ha a tárgy olyan, hogy sok magyarázatot 
igényel, vagy a szöveg oly részekből áll, a melyek szoros 
összefüggésben állanak egymással: az erkölcsi részt legjobb 
a beszéd végére hagyni. De rendszerint természetesebb és 
üdvösebb összeszőni a magyarázó részszel a gyakorlati ele-
met, egyszerre hozni mozgásba a gyülekezet értelmi és er-
kölcsi tehetségeit. Ez által sok ismétlődést is kikerül a hit-
szónok. 

Bármilyen szöveget vegyünk is föl gyakorlati biblia-
magyarázatunk tárgyául, a mennyire csak lehet, a szentiró 
vagy beszélő bibliai alak helyzetébe kell magunkat képzel-
nünk s az esetnek előttünk levő körülményeit kell megkí-
sértenünk előállítani. Fejtegetni a multat : ez az egyik, meg-
indítani a jelent amannaS közvetítésével: ez a másik dolog. 
Az ilyen magyarázásnak tökéletessége abban áll, ha úgy 
állítjuk a mult mellé a jelent, ha amazt emennek olyan tü-
körévé teszszük, hogy a mi régen mondatott vagy történt, 
hathatós befolyással birjon a jelennek megindítására. Ha fő-
ként az utóbbit nem teszszük, alig állítottunk egyebet elő 
egy darab száraz ócskaságnál. Bizonyára végzetes hibája 
az sok gyakorlati biblíamagyarázatnak, homiliának, valamint 
sok szorosabb értelemben vett egyházi beszédnek is, hogy 
mértföldekre menő távolságban állanak a mindennapi tapasz-
talatoktól, és csak arra törekszenek, hogy a távol múltra 
vessenek világosságot. Kitalálni a képviselő elvet, a melyet 
a fölvett szentirati hely magában foglal; a jelen typusát 
találni fel a múltban, és ugy fejtegetni azt, a mit Kanaán 
földén mondtak vagy tettek, hogy a huszadik század embere 
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az adott képben magára ismerjen: ez az igazi gyakorlati 
bibliamagyarázat. Az igy magyarázott szentírást aztán nem 
lehet úgy karrikaturázni, mint „ócska zsidó öltözetdarabo-
kat." így világos lesz, hogy a melyek régen írattak, a mi 
épülésünkre Írattak meg, és hogy a biblia, mely Istennek 
kijelentése, egy minden korra és minden embernek szóló 
könyv. 

Kevésbbé nehéz feladat válogatott fejezeteket magya-
rázni, mint egy egész könyvet. Vannak a bibliában olyan 
részek, vagy részcsoportok, a melyeknek úgyannyira 
megvan saját jellemök, mintha csak önálló könyvek volná-
nak. A hegyi beszéd; Idvezitőnk búcsúbeszéde; Ésaiás pró-
fécziás könyvének LIII. része; több egyes zsoltár; Róm. VIII. 
vagy XI.; I. Kor. XIII. vagy XV.; Efóz. II.; Zsid. XI. stb. stb. 
— bámulatosan alkalmasak e czélra, mert általok és bennök a 
gyülekezet megismerkedik a folytonosság elvének jótékony-
ságával a nélkül, hogy valamely túlhosszú időszakon át 
kellene elmélkednie bármely, különben összefüggő tárgy 
fölött is, a mire az élet közönséges hivatása és változásai 
között alig-alig juthat ideje. 

Tartható gyakorlati bibliamagyarázati sorozat úgy, ha 
életrajzi, történelmi, dogmatikai vagy morális tárgyakat fej-
tegetünk válogatott szövegek alapján. Életrajziakat például 
Ábrahám, Jákob, József, Mózes, Dávid, Illyés, Elizeus, Jere-
miás, Heródes, Keresztelő János, Péter, Pál, Jakab, Ananiás, 
Safira, Festus és Agrippa életéből; történelmieket, ha pél-
dául kifejtjük a keresztyénség elterjedését Jeruzsálemből 
Judeán, Samarián és a pogány világ legnevezetesebb városain 
keresztül Rómába; hit- ós erkölcstaniakat, ha kifejtjük az 
Úr példázatait, csodatételeit, vagy megfelelő szövegek alap-
ján gyakorlati bibliamagyarázati sorozatokat tartunk ilyen 
kérdésekről: az ember, a biblia, Isten tulajdonságai, saját-
ságai ; Krisztusnak a bibliában előforduló különböző nevei, 
a lelkiismeret, a kiengesztelődés, az imádság általában, a 
bibliában levő imádságok, a jövő dolgok felől való tan stb. 

Arra is van példa az egyházi irodalomban, hogy egye-
sek egyszerre egy egész szentirati könyv felett tartottak 
egy gyakorlati bibliamagyarázatot, a mi egészen jól elkép-
zelhető, főként abban az esetben, ha valaki valamely köny-
vet föl akarván venni magyarázata tárgyául, ahhoz tart 
bevezetésül ilyen, egyszere az egész könyvről szóló magya-
rázatot. Magától értendő, hogy ez nem könnyű dolog, mert 
egy ilyen beszédben is egyformán szólani kell az értelemhez 
és a szívhez, már pedig azt mondják, hogy itt inkább csak 

^ h s ^ a u o j ^ jsagogikai ismeretek közléséről lehetvén szó, alig lehet az 
evANGÉüKus ilyen tárgy fölött tartandó beszédbe olyan elemeket szőni 

K Ö N Y V τ ' ^ be, a melyek felköltenék a gyülekezeti tagok lelkiismeretét, 
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melegítenék érzelmeiket, gyorsítanák a szentség utáni igyeke-
zetöket, s ösztönt adnának nekiek törekedniök az ég felé. Ámde 
miért kellene ennek úgy lenni ?! Mi más tehetné ezt a 
munkát ilyenné, mint a hitszónok gondatlansága, hanyag-
sága vagy tudatlansága ? Mert bizonyára nagy fogyatkozás 
az egy hitszónokban, ha megállapítván a szentirat bármely 
könyvének czélját és jelentőségét, nem tud δ anyagot találni 
erkölcsi tanácsokra ós intelmekre is. Ha képesek vagyunk 
arra, hogy kivonatoljuk valamely egész szentirati könyv 
nagy tanításainak lényegét, nem lesz nehéz azt hallgatóink 
szivére és lelkiismeretére is vonatkoztatnunk. 

Csak épen tárgyunk teljessége szempontjából emléke-
zünk meg a biblia úgynevezett futó kommentálásáról, a 
mely abban áll, hogy a szentirat folytatólagos olvasása köz-
ben szúrunk be abba esetleg csak pár szóból álló magya-
rázó, felvilágosító, a gondolatokat egymással egybefűző gon-
dolatokat. Rendkívül frissítik az ilyen közbevetett megjegy-
zések a biblia olvasását, csak arra vigyázzunk építeni akaró 
buzgalmunkban, hogy meg ne fordítsuk Chrysostomus 
szabályát, a ki szerint Istennek sokat kell beszélnie, θ az 
embernek csak keveset. Mondanunk sem kell, hogy az ilyen 
futó kommentálásnak nem templomi istentiszteleten, hanem 
a magánházaknál való családi áhitatosságokon van inkább 
helye, bár Henry Máté, nagyhírű angol nonconformista 
lelkész, 25 évi chesteri lelkészkedése alatt nyilvános isten-
tiszteletei alatt kétszer olvasta végig és kommentálta így 
az egész bibliát, — ámde az δ egyházában a rendszeres 
bibliaolvasás egyik elmaradhatatlan liturgiái alkatrésze az 
istentiszteletnek. 

Ki kell még végül részletesebben is fejtenünk azt, a 
mire előbb csak futólag mutathattunk rá, hogy tudniillik 
akárhányszor kerülhet elénk olyan bibliai szakasz, a mely-
nek tárgyalásánál nem kell, sőt nem is lehet jól az abban 
előforduló gondolatok sorrendjéhez alkalmazkodnunk. 

Igenis, néha a fölvett szakasz kimutatja vagy föl is 
állítja munkánk felosztását, a mi, természetesen, nagy előny 
beszédünknek úgy világosságára, mint egységére nézve is. 
Vegyük föl, hogy az első zsoltárt magyarázzuk. Ebben már 
nemcsak a zsoltár nagy központi igazsága: az istenfélők és 
az istentelenek közötti ellentét, hanem a két külön szakasz-
ban a világosító részletek is készen vannak, ós pedig jórósz-
ben egy climax erejével és érdekességével. Nevezetesen a 
zsoltár leír ja: 

1., az istenfélő ember boldogságát; 
2., az istentelennek nyomorúságát. 
Az első gondolatnál, u. m. az istenfélő ember boldog-

ságánál lerajzolja: a., annak jellemét; b., annak állapotát. 
4* 
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A mi már jellemét illeti, először néhány tagadólagos tételt 
állít föl erről a zsoltáríró, a melyekben gyönyörű climax 
van : 1 , nem jár a hitetlenek tanácsán; 2. nem áll a bűnö-
sök út ján; 3. nem ül a csúfolók székében. Ezután pedig 
állítólagosán írja le az istenfélő ember jellemét: 1., az Ur 
törvényében vagyon az ő gyönyörűsége; 2., arról gondol-
kodik éjjel és nappal. 

Leíratván így az istenfélő ember jelleme, állapotának 
rajza következik. És itt tűnik elő a zsoltár költészete, mert 
egy képes hasonlat fordul benne elő, mely színt, élénkséget 
és szépséget kölcsönöz a leírásnak : olyan, mint a folyóvizek 
mellé plántáltatott élőfa, mely 1. az ő gyümölcsét megadja 
idejekorán ; 2., melynek levele meg nem hervad; és 3., — 
itt már elesik a kép — minden cselekedete jó szerencsés 
lészen. 

Azután az istentelen embert rajzolja meg a zsoltáríró. 
Jelleméről nem beszél, mert az ellenkezője a másikénak. 
Állapotát, mint a másikével tette, képesen írja le: „olyan ő, 
mint a polyva, melyet a szél idestova hány." És jelzi ezen 
állhatatlanságnak romboló következményét, mely az ítélet 
napján fog bekövetkezni, és alkalmat ad a hitszónoknak 
beszélni a nagy ellentét fölött, és mélyíteni annak színezetét. 
Végül aztán rámutat a zsoltáríró arra, hogy a kellő követ-
keztetések bizonyosságát mindkét esetben megerősíti az Ur 
mindentudósága: „mert tudja az Ur az igazaknak út jokat 
a hitetleneknek pedig útjok elvész." 

Az aztán nem egészen idetartozó kérdés, hogy vájjon 
annyi gondolatot ki lehet-é jól és alaposan fejteni egy biblia-
magyarázatban ? Mi azt tartiuk, hogy nem lehet, s ezért 
épen elég, ha az első zsoltár három első verse alapján egy 
templomi órán az istenfélő ember boldogságáról, a zsoltár 
három utolsó verse alapján pedig egy másik templomi órán 
az istentelenek nyomorúságáról s a még a mellé sorakozó 
pár gondolatról beszélünk. 

Sok esetben azonban maga a gyakorlati bibliamagya-
rázat tárgyául fölvett szentírati szakasz nem adja meg sa-
já t felosztását, és bizonyos fáradsággal kell abban fölkeresni 
a különböző tárgyak következési rendjét. A követendő rend 
olyan legyen, a mely képesítse a hitszónokát úgy beszélni a 
különböző pontok felett, hogy ne mondjon el előre egyes 
olyan dolgokat, a melyekre hátrább kellene sort kerítenie, 
hogy ne kelljen visszatérnie már elmondott dolgokra, ha-
nem következzék minden természetes, egyszerű és könnyű 
egymásutánban. Vegyük föl magyarázat tárgyául II. Kor. 
V.-nak nyolcz első versét, azt a szakaszt, hol Pál apostol 
földi házunknak hajlékát ellentétbe állítja azzal a házzal, 
a mely nem kézzel csinált. Ha figyelmesen végig olvassuk a 
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nyolcz verset, kénytelenek vagyunk elismerni, hogy annak 
gondolatai oly annyira szaggatottak, rhapsodikusok, s oly 
igen minden logikai rend nélkül hányvák azok együvé, hogy 
azokat a szentírásban adott egymásutáni sorrendjükben 
magyarázni merőben lehetetlen volna, annyival is inkább, 
mert ha a szakasz gondolatmenetét követnők, több tárgyat 
ismételnünk kellene, így például: „ fohászkodunk" (2. és 4 
versekben); .felöltöztetni"· (2. 3. és 4. versekben); „e test-
nek hajlékában vagyunk* (4. és 6. versekben) ; „kívánunk 
levetkeztetni, kívánkozunk kiköltözni e testből" (4. és 8. 
versekben); bizodalommal vagyunk" (6. és 8. versekben.) 
Merőben képtelenség volna már, hogy e nyolcz verset egy 
szövegnek vévén föl, a fentjelzett gondolatokat egy beszéd-
ben újra és újra tárgyalás alá vegyük. Meg kell tehát pró-
bálnunk, hogy ebben, és minden más ilyen esetben egy egy-
szerű, de az egész szöveget magába foglaló tárgyrendet 
találjunk ki és állapítsunk meg, először is a vezérigazságot 
fogva meg, hogy az alárendelt igazságokat aztán utána 
csoportosíthassuk, A vezérigazság már e szövegben az, hogy 
a hivő lelke jövendő állapotában jobb lakásba fog helyez-
tetni, mint a milyenben itt van helyeztetve. Első aláren-
delt igazság gyanánt a jelen lakás hátrányai állanak előt-
tünk : a múlandóság, a megterheltetés, a keserv, a levet-
közés és újrafelöltözés utáni kívánkozás (1. 2. 3. 4. versek.) 
Ez átvezet bennünket, a jövendő lakás előnyeinek fejtege-
tésére : Istennek épülete az, örökkévaló, a mennyben van ; 
és olyan alkotású, hogy benne az élet elnyeli a halandósá-
got (1. 4. versek.) Majd a két állapot közötti viszonyt lehet 
további igazság gyanánt fejtegetni: míg e testben jövevé-
nyek vagyunk, távol vagyunk az Úrtól (6. v.), a jövendő 
életben az Urnái lakunk (8. v.) Azután arról lehet beszél-
nünk, hogy ez beteljesedik mert bizodalmunk van Istenben 
(6. és 8.); utolsó igazság gyanánt pedig bizodalmunk oka-
iról kell beszélnünk. Isten az, ki adta nékünk a Lélek zálo-
gát (5.) továbbá: hit által járunk most, és nem szemmel való 
látás által (7. v.) Ezeket ilyenforma sorrendben kifejtvén, 
visszatérhet aztán a hitszónok a vezérgondolat alapján első-
nek jelzett igazságunkhoz, s rámutathat a bánatában ke-
sergő, keservében fohászkodó, a megterheltetett embernek 
arra a gondolatára, hogy ha ő itten levetkőzi testi öltözetét, 
a lélek ruháiba fog majd egy más lakásban felöltözni. 

Imé, ezekben különböztettük meg egymástól a temp-
lomi egyházi beszédek nemeit. Bármelyikkel lépjünk is azok 
közül gyülekezeteink elé, fődolog, hogy Krisztust hirdessük 



54 Csiky L a j o s . 

azokban, hogy építsünk velők. Nem parancsolja azt mi nekünk 
semmiféle törvény, hogy mindig, minden vasárnap reggel 
csak szorosabb értelemben vett egyházi beszédeket kell és 
lehet tar tanunk, mert ha úgy tapasztaljuk, hogy mélyebben 
tudunk szántani gyakorlati bibliamagyarázatainkkal és homi-
liáinkkal: bizony csak mondjunk ilyeneket. 

Egyik hitszónoknak egy, a másiknak más téren van 
nagyobb ereje; egyik gyülekezet a prédikálásnak egyik, a 
másik pedig egy más nemét szeretheti inkább. Azon az 
útmutató táblán, a mely a hitben való templomi ékesszólás 
magaslatai felé vezet, egyebek közt a két követelmény is 
olvasható: „ismerd meg magadat!" és „ismerd meg gyüle-
kezetedet!" 

Csiky Lajos. 



A történeti kritikai theologiai irány. 

A Theologiai Szaklapnak III. évf. 2—3. számában 
{190—197. oldal) egy ismertetést közöltem, a melyben Har-
sányi Istvánnak „Az apostolok cselekedeteiről irott könyv" 
czimű theologiai magántanári dolgozatát néhány bíráló meg-
jegyzéssel mutattam be olvasóinknak. Ez az ismertetés, ugy 
látszik, nagyon érzékenyen érintette a szerzőt, mert a Sáros-
pataki református lapok f. ó. 15. 16. és 17. számában vála-
szolva, nem elégszik meg azzal, hogy engem netán hibás 
felfogásomról s tévedéseimről felvilágosítson s jobb nézetre 
birjon. hanem egyúttal felhasználja az alkalmat arra, hogy 
miután szerinte én a történeti kritikai theologiai irányt nem 
ismerem, vagy tévesen ismerem, kioktasson, sőt leczkét 
adjon, a miért nem azon a nézeten bátorkodom lenni, a me-
lyen ő van. 

Az általa ellenem irt „Néhány szó a történeti kritikai 
theologiai irányról" kihívja a válaszadást. Csak azt sajnálom, 
hogy Harsányi a maga czikkét nem a Szaklapba küldte be, 
hogy az olvasó közönség könnyebben tájékozódnék s he-
lyesebb és tisztább képet szerezhetne a szóban levő vitás 
kérdésekről. 

Harsányi ismertetésemnek következő állítása ellen 
emeli fel szavát: „Ha a szerző ezentúl is fog foglalkozni a 
Cselekedetek könyvével s más irányú theologusok nézetét is 
megszívleli, azt hiszem, azt a Baur-féle már is feladott the-
oriát ő is elhagyja s a mindenben czélzatosságot kereső 
kritikával szemben az igazságot kereső kritika pártjára áll, 
a melynek elve: nem áldozni fel mindent, a mit bizonyítani 
nem lehet, hanem megtartani a megtarthatót, ha az már be 
sem bizonyítható." Ε szavak ismertetésem végén olvashatók 
s annak mintegy összefoglaló, a szerzőt irányító s buzdító 
befejezését képezik, minélfogva értelmüket a megelőző is-
mertetés tartalma állapítja meg helyesen. Abban pedig vilá-
gosan rámutattam arra, hogy a szerző a Cselekedetek köny-
vét egyoldalúan Ítélte meg, mert csupa tübingai irányú s 
szabadelvű kritikusok nézeteit ismeri s azok nyomán halad, 
minek természetes következése, hogy más irányú nézeteket 
mem ismervén, csakis ezen mestereinek szavára hallgat. Le-
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hetséges, hogy Harsányi más irányú művek tanulmányozása 
után is ugyanarra az eredményre jutna, a melyet művéből 
megismerhetünk; de ez az eredmény sokkal megokoltabb, 
biztosabb s meggyőzőbb erővel biró volna, tudományos értéke 
nagyobb lehetne; mindenesetre azonban nem tűnhetnék fel 
egyoldalúnak s tendentiosusnak, ha az ellenkező nézeteket 
is felhordaná és esetleg meg is czáfolná. Már pedig, a ki az 
igazságot keresi s pártatlan bírálatot akar gyakorolni, 
annak nem szabad elzárkóznia más irányú birálók nézetei 
elől, hanem azokat is figyelmére kell méltatnia, érveléseik-
kel megismerkednie, czáfolnia és csak az ily kritikai munka 
után lehet igazán tudományosan megállapított meggyőződéses 
nézetet felállítania. Az igy kialakult nézet előtt meghajtjuk 
magunkat akkor is, ha azt nem osztjuk. Ha azt az iró nem 
teszi, akkor joggal vádolhatjuk egyoldalúsággal, sőt a 
mennyiben az ellentétes irányú írók nézeteit szándékosan 
mellőzi és kicsinyit, elbízott czélzatossággal s igaztalanság-
gal. Ily módon az igazságot kereső és hangoztató, igazságos-
nak lenni akaró kritikus igazságtalan lesz. Megengedem, 
hogy ez nem minden tudományban és nemnmindenkor egy-
formán érvényesülő eljárás; de a theologiai, különösen prot. 
theologiai tudományokban ez feltétlenül megálló s megkö-
vetelt elv, melyet senkinek nem szabad megsértenie. S mert 
Harsányi ezen elv ellen vétett, ez okból tartottam szűkséges-
nek az idézett megjegyzést tenni. 

Ennek előrebocsátása után elő vehetem Harsányinak 
pontonkint ellenem irányított megjegyzéseit, hogy azokat 
kellőleg megvilágítva feltüntethessem sok tévedését és tájé-
kozatlanságát. 

I. 
Feljebb közölt megjegyzésemből két állítást hámoz ki 

s használ fel arra, hogy engemet tévedéssel vádolhasson. 
Az egyik tévedésem az, hogy a Baur által megalapított tör-
téneti irány a maga lényegében már nem egyéb, mint fel-
adott theoria; a másik az, hogy a szerzőt a mindenben 
czélzatosságot kereső kritikának pártján állónak tartom, a 
melylyel szemben az igazságot kereső kritika pártja áll. 

Igaz ugyan, hogy én hivatkozott megjegyzésemben a 
„lényegében" szót nem használtam s az Harsányinak közbe-
szúrt bővítése, a mely bizonyos fokig módosítja az én ere-
deti állításomat, mind az által ezzel a bővítéssel is fenn-
tartom állításomat, azt, hogy a Baur-féle theoria általában 
fel van adva. 

Ámde mindenekelőtt meg kell állapitanunk azt, hogy 
mi a Baur-féle theoria s csak azután szólhatunk arról, hogy 
fel van-e adva, vagy nem? Harsányi tudatosan-e, vagy ön-
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tudatlanul, nem tudom, összezavarja a Baur-féle theoriát az ő 
korszakalkotó jelentőségével s míg én a Baur-féle theoria 
feladásáról s elhagyásáról szólottam, addig δ hosszasan 
felesleges munkát végezve és hibás felfogással arról szól, 
hogy miben áll a Baur fellépésének korszakalkotó jelentő-
sége, a melyet én szerinte rosszul ismerek, vagy tévesen 
Ítélek meg. Más szóval Harsányi okoskodásában egy nagy 
logikai hiba van, rosszul distinguál már pedig csak qui bene 
distinguit, bene docet. 

Nekem eszem ágában sem volt Baur korszakalkotó 
jelentőségét tagadni, vagy kétségbe vonni, ellenkezőleg na-
gyon méltányolom az általa kezdeményezett történet kritikai 
methodust s jól tudom, hogy az ő történet kritikai tudomá-
nyos vizsgálódásai nélkül érthetetlen volna az egész újabb-
kori theologiai tudományos irodalom, sőt prot. keresztyén 
élet is. Bátor fellépése, tisztán tudományos törekvése, éles 
kritikája, s következetes logikája miatt egy ideig az δ theo-
riája uralkodott a prot. theologiában s tanítója volt a theo-
logusoknak nemcsak a történelem tárgyalásában s a kánon 
és egyes részeinek kritikai méltatásában, hanem a theologiai 
tudományok más téréin is. 

Tulaj donképi érdeme az, hogy a Hegel-féle történet-
filozófiai elméletet a történeti fejlődésről methodikusan 
alkalmazta az egyháztörténetre s újszövetségi iratainkra. A 
keresztyénség szerinte szükségszerű folyománya a történeti 
fejlődésnek; a keresztyénség egyes terjesztői s újszövetségi 
irataink szerzői koruk gyermekei lévén, nem Írhattak mást, 
mint a mire koruk fejlődési viszonyai ösztökélték, mert 
miként mindennemű emberi életnyilvánulás, úgy az újszö-
vetségi irodalom is csak okozati viszonyban állhat azon 
korszakkal, a melyben keletkezett. 

Baur előtt sokan hangoztatták már a történeti elvet. 
Az összes rationalisták mind a történeti hátterét keresték 
az új szövetségi iratoknak s midőn az inspiratiói tant tá-
madva bennök az isteni elemmel szemben az emberi elemet 
hangsúlyozták, egészen világosan utaltak a történelmi fej-
lődésre, mely a zsidóságból a keresztyénségbe vezet. Ugyan-
csak a történeti elvet követte Strauss, a mikor „Leben 
Jesu"-jában az evangéliomokat teljesen megfosztja történeti 
jelentőségüktől s bennök csupa meséket, legendákat, mytho-
sokat talál. A történeti elemek ismerője s követője, habár 
más irányú iró, Neander is. Általában mondhatni, hogy már 
Baur korában alig van számottevő iró, a ki a történeti elv-
nek jogosultságát a bibliai kritika terén kétségbe vonná s a 
keresztyénséget pillanat alatt Isten által minden történeti 
előkészítés nélkül teremtett intézménynek tekintené, mint a 
hogy Harsányi okoskodása nyomán állítani kellene. 
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A mikor tehát Baur e történeti elvet érvényesiti, nem 
tesz egyebet, mint a mit az előtte való korszak s az ő kor-
társai is tettek. A különbség ezek és Baur között az, hogy 
mig ők csak ötletszerűen s az egyes események s viszonyok 
között lévő okozati összefüggést tudományosan sem nem 
keresve, sem nem látva alkalmazták a történelmi elvet, 
addig Baur és iskolája épen ezt kutatva pragmatikus tör-
ténetírásra törekedett s minden történeti adatnak a fejlődési 
Processus keretébe való beillesztését nemcsak megkisérlette, 
hanem logikájának következetességénél fogva sokszor be is 
erőszakolta. Történetírásában, — akár a dogmatörténetet, 
akár az egyháztörténetet veszszük, a szereplő személyek el-
veszítik önálló cselekvő jelentőségüket, személyi akarat 
helyett elvek, eszmék uralkodnak a melyek a személyeket 
szinte mechanikusan rántják elő s tolják a történelem szin-
padj ára. 

Baur különösen dogmatörténettel foglalkozott s a dog-
mák fejlődési s keletkezési viszonyainak keresése volt 
indító oka annak, hogy az újszövetségi iratok keletkezési s 
szerzőségi viszonyaira is ügyet vetett. Strauss „Leben Jesu"-
jának megjelenése, a műnek óriási hatása s a benne alkal-
mazott kritikának tagadó eredménye nem indította, de siet-
tet te őt abban, hogy kritikája s történeti vizsgálata alá vesse 
az újszövetségnek összes iratait, a melyek nézete szerint 
szintén a ker. dogmafejlődés keretébe esnek s igy bizonyos 
dogmatikus irányzatoknak képviselői. Straussszal szemben, a 
ki a teljes negatio álláspontjáig jutott, valami positivumot is 
akart kimutatni, a subiectiv indokolatlan eredményekkel 
szemben, obiectiv tudományos kritikával megállapított té-
nyeket bemutatni. Így lesz a kritikus 'történetíró történet-
kritikussá az újszövetségi kánonban s annak egyes könyvein, 
hogy a történetnek egyes fejlődési szakaszait az újszövetségi 
iratokra is vonatkoztathassa. 

Ε kritikájának alapjául szolgált a páli irodalom. Mélyre-
ható kutatásában az akkor már megtámadott pastorális 
levelekből indult ki s a mennyiben bennök a 2. század 
gnosztikus tévedései ellen való intéseket s védekezést talált 
szerkesztésöket a század közepére tette. Később a többi 
leveleket is bírálata alá vette s végeredményben csak az ú. 
n. négy nagy levelet: a római, két korinthusi ós galatiai 
leveleket találta hiteleseknek. Az evangéliumokkal s az új-
szövetség többi könyveivel nagyobbára csak későbben foglal-
kozott s ezekből mindössze csak a Jelenősek könyvét tar-
totta meg hitelesnek. 

Ezzel ahhoz a ponthoz jutottunk, hogy megvilágítsuk 
Baurnak theoriáját, a mely szerint az újszövetségi kánon 
egyes könyveit osztályozta. Nézete szerint a keresztyénség 
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Jézus elmúlása után nemsokára kétirányú fejlődést vett. Az 
egyik az ú. n. zsidókeresztyénség Jézust inkább csak zsidó 
reformátornak, mint sem az emberiség megváltójának tekin-
tette, mert minden keresztyéntől az ó-szövetségi törvények, 
ceremóniák és a körülmetélés megtartását követelte, s ez 
iránynak képviselője a Jelenések könyve, melyet János 
apostol szerkesztett. A másik a pogány keresztyén irány, 
melynek felfogása szerint Jézus az egész emberiség messiása 
s követője lehet a pogány épugy, mint a zsidó anélkül, hogy 
a körülmetélésnek alá kellene magát vetnie s a törvény és 
ceremóniák egyes rendelkezéseit, a melyek Jézus utasítá-
sával nem egyeznek, meg kellene tartania. Ez iránynak 
tiszta képviselői a 4 páli nagy levél. A többi iratok a jánosi 
evangélium ős levelek kivételével közvetítők a két irány 
között s a szerint, a mint zsidókeresztyén álláspontról kö-
zelednek a pogánykeresztyén felfogás felé, vagy pogány-
keresztyén álláspontról a zsidókeresztyén irány felé két 
osztályba osztandók. Legvégén állanak a jánosi iratok, a 
melyek a két irány kiegyenlítése után bekövetkezett ó-ka-
tholikus egyházi fejlődésnek kinyomatai a 2. század második 
feléből. Mig a ker. egyház fejlődésében ezt a kialakulást 
nyerte, hosszú küzdelmekkel teli utat kellett tennie. A kőt 
irány kezdettől fogva ellenséges hadi lábon állott egymással 
s különösen a petrinisták nagy s heves harczot folytattak Pál 
apostol ellen, a kit minden rossz kútfejének tekintettek s 
nyomában járva működését ellensúlyozták s a legkülönbö-
zőbb rágalmakkal illetve apostoli mivoltát tanának krisz-
tusi eredetét támadták. 

Az apostolok közül különösen a három oszlopos: Péter, 
Jakab és János állanak a zsidóskodók élőn s elvi ellentétben 
a liberális gondolkozású Pállal. Minthogy a mi újszövetségi 
irataink legnagyobb része ezen elvi harcznak s ádáz küz-
delemnek létezéséről már nem tud, hanem inkább közvetítő-
nek látszik, ez okból természetes, hogy nem lehetnek apos-
toli iratok s nem keletkezhettek oly korán, mint általában 
hitték, sőt a mennyiben még a hitelesnek vett római levél-
ben is vannak egyes adatok, a melyek ezen felfogás ellen 
szólanak, annálfogva még azoknak hitelességét is kétségbe 
kellett vonni (Róm. 15., 16. fej ). Az apostoli konventet nem 
lehetett oly értelemben hitelesnek venni, mint a hogy a 
Cselekedetek könyve elbeszéli; Pál Péterrel nem békülhetett 
ki, hanem egymás ellen küzdve hirdették Jézus evangéliumát 
s legfeljebb a közös martirhalál egyenlítette ki közöttök az 
ellentéteket. S daczára annak, hogy Pál működése jóval 
sikeresebb volt, mint más apostoloké, mert hisz egymaga 
többet tett, mint a többi apostol együttvéve, azért mégis 
nem az ő elvei diadalmaskodtak, mert az ó-katliolicismus 
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nem egyéb, mint a pogány keresztyénségen diadalmaskodott 
zsidőkeresztyénsóg, a mely csak egyes dolgokban engedett 
a pogány keresztyénségnek. 

Ez rövid vonásokban a Baur-féle tübingai iskolának 
theoriája, a melyről állítottam, hogy az már feladott állás-
pont, a melyet kevesen foglalnak el. Már Baurnak tanít-
ványai észrevették a theoriának merevségét, a mely külö-
nösen abban nyilatkozott meg, hogy az újszövetségi iratokat 
mint valami skatulyákba helyezte el a felállított Schema egyes 
osztályaiba, s igyekeztek azon enyhíteni. Látták, hogy a 
két párt között Jézus és az δ evangeliuma teljesen elveszett, 
s a mennyiben Pált kellett Krisztus jobbik apostolának te-
kinteni, megmagyarázhatatlan maradt, hogy a kik Jézus 
közvetlen tanítványai voltak, azok legalább is alaposan félre-
értették az Urat. Ha minden egyes irat valamely pártnak 
szolgálatában áll s bizonyos czélzatossággal van írva, akkor 
a tiszta szinigazságot hiába keressük bennök, s igy csak 
egy lépést kell tennünk Strauss felé, s a történeti kritika 
eredménye az, hogy nincs történet, csak mese s tendentiosus 
kiszinezése egyes történeti adatoknak, a hová nem egy író 
tényleg került is. 

Harsányi csekély jelentőségűnek ta r t ja azt, hogy Baur-
nak egyes tanítványai sok tekintetben eltértek mesterük 
felfogásától, pedig az kiváló fontossággal bir, mert sok 
tekintetben módosítja, sőt megdönti a Baur-féle theoriát. 

Iskolájának egyes legkiválóbb emberei igen fontos 
részletkérdésekben tértek el. Nem szólva a Filemonhoz irt 
levélről, a melyet általában pálinak lehet venni, hitelesnek 
vették az első thessalonikai levelet (Lipsius, Hilgenfeld, 
Plleiderer, Hausrath), mig a másodikban eredeti páli eleme-
ket fedeztek fel, továbbá a fllippibeliekhez írottat (Hilgen-
feld, Schenkel, Weizsäcker, Mangold, Paul Schmidt sat.), a 
melynek christologiája jóval fejlettebb, mint a 4 nagy levél, 
sőt még az efezusi és kolossai leveleket is hajlandók egye-
sek az apostoliak közé venni (Reuss, Schenkel). Hasonló 
ingadozásokat s engedményeket tapasztalunk a Cselekedetek 
könyvénél, a synoptikus ev.-oknál és egyes katholikus 
leveleknél. Ebből természetesen folyik az egész theoriának 
nemcsak módosítása, hanem feladása is, a mit Ritschl göt-
tingai tanár az újabb theologiai iránynak, a moráltheologiá-
nak megindítója »Die Entstehung der altkatholischen Kirche« 
cz. művének 2. kiadásában részletesen s nagy theologiai 
készültséggel megokolva találunk. Ritschl felfogása szerint 
a zsidókeresztyén és pogánykeresztyén irány között nem 
voltak oly mélyreható elvi differencziák, mint a minőket 
Baur megállapított, a ki szerint „Pál és az ősapostolok kö-
zötti ellentétben kétféle evangélium létezik s a két irány 
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közötti közösség csupán a pogánykeresztyéneknek a zsidó-
keresztyének iránt tanúsított jótékonysága áital tartatott 
fenn" (Ritsehl: Entstehung d. altkath. Kirche 21. oldal). Mind 
a két iránynak egy közös alapja volt, Jézus s az ő evan-
géliuma s miként Pál apostol, akként az ősapostolok is a 
Jézus Krisztusban való hitet tették a ker. egyházba való 
belépésnek előföltételévé, de mig az ősapostolok szerint az 
egész zsidó nép hivatalos a keresztyénségbe s ez okból 
működésük czélja a zsidó népnek, mint nemzetnek megtar-
tása az Isten országa érdekében s más népek megtérítésével 
nem törődnek, addig Pál habár nem tagadta a zsidó népnek 
ily értelmű hivatását (Róm. 9—11), még sem ragaszkodott 
nemzetéhez, hanem elment a pogányok közé s azok között 
hirdetve az evangéliumot számos gyülekezetet alapított po-
gányokból, a kiktől nem követelte a körülmetélést és a 
zsidó törvények megtartását. Az apostolok azonban és a 
hivők felfogása nem mindenben egyezett s miként a pauli-
nista irányú keresztyének között akadtak, a kik a páli 
liberalismust szélsőségig túlozták, ép ugy voltak a zsidó 
keresztyének között is sokan, ak ik elitélték a paulinismust 
s minden lehetőt elkövettek, hogy Péter, Jakab vagy esetleg 
más apostol nevére való hivatkozással, ártalmára legyenek 
Pálnak. Minél nagyobb sikereket tudott felmutatni Pál, an-
nál nagyobb ellenszenvvel s dühvel támadtak reá zsidóskodó 
ellenfelei, akik mellé hihetőleg helyenként a zsidók is csat-
lakoztak. Máskent nem képzelhető az első keresztyének 
állapota, mint forrásban levő régi és új fogalmakkal küz-
ködő s a gyakorlati életben következetlen viselkedésű tö-
megnek átgyúródása egy tisztább keresztyén világnézet s 
erkölcsi élet felé. Helyesen mondja ez okból Ritschl, hogy 
nem két, hanem több párt is létezett az első ker. egyház-
ban. Az apostoli konvent határozatai hitelesek, Pál apostol 
e határozatokhoz tartotta magát annak daczára, hogy sehol 
sem állítja, mintha arra kötelezte volna magát. Az újszövet-
ségi iratok nem tendentiosus művek, amelyek csupán egyes 
pártok nézeteit képviselnék, hanem szavahihető férfiaknak 
saját meggyőződését kifejező irodalmi termékei. Jóval ko-
rábban keletkeztek s nem nélkülözik annyira az apostoli 
eredetet. Az őskath. egyház nem akként alakult, hogy a 
zsidókeresztyén ellenséges indulatú párt egyes túlzott né-
zetek feladásával felszívta a pogány keresztyénséget, hanem 
ellenkezőleg a sokkal nagyobb számú s virágzó pogány-
keresztyénség képezte a zömét s hogy zsidós színezetűvé 
vált, annak oka abban rejlik, hogy felszívta a zsidókeresz-
tyénség legnagyobb részét s mint epigon Pálnak nagysza-
bású elveit nem tudta a gyakorlatban másként érvényesíteni, 
mint egyes zsidóskodó szabályok s ceremóniák betartásával, 
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melyeket Pál egyébként nem támadott a zsidókeresztyének-
nél. S minthogy Ritschl felfogása nem áll egyedül, hanem 
követi a ritschlianusok nagy tábora (természetesen itt is 
vannak a részletekben eltérések az egyesek között) s a 
tübingaiak közül is sokan, ez okból joggal mondhattam, 
hogy aBaur-féle theoria már fel van adva. Ha ennek daczára 
Harsányi 96 olyan theol. tanárról tud, a ki a szabadelvű 
irányban működik s 79 olyanról, a ki conversativ, ez onnan 
ered, mivel nem tud különbséget tenni a tübingai iskola még 
élő hivei között és a ritschlianusok (ujabb szabadelvűek) 
között, hanem egy táborrá forrasztja, valamint a conserva-
tiveket egy táborba hajtja, holott i t t is különböző árnyalatok 
észlelhetők. Abban teljesen igazat adok Harsányinak, „hogy 
korunk legkiválóbb theologusai, úgyszólván mind a történeti 
kritikai irány hivei s hogy a kézzel fogható positiv ered-
ményekhez a legbiztosabban a történeti theol. irány alapelvei 
és módszerei segélyével lehet eljutni" s abban is igaza van, 
hogy a theologia, ha tudomány, ugyanazon tudományos esz-
közökkel ós módszerekkel kell, hogy operáljon, a melyekkel 
a többi tudományok. Itt azonban figyelmébe ajánlom Weiz-
säcker, Hilgenfeld sat. általa felemiitett s liberálisoknak 
nevezett irókon ki ν ül Zahnt is, hogy lássa mikópen lehet 
más eredményre jutni a történeti emlékek s adatoknak 
ugyancsak történetkritikai bírálata alapján, ajánlom Harnack-
nak „Altchristliche Literaturgeschichte" czimű munkáját, 
hogy Zahnnal összehasonlítva láthassa, mily messze került 
a theol. tudomány Baurnak theoriájától s minő elvek szerint 
lehet most a Baurónál igazságosabb kritikát mondani. Mig 
régebben Jézus személye teljesen háttérbe szorult a pauli-
nismus s a többi irányoknak tanulmányozása mellett, addig 
most épen a Megváltó személyének s tanításának megisme-
rése a főczél (1. Harnack, Das Wesen des Christenthums. 
Ο. Holtzman: Leben Jesu). így van az rendén; előbb ismer-
nünk kell a közös alapot, a kiindulási pontot s csak azután 
kutathatjuk, a kiindulási pontból kifejlődött keresztyén 
árnyalatokat s végül az őskatholicismust. 

II. 
Harsányinak ama vádjára, mely 2. tévedésemet foglalná 

magában, röviden fogok válaszolni, mert midőn rémképeket 
látva fiatalos túlbuzgóságában személyeskedik, ón sem korom, 
sem állásom, sem meggyőződésem miatt nem léphetek ha-
sonló térre. Csupán néhány észrevételt akarok hát tenni. 
Először is azt, hogy Baurt és a tübingai iskolát nem azért 
tar t ják tendentiosusnak, mert az e táborba tartozó összes 
tudósok talán nem az igazság kiderítésére törekednének s 
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tudva akarva, tehát rossz hiszeműleg bírálták volna el az 
újszövetségi iratokat, hanem azért, mivel azokból az iratok-
ból bizonyos pártok tendentiosus nézetét vélték kiolvashatni 
s mivel az egyszer felállított Baur-féle theoriát rendithetetlen 
igazságnak vették s azt minden áron, de meggyőződésszerfien 
védelmezték s igazolták. Hogy egyesek túlbuzgóságukban 
valóban tendentiosusokká lettek, az a tudományos vitatkozás 
s kutatás természetében rejlik. A czélzatosságot a tiibingai 
iskolára nem én sütöttem reá, a felelősség nem engem ter-
hel, hanem rásütötték a német theologusok, őket terheli a 
felelősség, csekélységemet csupán annyiban, a mennyiben 
én is átvettem ezt a jelzőt, mint olyat, a mely ráillik ezen 
theologiai irányra. Ámde én nemcsak a tiibingai iskoláról 
s a liberálisokról hiszem, hogy az igazság kiderítésére 
törekedtek, hogy kritikájukban az igazság szeretete vezé-
relte, hanem feltételezem ezt minden tudósról, minden kép-
zett theologusról, mert hiszen e nélkül egész munkájuk 
értelmetlen és értéktelen. A mint felteszem Reimarusró), 
Straussról ós Renanról is, hogy meggyőződésük szerint 
irták meg Jézus életét s az igazságot keresték műveikkel, 
épúgy felteszem Lange, Laino s a legszélsőbb orthodox tá-
borba tartozó összes theologusokról is, hogy az igazságot 
keresték s csak azt fogom rólok — kritikailag vizsgálva 
őket — mondani, hogy különös igazság az, a melynek szol-
gálatába szegődtek és sajátságos gondolkodásmód az, a 
mely őket ilyen igazsághoz vezette. S azt hiszem, hogy 
Harsányi is tisztelettel és elismeréssel adózik egy Schleier-
machernek, Delitzschnek, Luthardtnak, Ritschlnek és sok más 
hires theologusnak, jóllehet táborukba nem tartozik, mert 
tisztelettel tartozunk a nagy szellemeknek s tudósoknak 
még akkor is, ha nézeteiket nem osztjuk. S ha megjegyzé-
seimet nem sanda gyanús szemekkel olvasta volna, ki-
vehette volna azt is, hogy az ö nézetét is kellő tiszteletben 
tartom, jóllehet azt nem osztom s jóllehet koránál és tudo-
mányánál fogva, no meg czikkeinek hangjánál fogva talán 
kevesebb tiszteletre tarthatna számot. 

Nem maga az igazság, a melynek keresése minden be-
csületes tudósnak s a közért élő embernek első s legnagyobb 
kötelessége, nem is az igazság szeretete, vagy nem szere-
tete választja el egymástól az egyes theologiai irányokhoz 
tartozó tudósokat s osztja különböző táborokba, hanem az, 
hogy az igazságról kinek-kinek más a felfogása s mindegyik 
azt hiszi, hogy az ő felfogása megokoltabb, a tényekben 
megfelelőbb ós jobb. A rabies theologorumnak is itt kere-
sendő az alapja. 

Másodszor meg kell magyaráznom azt, hogy miért tar-
tom Harsányi kritikáját tendentiosusnak, s miért ajánlom 
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figyelmébe, hogy ne csak liberális, hanem más irányú mű-
veket is olvasson. Miként bírálatomban kimutattam, Har-
sányi állításait nem bizonyítja eléggé s meggyőző erővel, 
s mivel hiányos bizonyítása daczára mégis ragaszkodik az 
egyszer apriorisztikus módon elfogadott nézetéhez, ez okból 
fel kellett s fel kell róla tételeznem a czélzatosságot. Mikor 
arra hivom fel Harsányit, hogy „a mindenben czélzatosságot 
kereső kritikával szemben az igazságot kereső kritika párt-
jára álljon," miként szó szerint idézett szavaim mutatják, 
nem arra szólítom, — mint ő czélzatosan értelmezi, — „hogy 
hagyjon fel a történeti irány pártolásával," hanem az ilyen 
czélzatos történeti iránynyal, a minőről müve tanúskodik. 
Egyébként ha Harsányinak ez a kritikai irány az ideálja, 
ám ragaszkodjék hozzá, e szabadságában nem fogja korlá-
tozni senki sem, ámde azután az ily kritika ellen történő 
felszólalásokra mindig el lehet készülve, mert a kik komo-
lyan veszik feladatukat, bármely irányhoz tartozzanak is, 
mindig kifogásolni fogják a logikátlanságot, a petitio prin-
cipiit. 

Harmadszor válaszolnom kell arra, a mit azon kijelen-
tésemmel kapcsolatban mond, hogy „nem áldozni fel mindent, 
a mit bebizonyítani nem lehet, hanem megtartani megtart-
hatót, ha az ma már be sem bizonyítható." Ε kijelentésem-
ből következtetve engem a közvetítő theologia hívének tart 
s mint a közvetítő irány hivét, természetesen elitéi s szána-
lomra méltó alaknak tekint mindent összeegyeztető theolo-
giai felfogásomban. Liberális túlbuzgóságában nemcsak an-
nyira kapatta el magát, hogy szavaimnak olyan értelmet 
ad, a minőt csak az indulat vagy rosszakarat adhat, de 
semmi esetre sem higgadt exegeta és az igazságot kereső 
történeti kritikus, hanem odáig megyen, hogy közkeletű 
fogalmakat összezavar s közvetítés, harmonizálás, bizonyítás, 
megtartás vagy elvetés ugy összefolynak előtte, hogy teljes 
tájékozatlanságot árul el fontos theologiai kérdésben. 

Mit is állítottam ? „nem áldozni fel mindent, a mit bebi-
zonyítani nem lehet, hanem megtartani a megtarthatót, ha 
az ma már be sem bizonyítható." Mikor Napoleon császár 
Németország leigázása után Weimarban egy fényes estélyt 
adott a legyőzött német fejedelmek és előkelőségek tiszte-
letére, többek között Herdert, a híres weimari generalsupe-
rintendenst, is megszólítással tüntette ki, azt kérdezve 
tőle, hogy valóban élt-e Jézus, mire Herder azt válaszolta, 
hogy ezer év múlva ugyan azt kérdezhetik Napoleonra 
vonatkozólag is. A történeti igazságok mind ilyen termé-
szetűek. Strauss példája eléggé igazolja, hogy még Jézus 
személyi létezését is kétségbe lehet vonni, mert elvetvén az 
evangéliomok hitelességét nem talált bizonyító erővel biró 
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adatokat. A tübingai iskolának felfogása az evangéliomok 
keletkezéséről még annál is fényesebben igazolja, hogy a 
Harsányi által vallott elvek mellett nem ismerjük Jézusnak 
sem életét,sem tanítását, mert a mit az evangéliumok közöl-
nek, jóval későbbi keletű semhogy megbízni lehetne benne. 
Ha nem tudjuk bebizonyítani, hogy Jézus a hegyen prédi-
kált, s a hegyi beszédet tartotta, miért tartjuk azt mégis 
Jézus hegyi beszédének s prédikálunk belőle? Ha nem tud-
juk bebizonyítani, hogy Jézus Róma építése után 754-ben 
született, 784-ben fellépett s járt-kelt Palesztina földjén, 
ugyan miért tart juk mégis az így meghatározott születési 
s fellépési évet? Azért, mert ezek az adatok megtarthatók, 
ha nem is teljesen biztosak. De Harsányi maga a Csel. köny-
vében nem egy eseményről mondja, hogy megtartható, ha-
bár történeti adatokkal az be sem bizonyítható. Mikor e 
szavakkal felkiált: „Megtartani, igaznak fogadni el valamit, 
a mi be nem bizonyítható ? Igazán különös egy felfogás! 
Hallatára lehetetlen meg nem kérdeznem: Ugyan hogy lehet 
megtartani, hitelesnek fogadni el azt, a mit bebizonyítani nem 
lehet?" nem gondolja meg, hogy saját maga alatt vágja a 
fát s ezt az önhitt kijelentést ő maga tönkre silányítja, a 
mikor művének minden részében találkozunk oly kifejezé-
sekkel, hogy az előadottakból ez „valószínű," az nem, az ő 
felfogása szerint így és nem úgy áll a dolog, lehetetlen hi-
telt adni ezen vagy amaz elbeszélésnek. A ki az igazság 
kritikai kutatásában ilyen végeredménynyel számol el, annak 
semmi joga az ilyen felkiáltásokhoz, azt alig lehet komolyan 
venni. Ha többet fog majd tanulni, megtudja azt is, hogy a 
keresztyénség keletkezésének és első fejlődésének történe-
tében nagyon sok a homályosság s hogy feltétlen bizonyos-
ságot hiába keresünk, mert adatok hiányában képtelenek 
vagyunk azt találni. Megengedem, hogy a nagy általános-
ságban kifejezett felkiáltása a mathematikai s természet-
tudományi kutatásokra ráillik, ámde a theologiában, filozó-
fiában, történelemben s rokon tudományokban hiába keresi 
azt, mert itt oly fogalmakkal s tényezőkkel van dolguk a 
tudósoknak, a melyek apodiktikus bizonyossággal nem bír-
nak, hanem feltevésekből indulnak ki s következtetések 
segítségével igyekszenek megállapítani egyes nagyon fontos 
igazságokat is. Mint theol. magántanárnak tudnia illenék 
hogy Kant szerint a legmagasabb eszmék: Isten, szabadság 
s halhatatlanság létezése be nem bizonyítható s a dogmati-
káknak sarkalatos tételei logikai okoskodással levezethetők, 
de be nem bizonyíthatók. Azonban nemcsak a theologiában, 
de még a természettudományokban is találunk elegendő 
igazságot, a mely megvan, tényekben nyilatkozik, s belső 
okait, keletkezését s lényegét még sem ismerjük. Csak a 
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villamosságra utalok, a melyet mindenki ismer s használ, a 
legkülönbözőbb törvényeit sikerült már felfedezni s megál-
lapítani, de hogy micsoda erő az, lényege szerint nem tudja 
senki. Itt is hypothesisek adják a magyarázati alapot s kul-
csot. Az emberi tudásnak megvannak a maga korlátai és 
gyarlóságai; a mi ma való igazságnak látszik, azt holnap 
esetleg megdönti valamely uj találmány s lesz uj igazságok 
forrásává. Mi mintegy tükör által homályosan látunk s 
ismerünk, azért ismeretünk absolut értékűnek nem tekint-
hető. 

Végül szóvá kell tennem „a közvetítő,, vagyis mindent 
összeegyeztetni törekvő theologiai párt irányelveiről" 
mondottakat s az ehez fűződő hamis következtetéseket. 
Sajnos, Harsányi megint tudatlanságot árul el, mert fogalma 
sincs arról, hogy mit kell érteni a közvetítő theologiai 
irányról s a mindent összeegyeztetni törekvő theologiai 
pártról. Megmondom neki röviden. Kezdem az utóbbival. 
Ebbe a theologusok azon része tartozik, kik az inspiratiói 
tanhoz ragaszkodva szent iratainkat a szent lélek művének 
tar t ják s ebből kifolyólag az iratok között észlelhető fel-
fogási különbségek kiküszöbölésére törekszenek, vagyis har-
monisztikus módon értelmezik a szentírást. Az ide tartozó 
tudósok a legconservativebb táborból valók. Szembehelyez-
kednek azokkal a szélső liberális theologusokkal, a kik a 
szent irást éppen olyan közönséges ókori emlékműnek tart-
ják, mint akár Ovidius Metamorfosiseit vagy szerelmi költe-
ményeit. A mint komoly tudós nem állíthatja ez utóbbit, 
mert a szent iratoknak vallási tartalma, a ker. egyházban 
birt nagy tekintélye s az emberiség történetében való rend-
kívüli jelentősége mindig különleges elbánást követel s fog 
követelni velők szemben, ép ugy a harmonizálásra való erő-
szakos törekvés is játékká teszi a tudományos eljárást, 
bármennyire tiszteletre méltó az a gondolat, hogy Isten 
különös gondviselésének müvei a szent iratok. Ez az irány 
a 16.—17. századokban uralkodott a prot. theologusoknál; ma 
már kevesen képviselik a maga merevségében s engedéke-
nyek a történeti kritika követelményeivel szemben. Hogy 
az ilyen eljárás nem elégítheti ki a tudományt, azt alig lehet 
tagadni, épugy mint a határt nem ismerő liberalismus min-
dent rontó s szertelen bírálatának káros következteté-
sei sem. 

A harmonizáló iránytól teljesen elütő a közvetítő irány, 
melyre Harsányi minden rosszat ken. Ennek törekvése azo-
nos a liberális irányéval t. i. történeti kritikával megvilá-
gítani a kánon keletkezését s megállapítani az egyes szent 
könyveknek szerkesztési körülményeit; eszközei is ugyan-
azok t. i. mérlegelése minden adatnak s jelenségnek, a mely 
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egy-egy műnek keletkezésénél felmerült s rendelkezésünkre 
áll s a logika szabályai szerint következtetéseket vonni a 
szerzőség s hitelesség dolgában. A főkülönbség abban lát-
ható, hogy a kijelentést nem tagadja, az inspiratiót bizonyos 
határig elismeri és nem keres szándékosan különleges ten-
dentiákat. Egyik külső ismertetője az, hogy János evange-
liomának hitelességéhez ragaszkodik. Ez oknál fogva az a 
hosszú jellemzés, a melylyel Harsányi a közvetítő theolo-
gusokat befeketíteni törekszik s őket obskurus embereknek 
festi elejétől végig, helytelen. Ellenkezőleg ezek között az 
u. n. közvetítők között Némethon legkitűnőbb theologusait 
találjuk. Neander, Dorner, Köstlin, Bleek, Riehm, Beyschlag 
Sätj ci theologiai irodalomnak oly kiváló alakjai, a kiknek 
minden beavatott tisztelettel s elismeréssel adózik. A Rit-
schlianusok közül maga Ritschl nagyon közel jár hozzájok 
új szövetségi kritikájában. Beyschlag Leben Jesuja egyike a 
legjobb műveknek, bibliai theologiájának pedig kevés vetély-
társa van. Ha ezekhez veszszük Weisz Bernbardot is, a ki 
legközelebb áll ez irányhoz s a Meyer-féle Commentar leg-
jobb íróit, akkor egy egész koszorúját állítottuk össze a 
legkiválóbb s legnépszerűbb német theologusoknak. Ezen 
fejtegetését a történeti kritikának dithyrambikus magasz-
talásával végzi s én ennek az elvnek dicséretét kész vagyok 
aláírni, de nem abban a gyakorlati alkalmazásában, mely 
egyes liberális íróknál található, hogy Jézus tiszta evangé-
liomának keresése közben elveszítik nemcsak az evangelio-
mot, hanem magát a Mestert is s a kit a synoptikusokban 
találhatnának, keresik és megtalálják saját fantáziájokban, 
mint Renan és Schenkel tette, vagy esetleg az apokryf ira-
tokban, a minek nyomait 0 . Holtzmann Leben Jesu-jában 
találhatjuk. 

'III. 
Legvégül annak megvilágítására, hogy milyen helytelen 

az u. n. közvetítő s általam követett theologiai irány, fel-
hozza ismertetésemnek több állításait, még pedig legelső he-
lyen azt, hogy voltak-e tényleg ádáz harczok az első keresz-
tyének között vagy nem s voltak-e ellentétek Péter ős Pál 
között vagy nem s azután kimutatja, hogy neki van igaza 
és nem nekem. Természetesnek kell találnom, hogy védi az 
álláspontját s én ugy látom, hogy nem fogjuk egymást meg-
érteni, legelsőben azért, mert hogy mit kell érteni az ádáz 
harcz alatt, a mely kifejezést ón használtam, nem határoz-
tam meg közelebbről, a mint a nézeteltérések is különböző-
leg értelmezhetők. Nem is erre fektetem a súlyt, hanem a 
páli levelekből vett bizonyítására. Ezek szerint beismerem 
voltak harczok, de tagadom s bebizonyítva nem látom, hogy 

5* 
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olyan harczok voltak azok, a minőket a tübingai iskola fel-
tételez s Harsányi kimagyaráz. A galatiai levél tényleg szól 
Pál apostolnak oly ellenségeiről, a kik az általa megtérített 
s az ő evangéliomi hirdetését követő keresztyéneket tőle 
elfordították s a körülinetélkedés felvételére szorították. De 
hogy ezek az ellenségei Péterék lettek volna személyesen, az 
éppen hogy ki van zárva a galatiai levélnek 2, 1—10-ben 
foglaltak által. Ε versek szerint az apostol Barnabással s 
Titusszal Jeruzsálembe ment az u. n. apostoli konventre, 
hogy az ősapostolok által eldöntesse a kérdést, vájjon a 
pogányokból lett keresztyénekre kötelező-e az ószöv. tör-
vénynek zsidó megtartása, kötelezők-e a körülmetélkedés, 
étkezési ceremoniális szabályok s más előírások, vagy nem? 
Saját elbeszélése szerint a három oszlopos, Jakab, Péter 
és János testvéri szeretettel fogadták őt és Barnabást s 
apostoli minőségének elismeréséül jobbot nyújtottak neki, 
Pál apostol evangeliomát helyesnek fogadták el, nem adtak 
hozzá semmit sem, nem kötelezték semmire, csak a jeru-
zsálemi szegényekről való gondoskodásra és a vele megje-
lent Títust, habár pogány volt, nem metéltették körül, a mi 
bizonyságul szolgál az oszloposok szabadabb felfogására 
nézve. 

Ugyanazok az apostolok, akik az 52 év körül Pál apos-
tolt igy fogadták, a Harsányi magyarázata szerint Galatiában, 
Korinthusban s egyéb páli gyülekezetekben ellene dolgoztak 
s a leggaládabb módon gyalázták volna. Ugyan micsoda 
jellemű embereknek kellene tartanunk mind a hármat? Ezek 
lettek volna a keresztyénség zászlóvivői? De nemcsak ez, 
hanem milyen letéteményesei ők Krisztus evangéliumának ? 
Vagy azt tanította Krisztus, hogy az Isten országa minden 
embernek szól s tagja lehet minden ember tekintet nélkül 
arra, hogy körülmetéltetett-e vagy nem ? Vagy azt tanította, 
hogy δ csak a zsidók megváltatására jött s ha valaki a 
zsidókon kívül is megváltatni akar, legyen zsidóvá? Ha az 
áll, akkor csúf árulást követtek el az urok és mesterök 
ellen, a mikor nagyképűsködve Pált elismerték apostolnak, 
háta megett, suttyomban meg minden lehetőt megtesznek 
tönkre tételére. Ha a második eset áll, akkor elvtagadók, 
mert a Krisztus tanításával ellenkező elveket fogadnak el 
helyeseknek. A ki ilyenekül tudja ezeket az „oszloposokat-' 
elképzelni, biz én annak gusztusát s álláspontját nem oszt-
hatom. Ámde a szöveg nem is szól arról, hogy a csábítók 
Péter vagy más apostol emberei lettek volna, hanem hamis, 
álatyafiaknak tart ja őket, a minők Jeruzsálemben is voltak, 
akik a magok szakállára az apostolok tudtán kivül dolgoz-
tak a páli felfogás ellen s Títust körülmetéltetni szerették 
volna. Ily faj ta atyafiak garázdálkodtak az apostol gyüleke-
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zeteiben s ezek csavarták el a galaták könnyen hivő fejét. 
Ezek a hamis atyafiak ebionitikus keresztyének lehettek, 
az oszloposokkal sem voltak megelégedve, exclusiv zsidó 
felfogásúak voltak, de nyiltan nem mertek fellépni, csak 
titkon csúsztak be a gyülekezetekbe. Ezt a magyarázatot 
igazolja különösen Gal. 2, 3 - 5 . verseknek finom szembe-
állítása 6—10 versekkel, amennyiben hangsúlyozza azt, hogy 
mig a jeruzsálemi álatyafiak arra törekedtek, hogy Titus 
körülmetéltessék, addig az oszloposoknál az szóba sem ke-
rült, hanem ellenkezőleg minden habozás nélkül helyeselték 
a Pál-féle tanítást. A két korinthusi levélnek Harsányi által 
idézett helye I. Kor. 9 ι_3, II. Kor. 11 22-24 szintén nem ad 
támpontot arra, hogy Péterék lettek volna Pál apostol tá-
madói; utóbbi hely annyiban jelentősebb, hogy határozottan 
hébereknek mondja őket s néminemű eredményekre hivat-
kozhatnak Krisztus evangeliomának hirdetésében. Ugyan-
annyit találunk a Fii. 3, .2-ben is, azzal a különbséggel, hogy 
élesebben kel ki ellenök. Sem ezekből a helyekből, sem 
másokból nem látom beigazolva azt az ádáz küzdelmet, a 
mely a petrinismus és a paulinismus között folyt volna. 
Péter és Pál sokkal közelebb állottak egymáshoz az evan-
géliom hirdetése, a közös munkának hűséges teljesítése és 
a keresztyén szeretet alapján, semhogy ily harczokat küzd-
hettek egymás ellen. Hanem igen is voltak a keresztyének 
között szélső zsidóskodók, a kik a zsidók összes intézmé-
nyeihez ragaszkodtak, s voltak szélső pogányoskodók, akik 
ker. szabadságukat akként magyarázták, hogy őket semmi 
törvény nem köti, azt tehetik, amit akarnak, minek világos 
képét adja az I. Kor. levél. Ezek tényleg sok bajt okoztak 
különösen Pálnak, mert működési köre s eredménye nagyobb 
volt az összes apostolokénál; természetes tehát, hogy több 
ponton s nagyobb elkeseredéssel támadhatták, mint bárkit 
mást. De természetes az is, hogy nagyobb visszautasításban 
részesítette őket, mint mások. Az oly nagyon hangsúlyozott 
történeti adatok, melyeket oly diadallal felhoz ellenem Har-
sányi, igy néznek ki s nem ugy, miként ő értelmezi Baur 
szellemében. S e felfogásomban semmiféle harmonizálás vagy 
közvetítés nincsen, hanem az a páli levelek idevonatkozó 
helyeinek történetgrammatikai magyarázatán alapszik, amit 
pedig Baurék belemagyaráznak, ez a Recognitiones, Apostoli 
Constitutiók, Epifanius sat. nyomán való viszonyoknak alkal-
mazása s illetőleg visszakövetkeztetés az apostoli korra. 

Mivel az apostolok között való viszonyt nem tudom 
semmikópen ellenséges indulatunak elfogadni, ez okból tartom 
lehetségesnek, hogy az apostol Jeruzsálemben megfordult s 
fenntartotta az összeköttetést a jeruzsálemiekkel s megfor-
dítva, mivel az apostol gyülekezeteiben adományokat gyűjtet 
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a jeruzsálemi szegények segélyezésére s azokat maga viszi 
fel, abban nemcsak annak bizonyítékát látom, hogy Pál és 
Jeruzsálem s illetőleg vezetői között nincsenek ádáz har-
czokat előidéző s szenvedelmes ellentétek, hanem magában 
a keresztyénségben sincs az a pártoskodás annyira elhatal-
masodva, hogy egymás ellen ádáz könyörtelen harczokat 
folytassanak. Ε mellett mellékes dolog, hogy kétszer vagy 
egyszer volt-e Jeruzsálemben, mert ebben a kérdésben a fő 
az, hogy a viszonyok olyanok voltak köztök, hogy akár 
mikor mehetett. Ha az akkori közlekedési viszonyok olyanok 
lettek volna, mint most, hihetőleg többször s könnyebben 
határozta volna el magát ilyen utazásra. A szóban lévő harcz 
s ellentétek nem az apostoli konvent után támadtak, hanem 
már előbb; az időt nem határozhatjuk ugyan meg pontosan, 
hanem bizonyára akkor, a mikor az első pogánykeresztyón 
szembehelyezkedett a körülmetélés és ceremoniális törvények 
követelésével s a mikor egyes túlbuzgók emiatt zajt csaptak. 

Mint nagyobb s gyülekezeti baj tudomásunk szerint An-
tiochiában lépett fel legelőször, a hol a keresztyénség nem-
csak vallási, hanem társadalmi jelentőségűvé is lett, amennyi-
ben kétségessé vált, hogy a pogányokból lett keresztyének 
részesülhetnek-e az üdvben s a zsidókból lett keresztyének 
érintkezhetnek-e velők vagy nem? 

Azon megjegyzésemhez, „hogy nincs jogunk arra, hogy 
Pálnak leveleit mindenütt feltétlen tekintélyként szembe-
állítsuk a Csel. könyvével, mert adatok dolgában annyi a 
hézag és homályosság ezen apostol irataiban, hogy inkább 
kell törekednünk az összeegyeztetésre, mint az ellentétek 
túlzott kiélesitésevel kevés adatainknak elvetésére" — fűzött 
Harsányi-féle magyarázatot egészen helyesnek tartom s el-
fogadom, mert magam sem akartam vele egyebet kifejezni 
s csodálkozom, hogy más értelmet tulajdonított neki, mint 
a minőt akartam. Nagyon természetes, hogy a páli levelek 
mellett a Csel. könyvének csak kiegészítő jelentősége van s 
ha ugyanazon esemény elbeszélésében a kettő nem egyezik 
egymással, Pálnak adunk hitelt. Ebből azonban korántsem 
következik az, hogy önkényesen döntsünk a Pál által nem 
közölt, de a Csel. könyvében megőrzött adatok felett, mint 
a hogy Harsányi teszi, hanem kellő megokolással s kímélet-
tel, mert azt nem lehet követelni egy 2000 évvel ezelőtt ólt 
Írótól, hogy történeti műve a modern történetírás követel-
ményeinek megfeleljen. Újból csak azt mondom, hogy meg 
kell tartanunk, a mit csak lehet, hogy ha annak bebizonyí-
tása már nem is lehetséges s jogosulatlannak tartom itten 
azt a kritikát, mely mindent elvet, ami kétszer kettő mód-
jára be nem bizonyítható. így tehát sajnálattal kell kijelen-
tenem, hogy czikkeinek legvégén foglalt ama kérését, hogy 
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soha ne fogadjam történeti tényül, a mi már ma be nem 
bizonyítható, nem fogadhatom meg, mert tar tok tőle, hogy 
az egész bibliából alig maradna egynéhány igazság s köny-
nyen bizonytalanná válnék vallásunk üdvadó s boldogító 
jelentősége. Ezentúl is csak a magam szemüvegén akarom s 
fogom bírálni az elém kerülő jelenségeket, mert ez helyesebb 
még ha közvetítőnek hijják is, mint az idegen, saját tá nem 
lett szemüveg akár conservativ, akár liberális legyen. 

A többi mellékes megjegyzéseire nem válaszolok, mert 
ugy is hosszúra nyúlt válaszomat nem akarom aprólékos 
dolgokkal túlterhelni. Szerettem volna ugyan még azt az 
idézetet hogy „a keresztyénség keletkezését és kiképződósét 
ugy kell tekinteni, mint egy fejlődési processust, mint a tör-
téneti fejlődés processusát" közelebb megvilágítani, de mivel 
nem vagyok benne biztos, hogy evolutiót ért-e alatta, ez ok-
ból nem foglalkozom vele azt hivén, hogy a rendes történeti 
fejlődést érti, mely az isteni gondviselésnek létezését, mint 
történelmi tényezőt ki nem zárja. 

Mivel Harsányi kéréssel végezte czikkezését, hadd for-
duljak hozzá én is egy kéréssel, ha teljesíti, nagy hasznát 
veheti. Az igazság, melyet keresünk, csak egy, de a keresés 
módja, útja s nehézségei egyénenként változók, s a meg-
talált igazság tökéletlen, mert a mit tanulmányozásunk 
eredményez, az csak az igazságról való személyes felfogásunk 
s hitünk. Annál fogva mások felfogásával és igazságaival 
szemben legyen türelmes s elismerő, mert különben azt a 
látszatot kelti, hogy a saját felfogása nem vált meggyőző-
déssé s az érvek, bizonyítékok hiányát hanggal akar ja 
pótolni. 

Mayer Endre. 
theol. tanár. 



Tamás följegyzése. 

Jézus gyermekségéről a kanonikus evangéliomok csak 
néhány rövidke adatot tudnak elbeszélni. Ezt a hiányt igye-
keztek pótolni az első századok legendái, amelyek a gyermek 
Jézus csodatetteinek elbeszélésével azt akarták bizonyítani, 
hogy Jézusban nemcsak a messiási öntudat, hanem az isten-
fiúságot bizonyító csodálatos isteni erő is kezdettől fogva a 
maga teljességében megvolt. Ezen elbeszélések egyike Tamás 
nevén maradt ránk. Mennyire népszerű volt Tamásnak a Jézus 
gyermekségéről irott elbeszélése, mi sem mutatja jobban, 
mint- hogy különböző formában és terjedelemben ós nyel-
ven maradt ránk. Azt a formát, amelyet eredetinek lehet 
tartani, az Újszövetségi Apokrifusok c. munkámban közöltem. 
A változatokat a teljesség érdekében itt adom át az érdek-
lődőknek. Fordításom Tischendorf, Evangelia apocrypha. 
Editio altera. Lipsiae. 1876. görög szövege alapján készült, 
melyet a kiadó Evangelium Thomae graece B-nek nevez. 

Jellemző, hogy itt már nem a zsidó bölcsész, hanem a 
szent apostol beszél. Ez a rövidebb szöveg tehát későbbi 
időből származik, mint az Apokrifusokban közölt hosszabb 
szöveg, mert itt már az irat tekintélye érdekéből az apostol 
Tamásnak tulajdonítják ezt az elbeszélést. Amint azt a má-
sodik fejezet mutatja, az anyát kezdik kiemelni. A ház 
feje, vagy legalább is a ház lelke, aki Jézus szempontjából 
az irányadó személyiség, nem József, hanem Mária. Itt már 
nyomait látjuk annak a törekvésnek, amely Máriát a közön-
séges asszonyok és anyák sorából kiemelni igyekezett. Ez 
a törekvés azonban még nem hatja át az egész munkát kö-
vetkezetesen, sőt pl. a 11. fejezetben József hálálkodásából 
egyenesen arra lehet következtetni, hogy Jézust a tulajdon 
édes gyermekének tekinti. Ε munkában tehát a kétféle fel-
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fogás és szempont még nem képes egyensúlyra jutni. Az 
elbeszélés nemcsak ebben, hanem további folyamában is el-
tér a Tamás elbeszélésétől. Ez eltérés annak bizonysága, 
hogy a Jézusra vonatkozó adomák és legendák, csakúgy, 
mint a rendes mesék, szabad alakítás tárgyai voltak. Érde-
kes megfigyelni, hogy a 6. fejezetben a gyermek Jézus már 
a maga öröklétéről is beszél. Az ilyen vonások legjobban 
jellemzik az elbeszélést. 

Szent Tamás apostol följegyzése az Úr gyermekségéről. 
E l s ő f e j e z e t . 

Én, a zsidó Tamás szükségesnek vélem tudtára adni a 
pogányokból lett összes testvéreknek azokat a dicső gyer-
meki tetteket, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus, amikor 
Názáret városában lakott, elkövetett, mikor életének ötödik 
esztendejébe lépett. 

M á s o d i k f e j e z e t . 
Mikor egyik nap eső esett, kimenvén a házból, ahol az 

anyja lakott, játszani kezdett a homokban, ahol a viz folyt. 
És gödröket csinált, amelyekbe a viz beömlött s a gödrök 
vizzel teltek meg. Akkor azt mondta: 

— Akarom, hogy a viz tiszta és használható legyen! 
És tüstént meglett. 
2 Akkor egy fiú ment oda, az írástudó Annásnak a fia, 

és egy fűzágat hozva, azzal a gödröket elrontotta, mire a 
viz kifolyt. Jézus ekkor hozzáfordulva azt mondta neki : 

— Te istentelen, gonosz, mit vétettek neked ezek a 
gödrök, hogy elrontottad ő k e t ? ! Ne fejezd be az útadat, ha-
nem száradj meg, mint az az ág, amely nálad van! 

3 Az egy kevéssé odább menvén, összeesett és meghalt. 
Mikor ezt a vele játszó gyermekek látták, elcsudálkoztak 
és elmenvén hirül adták a halott atyjának. Az odafutva 
halva találta a gyermeket. Azután elment és szemrehányást 
tett Józsefnek. 

H a r m a d i k f e j e z e t . 
Jézus pedig abból a sárból tizenkét verebet formált. 

Szombat volt. Egy gyermek elfutva, tudatta ezt Józseffel, 
mondván: 
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— íme a te fiad a folyókában játszva sárból verebeket 
csinál, ami nem já r j a ! 

8 Mikor az ezt meghallotta, odament és azt mondta a 
gyermeknek: 

— Miért csinálod ezeket, megrontva a szombatot? 
Jézus pedig nem felelt neki, hanem a verebekre tekintve 

azt mondta nekik: 
— Menjetek, repüljetek és élve emlékezzetek r á m ! 
S erre a szóra tüstént fölrepülve, a levegőbe emelked-

tek. Ennek lát tára József elcsodálkozott. 

N e g y e d i k f e j e z e t . 
Néhány nap múlva, mikor Jézus a város közepén ment, 

egy gyermek kővel dobta meg és a vállon ütötte őt. Erre 
azt mondta neki Jézus: 

— Ne fejezd be az utadat! 
S az tüstént összeesve meghalt. Akik pedig ez esetnek 

szemtanúi voltak, álmélkodva mondották: 
— Honnét van ez a gyermek, hogy minden szava, amit 

kimond, kész esetté vál ik?! 
2 De ugyanazok elmenvén, szemrehányást tettek József-

nek és mondák : 
— Nem lakhatsz velünk együtt ebben a városban. De 

ha maradni akarsz, tanítsd meg a gyermekedet, hogy áldjon 
és ne átkozzon, mert a mi gyermekeink rakásra halnak és 
minden, amit kimond, kész esetté válik. 

Ö t ö d i k f e j e z e t . 
Akkor József leült a székére, a gyermeket maga elé 

állította, és a fülét alaposan megrázta. Jézus pedig ránézve, 
azt mondta neki : 

— Elég! 
H a t o d i k f e j e z e t . 

Másnap pedig kézenfogva elvezette őt egy Zakeus nevű 
tanítóhoz s azt mondta neki: 

— Vedd át, mester, ezt a gyermeket és oktasd a betűkre. 
Az pedig mondá: 
— Add át nekem, testvér, majd megtanítom az írásra, 

és ráveszem, hogy mindeneket áldjon s ne átkozzon. 
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2 Mikor ezt Jézus meghallotta, felnevetett, mondván 
nekik: 

— Ti azt mondjátok, amit tudtok, de én többet tudok 
nálatok. Mert én öröktől vagyok és tudom, hogyan lettek a 
mi atyáinknak atyái és tudom, hány évre terjed a ti éltetek. 

Ennek hallatára elcsodálkoztak. 3 Akkor ismét azt 
mondta nekik Jézus: 

— Azon csodálkoztok, hogy azt mondtam, tudom, hány 
esztendőre terjed éltetek ? Bizony én azt is tudom, mikor 
teremtetett a világ! íme most nem hisztek nekem, de amikor 
majd a keresztemet látjátok, akkor elhiszitek, hogy igazat 
beszélek! 

Azok pedig ennek hallatára elcsudálkoztak. 

H e t e d i k f e j eze t. 
Zakeus pedig felírván a héber ábécét, azt mondá neki: a. 
A gyermek pedig mondá: a. 
A tanító ismétlé: a. 
A gyermek hasonlókép. 
Megint harmadszor is mondá a tanitó: a. 
Akkor Jézus a tanítóra tekintve mondá: Ha a te az 

a- t se tudod, hogyan taníthatod másnak a b-t. 
És a gyermek az a-n kezdve elmondta mind a hu-

szonkét betilt. 
2 Azután megint azt mondta : 
— Hallgasd meg, tanitó, az első betű berendezését és 

tudd meg, hányféle mérete és vonala van és ismerd meg az 
egymást átvágó összefutó vonalakat. 

A mikor Zakéus egyetlen betűnek ennyi vonatkozását 
hallotta, elfogódva nem tudott neki felelni. És Józsefhez for-
dulva mondá: 

— Testver, ez a gyermek bizony nem föld szülötte, 
vidd el hát tőlem. 

N y o l c a d i k f e j e z e t . 
Egyszer Jézus ezek után más gyermekekkel együtt egy 

kétemeletes ház tetején játszott. Egy gyermeket egy másik 
letaszított onnét a földre s az meghalt. Mikor ezt a játszó-
társai meglátták, mind elfutottak, csak Jézus maradt elrej-
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tőzve a tetőn állva, a honnét a gyermeket letaszították, 
2 Mikor a holt gyermek szülei erről értesültek, sírva odafu-
tottak, s a gyermeket a földön holtan fekve, Jézust pedig a 
tetőn állva találták. Azt hivén, hogy δ lökte le a gyerme-
ket, szemrehányást tettek neki. 3 Mikor ezt Jézus látta, 
tüstént lement a tetőről, a holtnak a fejéhez állott ós azt 
mondta neki: 

— Zeno! — mert így hívták a gyermeket. — Én lök-
telek le? Kelj fel és mondd meg! 

Ε szóra a gyermek nyomban felkelt és Jézus előtt 
leborulva mondá : 

— Uram, nem te löktél le, sőt holt lévén, te keltettél 
életre! 

K i l e n c e d i k f e j e z e t . 
Néhány nap múlva a szomszédok egyike favágás köz-

ben a baltával levágta a lába fejét és elvérezve haldokolt. 
2 Nagy néptömeg futott össze s Jézus is velük ment. 3 Meg-
fogván a sérült ifjú lábát, azonnal meggyógyította őt, s azt 
mondta neki: 

Kelj fel, vágd a fádat! 
Az pedig felkelve leborult előtte, hálálkodott és tovább 

vágta a fát. Hasonlókép a kik csak ott voltak, mind csodál-
kozva hálálkodtak neki. 

T i z e d i k f e j e z e t . 
Mikor hat esztendős lett, anyja, Mária, elküldte őt, hogy 

a patakból vizet merítsen. Menés közben azonban eltörte a 
korsót. Akkor odament a patakhoz, kiterítette a köpenyét 
és vizet merve a patakból, megtöltötte azt s fölfogva elvitte 
a vizet az anyjának. Mikor az ezt látta, elcsodálkozott ós 
átölelve megcsókolta őt. 

T i z e n n e g y e d i k f e j e z e t . 
Nyolc esztendős mult, a mikor Józsefet valami gazdag 

ember ágy készítésével bízta meg. Mert ács volt. Kiment 

*) Ez a dolog azért érdemel említést, mert mint ács, nem érthetett az 
á g y készítéséhez. Annál kevésbbé, mert ágyat közönségesen nem használtak, 
h a n e m csak a földön pokrócokon feküdtek. Ezért is v a n külön is k iemelve , 
hogy valami gazdag ember bízta m e g Józsefet ezzel a munkával, mert az ágy 
fényűzés i cikk volt Palesztinában. 
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a földre fáért és Jézus is vele ment. Kivágott két fát és 
meggyalulva egymás mellé fektet te őket. Mikor aztán össze-
mérte, úgy találta, hogy az egyik rövidebb. Ennek láttára 
elszomorodott és mást akart keresni. 2 Jézus azonban ekkor 
azt mondta neki : 

— Igazítsd csak egyik végükön egyformává őket! 
József nem tudván, mit akar ezzel a gyermek, megtette, 

a mit ez mondott. Akkor megint azt mondta : 
— Fogd meg erősen a rövid f á t ! 
József pedig csodálkozva megfogta azt. Akkor aztán 

Jézus is megragadta a másik végét és kinyújtot ta azt. így 
egyenlővé téve a másik fával, azt mondta Józsefnek: 

— Sohse búsulj, hanem végezd gondtalanul a munkádat 1 
Mikor az ezt látta, nagyon csodálkozott és azt mondta 

magában: 
— Boldog én, hogy ilyen gyermeket adott nekem 

az Isten! 
Mikor bement a városba, elbeszélte ezt József Máriának. 

Az pedig ezt hallva és látva az ő fiának hatalmas csodáit, 
örvendezett és magasztalta őt az Atyával és a Szentlélekkel 
egyetemben most és mind örökké. Ámen. 

Baffay Sándor. 



Lapszemle. 
The Hilbert Journal. 

1904. jan. szám. 
„Az istenele mint a faji memória megtestesülései cz. újság-

hajhászó czikkben Carpenter azt fejtegi, hogy az istenek genesisé-
ben valószínűleg más fizikai elemek is szerepeltek ugyan, de 
mégis „az istenalakok a faji öntudatos életnek az egyén elmé-
jében való apparitiói vagy manifestátiói." Az ősök végtelen 
sorának tapasztalataiból örökölt határozatlan reminiscentiák 
egyes nép faj okban bizonyos szunnyadó ideálokat teremtenek, 
melyek — mint valami plátói „ö'sképek" — ahhoz illő élő 
egyének szemlélése által támadt behatások folytán a „mánia" 
vagy extasis állapotaiban lesznek az egyesre nézve pl. a szere-
lem, a harc, az athléta megtestesült eszményei, vagyis istenek; 
illetve a természet tárgyai és jelenségei, mint élőnek s emberi-
nek vélt valóságok, isteni tulajdonokkal ruháztatnak föl. S „ez 
istenek . . . emberi typusok idealisatiói, nem valóságok (reali-
tas), hanem a fajban működő, hatékonyan serkentő ős inspiráló 
reális erőknek személyesitői", melyek a nép fejlődésével lépést 
tartva, lassan bár, de bizonyosan változnak. — Ε theoriában, 
ami új — az nem jő! . . . 

Beibitz „Uj szempont a theologiábarí' címmel azt sürgeti, 
hogy az evolutió elvének általános elfogadása folytán a teremtő 
„legyen" szava megszabadulván a varázsigééhez hasonló jellegé-
től, a természettudomány ujabb vívmányaival egyezőleg alakí-
tandó át egész theol. fölfogásunk és így a természeti okoknak 
minden újabb fölfedezése — Isten a világban immanens levén — 
újabb isteni kijelentésnek lesz eszközlője. 

Farnell tanulmánya; „Áldozati communió a görög vallás-
ban" — értékes. Kimutatja, hogy az áldozatnak az a Robertson 
Smith-féle mystikus fogalma is, amely szerint az sacramentalis, 
rituaiisticus cselekvény, mely által valóságos és testi communióba 
lép az áldozó az istenséggel — Homérosz korától az egész görög 
történeten át ismert volt s nem csupán az eleüsisi mysteriu-
mokban, hanem föltalálható az államvallásban is, leghatározot-
tabban s lényegesebben mégis az Orpheüs-dionysosi ós attis-
cybelei semihellenistikus mysteriumokban. így hát a ker.-ség 
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vezéreszméi nem voltak teljesen idegenek és ismeretlenek a 
későbbi hellen világra nézve. 

Bacon egy korábbi közleményben (1903. ápril. sz.) „ Ajánosi 
kérdés" külső bizonyítékairól azt tartja, hogy ezek inkább szól-
nak az evang. és az apocal. jánosi szerzősége ellen, mint mel-
lette. Mostani dolgozatában meg a belső bizonyítékok alapján 
eldöntöttnek véli, hogy mind a kettó' pseüdonym irat. Emez 
palesztinai olvasók számára szerkesztetett János ap. neve alatt, 
„a föltámadást és Ítéletet" tagadók ellen, a palesztinai eschato-
lógia támogatására; amaz pedig az appendixszel (21. f.) mint 
utánzattal megtoldatván és revideáltatván, János ap. tekintélye 
alatt akart célt érni a páli logostannal a Kr. testben lett eljö-
vetelét tagadó s a szeretet törvényét, mint Jézus által adott új 
parancsolatot elfeledett ultrapaulinus és dokéta dualismus 
ellenében. 

Ápril. szám. 
Lodge „Eszmék a ker. tan reinterpretatiójához" cimen heves 

támadást indit „az orthodox doctrinák" — bűneset, eredendő 
bűn, örök büntetés, megváltás stb. ellen s ezeket mint a modern 
tudományosság és criticismussal össze nem féró'ket elveti és 
„a Kr. megjelenésével és művével összefüggő nagy mysteriumok 
alatt rejlő igazságokat" e 3 pontban foglalja össze: 1) incarnatio 
és praeexistentia, 2) revelatio vagy fölfedezés, 3) continuitas és 
állandó hatás. — Ez ultramodernkedésre remek választ ád dr. 
lalbot a júl. számban. Elismerve a laikus szerzőnek jó szándékát, 
figyelmezteti, hogy „az amatőrködésre kényes teret választott", 
mert diletánskodásában a ker. tant vagy egyáltalán nem, vagy 
félreértette több izben, ezért a bűnről, a haragvó Istenről, a bün-
tetésről és váltságról való nézete téves, az incarnatióról vallott 
fölfogása pedig éretlen, s általában e nagy fontosságú kérdéseket, 
nem elég előtanulmánynyal és meggondoltsággal tárgyalja. — 
Lényegében éppígy értékeli Lodge cikkét „Egy kath. pap"· is 
(okt. szám.) azzal az eltéréssel mégis, hogy véleménye szerint 
szerző támadásainak inkább a prot. dogmákkal szemben van 
némi jogosultsága. 

Hensley Henson a J. Kr. föltámadásáról azt vallja, hogy ez 
történeti tény; mégis az apostoli fölfogás a föltámadásról inkább 
ez : „Az úr él!" mint sem az: ,Az Űr föltámadott!" . . . . Bár 
magára a tényre nézve nincs szemtanú, bizonyítják a christo-
phaniák s az Űr hatalmának jelei az ő egyházában. Krisztus él, 
mert ma is munkál. 

A berlini Winckler nagy tudományos apparatussal igazolja 
dr. Budge ellenében, hogy a Musri név 4 különböző tartományra 
alkalmaztatott: (1) Keletázsia egyik vidékére, (2) déli Kappadóciára, 
melylyel szomszédos vala Kué, (3) Aegyptomra s (4) a Júdea és 
Edom déli határán a Sinai félsziget és Arábia felé terjedő vi-
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dékre, és pedig akkor is, mikor egy ideig a filiszteusok birtoka 
volt, illetve Aegyptomtól függetlenül seikek kormányzása alatt állott. 
Bebizonyítja továbbá, hogy Meluhha nem Ethiopia, hanem Ará-
biának egy része és Magannal együtt inkább geográfiai mint 
politikai elnevezések. Az „abar nahran" föliratban meg a „nahr" 
nem az Eufratesre vonatkozik, hanem a »nahal Musri" vagy a 
bibliai „nahar Misraím" az. 

A júliusi számban Bailey Saunders magvas tanulmányt 
közöl Herderről a humánus gondolkozású emberről s a fölvilá-
gosodott theologusról, aki szerint „a theologiát szabadon lehet 
tanulmányozni s nem szükség, hogy az ember szolgaságra kár-
hoztassa a lelkét." 

Mellone „a halhatatlanság problémájának mai állásáról" érte-
kezve, úgy hiszi, hogy e hitnek, jobban mondva vágynak legter-
mészetesebb alapja az az érzelem, hogy együtt lehessünk sze-
retteinkkel nem a testtől elkülönzött immaterialis létben, hanem 
valóságos személyes életet élve, melyben folytonos tökéletesedés 
a részünk. Ezért a jól folytatott földi élet előkészület a jövendőre. 
Mert a halál utáni lét vágya nem egoisticus; ama jobb hazában 
nem vár az ember jutalmat, jutalma az, hogy eljutott oda. A 
többi állatoktól rationalis, morális és spirituális tulajdonságaink 
által különbözünk s muljuk felül őket, s ezek nem az Organis-
mus fenntartására szolgáló műszerek — rendeltetésűk magasabb 
és ezek adnak értéket az életnek — s ezért joggal hihetjük, 
hogy e qualitásaink, kivált az ész és szeretet, örök létre örök 
tökéletesedésre hivatvák, melyben a világ czélosságának s a 
teremtő bölcsességének tudása is megerősít bennünket. De bizo-
nyos-e a lélek halhatatlansága? . . . Am azt sem tudjuk bizo-
nyosan, hogy mi a lélek. Ennek a problémáját sem a materia-
lismus, sem az „úi" psychologiai iskola nem tudta megoldani, 
sőt halhatatlanságának igazolására a metaphisikai rendszerek és 
a spiritismus erőfeszítései sem hoztak újabb bizonyítékot. Biztos 
tudásunk nincs e tárgyban, mint egyebekben is tudásunk bizony-
talanság, kétely, modificatió és változás alá vettetett. Nem értük-e 
meg a Hegel-sejtette psychologiai jelenségeknek (hypnotismus, 
clairvoyance, visió és telepathia) tudományos igazolását s nem 
mutatnak-e némi jelek a subliminalis én létezésére?! . . . S ma 
már tapasztalati alapon beigazolódott a föltevés, hogy az elme 
vagy lélek létezése a szó tudományos psychológiai értelmében 
vett ideg- és agymechanismuson alapul, s hogy az „anyag" 
abstractió és tán sohse fogjuk megtudni, hogy valójában micsoda. 
A test pedig materiális moleculák organismussá combinálódott 
alakja csupán? ! Hol kezdődik a lélek létezése s a testtel való 
összeköttetése, praeexistens volt-e vagy más valamiképp jutott a 
testbe? — ki mondhatná meg ezeket teljes bizonyossággal? 
Nem is szükség ezt tudnunk a halhatatlanság hitéért, mert a 
vég világot vethet a kezdetre, a kezdet azonban a végre nem. 
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S a végről már is alapos okunk van erősen hinni abban, hogy 
mindenkire tökéletesedés vár és a halál csak egy megállóhely 
az életben. 

Cobb „L'Hypocrisie Biblique Britannique" c. alatt só'tét ké-
pet rajzol az angol egyháztársadalmi és irodalmi viszonyokról, 
melyekben oly általános a képmutatás, hogy — egyébről nem 
szólva — a skót szabadegyház orgánumát kivéve nincs egyházi 
lap. mely a kritikát igazság szerint gyakorolná. 

W. Knight igen találó vonásokkal rajzolja „a történeti 
módszer használatának értékét a bölcseletben", bebizonyítván, 
hogy csakis ennek a segítségével lehetünk képesek pontosan 
megállapítani a megillető helyet, melyet az egyes bölcsészeti 
rendszerek az emberi gondolkodás fejlődésében elfoglalnak. 

„A rossz kérdését" Stock, a régi taposott nyomokon haladva 
tárgyalja és öj adalékkal nem járul a rossznak ó- és újtesta-
mentomi ismert fogalmáhozz. 
Októberi szám. 

Lodge „A bűn"c. válaszában elleneseinek korábbi tanul-
mánya ellen fölhozott kifogásait e 4 pont alá foglalva (1) a 
bűnnek evolutionárius szempontból való tárgyalása károsan 
csökkenti a bűnösség érzetét; (2) ő tagadni látszik Istennek 
a bün elleni haragját; (3) eretnek nézetet vall Kr. emberi és 
istenvolta egymáshoz való viszonyát illetőleg s (4) nem képes 
átérteni a ker. váltságtan igazi jelentőségét — igyekszik meg-
védeni álláspontját. De bár mostani cikke sokkal több olvasott-
ságot és óvatosságot árul el, mégis bizonyos, hogy csak dilet-
táns a theol. tudomány terén s tényleg nem képes kellőleg mél-
tányolni a ker.-ség centralis doctrináinak jelentőségét. 

A vita alatti kérdésbe beleszól Muirhead is s míg egyrészt 
az ó- és újtestamentomi tanfelfogásból kimutatja, hogy L-nak a 
bűnről való nézete nem kielégítő, másrészt azt vallja, hogy a 
váltságtannak szokott egyházi fogalma korunk fundamentális 
erkölcsi és intellectuális meggyőződésével gyökeres ellentétben 
van s ha az efféle dogmák a tudományos kívánalmakkal össz-
hangba nem hozatnak: a tudomány és vallás közötti sajnálatos 
szakításért az egyház fogja viselni a felelősséget. 

tíoodwin Smith „Erasmus diadala a modern protestantismusban" 
c. alatt szembeállítja Luther és Erasmus egyéniségét s ez utóbbi-
nak a „kegyes pápa" mint humanista társa iránti magatartásában 
a szeretet, bölcsesség és jóságnak lelkét, az egyh. reformálása 
módszerét illetőleg a fokozatos, egyetemes, evolutionárius reformra 
törekvését, mások véleménye iránti türelmességét, a dogmáktól 
való idegenkedését s az akarat szabadságáról vallott nézetét di-
csérve. kiemeli, hogy ezen eszmék nagy hódítást tettek a modern 
protestantismusban, sőt — Goethe és Huxley állítása szerint 
— Európa mentől hamarább Erasmus vezetése alá kerül. — 

Theol. Szaklap. IV. é r f . 6 
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Lehetséges és nem is bánjuk már, csakhogy Luther lánglelke 
létrehozta az áldott reformátiót! 

Bickersteth Wheeler „a tiz parancs" cimén a gyakorlati 
ethika szempontjából, tudományos érték nélkül tárgyalja a 
dekalógot. 

Utolsó a sorban Adeney mélyen járó tanulmánya „a héberek 
szerinti evang.-ról". Erre nézve az atyák emlékezései, mint külső 
bizonyítékok, bár nem oly bó'ségesek, de majdnem, ha nem tel-
jesen oly régiek, mint az újszöv-i synoptikusokat illetőleg. A 
belső bizonyítékok tekintetében is igazolt, hogy igen régi, csak-
nem egykorú a synopt.-kal s a történeti traditiónak s Jézus taní-
tásának néhány töredékét is tartalmazza. Anyagát e 3 forrásból 
meríti: (1) a kanon, evang.-ban nem foglalt eredeti traditiók, — 
(2) a kanon, evang.-ban nem található megbízhatatlan legendák, 
s (3) a 2 vagy több kanon, evang.-ból vett ós a szerző által 
önálló anyaga világánál átdolgozott részekből. A mű nem eretnek 
irányú, mely a ker.-ség kezdeteinek igazi traditíóját elferdítené; 
becsületes szándékból íródott s szerzőjének jóhiszeműségében 
nincs okunk kételkedni. 

Közli: Miklós Géza. 

„Neue kirchliche Zeitschrift." kiadja Wilhelm Engelhardt, megjelenik a 
Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf. (Georg Böhme) könyvkiadónál 

Lipcsében. Ára 12 havi füzetért egy évre 12 korona. 

Ezen jelesen szerkesztett folyóirat nem rég megjelent 12. 
füzetjével megint befejezte egy (eddig a 16.) évi pályafutását. 
Munkatársai a positiv lutheránus theologiai irányú egyetemi 
tanárok és lelkészek sorából kerülnek ki. A füzetek tartalma a 
legváltozatosabb. 

Az ó-testamentom körébe vág Köberle rostocki tanár cikke 
a bűnbocsánatról az ó-szövetségben, Meusel cikksorozata az 
ősök kultusáról az ősizraeli vallásban, Klostermann több cikke 
a Deuteronomiumról, König értekezése az emberfiáról Dániel 
könyvében ős Sellin cikke, melyben Melchisedekről írva ki akarja 
mutatni Genesis 14. lényegének hitelességét. Itt meg kell még 
említeni Sellin jelentős cikkét, melyben a kelet ásatásainak ered-
ményeiről és azok jelentőségéről Izrael vallásának fejlődésére 
vonatkozó ismereteinkre ír. 

Az új szövetségre vonatkozó cikkek közt főleg Seeberg két 
cikkét kell kiemelni; az egyik szól János apostol jelleméről, a 
másik összeállítja az uj testamentom adatait azon 40 napra 
vonatkozólag, melyet Jézus feltámadása után még a földön idő-
zött és azokból meglepő, jelentős következtetéseket von. Azután 
különösen kiváló Ihmels lipcsei tanár kritikai szemléje, melyet 
több cikkben az utolsó évek dogmatikai kézikönyvei felett ((Det-
tingen, Schnedermann, Rohnert, Kaftan) tart. Határozott állás-
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pont és a legmesszebbmenő objektivitás, meg a kritika előkelő-
sége Ihmels cikkeit toronymagasra emelik a szokásos kritikák 
fölé. Wohlenberg lelkész igen érdekesen és tanulságosan ír a 
vallástörténeti módszer alkalmazásáról az újszövetség magyará-
zatánál. Kiváló még Bachmann erlangeni tanár székfoglaló 
beszédje, mely a természet és kegyelem problémájáról szól, 
ebben és ennék helyes felfogásában mutatván fel a mai kor 
dogmatikai kérdéseinek alapvető és forduló pontját. A rendszeres 
theologia köréből kiemeljük még Grützmacher fejtegetéseit a 
keresztyénség lényegéről és Brunstäd elvont, de éles logikával 
írt értekezését a keresztyénség absolutságáról. 

A történeti cikkekből különösen ki kell emelni Zahn szak-
szerű jelentéseit az ókori egyház irodalma terén tett ujabb 
felfedezésekről, azután Berbig lelkész cikkeit, melyek Spalatin 
és Luther levelezéséből merítve festik e két férfiú egymáshoz való 
viszonyát. A kép, melyet ezen viszonyról nyerünk, igen szemléle-
tes és sok uj eddig ismeretlen részletet mutat. Bonhöff a legio 
fulminatrix történetének hitelességét mutatja ki és Hashagen 
érdekes képet fest a francia forradalomból leírván az ész kul-
tuszának történetét ezen időben. 

Schiller halálának évfordulója alkalmából egy cikk Kinast 
lelkész tollából szól Schiller vallásosságáról. Kellert gymn. tanár 
a gimnáziumi vallástanításról, Schwartz missiói igazgató a po-
gánytérités munkájának céljáról ír; arról, vájjon egyeseket vagy 
egész népeket igyekezzünk-e megtériteni. Ha még mindehhez 
hozzávesszük Burgernek, az egyik főkiadónak az év elején írt 
cikkét, mely az egyházpolitika és az egyházi élet legfontosabb 
kérdéseit fejtegette, azt mondhatjuk, hogy a theologiai tudo-
mánynak, de az egyházi életnek is alig van olyan ága, amely 
ezen folyóiratban alapos, szakszerű cikkekben nem találna mive-
lésre. Épen azért azon olvasóinkat, akik külföldi tudományos 
theol. folyóiratot olvasni akarnak, ezen lapra figyelmeztetjük. Ε 
sorok írója már évek óta olvasssa, ismeri és csak a legmele-
gebben tudja annak járatását, olvasását ajánlani. 

Közli: Dr. Baxer György. 

6* 



Könyvismertetés. 

„Biblische Zeit- und Streitfragen zur Aufklärung der Gebil-
deten" cím alatt füzetes vállalat indult meg, mely a vallástörté-
neti theologiai irány füzetjeit, melyek „Religionsgeschichtliche 
Volksbücher" cím alatt megjelennek, a positiv theologiai irány 
részéről ellensúlyozni akarja. Ezen vállalat is teljesen a tudo-
mány álláspontjára áll, de higgadt és meggondolt módon csak 
annak igazi eredményeit akarja népszerűsíteni. És így remélheti 
azt is, hogy a kijelentést, azt a meggyó'zó'dést, hogy Isten csudás 
módon intézte azon történetet, melynek csúcspontja az Úr Jézus 
Krisztus, sem kell megtagadnia. 

A vállalat élén Böhmer lelkész és Kropatscheck tanár álla-
nak, a második évfolyamot azonban már csak az utóbbi szer-
keszti. Munkatársakúl az egyetemi tanárok és egyes kiválóbb 
lelkészek egész gárdája szegődött a szerkesztő mellé. Persze 
ezen körülmény azt is hozza magával, hogy ezen sok író nem 
lehet mind egyforma módon az egyházi hit képviselője. A válla-
lat egysége csak tágabb értelemben vehető. 

Ezt a tényt már az első sorozat 12 füzetje is bizonyítja. Az 
ís világos, hogy az egyes füzetek sem lehetnek mind egyforma 
értékesek. Az egyiknek az, a másiknak az fog jobban tetszeni. 
Ilyen vállalatnál az másképen nem is lehet. 

November havában megindult a 2. sorozat, melynek 1. fü-
zetje már megjelent. Szerzője Beth berlini theol. magántanár, 
aki Jézus csodáiról írt (Lic. Dr. K. Beth: Die Wunder Jesu. 40 1. 
Ára 54 fillér). A szerző kimutatja (úgy a synoptikusok, mint 
János evangélioma alapján), mi volt Jézus csodáinak jelentősége. 
Azután pedig bizonyítja azoknak történeti hitelességét. És pedig 
egyrészt az evangéliomok csudaelbeszéléseinek szerves összeköt-
tetéséből az Űr beszédjével, másrészt meg úgy, hogy azokat más 
vallások hőseinek csudáival összehasonlítja. 

Végül megjegyezzük még, hogy egy egy sorozatban 12 füzet 
jelenik meg 48—72 filléres áron. Aki egész sorozatra fizet elő, 
mind a 12 füzetet 5.76 K-ért megkapja. Előfizetni bármely 
könyvkereskedésnél, vagy a kiadónál : Verlag von Edwin Runge 
in Grosslichterfelde — Berlin lehet. 

D. Gy. 
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Apologétika. Irta: Erőss Lajos, elébb a kémeri, földesi s 
püspökladányi református egyház lelkipásztora, majd teol.-akad. 
tanár Debrecenben. 356 lap. Ara kötve 8 korona. Debrecen, 1905. 
Hegedűs és Sándor kiadása. 

Ünnepszámba megy az nálunk, ha magyar theol. irodal-
munk mezején egy-egy derék s jóravaló termék megjelenik. 
Ünnepszámba megy az Erőss Lajos, debreceni theol. akadémiai 
tanár ApologétiJcája is. Hiszen apologetikai művekben vajmi sze-
gények vagyunk. A református Zsarnay és a rőm. katholikus dr. 
Dudek művein kivül alig van számbavehető jelenség e téren 
minálunk. Vagy ha van, az jobbadán fordítás. 

Erőss Lajos sem a mindenáron való eredetiség kothurnu-
sában lép elénk. A milyen egyénisége, olyan a műve is: szerény 
komolyság jellemzi és a legjobb igyekezet. Mint erős megfigyelő 
úgy lelkipásztori, mint theol. tanári működése közben rájött a 
mi legnagyobb bajunkra, tapasztalta s az idők jeleiből levonta 
a helyes következtetést, hogy mai napság ,.a száraz dogmati-
kumokkal ős moráliákkal" semmire sem megyünk, hogy nekünk 
ma már a ködös régiókból, a szőrszálhasogató (docta és sub-
tilis) iskolák bölcsesség-magaslatairól alá kell szállanunk és 
theologiánkat a gyakorlati élethez és annak nagy kérdéseihez 
közelebb kell hoznunk. A régi fegyverek elkoptak, ujakat 
kell kovácsolnunk, ha a nagy harcot diadalmasan akarjuk végig 
harcolni. Azért apologétikus tanulmányokra vetette magát s 
jelen művében ép az évek hosszú során át folytatott tanulmá-
nyaival számol be. 

Első sorban tanítványait, a theologiai hallgatókat, mint 
leendő lelkipásztorokat tartotta szem előtt. Őket akarta felfegy-
verezni minden támadásokkal szemben, amelyeknek mai napság 
a keresztyénség jobbról balról ki van téve, de — úgy látom — 
hogy magában a műben mégis inkább a mívelt nagy közönséget 
tartja szem előtt. Szakit a systematikus követelményekkel s 
inkább mozaik-munkát csinál. Rendszer voltakép művének csakis 
bevezetésében van, ahol az apologéta, apologia, apologétika 
fogalmával, az apologétika irodalmának történetével, helyének a 
theol. tudományok körében való megjelölésével és felosztásával 
számol be. Aztán anélkül, hogy az egyes részek egymással való 
szervi összefüggését megalapítaná, beszél az Istenről, a világról, 
az emberről ós — végül a vallás nagy problémáiról. 

Hát az anyagnak e beosztásában valami nagyon erős logika 
nem nyilatkozik meg, mert hiszen voltakép az egész anyagot az 
utolsó vagyis a 4-ik részbe foglalhatta volna. Elvégre a vallás 
nagy problémái az Isten, a világ és az ember is. De nagy kér-
dés, ha vájjon az apologetikus feladata-e az Istennel, a világgal 
és emberrel abból a szempontból foglalkozni, amint szerzőnk 
teszi. 
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Én az apologétika körébe (s e tekintetben Schultz H.-nal 
értek egyet) voltakép két elvi kérdést sorozok be: az egyik álta-
lán a vallás és a vallásos világnézet jogosultságának, a másik a 
keresztyén vallás és a keresztyén vallásos világnézet kizárólagos 
jogosultságának kérdése. Ε kettőt kell első sorban megvédeni, 
mert a támadás is e két oldalról történik. A hitetlenek támad-
ják magát a vallást; velük szemben tehát kötelességünk kimu-
tatni, hogy a vallás magával az emberi természettel, annak 
lényegével vele járó életreálitás s hogy ép azért a hit nemcsak 
jogosult, hanem pótolhatatlan is. Ezt a kérdést e szempontból 
Erőss sehol sem tárgyalja, pedig az apologétika és a dogmatika 
viszonyáról szólván (21. 1.) igen helyesen emeli ki, hogy az apo-
logétika a maga erősségeit (bár a végcél ugyanaz t. i. az isteni 
kijelentésen nyugvó keresztyén vallás igazolása) nem a Szent 
írásból, hanem a philosophiából és a történelemből meríti. És ő a 
vallás lényegének philosophiai és történeti alapon való kifejtésével 
mégsem foglalkozik. De támadás más oldalról is van. Vannak 
hívők is, akikkel szemben védekeznünk kell. Ezek ugyanis — ép 
mert hivők! — elismerik ugyan a vallás és vallásos világnézet 
jogosultságát, de tagadják a keresztyén vallás és a keresztyén 
vallásos világnézet jogosultságát. Velük is le kell tehát számolni 
és mert ez a leszámolás csakis közös és közösen elismert forum 
előtt történhetik. — a védelem itt sem mozoghat dogmatikai, 
hanem csakis philosophiai és történeti alapon. Nekünk más 
vallások híveivel szemben a józan ész és a történet tényeinek 
világosságánál kell kimutatnunk, hogy a keresztyénség magának 
a vallás eszméjének megtestesülése s hogy ép azért absolut töké-
lyes mivoltánál fogva csakis a keresztyén vallás és a keresz-
tyén vallásos világnézet jogosúlt. A kérdésnek ily szempontból 
való tárgyalásával Erőss szintén adós marad. Ezt különben ő 
maga is érzi s művének e részben való fogyatékosságát igyek-
szik menteni, sőt megokolni is. Feleslegesnek tartotta — úgy-
mond — művébe a vallások történetét is beleolvasztani, sőt 
szeretett volna a dogmatikai és apologétikai elem között szigo-
rúan distinguálni. 

Hát abban teljes igaza van, hogy a vallások története, ami 
ma már egészen önálló tudománynyá nőtte ki magát az apologé-
tikába nem való; de nem is arról van szó. Az apologétika a 
vallástörténetnek csak lényeges eredményeit használja fel, vagyis 
a különböző vallásokat eszmei igazságuk szerint veti egybe, 
hogy kimutathassa, miszerint a keresztyén vallás az, amely a 
vallás eszmei igazságát teljes tökélyes alakban valósította meg 
s hogy ép azért a józan ész szükségszerű követelménye, hogy 
minden ember keresztyén hívő legyen. 

Ε kőt fontos elvi kérdés mellőzése, illetőleg csak úgy végül 
s részben lüggelékül való rövid érintése Erőss művének legna-
gyobb fogyatkozása s hogy ezeket, mint a vallás igazán nagy 
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problémáit mindjárt első helyen nem tisztázta, az annál nagyobb 
hiba, mert — maga mondja — hogy „könyve első sorban theo-
logusok számára és tankönyvnek készült." 

Én azonban ép e kijelentését nem tudom aláírni. Eröss 
könyve első sorban nem a theologusoknak, hanem a mívelt 
nagy közönségnek való. S mint ilyen fényesen megállja helyét. 
Megvannak ugyan rajta a tankönyv nyomai is, de ez nem válik 
előnyére. Már fentebb ráutaltam a bevezetésnek egészen tan-
könyvszerű jellegére. S kiérezhetők ezek a tankönyvi nyomok 
magában a kidolgozásban is itt-ott az egyes elvont természetű, 
sokszor igen homályos tudományos fogalmi meghatározásokban. 
Teszem azt mindjárt az Istenről szóló részben, ahol az abszolút 
fogalmával bajlakodik. Hát biz ez el is maradhatott volna, mert 
az ilyen definitiókat, mint teszem azt ez is: „ami legmagasabb, 
az az eszme s az eszme a tudalom részéről az, ami szubjectiv 
előterjesztés részéről az Isten" — ember legyen, aki megérti. S 
elmaradhatott volna még sok minden, aminek inkább a dogma-
tikában van helye vagy talán még ott sem, mert alig több ha-
gyományos s haszontalan lomnál a tudomány embere szemében, 
így p. o. „az Isten létezését bizonyító bölcseleti erősségek", 
amiknek 25 lapot szentel, de a miket egészben téves alapon 
tárgyal, mert azok minden más lehetnek, csak nem bölcseleti 
erősségek. 

Hanem aztán, mikor szerzőnk kibontakozik a hagyományos 
dogmatika szorító karjai közül s a maga lábára állva szembe 
száll a modern természettudományok ezernyi ellenvetéseivel s 
rendre leszámol a különböző, úgy az Isten lényegére, mint az 
Istennek a világhoz való viszonyára, a csodákra, majd az ember 
eredetére s rendeltetésére, a lélek halhatatlanságára s végül a 
kijelentésre s a Krisztus és a test feltámadására vonatkozó 
különféle elméletekkel, — itt e körben mint a sas szabadon és 
fent a magasságban repül s olvasóját is ragadja magával. Itt 
nagy és kész, minden erősséggel jól felfegyverzett tudóssal 
állunk szemben és egy igazán erős, hívő theologussal. Szándé-
kosan mondtam hívő s nem orthodox theologust, mert Eröss 
positiv bibliai s nem dogmatikai alapon áll. Ő, amint ennek 
maga is kifejezést ád s amint müvéből lépten-nyomon ki is 
tűnik — nem ragaszkodik görcsösen mindenhez, ami ősi és 
hagyomány szerű, hanem számol a modern tudomány komoly 
eredményeivel és a hit dolgait igyekszik azokkal összhangba 
hozni. Mindenütt persze ez neki sem sikerül s ilyenkor aztán 
álláspontja — mint ez a csodák kérdésénél is látható — inga-
dozóvá válik. 

Arra természetesen itt nincs se tér, se szükség, hogy a 
részletek megbeszélésébe bocsátkozzunk. Egyet azonban — egy 
esetleges és kívánatos második kiadás érdekében — mégis meg 
kell jegyeznünk s ez az, hogy a túlságos aprólékosság a műnek 
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sohasem előnye, hanem inkább hátránya, mert az egyszerű 
olvasó ki van téve annak a veszélynek, hogy a sok fa miatt 
nem látja az erdőt. 

Végső eredmény gyanánt azonban így is megállapíthatjuk, 
hogy magyar theologiai irodalmunkra nézve Erőss Apologétikája 
valóságos nyereség.. Mint tankönyv természetesen nem használ-
ható, hanem igenis mint rendkívül érdekes és élvezetes olvas-
mány. Épen azért legforróbb óhajtásunk, vajha ezt a könyvet 
főként a művelt közönség körében minél inkább terjesztenék s 
arra az érettebb ifjúság figyelmét felhívnák. Sok hitében meg-
rendült avagy már meg is tévedt lelket mentene az meg a vég-
leges elbukástól. Egyes részei pedig megérdemelnék, hogy külön 
kiadva a nép közt is terjesztessenek. 

A mű nyomdai kiállítása minden követelménynek megfelel. 
Alakja tetszetős, papirosa erős, nyomása tiszta. Ezért a kiadókat 
illesse teljes elismerés. 

Dr. Masznyik Endre. 

Értesítés. 

Van szerencsém az érdeklődőkkel tisztelettel tudatni, 
hogy Újszövetségi apokrifasok című munkám megjelent. 
Bolti ára 6 korona. Megrendelhető a Theol. Szaklap szer-
kesztőségében, a Theol. Otthonában Pozsonyban, Kókai Lajos 
könyvkereskedésében Budapesten. Theologus ifjak a szerző-
nél közvetlenül rendelve 4 korona 20 fillér beküldése eseten 
bérmentve kapják meg. 

Raffay Sándor. 



Száz óv Izrael történetéből. 

Az ujbabyloniai birodalom élete egy századig sem tar-
tott. Alig húsz esztendővel Nebukadnezár halála után 
Bábel letette a fegyvert a persák előtt. Cyrus 539. őszén 
bevonult a fővárosba és a legyőzöttek hódolatát fogadta. A 
város teljes elpusztulása, amit Bábel elkeseredett gyűlölői 
oly türelmetlenül vártak'), nem következett be. Cyrus sze-
líden és kíméletesen bánt a letiport ellenféllel. Nagylelkű-
ségét vajmi hamar a deportált zsidósággal is éreztette. Meg-
engedte nekik, hogy hazájokba visszavándoroljanak. Az 
engedély megadásának előzményeiről és körülményeiről a 
források nem értesítenek. Annyi tény, hogy az 537-ik esz-
tendőben az exulánsok egy része felkerekedett Babyloniából 
és visszatért Palesztinába. Az ó-testámentomi hagyomány 
szerint számuk 42000 és néhány száz volt-). Igen tekintélyes 
szám, mégis csak töredéke a számkivetésben időző zsidó-
ságnak. Sokan nem éltek a joggal és továbbra is Babyloniá-
ban maradtak. Némelyek talán azért, mert túlságos fáradsá-
gosnak tartották a négy hónapig tartó utat, mások, mert 
sok mindenféle kötelék fűzte őket az uj haza talajához. De 
azért a testvéri kapcsokat nem tagadták meg. Az idő folya-
mán majd anyagilag, majd szellemileg támogatták a palesz-
tinai rokonokat. „Ettől fogva Babylonia a zsidóság második 
otthona maradt"3). 

A hazatérők szellemöket tekintve nem leszármazottjai 
a számkivetés előtti generátiónak. Az exilium mély vágást 
jelentett a zsidóság lelki világában. Megváltoztatta gondol-
kodásukat, átalakította érzelmeiket. Az egész mult uj meg-
világításban tünt fel szemeik előtt. Apáik rettenetesen vét-
keztek Jahve ellen. Visszautasították szeretetét és a bálvá-
nyok után szaladtak. Meggyalázták az országot, az Istennek 
szentelt földet, míg végre az igazságos bíró kinyújtotta kar-
ját és megalázta őket. Nem egy nemzedék, nem egyes kirá-
lyok idézték fel az isteni haragot. A népnek egész története, 

») Jes. 13. 14; 47. fej. 
2i Ezr. 2 e4. Neh. 7 06. 
3) Wellhausen, Israelitische und Jüdische Geschichte, 1901. 162. old. 

Theol. Szaklap. IV. #vf. η 
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úgy látszott most nékik, szakadatlan láncolata az elpárto-
lásnak és hűtlenségnek. Visszatekintve a Birák korára, az 
számukra nem volt többé Kanaán meghódításának dicsteljes 
ideje ; átgondolva az izráeli ős júdeai királyok történetét, 
abban nem találtak sok örvendetest. Mindenütt csak bűnökre 
akadtak, a melyek szükségszerűen előkészítették a könyör-
telen büntetést. Még a pusztában való vándorlás is, a 
melyet az exilium előtti próféták, mint az ártatlanság és 
hűség idejét magasztaltak1), ez epigonok szemében proló-
gusává lőn a nagy drámának, a borzasztó katasztrófának. Az 
egész multat magában foglaló rettenetes bűnnek tudata a 
jellemző vonása a zsidóságnak az exilium óta2). A bajt az 
elődök persze csak későn vették észre, akkor a mikor már 
segíteni nem lehetett. Pedig a próféták Ámostól Jeremiásig 
egyebet se hirdettek, mint a büntetésnek elkerülhetlen vol-
tát. Századok kételkedhettek benne, a fenyegetés egyszerre 
mégis csak valóra vált. Ε történeti igazságból fontos következ-
tetéseket kellett levonni. Jahve előre tudta, mily sors vár 
reájuk, meg is^jelentette oly időben, mikor azt még senki 
sem sejtette. Őneki kellett a parancsoló szót is kimondania, 
amely Nebukadnezárt Jeruzsálem ellen hívta. Csakis ő lehet 
a történet irányitója, a világ kormányzója, az egyetlen hata-
lom, mely az Isten névre igényt tarthat. A nemzeti Isten 
helyet engedett az universalis Istennek, „az exilium alatt 
történik meg az átmenet a nemzeti vallástól a világvallás-
hoz"3). Hogy csakugyan több ő, mint pusztán Izráelnek 
Istene, bebizonyította avval, hogy odahagyta a jeruzsálemi 
szentélyt, ami az ősök számára még gondolatnak is lehetet-
lennek látszott. Jahve átalakult jelleme természetszerűen 
hozta magával, hogy a zsidóság őbenne ismerje fel a min-
denség teremtőjét. És csakugyan legelőször a számkivetés 
idejében szólal meg a hálaének az ég ós föld mindenható 
teremtőjének, aki az első és az utolsó és az egyet-
len. Nincs más Isten Jahvén kivül, hirdeti az exilium 
ismeretlen prófétája4), és ő az exulánok Istene. Nekik nyilat-
koztatta ki magát, az ő prófétáikkal közölte az örök isteni 
igazságot. Ε gondolat megadta a feleletet a kérdésre, hogy 
mily viszony van közöttük és a pogányok között? Igaz, 
súlyosan vétkeztek Jahve ellen, mégis a pogányokkal szem-
ben, akik az egyetlen Istent nem ismerik, róla mit sem akar-
nak tudni, nagy előnyben vannak. Mert mint Jahve népének 

») Jer. 2 a . 
2) Smend, Lehrbuch der Alttestamentlichen Religionsgeschichte, 1899. 

303. oldal. 
3) Wel lhausen, id. m. 159. old. 
4) Jes. 40—55. 
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tagjai Jahve ügyét képviselik. A mindenható Isten tőlük 
legtöbbet követel, de az isteni igazság közlésével biztosítékot 
nyújtott nékik arról, hogy ez igazságnak előbb vagy utóbb 
diadalra kell jutnia. A zsidóság igazságban van a világgal 
szemben és a világtörténet folyamatában a pogányoknak 
vereséget kell szenvedniök. — Rendkivül fájdalmasan érin-
tette a számkivetetteket azon körülmény, hogy Jahve szi-
gorú ítélete az ártatlanokat sem kímélte meg. Hát Jahve 
nem az az igazságos Isten, akiről a próféták beszéltek ? 
Ezékiel meg volt győződve, hogy Jeruzsálem pusztulásakor 
Jahve különbséget fog tenni a gonoszok és a kegyesek kö-
zött1). A dolog nem igy történt. Valamennyit egyformán érte 
az isteni harag. Ezen ellenmondás miatti nyugtalanság ós 
kétkedés teremtette meg a Jahve szenvedő szolgájának alak-
ját*). Az igaz nem saját bűneiért szenved, hanem a világ üd-
véért. Másrészt az ő hivatása, hogy a világnak világosságává 
legyen. Az ő kötelessége az isteni igazságot az egész embe-
riséggel közölni. Jahve szentélye az összes népek szentélyévé 
kell, hogy legyen. A kegyes zsidónak tehát világra szóló 
missiója van. Az a szenvedő szolga az, aki a népeket Jeru-
zsálembe vezérli, hogy az egyetlen Isten előtt leboruljanak. 
Az isteni terv keresztülvitelének előfeltétele azonban Jeru-
zsálem helyreállítása. Ezékiel az új theokratikus állam meg-
rajzolásával fényes jövőt tárt elébök3). Biztosra vették, hogy 
a messiatikus idő küszöbén állanak. A sivatagban az angya-
lok már egyengetik az utat a hazatérők számára, Jahve kö-
zeledik már mint hű pásztor, hogy nyáját visszavezérelje4). 
A romok csodásan fel fognak épülni, a pogányok Jeruzsá-
lembe tódulnak, minden gazdagságukat neki adják, királyok 
fognak neki szolgálni5). Ez a teljesen uj gondolatvilág volt a 
nagy haszon, a melyet a zsidóság a fogságból magával ho-
zott. Az exilium nemcsak nem törte meg erejöket, hanem 
egész szellemi világukat felfrissítette és uj életre képesítette. 
„Az özönvíz, amely őket megfúllasztással fenyegette, számokra 
az újjászületés förödője lőn".6) A fogságban megtanultak 
béketűréssel szenvedni, imádkozni, felismerték az egyetlen 
Istent, tudatára jutottak bűnösségüknek és igazságuknak ós 
a legszebb reményekkel tekintettek a jövőbe. 

Megérkeztek Palesztinába, de a csodák kimaradtak. A 
szent várost nem építették fel angyalkezek, minden romok-
ban hevert még és arra a nagy bosszunapra emlékezte-
tett, amelyet Jahve negyvenkilenc esztendővel ezelőtt hozott 
reájuk. Az ország lakosai számukra idegenek voltak. Az egy-

») Ezek. 14 1 S - Í S . - 2) Jes. 42 , - 4 . 49 50 4 9. 52 53 12. — 
8) Ezek. 4 0 - 4 8 . - "") Jes. 40 , - 5 . 10. n . - ') Jes. 54 , , l t 45 u . 49 23. — 
6) Wel lhausen id. m. 148. oldal. 

7* 
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kori testvéreket a hazatérőktől szinte áthidalbatlan szellemi 
űr választotta el. Akik 586-ban visszamaradtak, megkímélve 
a deportátiótól, azok, amint Jojakim uralkodása után más-
kép várni nem is lehetett, teljesen megfeledkeztek a deute-
ronomistikus reformról. Az ég királynőjének, a hajnali csil-
lagnak tisztelete szerte-széjjel divatozott1) és Ezékiel közlései-
ből kitűnik, hogy a bálványok kultusza, a magaslatoknak 
áldozathelyekül való használása ós egyéb „undokság" Judá-
ban ez időtájt ép úgy el volt terjedve, mint évszázadokkal 
előbb Izráelben2). A távolabbi környezetben csupa nyilt ellen-
ség tartózkodott. Dél felől Jeruzsálem elpusztulása óta mind 
jobban előrenyomultak a gyűlölt edomiták. A nyugatot a 
filiszteusok tartották kezökben, a keletet az ammoniták, régi 
ellenfelei a zsidóságnak. Északon az eltűnt lzráelnek mara-
déka vegetált még félig pogány Jahve tiszteletével, ezek a 
samaritánok. Az ellenségeknek ezen keverékébe telepedtek 
le a hazatérő exulánsok. Nagy szerencse volt számokra, 
hogy a számkivetésben együtt lakhattak. Nebukadnezár nem 
szórta szét az egyes családokat és igy a nemzetségekből és 
vérrokonokból bizonyos közösség keletkezhetett, amely az 
államot némileg helyettesitette. A nemzetségek fejei és a 
vének ismét nagy jelentőségre jutottak. Ezeknek összessége 
képviselte az egykori hivatalnoki kart , és a dinasztia a leg-
előkelőbb család volt. Ez az egyszerű szervezet a visszaté-
rés utáni első esztendőkben a hazatérőknek nagy hasz-
nára vált. Mint lezárt kör, saját belső igazgatással könnyen 
megalakulhattak. Távolról sem vették mindazt birtokukba, 
ami azelőtt Judához tartozott. Számuk erre nem is lett volna 
elegendő és másrészt fontos volt, hogy lehetőleg együtt 
maradjanak. Jeruzsálem fölött az ország északi részén tele-
pedtek le a júdeai fensik halmain, továbbá kelet felé Jerikó 
irányában a Jordánvölgy környékén, némelyek a régi Ben-
jamin területén. A romokban heverő főváros nem sokakat 
vonzott. Az egyes családok a vének vezetése alatt állottak. 
Ezek képviselték a gyülekezet érdekeit, gyakorolták az igaz-
ságszolgáltatást, sőt executiv hatalommal is bírtak. A pap-
ságnak tekintélye nem veszített semmit régi erejéből, dacára 
annak, hogy hivataluk a számkivetés alatt, sőt a visszatérés 
utáni első hónapokban is csak névleges volt. Már magában 
az a körülmény, hogy ők avagy elődeik még Salamon temp-
lomában végezhették a szolgálatot, e külön rendnek kima-
gasló helyzetet biztosított arra az időre is, a mikor a func-
tiók szüneteltek. Mint a thórának kezelői pedig most is nél-
külözhetetlenek voltak. Ujitásszámba ment a főpapi méltóság, 
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melyet az exilium előtti idő nem ismert. Benne csúcsosodik 
ki a gyülekezet kultikus élete, a főpap Izrael szellemi feje 
és képviselője. Az egész közösség élén a persáktól megbízott 
júdeai származású helytartó állott, előbb Sesbaccar, utóbb 
Zerubabel. 

A gyülekezetnek kedélyhangulata az első hónapokban 
felette szomorú és komor volt. Mily fenséges jövőt láttak 
a próféták az exiliuinban s mily kevés teljesült a várako-
zásból! A jelen semmikép sem felelt meg azoknak a remé-
nyeknek, amelyeknek Deuterojesajás adott kifejezést. Jahve 
nem jött az exulánsokkal a sivatagon keresztül, nem jelent 
még meg hivei között. A természet is úgy látszik első időben 
mostohán bánt velők. Az ég visszatartotta az esőt, a föld a 
termést, a kéz fáradsága kárba veszett ). Az edomitákat, 
kik oly könyörtelen örömmel szemlélték a szent város pusz-
tulását, még nem érte el Jahve büntetése, miről oly bizton-
sággal beszéltek a próféták2). Mindenütt észre lehetett venni, 
hogy a harag ideje még nem mult el. A nyomorúság ösztön-
szerűleg arra indította őket, hogy még szorosabban össze-
tartsanak. A fogságban jó iskolán mentek keresztül, hogy 
miként kell idegen elemektől elzárkózniok. Tapasztalataikat 
most felhasználták. A bne haggolát egészen el kell különí-
teni, lön a kiadott jelszó. Csak azok tartoznak a gyüleke-
zethez, az uj Judához, akik a fogságban részt vettek és ezt 
Írással bizonyítani tudták. Ezen célból jegyzékeket állítottak 
össze, nemzetségi táblázatokat, melyek hivatalos okmányokul 
szerepeltek. Hogy mi történt azokkal a köznépből, akik az 
előírásnak nem feleltek meg s nem tudták igazolni, „hogy 
váljon Izráelből valók-e"3), arról a hagyomány semmit sem 
szól. Ha papnál fordult elő ilyen eset, ugy jogát a papi hi-
vatalhoz egyszerűen elvesztette. Másrészt régi szokások, 
melyek az exilium alatt többé kevésbbe más értelmet nyer-
tek, különös fontossághoz jutnak a gyakorlatban. Ismérveivé 
válnak a gyülekezetnek. A körülinetélkedesre különös súlyt 
fektetnek, mint vallásos intézményre. A sabbath, az egyetlen 
ünnepnap a fogság idejében, otthon is megkülömböztető jele 
marad mindazoknak, kik a zsidósághoz tartoznak. Ily módon uj 
fal keletkezik az exulánsok körül, mely őket összetartotta, 
idegeneknek a belépést lehetetlenné tette. A zsidó sajátos-
ságnak megmerevedóso szemlátomást észlelhető, a teljes el-
zárkózás, amelyet a későbbi történet folyamán oly megle-
pően tudtak érvényesíteni. 

A kultusz még mindig szünetelt. Hét hónapnak kellett 
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elmúlnia a visszatérés óta, míg végre felépült az oltár1). Ez 
ideig bizonyára az exilium alatt kifejlődött szokást követték. 
Babyloniában a kultuszról szó sem lehetett, idegen földön 
Jahvét nem lehet áldozatokkal tisztelni. Az ünnepeket fel 
kellett függeszteni, csak a sabbath maradt meg, mint a nyu-
galom és gyülekezésnek napja. A számkivetésben élők ösz-
szejöttek ós elmerültek a próféták irataiba, a Deuteronomium 
törvényeibe. A későbbi zsinagógák alapköveit az exulánsok 
tették le. így jár t el az első hét hónapon keresztül a júdeai 
gyülekezet is. A csalódás, a viszonyok nyomasztó súlya, az 
eiső berendezkedéssel járó ezernyi baj ós gond lekötötte 
erejöket s az istentisztelet kérdését háttérbe szorította. 
Zerubabel buzgólkodása folytán végre felemelkedett az oltár 
ugyanazon a helyen, a hol azelőtt állott. Megkezdődhetett 
ismét a kultusz, ha talán csak nagyon egyszerű formában 
is. Bizonyára többen éltek azon hitben, hogy az áldozatok 
és ajándékok elhanyagolása a legfőbb ok, amiért Jahve még 
mindig neheztel. A csalódott, de reményeihez szívósan 
ragaszkodó ember a csekélységbe is hajlandó belekapasz-
kodni, hogy belőle sorsa hirtelen jobbrafordulására követ-
keztessen. Megindultak az áldozások, de azért minden a 
régiben maradt. A főváros utcái elhagyatottak voltak és 
kihaltak, gyermeklármát nem lehetett hallani, a közlekedés 
szünetelt. A szegénység napról-napra növekedett, a gazdagok 
legnagyobb részt Bábelben maradtak vissza. A persa hatalom 
se váltotta be azon várakozásokat, amelyeket hozzája fűz-
tek. Nem törődött a hazatértekkel, csak arra volt gondja, 
hogy a magas adók és járulékok rendesen beszolgáltassanak. 

Ε nyomott hangulatban tizenhét esztendő múlt el a 
gyülekezet életéből. Ez idő alatt támadt az első szakadás a 
gyülekezet bensőjében. A jelen nehézségeinek legyőzésére, 
a jövő bizonytalan reményeinek bevárására nem mindenkinek 
volt meg a kellő lelki ereje. Akadtak, kik abbahagyták a küz-
delmet s igyekeztek az adott viszonyokhoz alkalmazkodni. 
Feladták az engesztelhetetlenek merev álláspontját, kik csak 
magokban és magokért kívántak élni. Érintkezést kerestek 
a számkivetésben részt nem vett testvérekkel, tág kaput 
nyitva ezáltal mindenféle félpogány szokásnak és gyakorlat-
nak. Sőt az idegen szomszédokkal is összeköttetésbe léptek. 
Barátságot tar tot tak velők és leányaikat feleségül vettek. A 
gyülekezetből azonban nem váltak ki s így veszélyeztették a 
szent magnak tisztaságát. A vegyes házasságokra ugyan a 
körülmények kényszeritették őket. Nemsokára a visszatérés 
után általánosan érezhető volt az asszonyok hiánya. Még 
Zacharja idejében, husz esztendővel az exiliumból való sza-
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badulás után, som lehetett játszó gyermekeket látni az utcá-
kon és tereken1). Ez egyik főoka a szakadásnak, mely a 
gyülekezetet két táborba osztotta. Mi az első két évtized 
alatt csak keletkezőben volt, azt a további hatvan esztendő 
mind erősebben kifejlesztette. Az egyik oldalon állanak az 
exclusivak, kik minden ellen tiltakoznak, ami idegen, kik 
reményeikből egy lépést sem hajlandók engedni, a közelgő 
üdvöt maguk számára foglalják le s az elzárkózást a leg-
szigorúbb következetességgel viszik keresztül. Velők szemben 
áll a másik kör, amely reményeiben bizalmát veszitve nem 
gondolkozott ily szigorúan, az idegen befolyásnak utat enge-
dett s inkább a földi, mint a mennyei javakért lelkesült. 

Cyrus meghalt 529-ben, kilenc esztendővel azután, hogy 
Bábelbe bevonult és a zsidóságot a fogságból felszabadította. 
Fiának Kambysesnek uralkodása (529—522) a birodalom belső 
viszonyaiban nem idézett elő említésre méltó átalakulást. De 
uj aera kezdődött Dárius Hystaspisszal (521 -486). A hóditá-
sok után ő vállalkozott arra, hogy a Himalájától a kis-
ázsiai partokig terjedő provinciákat egységesen szervezze. 
Szigorú disciplinát honosított meg a beláthatlan birodalom 
minden részében. Husz szatrapájától a legnagyobb szigoru-
sággal megkövetelte a kötelesség iránti hűséget. Pompás 
utakat építtetett, szervezte a postaközlekedést. De legfőbb 
vágya az volt, hogy boldog népek éljenek jogara alatt. Min-
den szatrapája köteles volt provinciájának jólétéről lelkiis-
meretesen gondoskodni, az alattvalókat erőszakoskodá-
soktól megvédelmezni, érdekeiket minden irányban elő-
mozdítani. Sikerült is Dariusnak a persa hatalmat a legfőbb 
fokra emelni. Az uj uralkodónak trónralépte a gyüle-
kezet körében is változást jelentett. Éledni kezdett 
a buzgóság két évtizedes tespedós után. Férfiak lép-
nek fel, hogy a népet bátorítsák s a templomra emlé-
keztessék. Közülök kettőnek munkája ránk maradt, ezek 
Haggaj és Zacharja. Ami őket első sorban érdekli az, 
hogy Jahve szentélye romjaiból felépüljön. A nép idáig gon-
dolni sem mert a templom visszaállítására. A templom épí-
tésének ideje még nem érkezett el, szokták volt mondo-
gatni2). Haggaj szemökre hányja, hogy magokról tudnak 
gondoskodni, kicsinosított házakban laknak, mig Jahve háza 
romokban hever; majd felszólítja őket, menjenek ki a hegyek 
közé, hozzanak fát, építsék fel a templomot, hogy Jahve 
tetszést találjon benne3). Haggaj is, Zacharja is meg vannak 
győződve, hogy a templom felépítésével váratlan átalakulá-
sok fognak bekövetkezni. Megkezdődik a messiatikus idő4). 

') Zach. 8 5. — *) Hagg. 1 - ') Hagg. 1 4. 8. - ') Hagg. 2. „ . 
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Jahve a davidida Zerubabelt királylyá fogja felkenni1) s mind-
az a remény, amelyet az exilium alatti próféták tápláltak, 
egyszerre teljesedésbe megy. Az intő szózat magával ragadta 
a gyülekezetet és 529. szeptember havában Dárius uralko-
dásának a második esztendejében letették az alapokat2). Az 
uj szentély igénytelen épületnek készült, mely Salamonéhoz 
távolról sem volt hasonló. Érthető, hogy sokan az aggastyá-
nok közül könyekre fakadtak, midőn egybevetették Jahvénak 
ezt a lakhelyét a régivel3). Négy évig tartott, míg az épít-
kezést befejezték4), és nagy ünnepségek között felavatták. A 
kultusz rendes menete megkezdődhetett, Jahve ismét helyet 
foglalhatott népe között. De a történet folyása semmit sem 
mutatott azokból az átalakulásokból, mik a templom felépí-
téséhez fűződtek. Titokban már elkészítették a koronát Zeru-
babel számára5), most azt ismét át lehetett adni az ötvös 
olvasztókemencéjének. Jahve nem vonult be a szentélybe, a 
pogányok uralma világos bizonyítéka volt annak, hogy or-
szágától még mindig távol tartózkodik. 

Az új csalódás még jobban kimélyítette az űrt a gyü-
lekezet szétszakadt tagjai között. A két kör ellenségként 
került egymással szembe s az ököljog, erőszakoskodás és 
elnyomás nyugtalanította az összetartozók életét. Ugy látszik 
főleg az aristokratiának tagjai, kiváló családok és papi nem-
zetségek ivadékai tartoztak az elpártoltakhoz6). Mint ilyenek-
nek gyakran nyilt alkalmok, hogy a kegyesek sorsát lehe-
tőleg keserűvé tegyék. Már ezekben az esztendőkben fel-
hangzik a panasz, hogy özvegyeket és árvákat megkárosí-
tanak, a napszámost dijában megrövidítik, házasságot törnek 
és varázslást űznek7). Mind gyakoribbakká válnak a vegyes 
házasságok8). Másrészről könnyelműen feloldják a házassági 
kötelékeket ugy, hogy Jahvénak oltára megtelt az eltaszított 
asszonyok könyeivel9). Hetyke beszédök megbotránkoztató. 
Gúnyolódnak Jahve tettei felett s hangoztatják, hogy haszon-
talan dolog Istennek szolgálni, ha abból nem származik 
valami kézzel fogható előny10). A papságnak egy része visel-
kedésével szintén a hűtlenek pártjához csatlakozott. Vegyes 
házasságokat kötöttek s a kultusznak legelemibb szabályait 
átlépték. Vak és beteg állatokat mutattak be Jahvénak és 
panaszképen emlegették, hogy Jahve asztala őszámukra 
nagyon is rossz. Az isteni thórát arra használták fel, hogy 
a kérdezőket kijátszszák, elfogult kezelésével a thórának a 

') Hagg. 2 j3. Zach. 6 9—15 . Wellbausen, Die Kleinen Propheten 1898. 
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gyülekezet tagjait kizsákmányolják1). A kegyeseknek hely-
zete mind kétségbeejtőbbé vált. A belső küzdelmekkel kezet 
fogott a külső elnyomás, a gúny, a családi viszálykodás, 
hogy megsemmisítse őket. Azon kis munkának szerzője, 
amely Maiaki név alatt ismeretes, szintén nem sok vigaszt 
tudott nékik nyújtani. A gyülekezet belső életereje sokkal 
erősebben meg volt támadva, semhogy a betegség belső gyó-
gyulását lehetett volna várni. Segítség csak kívülről jöhetett. 
Mint a régi próféták, ő is a közelgő istenítéletet helyezi ki-
látásba. De Jahve nagy csatanapját meg fogja előzni az δ 
követének megérkezése, kinek feladata, hogy az δ útját 
egyengesse. „El fogom küldeni nektek Illés prófétát", mondja 
egyik helyen „mielőtt Jahve nagy ós félelmetes napja elkö-
vetkezik, hogy kibékítse a fiakat az apákkal és az apákat a 
fiakkal, nehogy a mikor majd én eljövök, az egész országot 
kipusztítsam"2). 

Miközben az a pár ezer zsidó a világnak egy elhagya-
tot t sarkában vallásos gondolataival volt elfoglalva, a persa 
birodalom története egy nagy lépéssel előbbre jutott . A leg-
nagyobb achemenida, Dárius régen meghalt, miután Média, 
Arménia és keleti Irán lázadását erős kézzel elnyomta (518), 
óriási birodalmát szervezte és Bisitunban a sziklafalon örök 
időkre szóló emléket állított magának és miután a persa 
csapatok Ázsia határait először átlépni merészelték. Övé 
volt az a beláthatlan embertömeg, amely 490. szeptember 12-
ikén Marathon mellett váratlan vereséget szenvedett. A szé-
gyent a király magával vitte a sirba, fiára hagyva örökségül, 
hogy a csorbát helyre üsse. De a szenvedett vereség az ő 
dicsőségének fényét nem homályosította el a kortársak sze-
mében. Tizenhárom esztendővel halála után (473) igy énekel 
a persák kara az athéni színpadon róla: 

Susa dicső fia, 
a persák igaz istene, 
akihez hasonlót 
nem föd Persía földje. 
Nevezék isteni bölcsnek, 
de valósággal is az volt: 
bölcs hatalommal uralga a népen. 
Be remek, be dicső, 
törvényszerű életet élt a mi népünk, 
míg a trónon ő ült, 
a békét szerető, 
jóllétet adó, 
gáncstalan, isteni agg király, Dareios3). 

l ) Mai. 1 - 2 - s) Mai. 3 „ . „ . 
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Még leghevesebb ellenségei, a görögök sem tagadhatták 
meg elismerésöket az ő hatalmas szellemétől. A persa 
birodalom a személyes energián, az uralkodó erején és képes-
ségén épült fel. Dárius e tekintetben nem szenvedett hiányt. 
A birodalom további sorsára nézve a lényeges kérdés az 
volt, hogy váljon utódai is rendelkeznek-e ily kiváló tulaj-
donságokkal. A történet tanúbizonysága szerint az acheme-
nida uralom megalapítójának halálával a persa hatalom 
dicsősége sírba szállt. Fennállott még 150 esztendőn keresztül 
a persa birodalom, melynek határai beláthatlanok voltak, 
melyet rettegett a nyugat, melyet többször segélyül hitt majd 
Spárta, majd Athén, de Θ tömeget súlyos benső kór 
emésztette. A baj már Dárius fiánál, Xerxesnél nyilvánvaló 
lőn, kit a biblia is ismer Achasveros név alatt. Husz éves ural-
kodásának (485 —465) első felében még együtt tudta tartani alatt-
valóit a bosszú gondolatával. Át is kelt a Hellespontuson s ugy 
látszott, hogy a görögöket végleg megsemmisíti. A salamisi nap 
(480. szeptemb. 20.) azonban annyira elkeserítette, hogy vissza-
vonult susai palotájába és ott fogadta a harctérről érkező 
hireket. Mikor pedig Plataoánál és Mikalaenél (479) nagy 
vállalkozása végleges kudarcot szenvedett, teljesen vissza-
vonult háremébe s a dolgok menetét a véletlenre bizta és a 
satrapák jótetszésére. Az energikus kéz gyöngülése vajmi 
hamar érezhető lőn. Egyik lázadás a másikat követte alatta 
és utána és se hossza se vége nem volt a gyilkos háborúk-
nak. Artabanos tőre vetett véget az ő életének, amely néki 
csak szégyent és gyalázatot termett. Zűrzavaros viszonyok 
között hagyta hátra birodalmát I. Artaxerxes Longimanusra 
(465—424). I5z a görög historikusok szerint szelíd és okos 
uralkodó volt. Nemes, tiszteletreméltó jellem, ki a hadsereget, 
a pónzviszonyokat reformálta s igazságos és óvatos eljárás-
sál a birodalmat a hirtelen bukástól megóvni törekedett. 
Fáradozása nagyrészt hiábavalónak bizonyult, a bomlás meg-
kezdődött s azt nem lehetett feltartóztatni. Saját testvére, 
Baktriának a satrapája is fellázadt ellene. Egiptom elszakadt 
s csak hét esztendei nehéz küzdelem után sikerült ismét 
visszaszerezni (455.) 

Artaxerxes Longimanus idejébe esett, hogy Babyloniából 
u j csoport indult útnak Palesztinába. 458. április havában 
mintegy 1500 zsidó gyűlt össze az Achava folyónál Böjtöt 
tartot tak s Isten segítségét kérték, mielőtt a nehéz útra 
megindultak. A persa király külön engedélyt adott nékik a 
hazatérésre. Élükön az Írástudó Ezra ben Zeraja állott1). A 
feladat, a melynek végrehajtására vállalkozott, a jeruzsálemi 
kegyes pártnak megmentése, a vegyes házasságoknak kö-

' ) Ezr. 7. 8. fej. 
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nyörtelen felbontása volt. Nem ment üres kézzel. Magával 
vitte azt az u j törvénykönyvet, amelyet Ezékielnek tanít-
ványai állítottak össze. A csoport, mely őt követte, Bábel-
ben visszamaradt exulánsok utódaiból állott. Ezekhez csat-
lakozott két papi és egy davidida család. Augusztus havában 
érkeztek meg Jeruzsálembe1). Átadták a magokkal hozott 
ajándékokat s áldozatokkal mondtak köszönetet Jahvénak, 
hogy a terhes uton megsegítette őket. Ezrának első gondja 
volt, hogy a gyülekezet viszonyairól tájékozódást szerezzen. 
Maga beszéli saját emlékirataiban, amelyek Ezra köny-
vében ránk maradtak2), hogy miként került szóba a vegyes 
házasságoknak ügye. A gyülekezet vezetői elpanaszolták 
néki, hogy a köznép, az előkelők, sőt még a papok is há-
zasság révén összekeveredtek a szomszédos lakókkal. Ezra 
erre megszaggatta ruháját, haját és szakálát tépte, azután 
leült némán, mereven. Ä leírás szerint azt gondolhatná az 
olvasó, hogy Ezra valami uj és váratlan hírről értesült. 
Valóságban ő már Bábelből avval a szándékkal indult útnak, 
hogy a vegyes házasságokat szépszerivel vagy erőszakkal 
felbontsa. Ugyanaz nap este a szentély előtt térdre borulva 
beszédet tar tot t az összegyültekhez. Az ország idegen 
lakóival való keveredés Jahvét arra fogja indítani, hogy a 
gyülekezetet megsemmisítse. A hallgatókat erősen megragad-
ták Ezra szavai. Rögtön hajlandók voltak esküvel ígéretet 
tenni, hogy közülök azok, kik idegen asszonyokat vettek 
feleségül, a házasságot felbontják, a gyermekeket eltávolít-
ják3). Ugy látszott, hogy Ezra egy csapásra elintézi a kér-
dést. De az öröm korai volt. A templom előtt összegyűltek 
csak egy kis töredéke voltak a lanyháknak és hűtleneknek. 
Néhány kíváncsi, kik ép a templom körül tartózkodtak. A 
gyülekezet nagy részét közelről érdeklő ily fontos kérdést 
nem lehetett néhány buzgólkodó körében elintézni. Minden-
kinek joga volt nyilatkozni ós véleményét kifejteni. Ezért 
elhatározták, hogy mindazok, akik a gyülekezet tagjainak 
kívánják magokat tekintetni, átok büntetése alatt jelenjenek 
meg Jeruzsálemben december havában4). 

Komor, hideg nap volt, az eső csak ugy szakadt, amikor 
az exulánsok utódai a megállapított időben a templom előtt 
összegyűltek. Ezra felemelkedett, rövid beszédet intézett a 
jelenlevőkhöz. Oldják fel a vegyes házasságokat s ne sza-
porítsák Izráel bűneit. A hallgatók remegtek inkább a fagyos 
esőtől, mint a beszélő szavától. A remélt siker nem követ-
kezett be. Kiknek a szemrehányás szólott, azok megenged-
ték, hogy Ezrának igaza van, de különböző kifogásokkal él-
tek. Az ilyen esős idő nem alkalmas arra, hogy szabad ég 
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alatt a kérdést véglegesen elintézzék. Azután az ügy nyolc-
van esztendős hagyomány lévén a férjnek a feleség, az apá-
nak a gyermek iránti szeretete révén sokkal bonyolultabbá 
lön, semhogy két-három nap alatt egyszerű szavazással meg-
oldását lehetne remélni. De küldjenek ki egy bizottságot, ez 
idézzen maga elé minden vegyes házasságban élő férfit, idézze 
meg az illető lakhelyének biráit is. Minden egyes esetet ala-
posan megvizsgálva könnyebben lesz a kérdés elintézhető. 
Az ajánlatot elfogadták. Ezra összeállította a bizottságot a 
családfőkből s magát tette meg elnöknek. Az első gyűlést a 
következő hónap első napjára tűzte ki. Felkutattak egy sereg 
vegyes házasságban élő családot, neveiket egy lajstromba 
bevezették, amely lajstrom most is megvan az Ezra-könyv 
utolsó fejezetében1). Itt hirtelen megszakad a tudósítás, az 
ügy további menetéről semmit sem hallani. Valószínűleg azért, 
mert nem járt semmi kézzelfogható eredmónynyel. Ezra 
mögött nem állott katonaság, amely esetleg fegyverrel ad-
hatott nyomatékot a kimondott szónak. Saját személyes ké-
pességére volt utalva s arra az erőre, amit az ügy igazsá-
gába vetett meggyőződés ád az egyesnek. A következmények 
megmutatták, hogy a szellemi erő nem volt elegendő az 
ellenfél legyőzésére. 

Ezra életének további folyása tizenhárom esztendőn 
keresztül homályba van takarva. A róla nevezett könyvnek 
egyik szakaszából2) azonban azt lehet sejteni, hogy ez idő-
köznek vége felé a város falainak felépítésével foglalkozott. 
Jeruzsálem lassankint ismét benépesült azon száz esztendő 
alatt, ami a visszatérés óta elmúlt. Ha épületei nem is vol-
tak oly díszesek, mint az exilium előtti időben, meg kellett 
elégedni szerényebb méretekkel. Csak a fal hiányzott még 
és ennek hiányát a kegyesek nagyon fájlalták. Meggyőződé-
sük szerint a szent gyülekezet tagjainak nemcsak a szom-
szédokkal való érintkezéstől kell tartózkodniok, hanem a 
Jeruzsálemben lakókat még fallal is meg kell védelmezni az 
idegen befolyástól. Meg is kezdték a munkát, de azt hamar 
be kellett szüntetni. A mily rossz szemmel nézték az exclu-
siv zsidók, hogy a szent városban barátok ós ellenségek 
szabadon járhatnak ki és be, ép annyira fontos volt a kör-
nyezet számára, hogy e tekintetben ne akadályoztassanak. 
Jeruzsálem középpontja volt a messze vidéknek, ide hozta 
kiki árucikkeit s a kivül lakók közül sokan baráti össze-
köttetésben állottak a város egyes polgáraival. Főleg a 
saináriabelieket sértette a vállalkozás s azért a samáriabeli 
persa hivatalnokok revén panaszt emeltek a királynál, Arta-
xerxes Longimanusnál. Avval vádolták a zsidóságot, hogy a 
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falat lázadás céljából kívánják felépíteni. Artaxerxes, hogy 
esetleges zavarokat megakadályozzon, kiadta a parancsot az 
építés beszüntetésére. A persa helytartó sietett a parancs-
nak eleget tenni. A falnak már felépített részét lerontották, 
a kapukat elégették. Nem szabad ez eljárásból azt következ-
tetni, hogy Artaxerxes ellensége volt a zsidóságnak. Ezrának 
sajátkezű feljegyzései több helyen bizonyítják, hogy a gyüle-
kezet benne jóakaró támogatóját ismerte fel1). Nehemiásnak 
állása a susai udvarnál, a király engedélye Jeruzsálem meg-
látogatására s az ez alkalommal adott előjogok2) érthetetle-
nekké válnak, ha Artaxerxesben a zsidóságnak gyűlölőjét 
és ellenségét látja valaki. De a trón, amelyen ült, a keleti 
despoták trónja volt, akiknek szemében minden megerősített 
város a lázadás fészkét jelentette. A Baktriában, Egiptom-
ban és egyéb provinciákban mindjárt uralkodása elején ki-
tört lázadások bizalmatlanságát csak növelték s őt arra 
kényszeritették, hogy szigorú intézkedésekkel elejét vegye 
a zavaroknak. 

A megszégyenítés érzékenyen sújtotta a gyülekezetet 
ós a szomorúság Babyloniára is átterjedt. Zarándokok és 
utazók elvitték a hirt a zsidóság második hazájába és itt az 
általános lehangoltságot idézett elő. Nehemia ben Hakalja 
szintén ezen a réven szerzett tudomást a palesztinai zsidókat 
ért csapásról3). Mélyen megszomorodva napokat töltött imád-
kozással és böjtöléssel. Mint pohárnok a susai udvarnál sze-
mélyes érintkezésben állott Artaxerxesszel, akinek egy napon 
beteges kinézése feltűnt. Bátorítva a király szavaitól enge-
délyt kért, hogy Jeruzsálembe utazhassék és a várnak ka-
puit felépíthesse, a falakat helyreállíthassa. Kívánsága telje-
sült. 445 nyarának elején elindult Susából fegyveres kísé-
rettel és levelekkel az útba eső helytartókhoz4) A hatalom, a 
melylyel jött, más volt, mint Ezráé. Ő Judának új kormány-
zója, amely állás Ezra megérkezésekor üresedósben volt és 
idáig az is maradt. Katonaság ugyan nem állott rendelkezé-
sére s a persa hatalom se tulajdonithatott különös jelentő-
séget az ő hivatalának, mégis hivatalnoka volt a fenható-
ságnak hivatalos jelleggel. Mint ilyent legalább is egyen-
rangúnak kellett őt tekinteni a samáriai hivatalnokokkal. 
Jeruzsálemben pedig-fölötte állott az aristokratiának és az 
ellenpártnak. így egész más modorban intézkedhetett a 
gyülekezet ügyeiben, mint elődje. 

Megérkezve honfitársai közé a harmadik napot követő 
éjjelen körüllovagolta a várost, hogy a megrongált falakat meg-
szemlélje. Kíséretül néhány bizalmasa csatlakozott hozzá. A 
nyugati oldalról indult ki, ott, hol most a Jaffakapú fekszik és 

*) Ezr. 7 27 . 28 . 9 , . - 2) N e h . 1. 2. fej. N e h . 1 1 - 4 . - *) Neh . 2 



102 Hornyánszky A ladá r . 

körbe jár ta az egész várost.1) Nem sokkal a recognoscálás után 
gyűlést hivott egybe, amelyen a népet és a papokat, nemese-
ket és elöljárókat felszólította, hogy lássanak a falak fel-
építéséhez. A hallgatóság rögtön hajlandó volt a munkára 
s meg is kezdték azt.2) A környezet csúfolódással és szidal-
makkal fogadta a vállalkozást. A kik legjobban mulattak 
a szerencsétlen zsidókon Szanballat, Tobia és Gusam3) voltak. 
Közülök az első Bethoronból származott, egy megerősített 
helységből, mely azelőtt Efraim, Nehemia idejében Samáriá-
hoz tartozott. Tobia felesége előkelő zsidó nő volt,4) ő maga 
talán abból az ammonita faluból származott, a mely köz-
vetlen Jeruzsálem elpusztulása után Benjaminban keletkezett. 
Gusamról csak annyit tudunk, hogy eredetére arab volt. 
A gyülekezetnek buzgóságát azonban e támadás nem gyön-
gítette. Neh. 3. szemléltető képet ad arról, hogy mily áldozat-
készséget fejtett ki minden egyes a falak érdekében. Az 
akkori főpap, Eljasib, a visszatérés óta harmadik viselője Θ 
méltóságnak, és testvérei a papok ép ugy részt vesznek a 
munkában, mint Jerikó és Tekoa lakói. Egyesek a falnak 
hosszabb-rövidebb részét vállalták magokra, azt a részt, a 
mely épen házuk előtt feküdt. Mások ezer és ezer rőf falat 
javítottak ki, rendbehozták a kapukat, behelyezték a geren-
dákat és zárakat. A törmeléket csak nagy nehézségek között 
lehetett a Jeruzsálemet környező völgyekből eltávolítani. 
Mégis a munka csodálatos gyorsan haladt. Nemsokára felóig 
elkészült nagy bosszúságára a közeli és távoli ellenségeknek.5) 
Egyszerre ijesztő hirek jöttek a messzebb vidékekről. A 
munkában a környékbeli falvakból sokan vettek részt. Ezek-
nek hozzátartozói egy napon Jeruzsálemben termettek a 
hírrel, hogy Szanballat és társai a város ellen akarnak vonulni 
és a további építést erőszakkal megakadályozni. Ugyanakkor 
a Jeruzsálemen kívül lakók felszólították a munkánál fog-
lalatos családtagjaikat, hogy szüntessék be az építést ós 
térjenek haza. De Nehemia nem hagyta magát megzavartatni. 
Őrségeket állított ki, felfegyverezte az összes munkásokat 
karddal, íjjal és lándzsával. Majd beszédet intézett hozzájuk, 
bátorságra intette őket.6) A veszedelem nem volt oly nagy, 
amint Jeruzsálemben gondolták. Szanballat és társai nem 
mutatkoztak, csak vak lárma riasztotta meg a gyülekezetet. 

') Neh. 2 l t — 1 5 . Ujabb kutatások szerint a „völgykapú", honnan Ne-
hemia kiindult, nem nyugaton, hanem délen feküdt (Bertholet, die B ü c h e r 
Esra u. Nehemia 1902, 51. old.) 
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A munkát folytatták, de szigorú óvóintézkedésekkel. Az 
emberek egyik fele visszatért az építkezéshez, a másik 
állandóan fegyverben állott ütközetre készen. Biztonság 
kedvéért a falon foglalatosak is felövezték kardjokat és a 
buzgó helytartó folytonosan ott járt-kelt soraik között. 
Mögötte a trombitás, hogy az esetleges veszedelemre rögtön 
mindenkit figyelmeztetni lehessen. Tilos volt a várost az 
épités ideje alatt elhagyni, még éjszaka sem távozhatott 
senki, az emberek közül senkit sem lehetett nélkülözni.1) 
Így haladt a munka napról-napra, hajnal hasadástól a csil-
lagok feljöveteléig, „de sem én — irja Nehemia az ő memoire-
jaiban — sem az én testvéreim és embereim, sem az őri-
zésre kirendelt legénység, amely az én parancsom alatt állott, 
nem vetettük le ruháinkat és mindegyik állandóan magánál 
tartotta fegyverét."2) Nehemia energiája, társainak buzgósága 
nagy dolgot végzett. Ötvenkét nap alatt helyre állították a 
falat, csak az ajtószárnyakat kellett még a kapukba be-
helyezni.3) 

Valószínűleg az épités folyamán keletkezett az a csődület 
Jeruzsálemben, a melyről Neh. 5. fejezete beszól. A sze-
génység a gyülekezetben elejétől fogva nyomasztó volt. A 
rossz termés, a foglalkozás hiánya sokak számára majd le-
hetetlenné tette a megélhetést. A szomorú helyzet a további 
időben sem javult. Sokan kénytelenek voltak a gazdagabb 
testvérekhez fordulni, akik legnagyobb részt a hűtlenek párt-
jához tartoztak. Ez jó alkalom volt a kegyesek elnyomására. 
A gyülekezetnek szegény eladósodott osztálya lassanként 
elzálogosította földjeit, házait. Sokan a hitelező tulajdonába 
mentek át, mások gyermekeikkel váltották meg magukat a 
szolgaságtól. Ezek a viszonyok a türhetetlenségig fokozódtak 
a falépités alatt. Sokaknál az éhínség kopogtatott. Felkeres-
ték Nehemiát nagy zúgolódás és kiabálás között és kenyeret 
követeltek tőle. Nehemia rögtön gyűlést hivott egybe, a 
melyen kíméletlen szavakkal fordult a hitelezőkhöz, szemökre 
hányta gyalázatos eljárásukat és felszólította őket, hogy a 
zálogba vett házakat ós kerteket az nap adják vissza az 
előbbi tulajdonosoknak. A pénzbeli tartozásokat pedig enged-
jék el. Erélyes fellépése, hivatalos méltósága a panaszosokat 
diadalra segítette. A hitelezők esküvel kötelezték magokat, 
hogy Nehemia felszólításának azonnal eleget tesznek. Az 
egész gyülekezet áment mondott és magasztalta Jahvét. 

A fal elkészült a szomszédoknak csúfolódása dacára is. 
Szanballat és Tobia haragja csak nem tudott lecsendesedni. 
Ha már a munkát nem tudták megakadályozni, legalább 
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bosszút akar tak állani annak kezdeményezőjén, aki egy 
alkalommal világosan értésükre adta, hogy nekik Jeruzsálem-
ben sem részük, sem joguk, sem emlékezetük nincsen!1) Szan-
ballat és az arab Gusam abban fáradoztak most, hogy őt a 
városból kicsalják. Négyszer irtak levelet néki kérve, jöjjön 
ki az egyik környékbeli faluba tanácskozásra. Nehemia mind-
annyiszor kereken visszautasította a meghívást. Szanballat 
végül értesítette őt a tanácskozás okáról. Szerte-széjjel avval 
gyanúsítják az uj helytartót, hogy lázadást akar szítani, a 
népek azt beszélik, hogy a koronát akar ja a fejére tenni s 
már meg is bizott prófétákat, hogy Juda uj királyát 
üdvözöljék. Ezt a kósza hírt szeretnék vele megbeszélni. 
Nehemia újból elutasitólag felelt.2) Az ellenségek ugyan 
semmit sem tudtak elérni, de azért folytonos nyugtalan-
ságban tar tot ták a lakosságot. A város arisztokratái, akik 
részben Tobiával állottak szoros összeköttetésben, szintén 
erősen hozzájárultak a bizonytalan érzés fokozásához. A 
legveszedelmesebb ellenségek nem Jeruzsálemen kivül tar-
tózkodtak.3) Nehemia maga is ez időt igen izgatott hangu-
latban töltötte. Valahonnan neszét vette, hogy élete 
nincs biztonságban, hogy ellenségei meg akarják őt 
ölni. Ez a gondolat megfosztotta őt nyugalmától. Egy 
alkalommal felkereste a próféta hírében álló Sémáját, hogy 
tőle valami dologban tanácsot kérjen. Semaja beszéd közben 
előhozta, hogy Nehemia helyzete Jeruzsálemben milyen ve-
szélyes s kér te őt, hogy az éjszakákat ne otthon, hanem a 
templomban töltse. A szent hely a legbiztosabb védelem 
a gyilkosok tőre ellen. Nehemia gyanakvása e jóakaratú 
tanács mögött hálót sejtett. Miután Szanballat ós Tobia ravasz-
ságának ós erőszakoskodásának nem sikerült őt az útból 
eltávolítani, ugy vélte, most az Istenség pusztító közel-
ségét akar ják ellenfelei felhasználni, hogy őt megsemi-
sitsék.4) 

Miután a kapuk is elkészültek Nehemia a város őrsé-
gét szervezte. Egyes polgárok kötelességévé tétetett, hogy 
kiki saját házával átellenben az utcán őrtálljon és a rend-
ről és a biztonságról gondoskodjék. A kapuőröknek feladata 
volt mindenkit szemmel tartani, aki a városba ki és bejárt, 
lelkiismeretesen a kapukat este elzárni, reggel ismét kinyitni, 
de csak akkor „mikor a nap már melegen süt." Az őrség 
élén parancsnokokként Hanani és Hanania állottak, ritka 
istenfélő férfiak.5) A város biztonságáról egyéb intézkedések-
kel is gondoskodott Nehemia. A falak ugyan jó szolgálatot 
tehettek esetleges támadáskor, de azoknak védelmére a 

>) Neh. 2 20. - ') Neh. 6. - ') N e h . 6 1 7 - l u . - <) Neh. 6 1 0 - 1 4 . -
5) Neh. 7 . - . . 



Száz év lzráel tö r t éne tébő l . 105 

lakosok száma túlságos csekély volt. Ép ezért Nehemia egy 
gyűlésen azt az ajánlatot tette, köteleztessék a vidéken lakók 
közül minden tizedik férfi arra, hogy a fővárosba jöjjön 
lakni. Kik ezt saját jószántukból teszik, akadály nélkül meg-
tehetik. A javaslatot elfogadták, azután sorsvetés utján dön-
tötték el, hogy kik legyenek Jeruzsálem uj polgárai.1) A 
város kellő biztonságba helyezésével meg lehetett ülni a 
felszentelés örömünnepét. A vezéremberek és a nép a város 
nyugati oldalán felléptek a falra ős két csoportba oszolva 
az egyik éjszak, a másik dél felé vonult ének, zene, vigság 
és öröm között. A vigadók között ott volt Ezra is, a baby-
loniai Írástudó. A templomnál a két csoport találkozott. 
Hatalmas hálaáldozatok fejezték be az ünnepet.2) 

Nehemia energiája néhány hónap alatt biztosította a 
kegyesek győzelmét az ellenpárt felett. Az arisztokraták és 
szövetségeseik kénytelenek voltak meghátrálni. Az ellentét 
ug>an nem simult el. De a gyűlölet szikrája egyelőre nem 
kapott levegőt. Nehemia fellépte alkalmat adott Ezrának, 
hogy a gyülekezet ügyeibe hatásosan ismét belenyúljon. 
Bizonyára sokszor érintkeztek és tanácskoztak, bár Ezra 
neve Nehemia memoirejaiban csak egyetlen egyszer fordul 
elő. A sürgősebb ügyek elintézése után az idő most alkal-
masnak látszott Ezra missiója második pontjának megvaló-
sítására. Ezra Babyloniából azt a törvénykönyvet hozta 
magával, mely a gyülekezet kultuszát volt hivatva organizálni. 
Hogy ez uj vendég útját mikép készítették elő, arról a tudó-
sítások hallgatnak, csak arról értesül az olvasó, hogy miként 
történt annak bemutatása. Osz volt és az egész gyülekezet 
összesereglett. A város délkeleti részén a Vizikapu előtti 
térségen ültek szabad ég alatt férfiak és nők a gyermekekkel. 
A fal tövében faállvány emelkedett, rajta Ezra, jobbján és 
balján hét-hét pap. Kezében a thóra könyvét tartotta s mikor 
kibontotta azt, az egész nép felállott. Azután rövid áldást 
mondott, amire a gyülekezet kettős ámennel felelt kezeit fel-
emelve ós mélyen meghajolva. Erre megkezdődött az isteni 
szavak felolvasása. A tömegben szétszórt leviták magyaráz-
ták az egyes szakaszok értelmét, úgy hogy a gyengék is 
megérthették a felolvasottakat. A hallgatók szemeiből könyek 
ömöltek. Dél felé feloszlatták a gyűlést azon felszólítás kí-
séretében, hogy üljenek nagy örömünnepet, mert ez a nap 
Jahvénak szentelt nap. Következő reggel csak a családfők, 
papok és leviták jöttek össze Ezrával, hogy a törvényt 
tovább olvassák. Ép az a szakasz következett, amely a sá-
toros ünnep megtartását irja elő s amely ünnepet abban a 

») Neh. 11. - 2 Neh. 1 2 „ - 4 3 . 
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hónapban kellett megülni, amelyben akkor voltak. Rögtön 
megtettek az intézkedéseket, hogy a hét napos ünnepet meg-
felelő módon ünnepelje a nép. „Az egész gyülekezet kivo 
nult, ágakat hozott ós lombsátrakat készítettek a háztetőkön, 
az udvarokon, a templom előudvarain, a Vizíkapu és az 
Efraimkapu előtti szabad térségen."1) A nyolcadik napon 
ünnepélyes összejövetelt tar tot tak, két nappal később pedig 
nagy bűnbánati napot ültek böjtöléssel zsákruhákban. Fel-
olvasták egy részét a törvénynek, azután a szellemi vezetők 
a nép nevében bűnvallomást tet tek és Ezra ünnepi beszédet 
t a r to t t Jahve kegyelméről és gyermekeinek hűtlenségéről. 
Végül az előkelők, a papok kezök aláírásával, a többiek es-
küvel fogadták, hogy Isten törvénye szerint fognak élni és 
Jahve minden rendeletét, utasítását és szabályát pontosan 
be fogják tartani.2) 

Ez a nap a zsidóság történetének nevezetes napja. Vele 
egy korszak lezáródik ós egy ú j kezdődik. A kegyesek pár t ja 
győzedelmeskedett a hamis atyafiak felet t ; a száz évig 
tar tó restauratio munkája befejezést nyert és megkezdő-
dött az az uj fázis Izrael történetében, a mely máig is t a r t : az 
írott törvény uralma a zsidóság szellemi életében. 

Hornyánszky Aladár. 

«) Neh. 8. 16. 
2) Neh . 8—10. fej. 



Voltak-e Jézusnak testvérei?*) 

Nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy még napja-
inkban is mily mozgalmat képes előidézni oly kérdések boly-
gatása, mint a Masznyik E. dr., a pozsonyi ev. theol. akad 
igazgatója által a Budapesti Hírlap 1905. évi karácsonyi 
mellékletében közzétett „Jézus gyermekkora" cimíi cikk. 
Azóta egymásután többen is sikraszálltak „az igazság" 
védelmére ugyancsak a Budapesti Hírlap hasábjain s éiénk 
vitatkozás indult meg közöttük és az első cikk irója között1). 

Ha az eddig napvilágot látott cikkek szerint ítélünk, 
melyek mind Masznyik E. dr. azon állítása ellen irányultak, 
hogy: „Máriának körülbelül hét gyermeke közül a leg-
idősebb, az elsőszülött Jézus vala", nem álithatjuk, hogy a 
theologia és tudomány ezen bajvívóinak sikerült volna 
Masznyik dr. ezen alapos, történeti kutatásokon nyugvó állí-
tását semmivé tenni. Szerintem ez természetes is, mert 
Masznyik E. dr. állítása teljesen azonos a szentírás téte-
leivel, nem más mint azoknak összefoglalása s így ezeket 
megcáfolni hiábavaló törekvés. 

*) Ε cikk adalék ahhoz a vitához, amely a közelmúltban Masznyik 
Endre és néhány róm. kath. theologus között lejátszódott. írója nem theolo-
gus, hanem gyakorló orvos a horvátországi Barilovicban. Fejtegetéseit elég 
érdekesnek és érdemesnek tartotta a szerkesztőség, hogy azokat hiányai 
dacára is a Theol. Szaklap olvasói elé bocsássa. Mikor a dolgozat készült, 
még nem jelent meg Masznviknak 62 oldalra terjedő vitairata, mely az egész 
polémia anyagát közli, a kérdést minden részletében eldönteni igyekszik s 
melyre az érdeklődők figyelmét e helyen is felhívjuk. (Μ. E. Voltak-e Jézus-
nak testvérei ? Válasz. Pozsony 1906. Kapható Rókáinál Budapesten. Ára 
1 korona.) A szerkesztők. 

*) Budapesti Hírlap 1905. XII./21. Masznyik E. dr.: Jézus gyermekkora. 
1905. XI1./31. Masznyik E. dr.: Voltak-e Jézusnak testvérei? 1906. I./6. 
Hanuy Ferencz dr. pécsi theol. tanár; Giesswein Sándor dr. orsz. képv.; 
Boroviczényi Nándor dr. váci kanonok. 1906. I./9. ismét Hanuy dr. — Azon-
kívül még mások. 

8* 
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Nem is Masznyik dr. ezen állítása maga lehetett a 
támadás oka. Hiszen az evangélisták tételeit minden keresz-
tyén ép oly nyugodt lélekkel olvashatná ma is, mint a 
milyennel azt Jézus ezen elfogulatlan életirói és kortársai 
megírták az utókor számára. A megbotránkozás oka inkább 
onnan indult ki, — mint ez már a keresztyén egyház életé-
ben kezdetétói úgy volt — hogy az újitók a szentírás ada-
taiból oly tanokat és következtetéseket vontak le, melyek 
már egészen mások, mint azok, melyek az evangéliumok 
szövegéből igazolhatók. Miután az uj tanok közül némelyek 
idővel hitelvekké lettek, természetes, hogy az új hitelvek 
követői a régi igazságokat nem szívesen hallják, sőt állás-
pontjukra nézve sérelmeseknek tartják. Ámde Masznyik dr. 
fennidézett állítása nem ez új hitelvekkel foglalkozott, nem 
támadta meg senki hitét, hanem egyszerűen csak azt foglalta 
össze, a mit a szentírás Jézus ifjúságáról, családja viszo-
nyairól mond, még pedig komoly ós szigorú történeti kuta-
tások alapján. A támadás oka tehát nem igazi, a sérelmek 
csak színlelve voltak. Nem is azon a téren keresték fel a 
szerzőt, a hol ő mozgott, hanem inkább az volt a céljuk, 
hogy a tudományos kutatás szabadsága ellen foglaljanak 
állást. Az pedig úgy elvben, mint gyakorlatban elvi-
tázhatatlan joga minden tudományos keszültségű ember-
nek, mindenkinek, aki Jézusban hisz és Jézus hitéért 
lelkesül. 

A mint maga Jézus tanításait mindent felülmúló 
egyszerűséggel és magasztossággal hirdette, úgy hirdették 
azt tanítványai is, hűen és tisztán, menten minden felesleges 
szavaktól, hypothesisektől és sophismáktól, csudálatos egy-
szerűséggel, bizalmat gerjesztő nyíltsággal. Hisz épen azért 
ismerték fel a zsidók úgy, mint a pogányok Jézus tanaiban 
Isten közvetlen megnyilatkozását, mert ezek az egymás közt 
folytonos háborúskodásban álló vallásos és philosophíai 
rendszerektől megcsömörlött népek kiórezték, hogy most 
valahára hitet kaptak, felszabadult, kinyilatkoztatott igaz-
ságot, melynek legértékesebb oldala a magasztos tisztaság 
volt. — Ha a Jézus által alapított hitnek történetírói belát-
hatták volna annak fejlődési menetét napjainkig, a szentírási 
könyveket, nevezetesen az evangéliumokat nem irták volna 
ily igaz, egyszerű, nyilt ós elfogulatlan módon, mint ahogy 
azt valóban tették. 

Igy tehát abban, hogy a szentirások egyes tótelei, egyes 
kifejezései a keresztyén utókor egyik része által sérelme-
seknek találtatnak, sem Jézus tanai, sem jámbor történet-
írói nem hibásak, hanem egyedül maga a keresztyén utókor, 
mely ezt az eszményi hitet a maga egyszerűségéből kivet-
kőztette és mely lehetővé tette azt, hogy Jézus hite a szá-
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zadok folytán oly átalakulásokon ment keresztül, melyek a 
szentírásból többé nem igazolhatók. 

A keresztyónségben támadt lényeges eltérések külön-
ben a dolgok természetes folyományai voltak. Melyik rend-
szer védelmezhette magát az idők folytán felmerülő új 
kifejlődési irányok ellen ? Melyik rendszer maradhatott tel-
jesen érintetlenül az idegen behatásoktól ? Lehetséges-e egy-
általában, hogy a mindig tevékeny ós nyugtalan emberi 
lélek valamit úgy hagyjon, a mint az van, anélkül, hogy 
változásokat ne eszközölne r a j t a? Főleg a keresztyén hit a 
maga universalismusával, mely tanaival boldog-boldogtalant 
megkínált, hogy egyedül üdvözítő kebléhez szoríthassa, 
egész következetesen odajutott, hogy míg Jézus tanait, a 
szentírás tételeit, az első keresztyének még axiómáknak 
vették, már rövid idő múlva megtámadhatóknak vélték 
azokat, némelyeket máskép magyaráztak, másokat kiszorí-
tottak, vagy más tantételekkel kiegészítettek. Az új egy-
házban szinte elvvé vált a hit folytonos továbbfejlesztése, 
hol új kijelentések, hol az ész megnyilatkozása által. 

Már Jézus első gyülekezetei mellett, ott szemben a 
keresztyénség bölcsőjével, tucatszámra keletkeztek az új 
közösségek, melyek mind az ősegyház kebeléből indultak ki. 
Egész elszántsággal neki támadtak a Jézus hitéről szóló 
szentiratok tekintélyének, sőt az érzéki világ korlátain is 
túlmentek, bemélyedtek a szellemek mystikus világába, s 
Plató és Philo, a Zendavesta és a Kabbala tanait is befo-
gadták. Csakhamar azon feladatukat hangoztatták, hogy az 
eredeti szövegeket ők vannak hivatva tisztítani, hogy ők 
fogják Jézus tanait visszaállítani, mert az igazi Gnózis csak 
náluk található, az apostolok rosszúl értették meg meste-
rüket, a tanítványok Jézus tanait hibásan irták le. 

Es megindúlt a legádázabb, de egyszersmind legszellem-
dúsabb, legdistinguáltabb vitatkozás, melyet a keresztyén 
világ valaha felmutatott. Aki a 202 körül Kr. u. elhalt hires 
lyoni püspök, Irenaeus csudálatos kis könyvecskéjét „de 
scientia" valaha elolvasta, bámulhatta azt a hatalmas appa-
ratust, melylyel a Jézus-hit ezen igazi bajnoka síkra szállott 
és mindamellett mérsékelt, meggondolt maradt mindég, csak 
igaz érvekkel harcolt, főleg nem vett soha oly álnok esz-
közöket segítségül, melyek tisztán csak az olvasó megté-
vesztésére céloznak, de illedelmes és becsületes maradt küz-
delme végéig. 

A Jézus-hit alapját tartalmazó szent könyveket bírjuk; 
Jézus életéről és tanítványai működéséről szóló szentköny-
vek szintén rendelkezésünkre állanak az újszövetségi 
kánonban. Mindezek a könyvek az akkori kor görög nyelvén 
vannak írva. Hogy a hit dolgában eltérések jöttek létre, 
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bizonyítja a különböző keresztyén felekezetek létezése a 
jelenben. A szentírás történeti igazságai azonban megma-
radtak változatlanul valamennyi felekezet számára s igy 
ama távolsági viszonyt is ismerjük, melyben az egyes fele-
kezetek a szentírás tételeitől eltávoztak. Miután pedig az 
eltávozást egy felekezet sem ismeri be, azt kellene hinnünk, 
hogy ha valaki tisztán csak szentírási alapon teszi mfg 
bizonyos irányban kutatásait s azok eredményét nyil-
vánosságra hozza, ily történelmi tanulmány ellen felszólalni 
senki se fog. A gyakorlatban azonban nem úgy van. Az ily 
tanulmány írója a szentírás tanaitól eltávozott felekezetekkel 
azonnal összeütközésbe jön. Csakhamar hevesen védekezni is 
fognak és ily védelemre annál nagyobb lesz a szükség, minél in-
kább eltért az illető felekezet a régi Jézus-hitésa történeti igaz-
ságok mezejéről és minél igazabb a nyilvánosságra hozott törté-
neti kutatás eredménye. Az illető felekezeteknek tehát jó védők-
ről kellene gondoskodniok, mert a történeti kutatások nem 
szünetelnek. A mostani esetben váljon hogy mutatkoztak be 
az egyházukat védő tudósok? Hasonlitanak-e a nagy Irenae-
ushozr Megközelitettók-e az ő hatalmas szellemét ? Tudtak-e 
a védelemhez szükséges apparatussal fellépni és a kellő erőt 
kifejteni? Erről tegyenek alábbi fejtegetéseim tanúságot. — 

Nézzük tehát, hogy mi a való ebben a vitában ? 
Voltak-e Jézusnak testvérei':' Igen vagy nem? 

Jésaiás jövendölése (7 l4) „íme, egy szeplőtlen szűz 
fogdd az ő méhében és szül fiat", nem maradhatott hatás 
nélkül a zsidóság vezetőire és az utókorra. Máté evangélista 
is hivatkozik Jézus fogantatásának és születésének elbeszé-
lésénél arra, a mit az Úr mondott e próféta által: „íme egy 
szűz fogad az ő méhében és szül fiat" és hozzáteszi még 
azt is, hogy: ez azért lett, hogy megteljesednék Jésaiás 
jövendölése és mert Isten a zsidósággal vagyon. (Máté 1 23). 
Lukács ez alkalomból azt mondja: „A szűznek neve vala 
Mária'·'·. (Luk. 1 2G)· A különbség itt csak az. hogy Jésaiás 
„szeplőtelen szűzről" szól, Máté ós Lukács pedig egyszerűen 
csak „szűzről", ki fogad az ő méhében és szül fiat, annélkül 
hogy a héber író jelzőjét ők is felvették volna. 

Kitűnt ugyanis, hogy Mária, mielőtt József házába 
vitetett volna, méhében fogant az Isten megszentelő lelkétől, 
a szentlélektől. (Máté 1, ,8 . g„. Luk. 1 2 ν ) A megrémült József 
válóperről elmélkedett, arájának a törvónyszabta megkö-
veztetésétől is tartott s már titkon fel is akarta bontani 
eljegyzésüket, mikor az Űr angyala közbelépett s mondá 
neki: „Ne félj elvenned Máriát feleségül, mert ami ő benne 
fogantatott, a Szentlélektől vagyon. Szül pedig fiat és 
nevezd őt Jézusnak. (Máté 1, g0. s,·) József erre elvette 
Máriát feleségül és nem ismeré ötét, míg szülé amaz ő 
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fiát, az elsőszülöttet". (Máté 1, 24. 26.) (και ου/. εγινωοκεν αντήν, 
εως οϋ ετ εν,ε τον ν'ιον αυτής τον πρωτότοκο ν.) Lukács pedig ez 
alkalomból azt mondja: „szüle azért az ő elsőszülött 
fiát és bepólálá ötet és helyhezteté a jászolba". (Luk. 2,7.) 
Miután a szentírás az angyal szavaival a közvetlen isteni 
creatiót igazolja, a születendő Jézust a szentlélek fiának 
mondván, annál feltűnőbb, hogy a szentírás a szülést, magát 
nem bánja, a szülés rendes megtörténtével nem törődik, 
a szülést nem palástolja, sem más kevésbbé emberi értelem-
ben feltüntetni nem igyekszik. Eszünkbe jő Lukács mon-
dása: „az Istennél nincsen semmi lehetetlen dolog". (2,37.) 
Megtörténhetett volna a szülés is valami emberfeletti 
módon. De látjuk, hogy az Isten ezt nem akarta. Azért a 
szentírás is hagyja Máriát közönséges módon szülni, más 
asszonyok módjára, mondván egyszerű, nyilt szavakkal: 
„Mária szülé és bepólálá gyermekét"·. 

A görög r) 7 ιαρΰένος szó ugyanis a nyelvfejlődés 
minden korszakában nem csak a férfitől még nem ismert 
nőt jelzé. a szeplőtlen szűzt, de egyáltalán minden fiatal 
nőszemélyt, sőt fiatal asszonyt is. Azért ηαρθ-ένιος melléknév 
is nemcsak annyi mint szűzies, szűz, hanem fiatal, ártatlan, 
tiszta, szemérmes jelentésben is áll. Tudjuk, hogy a héberül 
író Jésaiás szeplőtlen szűzről beszélt. Az evangélisták, bár 
Jésaiás tételét jól ismerték, ezen jelzőjét mégis kihagyan-
dónak vélték, mindamellett, hogy körülírhatták volna a kissé 
ingadozó παρθένος szót oly görög jelzővel, mely mindenkit 
kényszerített volna a παρθένος fogalmát a Jésaiás által kel-
lőleg korlátolt értelemben venni. De se Máté, se Lukács erre 
nem gondoltak; ők Máriát csakis a szentlélektől való fogan-
tatására nézve nevezték el szűznek, de már arra nem reflek-
táltak, vájjon lehet-e a tényleges emberi szülést a szűz méh 
fogalmával összeegyeztetni? ők Máriát tartották Jézus szülő-
anyjának. Ugyanezt mondja Máté a megváltó származásának 
hosszú lajstromában is : Jákob nemzé Józsefet, Mária férjét, 
melytől született Jézus (εξ ης εγεννή!)η Ίησονς de qua natus 
est Jesus). 

Mért mondja az evangélista: „és nem ismeré őt, 
míg szülé Jézust." Teljesen méltányoljuk az evangélista ezen 
kijelentését, József Máriát nem ismeré, míg szülé Jézust; 
József tehát úgy a Jézus fogantatásában, valamint a Jézus 
megérkezésében kezdettől végig ártatlan. Ez érthető köve-
telménye volt Jézus az angyal által bejelentett isteni méltó-
ságának. De nem lehet föltenni, hogy az evangélista ezt a 
kicsi, de annál többet mondó εως partikulát = addig mig, 
itt e nagyon fontos helyen kellő megfontolás nélkül alkal-
mazta volna, mint a hogy ő egyátalán nem használt igazo-
latlan vagy felesleges szavakat. Ennek a partikulának 
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miképeni használata t. i. a cselekvés időtartamának, a 
cselekvés idővégpontjának meghatározására a görög nyelv-
szerkesztésben igen praecizirozott. Midőn tehát a Jézus élete 
körülményeit alaposan ismerő Máté evangélista ezt a εως 
szót alkalmazta, vele a meg nem ismerésre is kiszabta a 
határidőt. Mert ha az evangélista meggyőződése szerint 
József soha sem ismerte volna meg feleséget, Jézus szüle-
tése után sem, akkor ő a fentibb megjegyzést nem tette 
volna meg, mivel ő nagyon jól tudta, hogy általa a megnem-
ismerés időtartamát a házastársak közt bizonyos határok 
közé szorítja. 

Boroviczényi dr.-nak e dolog nem igen sok fejtörésbe 
került; csak igy elmélkedik: Végkép semmi sem jogosít fel 
arra, hogy József Máriát azután megismeré. Hanuy dr. is 
csak annyit tud felhozni: absolute (sic!) nem következik 
abból az, hogy Jézus születése után a megismerés megtör-
tént volna. Valóban csodálkoznunk kell, mily gyenge erők 
vállalkoztak az oly jelentős kérdés védelmére. Külömben 
lesz még más alkalmunk is megismerni őket. 

Világos összefüggés van továbbá a „míg szüle" és 
az „elsőszülött" szó közt is. Hogy úgy Giesswein dr., mint 
Hanuy dr. az elsőszülött szó magyarázatánál átcsapnak a 
héber deflnitiók terére s ott szellemeskednek, hogy úgy lás-
sék, mintha mondanának valamit, az a védelem gyengeségét 
még jobban feltünteti. Az evangélisták görögül írtak és nem 
héberül; görög szavakkal éltek és görög nyelvük elég töké-
letes volt a fogalmak legfinomabb árnyalatainak kifejezé-
sére is. 

A πρώτος melléknévi szó tudvalevőleg sorszám, az 
egymásutánságot jelző sorszámok elseje, s igy annak com-
posituma, a 71 ρωτότογ,ος nem jelenthet mást, mint a szü-
löttek elsejét. A Vulgata is igy fordítja: primogenitus. 

Hanuy dr. azt mondja: hogy nem volt fölösleges, ha az 
evangélista Jézusról följegyezte, hogy ő elsőszülött volt. 
Természetes, abban én is biztos vagyok, hogy nem volt fölös-
leges. Ha az evangélista Máriától csak a Jézust ismerte 
volna s nem más gyermekeket is, egyszerűen megállott 
volna a τον νιόν αυτής mellett, s nem tette volna a νιος szóhoz 
a magyarázó appositiót: τον πρωτότοχον. Semmi okunk két-
ségbe vonni, hogy Máté ezt nem céltudatosan használta 
volna. Hisz e dolog oly világos, hogy azt még Hanuy dr. is 
felismerte. Az evangélista a maga szokott nyíltságával azért 
mondta ezt igy, mert ő a Jézus családi körülményeit, mint 
kortársa és híve, igen jól ismerte. Ο tehát a πρωτότοκος szó-
val, mint görög író, csak olyan gyermeket jelezhetett, aki 
a gyermekek elseje volt, akit azért, mert első, a testvé-
rektől meg kellett külömböztetni. A πρωτότο/.ος fogalomból 
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tehát szükségeskép több gyermekre kell következtetni, 
mert a mely anyának csak egy gyermeke van, azt a gyer-
meket görög nyelven egyszerűen a ó νιος, ή ΰνγάτηρ, ό és »; 
ηαϊς, το τέχνον szavakkal jelölték meg, nem pedig πρωτότοκος 
szóval. Erre a megkülönböztetésre csak akkor lett szükség, 
ha ugyanazon méhből más gyermekek is származtak. 
Hanuy dr. ellenben azt, hogy .József feleségét Jézus születése 
után sem ismeré, oly követelménynek tartja, mely Jézus 
isteni méltóságával ós az Isten fia anyjának méltóságával 
összefügg. De aztán hová rejtsük a πρωτότοκος szót és mind 
azt, a mi ennek sorrendjén még következikΡ Még annak a 
πρωτότοκος héber etymologiáját sem rejthetjük el, melyet 
Hanuy dr. az δ védelmében oly parádésan felvonultat. Héberül 
a πρωτότοκος annyit jelent, mint „méhmegnyitó". Ez már 
igazán absolut fogalom. Azon gyermekről mondták, melynek 
születése alkalmával az anyja méhe legelőször megnyílt. A 
héber fogalom megmarad tehát akkor is erejében, ha az 
anya a méhmegnyitó gyermeken kívül más gyermeket nem 
is szült többé, mert a héber szó nem számítja az anya 
gyermekeinek sorrendjét, inkább magára az anyára céloz, 
mondván: hogy az a nő, a kinek ily méhmegnyitója volt, 
nem szűz többé, mert annak méhe megnyílt a szülés foly-
tán. Én azt tartom, hogy jobb lett volna a héber theoriákat 
be sem szőni a védelembe. Ezt talán most Hanuy dr. is ki 
fogja érezni s nem lesz többé kedve a görög fogalmakat 
héberül magyarázni. No de se baj! folytassuk a fejtegetések 
sorrendjét. 

Jézus tanítván az ő hazájában (Názáretben) a 
népet, álmélkodának s kérdezték, honnan van ebben a 
bölcsesség és ez isteni erő. Avagy nem ez-e amaz ácsmes-
ter fia ? Nemde nem Máriának hívják az ő anyját és az ő 
adelphoszait Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? 
És az ő adelphái nemde nem nálunk (Názáretben) ν agy-
nak-e ? (Mt. 13,54—56· Mk. 6,2—3. Lk. 4, lfi.) Azután alá-
méne Kaparnaumba ő és az ő adelphoszai és az ő tanít-
ványai. (Ján. 212.) Jövének pedig ő hozzá az ő anyja és 
adelphoszai. (Luk 8 19.) Valának tehát a József ós Mária názá-
reti házából az elsőszülött Jézus + 4 adelphosz + (minimum) 
2 adelphé,összesen tehát minimum 7 adelphoi. 

Kitűnik a szentírásból, hogy Jézus ott hagyta hitet-
len pátriáját, s más helyeken tanított; valamint az is, hogy 
míg Jézus élt és tanított, az övéi nem tartoztak hívei közé. 
„Megbotránkoznak vala ő benne". (Máté. 13,57.) „Eljövének 
hogy megfognák őtet, mert azt mondják vala, hogy őrjöng 
(Márk. 3, ,,.) Jézus tanúsága szerint pedig az övéi Isten aka-
ratát nem teljesítették, mert nem hittek benne. A viszony, 
mely az Isten igéjét hirdető Jézus ós a Názáretben 
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maradt családja közt volt, meglehetős rossz, sőt ellenséges 
volt. 

Történt, hogy mialatt Jézus Kapernaumban és e városka 
vidékén, mely városban hitetlenségre nem talált, s rnely az 
δ második hazája, népe az δ családja lett, — történt, hogy 
egy napon : eljövének az ő adelphoszai és az ö anyja: és 
kivül állván küldének ő hozzá és őtet hivatják vala. És a 
sokaság mondá Jézusnak: Íme a te anyád és adelpho-
szaid ott kinn keresnek téged Akkor felele nekik, mond-
ván·. Kicsoda az én anyám vagy az én adelphoszaim ki-
csodák ? És elnéze maga körül, mondá : íme, az én anyám 
és az én adelphoszaim, mert valaki azt cselekszi, a mit 
akar az Isten, az nékem az én adelphoszom, adelphém és 
anyám. (Márk. 3 3,—35.) És mondá néki egy ember: íme, a 
te anyád és adelphoszaid ottkinn állanak és te veled akar-
nak beszélni. És ő felelvén, mondá annak, a ki néki ezt 
mondotta vala: Kicsoda az én anyám és kicsodák az én 
adelphoszaim ? És kinyújtván kezét az ö tanítványaira, 
monda: Íme ezek az én anyám és az én adelphoszaim, 
mert valaki az én mennyei atyámnak akaratját cselekszi, 
az nékem az én adelphoszom, adelphém és anyám. 
(Mt. 12, 47—5o.) Ezeket elolvasva, ki tarhatná itt lehetséges-
nek, hogy a hírhozók ezen egyszerű bejelentésüknél az 
az adelphosz szót átvitt értelemben, a szemita vagy a magyar 
géniusznak megfelelőleg használták volna ? 

Nem teszi magát nevetségessé az, a ki itt unokatest-
véreket, atyafiakat akar kiolvasni ? Lehet-e az ilyen tudós 
jóhiszeműségében bizni, aki azt nem látja, hogy itt az anya 
mellett lévő adelphoszok ós adelphék csakis testvérek, csak 
Jézus testvérei lehettek? Ellenben ki nem látja azt világosan, 
hogy Jézus az δ méltó felháborodásában, az δ indulatos ki-
fakadásában itt egy rhetorikai képlettel felelt? Hisz a kép-
letet meg is okolja Jézus maga, mind a két (Márk, Máté) 
helyen, hogy mért mondja itt átvitt értelemben a körülötte 
álló népet anyjának, adelphoszainak. 

Dr. Giesswein itt szükségesnek tartotta az adelphosz 
megértése céljából a szemita nyelvszokás különös géniuszához 
fordulni. De, kérdem, mi köze a héber nyelv géniuszának a 
görög adelphosz szóhoz? Szükségesnek tartotta azt a kité-
rést is, hogy a magyarban is a testvér szó, úgy mint a héber 
ach, tágasabb, sokfélébb. Van-e ebben jóhiszeműség? igaz 
tudóshoz méltó gyakorlat ez? Hanuy dr. is gondolja, hogy 
tudományosságának rovása nélkül visszautasíthatja a test-
vér értelmét, de legalább érthetően indokolja, hogy miért ? 
Azért, mert erre öt egy dogma kényszeríti. 

Az αδελφός görög szó melléknév, melynek valódi 
természetét csak az újabb nyelvkutatás derítette ki. 
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Most tudjak, hogy αδελφός összetett szó (α-δελφός), mely-
nek második tagja r) δελφνς annyi mint ή νστέρα, vagy 
ή μψρη = lat. uterus, első tagja pedig a άμα particulának 
rövidített, elkopott alakja, az u. η. a copulativum, mely 
= val, együtt. Az αδελφός melléknév jelentése eszerint nem 
más, mint: egy és ugyanazon méhbol való, mással együtt 
közös méhből való. Mint főnév, lehetett ó és η αδελφός = 
édes testvér, fivér és nővér egyaránt. Az αδελφός tehát a 
görögben annyira édestestvér, hogy akár fiú, akár leány az 
egy méhből közössen származókat egy ós ugyanazon szóval 
jelezték. (V. ö. ο és ?; 7ΐαϊς). Csak később keletkezett a nő-
testvér számára a külön ή αδελφή szóalak. Az αδελφός szót 
tehát unokatestvér vagy vérrokon, vagy atyafi értelműnek 
mondani először is nyelvészeti absurdum, mivel unokatest-
vérek, atyafiak nem egy és ugyanazon méh gyümölcsei, 
másodszor helytelenség, mivel e rokonsági fokok megjelölé-
sére a görögben általánosan használt más kifejezések voltak; 
u. m. unokafiver = δ ανεψιός (már az tliászban); unokanővér 
= η ανεψιά ; unokaöcs = ό όδελφιδονς; unokahúg = >, αδελφιδη, 
továbbá a vérrokonok = <n αναγκαίοι, oi προς αίματος, a rokon 
= συγγενής, ομογενής, αναγκα'ιοσ, οικείος s . a t . Az αδελφός, 
görög szó tehát magában határozott, félre nem érthető 
fogalom, a görög nyelv géniuszának folyománya és nem 
szorul semmiféle héber vagy magyar nyelvgéniuszok segít-
ségére. Az anyának szülöttje ο νιος, δ és ή ηαΐς, ή 'tvy«V/ρ, 
τό τfxvov. Amely anyának több gyermeke született, azok 
elseje, a legidősbb a πρωτότοκος v.^la, valamennyien egy-
niásközt pedig αδελφοί = az ugyanazon méhből szárma-
zottak, egy anya gyermekei, édes testvérek, az apát itt 
nem is tekintve. 

Hanuy dr. maga is őszintén bevallja ós helybenhagyja, 
hogy az idevágó szentírási helyeken csakugyan mindenütt 
az αδελφός szó áll. Azt mondja továbbá: sehol sincs meg-
mondva, hogy ezen adelphoszok édes anyja Mária vala. Bi-
zonyosan abban a meggyőződésben mondta azt, hogy azzal 
egy megcáfolhatatlan érvelést hozott a vita mezejére. Pedig 
ez a felvetett kérdés is új bizonyítéka a védelem tehetetlen-
ségének, az is csak olyan nesze semmi, fogd meg jól, mint 
az ő ós társainak nagyhangú felvonúltatása a héber és ma-
gyar nyelv géniuszának, s a héber theokratikus intézmények-
nek. Látszik, hogy theologus uraink nem tudnak az evangé-
listák gyönyörű nyelvén gondolkozni. A Hanuy dr. fennti 
körmönfont megjegyzésére megadom tehát röviden a választ. 
Hogy Mária nemcsak Jézusnak, de az ő adelphoszainak is 
a szülőanyja volt, az a görög nyelvérzékkel birók előtt 
világos még akkor is, ha ez nincs külön megírva, egyszerűen 
azon okból, mert a ki Jézus adelphoszának mondatott, az 
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eo ipso csakis Jézus anyjának gyermeke lehetett, csak 
annak a méhnek szülöttje, mely Jézust szülte és senki 
másé. 

Ily komoly történeti előadásba az átvitt értelemben 
való használatot erőszakosan becsempészni, nem tudóshoz 
méltó eljárás. Igaz, hogy találhatók a görögben is oly helyek, 
hol az αδελφός szó = hasonló, rokon, barát, felebarát, atyafi 
s. a. t. de ilyen képes beszéd, ha csak nem világos rhetorikai 
figura, mint a milyen Jézus fenntebb említett válasza, csak 
a szépirodalmi termékekben, a társalgás bizalmas nyelvében, 
s hasonlókban engedhető meg és ide tartoznak aztán a bár-
kinek megadható arabs ja achi! a török hé arkadas! a 
francia mon chér frérel a magyar atyafíl kifejezések is. A 
szentírás ezen tóteleinek adelphosz szója azonban sem unoka-
testvér, sem atyafi, de igenis „anyafi", édes testvér, testvér. 

Az adelphoszok közül csak Jézus feltámadása után 
csatlakozott Jakab a jeruzsálemi gyülekezethez, hol mint 
„az Úr adelphosza" hosszú időn át kiváló kitüntetésben ré-
szesült. Ha az adelphoszok megjelennek a szintéren mindég 
ott van Mária is. Názáretben, ahol laktak, mindig Mária 
oldalán jelennek meg, míg Jézus élt ós tanított ott is ma-
radtak. Még egy későbbi időből is, mikor Jeruzsálem már az 
első keresztyén gyülekezet székhelye vala, azt olvassuk : 
„Ezek (az apostolok) mind egyetemben foglalatosak valá-
nak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal 
egybe és Máriával, Jézus anyjával és az ő adelphoszai-
val". Ap. Csel. 1, M . 

így tehát Hanuy dr. nem helyesen járt el, ha még 
egy utólagos, általa „igen fontos"-nak nevezett felszó-
lalásban (Β. H. 1906. I./8.) Masznyik dr.-nak szemére veti, 
hogy idézeteiben nein ismétli a Károlyi Gáspár által használt 
»atyafi" kifejezést, hanem azt a „testvér" szóval helyettesi-
tette. Bevallja ez alkalommal maga Hanuy dr. is, hogy ha e 
helyeken a „testvér" szót alkalmazzuk, a bizonyítás erőtel-
jesebb. Az úgy is van! De hogy már Károlyi Gáspár is az 
eredeti szöveg adelphosz szavát rosszhiszeműségből fordí-
totta és használta volna „atyafi-nak, nem hihető; ő a görög 
szó etymologiáját még nem ismerhette, azért az ő fordítási 
módját helyteleníteni nem lehet. Csak hogy mi reánk nézve 
Károlyi Gáspár nem döntő, ő nem kútforrás, csak gyarló 
fordító, még pedig más helyeken is gyarló. Megcáfolhatatlan 
kötelező erővel reánk nézve csak az evangélisták eredeti 
görög szövege bir, úgy a bizonyítás ezen ütköző pontjánál, 
mint bárhol másutt a szent szövegekben. Masznyik dr. értel-
mezési és fordítási módja tehát az egyedüli, melylyel nyelv-
és törtónethű alapon ez idézeteket tárgyalni lehet és szabad 
s így Masznyik dr.-nak azon conclusióhoz kellett jönnie, 
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hogy: Máriának körülbelül hét gyermeke közül a legidő-
sebb az elsőszülött Jézus vala, még pedig azért, mert az 
evangéliumokból kitűnik : 

1. hogy József nem Jézus apja, hanem hogy József 
Jézusnak megérkeztében teljesen szűz és ártatlan; 

2. hogy Mária Jézus szülőanyja; 
3. hogy mig Jézust szülte, Józsefnek feleségül nem 

szolgált; 
4. hogy Jézus Máriának elsőszülöttje volt; 
5. hogy ezen elsőszülött Jézusnak Máriától, a József 

feleségétől, még négy fitestvére és minimum kőt nővére 
is volt. 

Ezen igazságokat az evangélisták nyíltan, gyanút-
lanul mondták ki, ők azokon a hit szempontjából semmi 
kifogásolni valót nem találtak, az igazság szempontjából 
pedig mint igaz, őszinte ós történethű írók, ezeket el sem 
hallgathatták, a hit dolgában támadt későbbi változásokért 
ők nem felelősek. A hit, igaz, azóta megváltozott, a hit 
alapja azonban, a szentírás, megmaradt, mégpedig változat-
lan erőben, mint megcáfolhatatlan kútforrás mindazok szá-
mára, kik azt annak elismerni akarják. 

Masznyik Endre dr. karácsonyi cikkét, mely ezen 
szentirásbeli igazságok történethű folyományaként jött létre, 
okosabb lett volna meg sem támadni. Ezen tudományos 
cikk senkinek a hitét nem gyöngíthette ós nem is hiszem, 
hogy csak valaki is elhagyta volna hitét miatta ; nem is volt 
senkinek jogában ezen ott elhangzott történethű igazságokat 
sérelmeseknek bélyegezni, mert senkire se lehetett sérelmes, 
ki Jézus hitének követője, ki a szentírás alapján áll. 

Sajnos, hogy többen mégis sérelmesnek találták és fel 
is szólaltak Masznyik dr. cikke ellen. Hát mert nem akar-
ják a szentírás ezen itt megvitatott helyeiről is elhinni, 
hogy igazak ? Mért iparkodnak azok igazi értelmét erőtle-
niteni ? Avagy úgy találják, hogy az evangéliumok szövege 
nem foglalja magában Istennek kijelentett igéjét? Úgy talál-
ják, hogy ezeknek a könyveknek tartalma csak gyarló em-
berek feljegyzése, amelyet tetszés szerint lehet magyarázni? 
Nem hivatkozott maga Jézus is a szentírás helyeire ? Hiszen 
ha Jézus a szentírást citálva és annak isteni tekintélyére 
hivatkozva tévedésben lehetett volna, maradhatna-e ő még 
Istennek a Szentlélektől fogantatott fia? Nem rántaná-e az 
ő bukásával az egész keresztyén hitet a semmiségbe, nem 
döntené-e romba az egész hitépületet összes tanaival és 
tételeivel együtt? 

Mindenki láthatja fejtegetéseimből, hogy a védelem 
tudósai a nyilvánosságra hozott cikkeikkel igen rossz és 
hálátlan szolgálatot tettek úgy vallásuknak, mint a vallások 
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közti békének. Feltárták a védelem hihetetlen gyengeségét 
és semmi dicsőséget sem arattak. Nem voltak se óvatosak, 
se igazak, a derék Irenaeust egy se közelitette meg, ki előtt 
a speculatio ellenszenves maradt, ki, egyedül a szentirásbeli 
hagyományokra támaszkodva, az egyházi reálizmus igazi 
bajnoka volt, ki a keresztyénség történeti igazságainak bár-
minő elferdítése ellen mindég a leghatározottabban tudott 
fellépni és mindenek előtt a belső bókét kívánta fenntartani 
teljes erejéből. Hagyjuk meg tehát mi is, késő utódok, a 
szentírás tételeinek isteni tekintélyét az egész vonalon és 
ne mondjuk azt, hogy az egyik helyen mondottakat hisszük, 
a másik helyen mondottakat pedig elvetjük, vagy máskép 
értelmezzük. A védelem módjára nézve pedig kövessük Péter 
apostol szavait: „a Krisztus néktek példát hagyott, hogy 
az ő nyomdokait követnétek, ki bűnt nem tett vala és ál-
nokság nem találtatott az ő szájában". (I. Péter 2,2l—ä2.) 

Dr. Tarczay Kálmán. 



Jézus születése. 

Minél tisztábban áll előttünk a názáreti Jézus művének 
világtörténeti nagy fontossága és személyiségének hasonlit-
hatlanul nagy jelentősége, annál különösebbnek tetszhetik 
az a roppant hiány, amelyet élete folyásának egyes korszakai 
mutatnak. A nagy személyiségek életének minden egyes 
mozzanata, a reájuk hatást gyakorló tényezők minden leg-
kisebbje, családi körük, társadalmi életük s magánviszonyaik 
mind-mind különösen fontosak. Annál sajnálatosabb hát, hogy 
Jézus életének folyásáról a mintegy harmadfél esztendeig 
tartó nyilvános messiási működést kivéve, oly csodálatosan 
kevés adat maradt ránk. Mert ha Lukács 3 23. szerint Jézus 
fellépésekor a harmincadik éve körül járt, akkor azt mond-
hatjuk, hogy 33 évre1) terjedő életének csak utolsó három 
esztendejéről van részletesebb tudomásunk, míg a megelőző 
harmincat homály borítja. 

Ez azonban még nem zárja ki azt, hogy Jézusról tiszta 
képet alkossunk. Sőt a fellépését megelőző idő ismeretének 
teljes hiánya ép azt bizonyítja, hogy róla a nélkül is min-
den időben világos képet lehetett alkotni. Azért nem igen 
kutatták ki apróra Jézus életének előbbi folyását, mert a 
Messiás életének ismerete a názáreti ácsmester fia életének 
ismeretét nem tette nélkülözhetlenül szükségessé. 

Jellemző e tekintetben az újszövetségi szentiratok 
magatartása. Az evangéliomokat kivéve, a többiek csaknem 
kizárólag a Jézus tanításával foglalkoznak. A mit Jézus 
életére vonatkozólag közölnek, meglepően kevés. Az a kevés 
is majdnem csupán csak a halálra ós a feltámadásra vonat-
kozik, mint a mely két tény a Jézus messianitásának és a 
hivők üdvösségének a sarkpontja. Igy Pál apostolt is nem 
Jézus életének körülményei kötik le, hanem halála és fel-
támadása érdekli egyedül. Ez az oka, hogy számos levelében 
is oly kevés szó esik Jézus életének külső folyásáról. Róm. 1 3-
ban emliti, hogy Jézus test szerint Dávid magvából lett s mint 

4) Erre vonatkozólag az adatok és nézetek nagyon eltérők. Itt a kérdés 
közelebbi vizsgálata nélkül egyszerűen Lukács hozzávetőleges meghatározását 
használjuk fel. 
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ilyen testileg, valóságos ember (Róm. 5 ,5. 9 5. I. Tím. 2 5. 
Ap. Csel. 2 22.), de lélek szerint isten (Róm. 1 s párh.). 
Teste mindenben hasonló volt a többi ember testéhez, az 
egy bűnt kivéve (Róm. 8 3. 7 ,4 . 22. Kol. 1 19. 2 9. Fii. 2 7.) A 
test egyezése azon alapul, hogy Jézus is asszonytól született 
(Gal. 4 4.), de hogy nem volt bűnös, annak oka az volt, 
hogy Isten volt a Jézusban a maga lelke szerint (II. Kor. 
5 is—2i· I· Tim. 3 1 6 . V. ö. Fii. 26—8>). A többi iratban szü-
letéséről és neveltetéséről s általában fellépése előtti életé-
ről még kevesebb közlés áll rendelkezésünkre, úgy hogy 
az evangóliomok nélkül Jézus életéről jóformán mit sem 
tudnánk. 

De magukban az evangéliomokban is aránytalanul kevés 
anyagot találunk a Jézus életének nyilvános fellépését meg-
előző korszakra nézve. Tudjuk, hogy csak két evangéliom, 
Máté és Lukács evangélioma közöl Jézus gyermekkorára, 
illetőleg születésére vonatkozó elbeszéléseket, míg Márk és 
János egyáltalán nem szól Jézus gyermekkoráról. Családi 
viszonyait azonban mindkettő érinti, a mennyiben Márk 3 31-
ben megemlékezik Jézus anyjának és testvéreinek látogatá-
sáról (v. ö. Mt. 12 45—50. Lk. 8 20—21·)» s őt fóríitestvéreit 
nóvszerint is felsorolja 6 3-ban. János evangélioma szintén 
hivatkozik Jézus atyjára és anyjára 6 42., valamint testvé-
reire is 7 3. 5. 

Jézus gyermekkoráról azonban Máté és Lukács sem ád 
részletes tudósítást. Hiába mondja evangélioma elején Lukács, 
hogy mindennek utána járt, s a mihez csak hozzájutott, 
mind pontosan, a maga sorjában feljegyezte, úgy látszik, 
vagy nem volt semmi olyas különösebb eseménye Jézus 
ifjúságának, a mit érdemesnek itólt volna a feljegyzésre, 
vagy pedig nem tudott hozzájuk jutni. Csak igy érthető, 
hogy a Messiás ifjúságáról nem tud egyebet közölni, mint 
hogy a 12 éves korában tett templomi látogatás után haza-
ment szüleivel Názáretbe s ott Isten és emberek előtt való 
kedvességben nevekedett (Lk. 2 52). Máté még szűkszavúbb, 
mert csak annyit mond, hogy Jézus szülei Heródes halála 
után Názáretbe költözködtek (Mt. 2 53). 

Mátén ős Lukácson kivül több kanonikus szentirat 
Jézus születésének a történetét nem ismeri. De e kőt evan-
géliom közlése is eltér egymástól. Ez elbeszéléseknek köze-
lebbi vizsgálata képezi e tanulmány tárgyát. 

Elsőbb is feltűnő jelenségnek mondhatjuk, hogy Jézus 
születésének történetét csak két evangéliom közli, s hogy e kőt 
evangéliom sem egyezik egymással. Ennek oka kétségtelenül 
az, hogy az első hívők igehirdetésükben a hangsúlyt nem Jézus 
eletének külső körülményeire, hanem főkép s csaknem kizárólag 
üdvtörtóneti jelentőségőre helyezték. Ebből érthető, hogy 
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Márk a Jézus Krisztus evangéliomának kezdetét nem 
az ő születésében, hanem a Keresztelő fellépésében látja. 
Azokban az első missiói beszédekben is, melyeket az apos-
tolok tartottak, különösen pedig Pálnak pisidiai Antióchiában 
mondott beszédében (Ap. Csel. 13 1G—4I.), de István vértanú 
beszédében is (Ap. Csel. 7.) világosan felismerhető az a törek-
vés, hogy Jézusban az atyáknak adott igéret szerint eljött 
Messiást igazolják. Erre fordították minden figyelmüket ós 
erejüket, azon fáradtak, hogy az ótestámentomi messiási 
jövendöléseket Jézusra vonatkoztassák, a mi mellett aztán 
életének különösen a messiási szerepléssel kovésbbé össze-
függő eseményeit jóformán teljesen mellőzték. 

Ez az oka annak is, hogy a Jézus születésére vonat-
kozó elbeszélések úgy Máténál, mint Lukácsnál csak mint-
egy bevezetésül szolgálnak, de nélkülök ezek az evangélio-
mok is ép oly teljesek volnának, mint Márké ós Jánosé. Ez 
a tagadhatatlan tény indította a theologusok egy részét 
arra a felvételre, hogy eredetileg maguknak az evangélio-
moknak sem képezte alkotórészét a gyermekségről szóló 
elbeszélés, más részét meg arra, hogy annak forrását kutas-
sák. A mi előbb is a születésről szóló részleteknek az evangé-
liomokba tartozása kérdését illeti, Lukácsra nézve ez fel 
sem tehető, mert a bevezető négy vers maga bizonyítja, 
hogy az ő evangélioma úgy teljes, a mint előttünk áll. Máté 
eredeti terjedelme felett már lehet vitatkoznunk, amennyiben 
a róla szóló legrégibb bizonyság, Papias hierapolisi püspök 
adata szerint héber nyelven irt eredeti munkáját evan^éli-
omnak ós beszédgyüjtemenynek egyforma joggal vehetjük. 
Ha beszédgyűjtemény volt, akkor a születés története nem 
tartozhatott bele. Én evangéliomnak tartom1), s ezzel már 
megengedhetőnek tekintem azt a feltevést, hogy amikor Máté 
e héber nyelvű munkáját görögre fordították, akkor egyúttal 
ki is bővíthették. Ez a feltevés azonban mind még csakis 
feltevés, a mit döntő okokkal támogatni nem lehet. 

Ezért is többet foglalkoznak ma a születésről szóló 
elbeszélés forrásaival, mint az elvitatásával. Vannak, a 
kik három különböző forrást vesznek fel (Beyschlag) 
és pedig Máténak egyet, Lukácsnak kettőt, a meny-
nyiben az első és második fejezet elbeszélésében kiegyen-
líthetlen ellenmondásokat látnak. Mások inegelégesznek a két 
evangélista számára két külön forrással (Schleiermacher). S 
végül mások egy közös forrást vesznek fel, de azt más-más 
műben tételezik fel. Pl. Conrady2) Jakab elbeszélésében 

') Okaimat 1. Theol. Szaklap I. évf . Mi volt a logia ? címen. 
J) Die Quelle der kanonischen Kindheitsgeschichte Jesu. Göttingen 1909. 

Thool . Szuklnp. IV. »vf. 9 
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= Protevangelium Jacobi, Rosch1) pedig a Máté 1 j-ben em-
iitett βίβλος γενέσεως-ban látja az eredeti ősforrást. 

A forrásokra csak végül térünk ki, mertarendelkezésünkre 
álló anyag elrzotes feldolgozása nélkül legföljebb a hipothe-
sisek számát szaporíthatnánk, de valójában teljesen meddő 
volna minden fáradozásunk. Csak annyit kívánunk itt rövi-
den megjegyezni, hogy a két kanonikus evangéliom Jézus 
születésére vonatkozó elbeszélését egy közös forrásra visz-
szavinni az eltérések számos ós lényeges volta miatt lehe-
tetlen. A külön források felvétele is pusztán a valószínűsé-
gek talaján keresheti támasztékait, mert evangéliomaink 
elbeszélései egymástól függetlenül, de kimutatható források 
nélkül állanak előttünk. Resch felvétele megállhatna ugyan 
legalább Mátéra nézve, de hogy Lukács is ugyanazon forrást 
használta volna, azt a családfa teljesen eltérő volta, sőt a 
Jézus születése történetét környező elbeszélések is egyenesen 
kizárják. Nem maradna hát más választás, mint Beyschlag 
kényelmes feltevése, hogy három különböző forrás állott 
evangélistáinknak rendelkezésére, de — sajnos — azt is 
teljesen tarthatatlannak bizonyítja az a körülmény, hogy a 
három forrás közül egyetlen egyet sem lehetett eddig felkutatni. 
Sőt, ha a Jézus születését tárgyaló számos őskeresztyén 
elbeszélést közelebbről vizsgálat alá vesszük, azt találjuk, 
hogy az első keresztyén századokban a kanonikus evangélio-
maink által felkarolt elbeszélések mellett teljesen önállónak 
látszó sok más legenda is el volt terjedve, ós hogy azok 
közül egyet sem tehetünk a kanonikus evangóliomok forrá-
sává, s viszont nem is valamenyit vezethetjük le belőlük. 

Ezért hát a Jézus születésére vonatkozó elbeszéléseket 
egyelőre a források kérdésének teljes mellőzésével vesszük 
vizsgálat alá. Hogy pedig úgy a velük való foglalkozást, 
mint az áttekintést is megkönnyítsük, az elbeszélés anyagát 
kisebb csoportokra részeljük fel. Minthogy pedig kanonikus 
evangéliomaink Mária születéséről s családi viszonyairól, vala-
mint neveltetéséről nem emlékeznek meg, ezekre az apokri-
fusokban bőven található részletekre mi sem térünk ki, 

*) Das Kindheitsevangelium nach Lucas und Matthaeu3. Leipzig. 1897. 
Resch vizsgálódásának eredménye e mondatban van összefoglalva: ..A kánon 
előtti gyermekségi evangél iom egy oly családi történet volt, me ly βίβ/.υς 
γινέσιως Ίησον Χριατοΰ ΓνίΡ'ΒΠ JJl^ Γ)1"Π1?Ι "SD nevet viselt, eredetileg héber 
nye lven Íratott, később azonban görögre fordíttatott. Rüth könyve mintájára volt 
berendezve, s így származási táblával volt e l látva. Összefüggő előadása volt 
ez Jézus születése és gyermeksége történetének, melyet az első evangélista 
céljainak megfele lően kivonatolt, azután a harmadik evangélista megmaradt 
részeiben felhasznált, a negyedik evangélista pedig a prológusában található 
mély értelmű elmélkedés tárgyává méltatott, s melyet Justinus egy kánonon 
kívüli változatban ismert, s a melynek közvet len vagy közvetett hatása volt 
az apokrifus gyermekségi evangéliomok korcsképződményeire". 28—29. 



J é z u s születése. 123 

hanem csak ott vesszük fel a tárgyalás fonalát, a hol maguk 
az evangéliomok : Mária és József eljegyzésénél. 

1. Mária és József eljegyzése. 
Mária eljegyzésére vonatkozólag Máté evangélioma csak 

annyit mond 1 l 8-ban: Jézus Krisztus születése pedig igy 
történt: Anyja, Mária, ugyanis Józsefnek volt eljegyezve. 
Lukács evangélioma meg így szól 1 27. Gábor angyal Isten-
től elküldetett egy szűzhöz, a ki egy Dávid házából való 
József nevű embernek volt eljegyezve; a szűz neve pedig 
Mária volt. 

Evangéliomaink egyértelműleg azt mondják hát, hogy 
Mária Józsefnek még nem a felesége, hanem csak a jegyese 
volt akkor, amidőn neki az angyal Jézus csodás születését 
megjelentette. Lukács közelebbről még azt is megjegyzi, 
hogy ez a József a Dávid házából való volt. Magának az el-
jegyzésnek lefolyását vagy előzményeit azonban egyik evan-
géliom sem beszéli el, hanem megelégszik a puszta ténynek 
kiemelésével, hogy Mária a nagy esemény idején még csak 
jegyese volt Józsefnek. S igazában nem is szükséges a Jézus 
születése titkának megértéséhez a Mária eljegyzésének rész-
letes tárgyalása. Bizonyosan ezért is nem terjeszkedtek ki rá 
evangéliomaink. Hiszen Józsefnek Jézus születésében való 
részessége már igy is ki van zárva. Ámde az első keresz-
tyén századok tovább mentek, s József részességének teljes 
kizárását biztosítandó, apróra elbeszélték az eljegyzés lefo-
lyását, sőt Mária ós József házasviszonyának kezdetét is. 

Megfigyelésre méltó különben, hogy evangéliomaink 
Mária és József jegyességét egészen szokásos, rendes 
jegyességnek tartották. Egyetlen szó sincs bennük holmi 
kivételes dologról, hanem úgy tűntetik fel a jegyes viszonyt, 
mint két, házasságra képes, közönséges életviszonyok 
közt élő fiatal közt kötni szokott házasság természetes 
előzményét. Nem így a többi elbeszélés, a melyek könnyen 
felismerhető célzatossággal Józsefet mind elaggott özvegy 
embernek mondják, a kinek a templomban nevelkedett 
szüzet a papok adják át egyik szerint házasságkötés, másik 
szerint csak megőrzés végett, s a kit ennélfogva joggal nem 
is volna szabad jegyesnek mondani. 

Az erre vonatkozó elbeszélések a következők:1) 

') A fordítás alapjául, ahol külön megje lö lés nincsen, mindenütt C. 
Tischendorf, Evangelia apocripha. Editio altera Lipsiae, 1876. c imű munka 
szövege szolgált. Az Újtestamentum szövegét a Nestle féle kiadásból vesznin, 
vagy fordítom. Az ótestámentomi apokrifusokhoz Kámory fordítását, az újhoz 
pedig a sajátomat használom. Az ótestámentomi idézeteknél Ivároli fordítása 
mellett Loch, Vetus Tes tamentum graece juxta LXX interpretes. Ratisbonae 
1886. görög szövegét is tekintetbe veszem. 

9* 
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Jakab elbeszélése — Protevangelium JacobV). 
8—9. fejezet. 

Mikor pedig Mária 12 esztendős lett, a papok tanácsot 
tartottak, mondván: 

— íme Mária 12 esztendős lett az Űr templomában, mit 
tegyünk hát vele, hogy az Úr szentélyét be ne szennyezze? 
Te az Úr oltáránál állasz — mondták a főpapnak, — menj 
be és imádkozzál miatta, s a mit az Úr ki fog nyilatkoz-
tatni, azt cselekedjük. 

És a főpap felöltvén a 12 csengettyűst2), bement a szen-
tek szentébe3) és imádkozott miatta. S ime az Úrnak angyala 
odaállott, azt mondván neki: 

— Zakariás, Zakariás1), menj ki és gyűjtsd egybe a 
nép özvegyembereit; mindenikük hozzon egy-egy vesszőt, s a 
kinek az Ur jelet mutat, annak a felesége legyen. 

Kimentek hát a hírnökök Júdea egész tartományába s 
megcsendült az Úrnak harsonája és mind összefutottok. 

9. József pedig eldobva a szekercéjét, kiment azok talál-
kozójára, akik összeverődve a főpaphoz mentek, vive a bo-
tokat. Az pedig miután mindenkitől elszedte a vesszőket, 
bement a templomba és imádkozott. Az imádság végeztével 
a vesszőket fogva kiment s kiosztotta köztük. És semmiféle 
jel sem mutatkozott rajtuk. Az utolsó vesszőt pedig József 
kapta. S ime galamb jött ki a botból és József fejére szállt. 
S mondá a főpap Józsefnek: 

— Te vagy arra választva, hogy az Úrnak szűzét ol-
talmadba vegyed. 

— Fiaim vannak, — veté ellen József — és öreg ember 
vagyok, ez pedig fiatal, nehogy nevetségessé legyek Izráel 
fiai előtt! 

Mondá a főpap Józsefnek: 
— Féljed a te Uradat Istenedet és ne feledd, mikép 

cselekedett az Isten Dáthánnal, Abirámmal és Kóréval; mikép 

') Részletes tárgyalását 1. Raffay, Újszövetségi Apokrifusok 49—74. 
Szerzőjét s szereztetése he lyét és idejét pontosan nem ismerjük ugyan, de 
mert a második században már széltében használják, szerzése idejét a m á -
sodik század elejére kell tennünk. 

s) A 12 csengettyűs öltözetről II. Móz. 28-ban olvasunk. Csak a főpap 
viselhette. Aranycsengőinek számát a törvény nem határozta meg, azért 
12—72 - 3 6 0 csengőről is beszélnek a hagyományok. 

') A szentek-szente a templom legbelső része, me lyben a szövetségláda 
volt, s melybe a főpap is csak egyetlen egyszer mehetett be évenként a nagy 
engesztelő napon. 

4) Zakariásnak mondják itt a főpapot, összetévesztve a Keresztelő 
atyjával, kiről Luk. l - b e n van szó. 
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nyílt meg a föld és nyelte el őket az δ hitetlenségük miatt1)! 
Most hát József, félj, nehogy ezek a te házaddal is megessenek. 

József megijedt és oltalmába vette azt. S azt mondta 
Máriának: 

— íme elvettelek téged az Úrnak templomából s most 
magadra hagylak az én házamban ós elmegyek megépíteni 
az épületemet s azután megtérek hozzád. Az Űr megőriz 
tégedet! 

Ál-Máté evangélioma = Pseudo-Mathaei evangelium.2) 
8. fejezet. 

Lön pedig, hogy mikor 14 éves lett ós Így bekövetke-
zett az az eset, amelyről a farizeusok mondani szokták, 
hogy már nem engedhető meg leánynak Isten templomában 
való tartózkodása3), akkor azt eszelték ki, hogy kikiáltó 
küldessék lzráel összes törzseihez, hogy harmadnapra mind 
gyülekezzenek össze az Úr templomában. Mikor aztán az 
egész nép összegyülekezett, Abiathár főpap4) felkelt s a leg-
alsó lépcsőkre ment, hogy az egész nép láthassa ós hall-
hassa. Mikor teljes csend lett, így szólt: 

— Hallgassatok rám, lzráel fiai, s figyelmeteket fordít-
sátok az én szavaimra ! Amióta ezt a templomot Salamon meg-
építette5), mindig voltak abban királyoknak, prófétáknak s 

') Az erre vonatkozó történet IV. Móz. 16-ban van elbeszélve, v. ö . 
V. Móz. 11 6 . , 

%) Az Ál-Máté terjedelmes munka, me ly mind azt az anyagot magában 
foglalja, melyet Jakab elbeszélése és a Tamás elbeszélése tartalmaz. Való-
színű, hogy ezek alapján keletkezett. Hieronymus ismerte é s fel is dolgozta Kr. 
u. 400 körül. Szerzőjét é s korát meghatározni kellő adatok hijján nem lehet. 
Hogy a 4. században már megvolt bizonyítva az, hogy Hieronymus a Hevidíus-
hoz írt levelében közli. Opera. Tom. XI. Ρ. II. ρ. 382. s köv. 

3) Utalás I. Móz. 31 s5. III. Móz. 21 j8. rendelkezéseire, melyek szerint 
az asszonyok hónaponként egyszer tisztátalanok. 

*) Abiathar főpap költött személy, kit a zsidó történet egyáltalán n e m 
ismer. Vele szemben Jakab elbeszélése Zakarias főpapról beszél . Egyik s e m 
közli a valóságot. Schűrer, Gesch. d. jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi II. Leipzig 1886. 1 6 6 - 1 7 1 . közli a főpapok névsorát Kr. e. 37-től 
Kr. u. 68-ig. Ε szerint Mária születése és férjhezmenetele idején Kr. e. 24 - 5-ben 
S imon volt a főpap. A névsor sem Abiathárról, sem Zakariásról nem tud. 

5) Salamon Kr. e. kerekszám ezer esztendővel építette fel Jeruzsálem-
ben a templomot. Négyszáz éves fennállás után Nebukadnezár diadalmas se-
rege a várost elpusztítva a templomot is felégette. Mikor aztán a 70 é v e s 
babyloniai fogságból a zsidók hazamentek, első dolguk volt a város falainak 
és a templomnak a felépítése. A templomot Kr. e. 520 ban kezdték építeni s 
ötödfél év alatt fel is építették. Ez a második vagyis Serubábel-féie templom. 
Ezt a templomot előbb Pompejus (Kr. e. 64), majd meg Heródes rongálta 
meg Kr. e. 37-ben. Uralkodása 18-ik évében, tehát Kr. e. 19-ben a megron-
gált templomot teljesen lebontotta és he lyébe díszesebbet és nagyobbat épí-
tett. Csakis erről a templomról lehet szó. 
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a legfőbb papoknak ós áldozóknak szűz leányai; s nagysze-
rűek és csudálatosak voltak. De mikor a törvényes kort el-
érték, házasságra léptek s elődeik nyomát követték és tet-
szettek Istennek. Csak egyedül Mária jött rá az Istennek-
tetszés új rendjére, megfogadván Istennek, hogy szűz marad. 
Azt gondolom hát, hogy a mi kérdésünk és az Isten felelete 
alapján tudhatjuk meg csak, kire kell őt megőrzés végett 
rábízni? 

A beszéd az egész gyülekezetnek tetszett. Akkor a papok 
sorsot vetettek Izráel 12 törzsére ós a sors Júda törzsére 
esett. Akkor a pap azt mondta: 

— Holnap bárki, akinek felesége nincsen, jöjjön el és 
hozzon vesszőt a kezében. 

Igy történt, hogy József is hozott vesszőt a fiatalokkal. 
S miután vesszeiket a főpapnak átadták, az Istennek áldozott 
és megkérdezte az Urat. Az Úr pedig azt mondta neki: 

— Vidd be mindnyájuk vesszeit a szentek szentébe, hadd 
maradjanak ott. S hagyd meg nekik, hogy reggel jöjjenek hoz-
zád a vesszeik átvétele végett. Egy vesszőnek a végéből majd 
galamb jő ki és száll fel az égbe. A kinek a kezébe vissza-
adott vesszőben ez a jel adatik, annak kell Máriát megőr-
zésre átadni. 

Lőn, hogy másnap mind jó korán jöttek, és az égő 
áldozás megtörténte után a főpap bement a szentek szentébe, 
s kihozta a vesszőket. S mikor egyenként kiosztotta és egyet-
len vesszőből sem jöt t ki galamb. Abiathár főpap felöltözött a 
tizenkét csengettyűsbe, meg a főpapi ruhába és belépve a 
szentek szentébe, meggyújtotta az áldozatot1). S imádkozása 
közben megjelent neki az angyal, mondván: 

— Ez a vesszőcske itt a legrövidebb, amelyet semmibe 
vettél, pedig a többivel együtt tetted ide. Most ha majd ezt 
kiviszed és átadod, benne nyilvánul ki az a jel, a melyről 
neked szóltam. 

Ez a vessző pedig Józsefé volt, aki olyan igénytelen, mert 
már öreg is volt ós nehogy őt erővel kényszerítsék arra, 
hogy a leányt magához vegye, nem is akarta követelni a 
vesszejét. S mialatt ott álldogált szerényen és leghátul, Abia-
thár főpap nagy hangon rákiáltott mondván: 

— Jer és vedd át a vessződet, mert rád várunk. 
József pedig remegve ment oda, hogy a főpap olyan 

nagy hangon hívta őt. De alig nyújtotta ki a kezét, hogy 
átvegye a vesszejét, annak a hegyéből tüstént egy hónál fehé-
rebb, nagyon remek galamb jött elő és egy ideig a templom 

') A szentek szentében sem oltár nem volt , sem másfé l e áldozatok 
hozatalára alkalmas eszköz, igy hát ott fel s e m lehetett gyújtani az áldozatot. 
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mennyezete körül repdesve az egekbe szállt. Akkor az egész 
nép kifejezte az öregnek jókívánságait, mondván: 

— Boldoggá lettél a te vónségedben, hogy téged az Isten 
alkalmasnak nyilvánított arra, hogy Máriát magadhoz 
vegyed. 

Mikor azután a papok is azt mondták neki: 
— Vedd őt magadhoz, mert Júda egész törzséből egye-

dül téged választott ki az Isten, akkor kérni és kérlelni 
kezdte őket s szerényen mondogatta: 

— Öreg vagyok, fiaim is vannak, miért adjátok há t 
nekem ezt a leánykát? 

Akkor azt mondta Abiathár főpap: 
— Emlékezzél József, mi módon veszett el Dáthán, 

Abirám és Kóré, mert hogy az Isten kívánságát megvetették, 
így lesz veled is, ha megveted, amit az Isten neked parancsol. 

— Nem vetem hát meg az Isten akaratát, mondá 
József, hanem őrizője leszek, mig az Isten akaratából meg 
nem tudhatom azt, hogy fiaim közül melyik bírhatja őt 
házastársul. Adjatok társai közül néhány szüzet, a kikkel 
addig idejét töltse. 

Akkor Abiathár főpap igy fvlelt: 
— Adunk néhány szüzet az ő vigasztalasára, inig a ki-

tűzött nap el nem érkezik, amelyen őt megkaphatod, mert 
mással nem léphet házasságra. 

Akkor József más öt szűzzel együtt, kik vele József 
házában legyenek, magához vette Máriát. Ε szüzek vol tak : 
Rebeka, Zefora, Zsuzsanna, Abigea és Zahel1), akiknek a 
főpapok selymet, jácintot, gyapotot, karmazsint, bibort és 
lent adtak2). Azután sorsot vetettek egymásközt, hogy melyik 
szűz. mit dolgozzék s igy esett, hogy Mária a bibort kapta 
az Úr templomának függönyéhez. Mikor ezt megkapta, azt 
mondták neki a szüzek: 

— Hogy mindeneknél kisebb légy, azért lettél csak a 
bíborra méltóvá. 

S ezt mondva, mintegy kötődve a szüzek királynőjének 
kezdték őt mondogatni. De mialatt egymással igy tettek, az 
Úr angyala jelent meg közöttük ós mondá: 

*) Ε lányokról közelebbi tudomásunk nincsen. I lyesfé le kirendelésnek 
a zsidók történetében n y o m a nincs. A szövésről Jakab elbeszélése is beszé l 
a 10. fejezetben, csakhogy egészen m á s szempontból. Ná la a s z ö v ő a n y a g 
kisorsolását is a papok végzik a templomban. 

! ) Josephus zsidó történész, Jézus és az apostolok kortársa, azt irja, 
hogy a templom függönyeihez használt e színeknek a következő je lentése ik 
vo l tak: A karmazsin jelentette a tüzet, a gyapot (byssus) a földet, a jác int a 
levegőt , a bibor a tengert s így együtt a világegyetemet. Flavius Josephus , 
Geschichte des jüdischen Krieges. Übersetzt von H. Clementz. Halle. 1900. 
5. B. 5. K. 4. 498. 
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— Ne váljék e mondástok tréfává, hanem legyen a 
legigazabb jövendölés előremondása. 

Az angyal láttára és beszédére aztán megrettentek és 
kérték Máriát, legyen elnézéssel ós könyörögjön értük. 

Mária születése — Be nativitate Mariae.x) 
7 — 8 fejezet. 

Az Úrnak szüze pedig kora előhaladtával az erények-
ben is gyarapodott és a zsoltáriró szerint,2) apa ós anya el-
hagyták, az Úr azonban felkarolta ó't. Ugyanis naponként 
angyalok táplálták őt, naponként isteni jelenésben részesült, 
a mely őt minden rossztól megóvta, s minden jóban bővel·, 
kedővé tette. így a tizennegyedik évéig jutott, hogy nem-
csak a gonoszok nem tudtak róla semmi megrovásra méltót, 
hanem a jók is mind, kik őt ismerték, életét és beszédét 
csodálatraméltónak Ítélték. Akkor a főpap nyilvánosan ki-
hirdette, hogy azok a szüzek, kik a templomban nyilvánosan 
neveltettek és a megfelelő kort betöltötték, menjenek haza 
és a nép szokásának és koruk érettségének megfelelően 
kössenek házasságot. Midőn e rendeletnek a többiek kész-
séggel engedelmeskedtek: egyedül csak az Úr szüze, Mária, 
felelte, hogy ő ezt nem teheti, mondván, hogy úgy ő, mint 
szülei az Úr szolgálatára kötelezvék s hozzá még ő az Úr-
nak szüzességet is fogadott, a mit soha férfl ismerésével 
megtörni nem akar. A főpap sarokba szorult, mert sem 
azt nem hihette, hogy egy fogadalom az irás ellenére, 
a mely azt mondja; „Fogadtátok, tartsátok", megtörhető, 
sem a népnek ismeretlen szokást bevezetni nem meré-
szelt : azért megparancsolta, hogy a közelgő ünnepekre 
Jerusálemből és a környékből minden főpap jöjjön be, a 
kiknek tanácsa alapján kiderüljön, hogy ilyen kétes dolgok-
ban mi a teendő. Mikor ez megtörtónt, mindenkinek tetszett, 
hogy e dolgra nézve az Úr kérdeztessék meg. S mialatt 
mind imádságba merültek, a főpap elvonult, hogy szokás 
szerint megkérdezze az Urat. Kevés vártatva mindnyájuk 
hallatára szózat támadt a jövendölés és kegyelem helyéről, 
hogy Jésaiás jóslásának megfelelően keresni kell valakit, a 
kire a szűz rábízassák ós a kivel eljegyeztessék. Jésaiás 

') Ez e lbeszé lés az Ál Máté uíán valósz ínűleg az 6. században keletke-
zett. Sokszor összezavarták az Ál-Mátéval. 

'') Itt b i zonyosan Zsolt. 27 10-re utal a szerző. Alább Jésaiásra is hivat-
kozik és pedig 11 ,-re. Ebből is láthatjuk, h o g y e munka már ótestámen-
tomi utalásokkal igyekezett elbeszélésének egyes adatait támogatni, s igy nom 
az egyszerű népies hagyomány lerakódásának, h a n e m a tudatos és tervszerű 
legenda-faragás egyik példányának kell tekintenünk. Mutatja ezt az is, hogy 
József itt már Dávid sarja, ki Betlehemben lakik. Az idézet szó szerint a 
Vulgátából van v é v e , s igy 400 után kellett e m ű n e k keletkeznie. 
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ugyanis azt mondja: „Jesse gyökeréből vessző hajt ki és 
virág fakad abból a gyökérből és azon az Úr lelke nyug-
szik, lelke a bölcsességnek és értelenmek, lelke a tanács-
nak és az erőnek, lelke a tudásnak és a kegyességnek és 
az Úr félelmének lelke tölti el őt". 

Ε jövendölésnek megfelelően megparancsolta a főpap, 
hogy a Dávid házából és családjából való összes nőtelenek 
hozzák az oltárra vesszeiket, s a kinek a vesszeje az előhozás 
után virágot hajt és hegyén galamb képében az Úr lelke 
megül, az legyen az, akinek a szüzet átadják ős eljegyezzék. 

8. A többi között ott volt a Dávid házából és családjá-
ból való élemedett József is. Míg azonban a többiek a vessze-
iket sorban átadták, egyedül ő tartotta vissza a magáét. 
Midőn azonban semmiféle jelenség sem mutatkozott az 
isteni kijelentés szerint, a főpap elhatározta, hogy ismételten 
megkérdezi az Istent, aki azt felelte, hogy a kijelöltek kö-
zül egyedül csak az nem adta át a vesszejét, a kinek a szüzet 
el kell jegyezni. így József el volt árulva. Mikor hát a vessze-
jét átadta ós annak hegyére az égből leszállva egy galamb 
ült, mindenkinek nyilvánvalóvá lett, hogy neki kell a szüzet 
átadni. így miután a szokásnak megfelelő módon megülte az 
eljegyzést, magánosan visszament Bethlehem városába, hogy 
a házát rendbehozza és a lakodalomhoz szükségesekről gon-
doskodjék. Az Úr szüze Mária pedig más hét szűzzel, kik 
kortársai és barátnői voltak, s kiket a főpaptól kapott, a 
a saját szüleik házához Galileába tért vissza. 

József története — História Josephi.') 
4. fejezet. 

Akkor tüstént kiküldöttek hívtak egybe tizenkét vént 
a Júda törzséből. És felírták Izráel tizenkét törzsének a nevét. 
A sors pedig az igazságos Józsefre, a kegyes vén emberre 
esett. Akkor a papok felelvén azt mondották az ón áldott 
anyámnak : 

— Menj el Józseffel és légy nála a házasság idejéig. 
Az igazságos József magához vette hát az anyámat ós 

házába vezette. Mária pedig ott találta az atyja házában az 
ifjabb Jakabot szomorú lélekkel ós csüggedten az árvasága 
miatt. Es nevelte őt. Ezért neveztetik Mária Jakab anyjának. 

') Λ 4. századból v a l ó s eredetileg minden valósz ínűség szerint kopt 
nyelven irt legenda, mely szerint maga Jézus beszélte el az eseményeket , a 
mikor egy izben tanítványaival az Olajfák hegyén pihent. A tanítványok fel-
jegyezték ezt az elbeszélést és a kéziratot a jerusálemi könyvtárban helyez-
ték el. A ránk maradt szöveg a „lényegében egy, de személyében három 
Isten nevében" kezdi m e g az elbeszélést. Már ez maga is mutatja korát és 
jellemét. 
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Azután otthon hagyva őt József a maga házában, elment a 
műhelybe, a hol az ács mesterséget űzik. Miután pedig a 
szent szűz két esztendőt töltött el a házában, éppen tizen-
négy esztendős lett, a mely idő után őt József visszavette. 

* * 
* 

Az itt közölt részletek önmagukban is elegendő bizony-
ságul szolgálnak arra nézve, hogy Jézus szülei közül kivált-
kép az anyának, Máriának a sorsa érdekelte a hívőket. Mert 
δ volt Jézusnak a csodás származásában első sorban érde-
kelve. Ezért már az ő születése is az Isten különös kegyel-
mének a kifolyása volt. Szüleit, Joákimot és Annát, magtalan-
ságuk miatt való őszinte kesergésükben az Úr megszánja s 
Máriával ajándékozza meg. Az isteni kegyelom közvetítői a 
zsidó nép között mindig különös kegyelem eredményeiként 
támadnak is. Igy Izsák, Keresztelő János és Jézus is. De 
Jézus révén hozzájuk vette a hivők kegyelete Máriát is, 
legendákkal díszítvén körül már az ő születését és gyermek-
korát is. Több elbeszélés szól Mária gyermekkoráról1) s 
apróra elmondják születése előzményeit s közvetlen követ-
kezményeit és úgy a szülei házban, mint a templomban való 
nevelkedését. Ezek szerint Mária a templomban három éves 
korától tizenkét, némelyek szerint pedig 14 éves koráig 
tartózkodott. Bevonulását, ottani életmódját mind apróra 
részletezik. Végre a mikor eléri fejlettsége azon fokát, hogy 
a templomot megfertőzhetné, férjet, illetőleg gondviselőt 
keresnek a számára. Kanonikus szentirataink mindezekről 
mit sem tudnak. Azokban a Mária jegyességót megelőző 
eseményekről nincsen szó. 

Józseffel nem foglalkoznak ennyit az apokrifus tudósí-
tások, evangéliomaink azonban többször megemlítik. Máté 
1 ,6 Jákob fiának, Lk. 3 2S pedig Illés fiának mondja őt. Úgy 
ismerték, mint Dávid sarjadékát (Mt. 1 2o)i ezért is nem 
vonja soha senki kétségbe Jézus dávidi eredetét. Mt. 13 55. 
szerint mesterségére nézve ács volt s fia Jézus is ezt a 
mesterséget űzte (Mk. 6 3). József Máriát eljegyezte (Mt. 1 l 8 
Lk. 1 27) s később el is vette és a kortársak mind őt tartot-
ták Jézus természetes, test szerint való atyjának (Lk. 4 22. 
Ján. 1 46. 6 42), a kinek Jézuson kivül még több gyermeke 
is volt (Mt. 12 ie. 13 55, Mk. 3 31. 6 3. Lk. 8 ,9. Ján. 2 l 2 . 7 3. 
20 17. Ap. Csel. 1 14. I.' Kor. 9 5. Gal. 1 19.) Későbbi sorsáról 
mit sem közölnek az evangéiiomok, s Máriát a gyermekeivel 
mindig József nélkül látjuk megjelonni, a miből joggal követ-

1) Prolevangel ium Jacobi-Jakab elbeszélése. 1. Raffay, Ujszöv. Apok-
rifusok. Pseudo-Matthaei evanse l ium. Evang. Infantiae Arabicum. De nati-
v i late Mariae. Tischendorfnál . És számtalan Mária-leger.da. 
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keztetjük, hogy József ínég Jézus nyilvános fellépése előtt 
elhalt. Ez a körülmény erősen összejátszhatott a legendák 
alakulására azzal az érdekkel, a mely bizonyosan nagyon 
korán felmerült, de a melynek a végleges eldöntésére csak 
a 3—4. század adta meg a végső lökést, hogy Máriát Jézus 
miatt lehetőleg magasra emeljék, s szeplőtelenségét biztosít-
sák. Ezért teszik aztán mog Józsefet öreg özvegy embernek, 
a kinek a Szentírásban is megnevezett gyermekei nem Máriá-
tól, hanem egy előbbi házasságából valók. Persze, mivel nem 
igen tehető fel, hogy egy elaggott ember a maga jószántá-
ból még egy 12—14 éves leánykát feleségül vegyen, ezért 
a legenda úgy beszéli el ennek a házasságnak a történetét, 
mint a melybe Józsefet az isteni akarat kényszerítotte bele. 
Sőt némely elbeszélés nem is valódi házasságnak minősíti 
József és Älaria viszonyát, hanem csak egyszerű gyámkodás-
nak. Ennek bizonyságait az előbb közölt elbeszélésekben 
világosan megtaláljuk. 

Nem érdektelen azonban egy rövidke pillantást vetnünk 
József jellemzésére. Ε tekintetben a József története 
című elbeszélés 2. fejezete a legjellemzőbb, mint a melyben 
észrevehetően megtetszik az a törekvés, hogy az egyszerű 
vidéki ácsmestert is lehetőleg a közönséges emberek fölé 
emeljék, sőt az Isten szolgájává tegyék. 

„Volt egy ember, József néven, a ki a betlehemi nemzet-
ségből, Júda városából, Dávid király háznépéből származott.1) 
Ezt a tudományokban ós ismeretekben való jártasságban 
nevelték s pappá tették az Isten templomában. A mellett 
űzte az ács mesterséget is.2) A többi ember módjára ő is 
megházasodott, s felesége fiakat és leányokat adott neki, 
még pedig négy fiút és két leányt. Ezek nevei a következők: 
Júdás, Justus, Jakab és Simon, a két leány neve pedig 
Assia és Lidia volt. Azután meghalt az igazságos József 
felesége, a ki minden ő dolgában Isten dicsőségét tartotta 
szem előtt. József pedig, ez az igaz ember, a ki test szerint 
atyám volt és férje az ón anyámnak Máriának,3) elment fiai-
val együtt a foglalkozására, az ácsmesterség űzésóre." 

Ha a Máriára vonatkozó elbeszélések sok meglepő új 
dolgot tartalmaznak, a melyekről a kanonikus szentiratok 
mit sem tudnak, úgy a Józseffel foglalkozó ez irat is mond 
olyan dolgokat, a melyek meglepnek. Igy nevezetesen hogy 
József pap volt, azt sehol másutt nem olvassuk. Nincs is 

1 Geilte oriundus Bethleemitica, de urbe Juda et civitate Davidis regis. 
Ez a zsidóknál s általában a keleti népeknél természetes. Pál apos-

tol is farizeus irányú rabbi volt és mégis a keze munkája után élt. mint sátor-
készítő, illetőleg takács. 

\ Pater m e u s secundum carnem et sponsus Mariae matris meae . 
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semmi alapja, mert tudvalévő dolog, hogy a zsidóknál csakis 
a Lévi törzséből származó férfiak láthatták el a papi teendő-
ket, József pedig a Júda törzséből való volt s igy már csak 
e miatt sem lehetett pap. De nem lehetett azért sem, mert 
ugyanezen történet később maga is úgy tűnteti fel Józsefet, 
mint a ki a Júda törzséből való többi nőtlen emberrel minden-
ben teljeson egyenlő közönséges ember, a ki a papok rendel-
kezései alatt áll. 

József foglalkozásáról az iratok jóformán mind egyezően 
nyilatkoznak. Máté 13 5ft. szerint ácsmester volt, a ki műhelyben 
dolgozott,1) de a községben szerte is járt s egyes házaknál 
végezte a rábízott munkát2), sőt elment idegenbe is, a hol 
aztán esetleg több évig is elmaradt és házakat is épített.3) 

Munkaköre azonban nem terjedt túl az ács és bognár 
mesterség határain4), úgy hogy mikor egy gazdag ember 
ágyat rendelt nála, elvétette a deszkák kiszabását, mert 
nem volt az ilyesféle munkákhoz szokva.5) 

Tamás elbeszélésében (12. fej.) azt olvassuk, hogy József 
gazdálkodással is foglalkozott. Egy ízben a vetéshez Jézus 
is kiment ós az általa elvetett egyetlen szem búzából roppant 
nagy termés lett, a mit aztán aratáskor a szegények között 
osztott szét. Hippolytus szerint Justinus és gnostikus követői 
megerősítik Tamás ezen tudósítását, elbeszélvén, hogy Isten 
angyala, Baruch ép a mezőn a nyáj őrzése közben közölte 
Jézussal az isteni kijelentést és a messiási megbízást.6) Hie-
ronymusnál meg az is megvan, hogy József operarius, vagyis 
munkás, kézműves (napszámos ?) volt7), a mi talán leginkább 
megegyezik József története 4. fejezetével, mely szerint mű-
helyben dolgozott. 

A mint József történetében olvassuk, József fiai 

Μ Hist. Jos. c. 4. abivit ad off icinám, tibi exerceturars fabriiis lignaria. 
s ) Evarig. Infantiao Arabicum c. 38. Josephus autem per totam urbem 

circunnens etc. 
3) Protev. Jacobi c. 9. άηέρχυμαι oixoSou'aai τάς υίχοάομάς μον. c. 13. 

rjkStv 'Γωσήφ άπύ Ίων οϊκυόομώΐ' αττην. 
4) Tamás e lbeszélése 13. fejezete szerint csakis ekét és jármot készített, 

v. ö. Justinus Martyr, Dialógus cum Tryphone c. 88. — Opera quae exs lant , 
omnia. Venetiis 1747. — Origenes contra Celsum I. 39. 28. II. 52. stb. Ter-
tullianus, Opera. Venet i is 1744. De spectaculis. X X X . p. 85. c. v. ö. Apolo-
geticus. XXI. b., p. 74. 

5) A Tamás-fé le legendákban Józsefet a megrendelés zavarba is hozza . 
") Hippolytus, Refutatio omnium haeresium. Ree. Duncker et Sc lmeid-

win. Göttingae 1859. Lib. V. c. 26. p. 226—228. xal Ιλ9ών (ü Βαρονχ) ei; 
Ναζαρέτ ίί'ρί τϋν Ίηοονν νιοι* τον 'Ιυ>πτ]φ xal Μαρίας, βόαχοντα πρύβατα, 
παιδάυιον άνοιάίχαετές. 

') Hieronymusnál ennek az adatnak Epist. ad Heliodorumban ke l lene 
előfordulnia, amint azt Tertullianus Opera p. 85. e. jegyzetében o lvasom. D e 
hiába kerestem, n e m találtam rá. A Ilel iodorushoz és Chromatiushoz irott 
levél különben az Ál-Máté .e le jéve l azonos, de nem szószerint. 
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mind atyjuk mesterségét űzték. Hogy Jézus maga is ács 
volt, azt Mk. 6 3 is bizonyítja, de az apokrifusok is nem 
egyszer mondják, hogy a ty já t munkáiban követte és segítette.1) 

Jézus mesterségét illetőleg azonban már képies ma-
gyarázatokra és ferdítésekre is találunk. így Origenes munkái 
egyik jegyzetében olvasom, hogy Beda és Hilarius Jézust 
azért, mert tűzzel keresztelt és alakította az embereket, 
kovácsnak tette meg.2) Mások meg képiesen értelmezték 
a mesterségét. Ennek legelső nyomát Justinus-nál találjuk, 
a ki 156 körül szenvedett vértanúságot. A zsidó Tryphonnal 
folytatott vitatkozásában ugyanis azt mondja, méltán mond-
ták Jézust ács fiának, mert δ maga is ekét és jármot ké-
szített, a mik azonban nála az igazságnak és az eredményes 
életnek a jelvényei.3) Még érdekesebb Hieronymus egyház-
atya nézete, a mely szerint az a mondás, „ács fia" nem a 
József, hanem a mennyei atya mesterségére utal, s így 
Jézust nem az eke és a járom, hanem a hajnal és a nap 
készítőjével hozza fiúi viszonyba.4) A második század leg-
nevesebb theoiogusa, az alexandriai Origenes pedig egyenesen 
tagadja, hogy az evangéliomok bárhol is ácsnak mondanák 
Jézust.5) Ε nézetet Theodoretus egy adata szerint6), a későbbi 
századokban, nevezetesen a hitehagyó Juliánus korában is val-
lották ugyan, de ez Mk. 6j.-mal szemben egyenesen tarthatatlan. 

*) Tamás elbeszélése 13. fej. Evang. Inf. Arabicum cc. 38—39. Tischen-
dorfnál. 

') Origenes contra Gelsum Lib. VI c. 36-hoz csatolt jegyzetben : Bedam 
solummodo et Hilarium j u v a t seorsim ire, qui artem ferrariam eundem 

. exercisse v o l u n t ; hic Can. in Mtt. 13. „Plane hic fabri erat filius, ferrum 
igne vincentis, omnium seculi virtutem iudicio decoquentis, m a s s a m q u e for-
mantis in o m n e opus utilitatis humanae." Ille libro in Ev. sec. Mc. c. 2 : 
„Nam etsi humana non sunt comparanda divinis , typis tamen integer est, 

uia Pater Christi igne operatur et spiritu. Unde et de ipso tanquam de fabri 
iio praecursor suus ait: Ipse v o s baptizabit in spiritu sancto et igne, quia 

vasa irae sui spiritus igne mol i endo in misericordiae vasa commutet ." — 
Origenis Opera omnia. Ed. Lommatzsch Berolini 1846. T. X!X. p. 367. 

Justini Martyris Opera. Ven. 1747. Dialógus c. Tryphone Jud. c. 88. 
xal (λΟνντος τον 'Ιηβον έπϊ τον ' Γορδάνην xal νομιζομένον 'Ιωσήφ τον τέχτονος 
vlov νπάρχιιν χα» άιιδοϋς, ώς ut γραφαϊ ίχήρνπσον, φαινομένου και τίχτονος 
νομιζοιιένον — ταντα γάρ τά τίχτονιχά ίργα (ίργάζιτο (ν άνΰρώποις ων άροτρα 
χα I ζνγά. δια τ όντων χΐχϊ τά της διχαιοσννης ανμβολα διδάπχων χαϊ άιργή βίον. 
(Preuschen, Antilegomena 1905. II. Aufl. 38. az αιργή helyett Ινιργ^Λ tesz, a 
mi mindenkép helyesebb is.) 

4"í Hieronymi Opera. Editio altera cur. Vallarsio et Maffeio. Venetiis 
1772. Tom. 11. Pars. 3. pag. 89. ad Mc. 6,. Deinde iens in pátriám suam, 
filius fabri Jesus yocatur. Ét h o c myst ice; sed fabri, qui fabricatus est auro-
ram et eolem, id est Eocles iam primam et sequentem : in quarum figura 
mulier et puella sanantur. 

s j Origenes contra Celsum L. VI. c. 36 ov βλέπων ότι ηνδαμον των iv 
ταΐς (χχί,ηαίαις (tρομίνων fvayyιλίων τέχτων αυτός ό Ίηοονς άναγέγραπται. 

') Theodoreti Opera o m n i a . Ex rec. J. S irmondi ed. J. A. Noesse't . 
Halae 1771. Hist. Eccl. III. 18. 
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Nemcsak a József története, hanem a többi elbeszélés 
is azt tartja, hogy József már idős özvegy ember volt, a 
mikor Máriát eljegyezte. Erről evangéliomaink mit se tud-
nak. Mindenesetre korai azonban ez a feltevés, mert már 
Jakab elbeszélésében is azt olvassuk, hogy a mikor a sors 
rá esett, azzal szabadkozott, hogy „Fiaim vannak és öreg 
ember vagyok, ez pedig fiatal, nehogy nevetségessé legyek 
Izráel fiai előtt." (9. fejezet) József története azonban apróra 
elbeszéli (14. fejezet), hogy József 40 éves korában házasodott 
első izben, 49 évig élt első feleségével, azután egy évre, 
tehát 90 éves korában érte az a megtiszteltetés, hogy Máriát 
reábízták a papok addig, mig a házasságra megérik. Két 
esztendeig tartózkodott Mária a házában, a mikor József 
visszaérkezett s ott tartózkodása harmadik evében, a mikor 
József 93 éves, Mária pedig 15 volt, született Jézus. Másutt 
azt is elmondja meg (10. fejezet), hogy József 111-ik évében 
halt meg. Ezt az életkort a monda kétségtelenül I. Móz. 50 26-
ból vette, a hol Jákob fiáról, József pátriárkáról olvassuk, 
hogy 110 éves kort ért. Úgy látszik, a 400 körül iró Epi-
phanius más forrásból vette értesülését, mert szerinte József 
csak 80 éves volt, mikor Máriát magához vette, 84 volt, 
mikor az egyptomi menekülésből visszatért, s azután még 
8 esztendeig élt s igy 92 éves korában halt meg.1) Egyik 
adat sem állhat meg a kanonikus, evangóliomok, s azokkal 
együtt a Jakab elbeszélése, Ál-Máté stb. ama tudó-
sítása mellett, hogy Jézust 12 éves korában nemcsak az 
anyja, hanem József is elkísérte Jerusálembo a templomba 
s Máriával együtt kereste az eltévedt gyermeket. Ε szerint 
Józsefnek e templomi zarándoklás idején az első tudósítás 
szerint legalább 115, a második szerint legalább 94 éves-
nek kellett lennie, s így ha Epiphanius azon adatát elfogad-
juk , hogy József a templomi látogatást követő évben halt 
meg2), akkor legalább is 116, illetőleg 95 éves korában kellett 
volna meghalnia. Ámde nyilvánvaló, hogy Józsefet azért teszik 
meg ilyen öreg embernek a kanonikus tudósítások egyszerű 
adatai ellenére, mert igy jobban kizártnak látszik a Jézus szü-
letésében való részessége. Ε felvételnek kedvezett az a körül-
mény is, hogy József már nem érte meg Jézus nyilvános 
fellépését, a mit bizonyít az, hogy a testvérekkel mindig csak 
Mária jelenik meg. József életben létét Mt. 13 r,5 és Ján. 6 42 
nem bizonyítja, mert rá ily módon akkor is hivatkozhattak, 
ha már nem volt életben. 

1 Epiphanii episcopi Const. contra octoginta haereses . Ed. J. Cor-
narius. Basiliae 1543. L. III. Τ. 11. ρ. 497—500 haer. LXXVIII. 10. ν . ö. 
haer. LI. 10. 

') Epiphanius c. haer. LXXVÍ1I. L. III. Τ. II. p. 501. 
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Hogy József özvegy volt, azt a legendák egy része vilá-
gosan kimondja. Kanonikus evangóliornaink erről sem tud-
nak. Úgy látszik azonban, hogy korán elterjedt ennek a hite. 
Origenes1) azt mondja, hogy Názáret lakosai Jézust József 
és Mária fiának tartották, Jézus testvéreiről pedig a Péteré-
nek nevezett evangéliom vagy a Jakab elbeszélése alapján, 
némelyek azt mondták, hogy azok Józsefnek a fiai egy előbbi 
asszonytól, kivel József Mária előtt élt. Péter evangélioma 
máig ismeretos töredékében, a mely csakis a szenvedéstör-
ténetet foglalja magában, sajnos, ezt az Origenes által emii-
tett adatot meg nem találjuk. Nincs azonban okunk kétség-
bevonni, hogy Origenes csakugyan ott olvasta ezt első izben. 
A Péter evangéliomával körülbelül egyidőben keletkezett 
Jakab elbeszélése a másik forrás, a mire Origenes hivat-
kozhatik. S abban csakugyan azt olvassuk, hogy József 
özvegy volt, akinek első házasságából már voltak gyermekei. 

Hasonlókép mondják a többi elbeszélések is, a melyek 
azonban részben már későbbi századok termékei. Nevezetes, 
hogy az apostoli iratokban és a hozzájuk legközelebb álló 
atyák irataiban József özvegységéről, előbbi házasságáról és 
e házasságból való gyermekeiről nem olvasunk. A szűztől 
való születést kiemelik, de József családi állapotával nem 
töi'ődnek. A negyedik század két nagy apologétája, Epi-
phanius és Hieronymus azonban már nemcsak hirdetik, 
hanem okokkal is támogatják azt a hivatalossá lett felfogást, 
hogy József özvegy volt, s azok a gyermekei, a kikről a 
Szentírásban, mint az Úr testvéreiről tényleg szó van, nem 
Máriától, hanem első feleségétől valók voltak. Azt mondja 
Epiphanius2), hogy József már nagy ideje özvegy volt. Aty-
ját Jakabnak — melléknéven Panthernek, — testvérét Clo-
pasnak hívták. Első felesége Júda törzséből való volt és hat 
gyermeket, és pedig négy fiút és két leányt hagyott maga 
után. Nevezetes, hogy Epiphanius ennek az adatnak erősítésére 
egyenesen Márk ós János evangéliomára hivatkozik, s így nem 
osztozik azon római katolikus nézetben, hogy a nevezett 
evangéliomok Jézus nagybátyjairól vagy unokatestvéreiről 
szólanak3). A hat testvér legidősebbje Jakab volt, a kit 
melléknéven Oblia-nak ~ kőfalnak és Justus-nak = igazsá-
gosnak is neveztek. Ez nazír volt és a jerusálemi gyülekezet-
nek legelső püspöke, a kit joggal nevezett Pál apostol is 

') Comment. in Mtt. 1 0 1 7 . óhovro ovv ανιόν είναι 'Ιωσήφ xal Μαρία; 
ν tó ν. τον ς <$ε αδελφούς 'Ιησοϋ </ ααί τι ν (ς είναι (χ παραδόσεως ορμώμενοι του 
Ιπιγεγοαιιμένον κατά Π(τρον εύαγγεΚίον ή της ßlßlov Ίαχώβον, νΐονς Ιωσήφ 
Iχ ιοοτίοας γνναιχός αννωχηχνιας «lirrü non της Μαοίας. 

5) Epiphanius i. m c. haer. LXXVIII. L. III. ϊ . II. ρ. 500. 
s) Masznyik, Voltak-e Jézusnak testvérei? Pozsony, 1906. az erre vonat-

kozólag legújabban felmerült polémiát vi lágosan feltárja. 
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az Úr testvérének. De Epiphanius szerint ez az elnevezés csak 
propter coeducationem, non secundum naturam, sed per 
gratiam = nem a kegyelem ós nem a természeti össze-
tartozás alapján, hanem az együtt nevekedés miatt illette 
őt meg. A többi testvér Joses, Simeon, Júdás, Mária és Salome. 

Hieronymus1) még azt is megokolja, miért volt József-
nek több felesége? Azért, mert Ábrahámnak is, Jákobnak is 
több volt. Munkája 218. oldalán az e. jegyzetben olvasom, 
hogy Hyppolitus szerint József első feleségét Saloménok, 
leányait pedig Mártának és Eszternek hívták. Más helyen2) 
azt is mondja Hieronymus, hogy Józsefnek első felesége né-
melyek szerint Mária testvére volt. Ε tekintetben a legenda 
ingadozása igen nagy. De ez természetes, mert mihelyt el-
hagyja egy történet a valóság egyszerű talaját, ingoványba 
téved, melyből nincsen kivezető út. Mária szüzessége érdeké-
ben addig alakítgatták az evangéliomok egyszerű elbeszélé-
seit, mig az ellenmondásoknak egész serege keletkezett. S 
a legendáknak valamikép megérthetővé kellett tenniök azt 
is, mi az oka, hogy egy öreg, családos özvegy ember a még 
gyermek Máriát feleségül vet te? S egyáltalán mi értelme 
volt József és Mária házasságának, ha a Megváltónak mégis 
szűztől kellett születnie? Miért nem választott hát Isten az 
ő céljainak eléréséhez leányt, miért jelölt ki egy fiatal 
asszonyt? Ezeket a kérdéseket már Ignatius, János apostol 
kortársa s Origenes szerint Péter apostolnak az antiochiai 
püspökségben utóda, továbbá Origenes maga és Hieronymus 
is felteszi és megfelel rájuk azzal, hogy csak igy nem von-
hat ták kétségbe a zsidók Jézus dávidi származását és csak 
így nem nevezhették Máriát paráznának, csak igy lehetett 
a sátánt megcsalni, a ki azt hitte, hogy Jézus is közönséges 
ember és csak igy tehettek szert Józsefben az egyptomi 
bujdosás idejére védelmezőre ós kalauzra.8) 

Az eljegyzésről szóló tudósítások sok megfigyelésre 
méltó eltérést mutatnak. Abban azonban mind megegyeznek, 
hogy Máriát József a templomból vette magához, a hol 3 
éves korától 12 (Ál-Máté szerint 14) eves koráig a papok 
körében a szentek-szentében nevelkedett. Különösen az Ál-
Máté az, a mely ezt a dolgot kiélezi, azt a mondást adván 
a főpap szájába, hogy a jerusálemi templomban Salamon 
óta mindig voltak nevelőben királyoknak, prófétáknak és 
papoknak leányai. Jakab elbeszélése azonban még csak addig 

') Opera. Tom. II. Pars. t . ρ. 227. Adv. Helvidium de perpetua virgi-
nitate b. Mariae c. 9. 

") De viris il lustribus c. 2. pag. 829. 
") Origenes Opera omnia. V. 104. Homil ia in Lucám VI. — Ignatius 

Epist. a d Epheseos. — Hieronymus, Comin. in Mtt. L. I. p. 12. 
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megy, hogy kivételesen egyedül Mária lakott a templomban 
azért, mert a szülők fogadalmat tettek, hogy gyermeküket 
Istennek szentelik. II. Móz. 13 2 szerint Isten elrendelte, hogy 
..,,Minden elsőszülöttet nekem szentelj, valami megnyitja 
az ő anyjának méhét az Izrael fiai között, akár az embe-
rek, akár a barmok közül, enyém az!·1· v. ö. IV. Móz. 3 l 3 . 
II. Móz. 22 29· 3419 . Ennek azonban sohasem az volt az 
értelme, hogy az elsőszülötteket a templomban neveljék, 
mert hiszen akkor a jerusálemi templomnak egy óriási kisded-
óvónak kellett volna lennie. Az Istennek szentelés az áldo-
zat képzetével függött össze. Azt tartották, hogy az ember 
köteles Isten minden áldásából megadni^ a tisztelet és hódolat 
adóját. A zsenge ós a tized tehát az Úréi voltak. Az ilyen 
köteles áldozat megváltása ós helyettesítése azonban mindig 
meg volt engedve (IV. Móz. 18 13—17. s párh.), s különösen 
a gyermekekre nézve ezt az engedélyt rendesen igénybe is 
vették. 

Az ember fogadással is Istennek szentelhette akár ön-
magát, akár gyermekeit (IV. Móz. 18 ,4). Jakab elbeszélésé-
ben (4. fej.) és az Ál-Mátéban (2. fej.) valóban ilyen el-
kötelezésről van szó, a melyre Mária születése 7. fejezete 
szerint maga Mária is hivatkozik. Ez elkötelezés a nazireus 
fogadalommal egyezik, a melyről IV. Móz. 6-ban olvasunk. 
De a Jakab elbeszélésében említett fogadalom nagyon is 
emlékeztet I. Sám. 1 n - re , s jogos a gyanú, hogy a Mária 
anyja Annának a fogadalma a Sámuel anyja Annának a 
fogadalmán nyugszik, illetőleg annak a mása. Bizonyítja ezt 
nemcsak a fogadalom körülményeinek ós tartalmának azonos-
sága, hanem beváltásának a lefolyása is. Minkét Anna magá-
nál tartja kisdedét a szoptatás idején át s azután felviszi 
Jerusálembe s ott hagyja az Úr házában, a papok között, 
hogy szolgáljon az Úrnak. 

Persze a két történetben nagy különbség az, hogy 
Sámuel mint fiú csakugyan szolgálhatott a templomban,1) de 
Mária nem, mert leányok és általában nők, a templomban 
szolgálatot nem teljesíthettek s annál kevésbbé lakhattak 
bent állandóan. Ε tekintetben hiába hivatkoznak II. Móz. 
38 8-ra, mert ott olyan asszonyokról van szó, a kik a frigy-
sátor készítése alkalmával, a mint azt a 35—36 fejezetek mu-
tatják, a szövés, fonás, varrás és általában a női munkák 
végzésére vállalkoztak,s) továbbá ajándékokat hordtak fel 

') Tamid 1 t mondja, hogy azok a fiatalok, kik a templomi szolgálatra 
elég korosak még nem voltak, az előudvarra vezető kapu emelet i szobájá-
ban teljesítették az őrszolgálatot. Rabe, Mischnah. 5 Theil Kodaschim. Onolz-
bach. 1762. 

*) V. ö. Riehm, Handwörterbuch des bibi. Altertums. I. 447. 

Tlieol. Szaklap. IV. óvf. 10 
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s igy csak egy kevés ideig, és akkor is csak a frigysátor 
készítése alatt tartózkodtak az Úrnak házában. Meg kell itt 
jegyeznünk hogy az eredeti héber szövegben nincs meg e 
szó: „aszonyok", hanem csak a hazzobot = összegyülekez-
tek női végzetéből következtették, hogy itt róluk van szó. 
Az asszony szót Onkelos targuma tette ki első ízben, továbbá 
megtaláljuk Iben Ezra 11. századbeli spanyol zsidó exegetá-
nál is azon biblia kiadásában, mely Vilnában nyomatott s 
tíz kommentárral van ellátva.1) Ε hely magyarázatára nézve 
azonban döntő a Tanhuma rnidras elsőrendű forrás, a mely 
élé pekudé szidrához, a melyre a legkitűnőbb zsidó exegeta 
Raschi2) is támaszkodik, azt mondja, hogy itt azon asszo-
nyokról van szó, a kik érc, esetleg arany tükreiket hordták 
fel a templom felépítéséhez ajándékul. Ε tükrökből készült 
az a mosdó medence, a melynek az is volt a rendeltetése, 
hogy a férfi és a nő megzavart békességét helyreállítsa. 
Már ez érteimezes is mutatja hogy bentlakó nőkről itt egyet-
len szó sincs, sőt azt mondja a midras, hogy Mózes ez 
asszonyokat ajádókaikkal együtt vissza akarta utasítani, de 
Isten kedvesen vette azokat, mert azok a tükrök a férjek-
nek tetszés, s ezzel a családos élet megszilárdítása szolgá-
latában állottak. I. Sám. 2 2a-ben is olvasunk olyan asszo-
nyokról, kik a templomban megfordultak. Ezek azonban 
megint csak nem bentlakó, hanem áldozni és imádkozni jövő 
asszonyok voltak, s a mint a szöveg világosan mutatja, 
nem a szentélyben, hanem a „szentély kapuja előtt", tartóz-
kodtak. Ezt az értelmezést több héber magyarázat igazolja.3) 
Hivatkozni szoktak még 1. Makk. 3 ,9. III. Makk. 1 18 és IV. 
Makk. 18 7-re is. Ámde ezek a helyek nem a templomra, hanem 
a rendes lakóházakra vonatkoznak, a melyekben az asszonyok, 
illetőleg leányok számára külön osztályok és szobák voltak. 
(I. Kir. 7 8. Eszter 2 3 .9 . l4.) Erről az alexandriai Philó is szól,4) 
s megerősíti azt a nézetet, hogy a Makkabeusok könyvei nem 
holmi zárdai módon a templomban elvonultan élő, hanem a 
házaikban tartózkodó nőkről szólanak, a kik a felszabadulás 
zűrzavaros idején elhagyták csendes fészkeiket és az ablakok-
hoz, ajtókhoz, sőt az útcákra is kitódultak.5) 

Végül hivatkozni szoktak még Lk. 2 37-ra is, mely szerint 

') 1. 196. v. ö. Cassel. Handbuch der jüd. Gesch. u. Litteratur. 
") Raschi, ed. Berliner. 1866. 179. — ed. Dessauer Budapest. 1887. 259. 

v. ö. Herxheimer. Der Pentateuch. 2 Aufl Bernburg 1854. 1353. 
3) Mikraóth Gedaloth. Varsó 1861. VII. 84. b. Midrasch Bereschit Raba. 

ed. Wünsche . Leipzig. 1881. 422. v. ö. Herxheimer, A Pentateuch egy régebbi 
kiadását, 433. 8. jegyzet, mely Targum Jonathánra utal. 

4) Phi lonis Opera. Lipsiae 1828. V. 101—103. De specialibus legibus 
§ 31. -τίρ» τον uη αναιοχνντίΐν γνναίχας. 

') Zöckler, Die Apokr. des A. T.-s. München 1891. 
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egy Anna nevű próféta-asszony vénségében éjjel-nappal a 
templomban szolgált az Istennek böjtölésekkel és imádkozá-
sokkal. Ez az egyetlen hely, a melyre azt a feltevest leg-
alább némi biztossággal alapítani lehetne, hogy a jerusálemi 
templomban asszonyok is állandóan tartózkodhattak. Igaz, 
hogy még igy sem nyújtaná annak bizonyságát, hogy a 
templomban zárdai módon leányokat neveltek, de legalább 
arra szolgálna adatul, hogy öreg asszonyok szolgálhattak 
éjjel-nappal az Úr házában böjtölésekkel és imádkozásokkal. 
Igen de az az egy bizonyos, hogy a zsidó templomot éjjelre 
mindig becsukták úgy, hogy abban, ideértve az összes udva-
rokat is, az őrségen és a szolgálattévő soros papokon kivül 
senki bent nem maradhatott s igy Istennek nem is szolgál-
hatott. Tumid és Middóthl) apróra elmondja, kik maradtak 
a templomban éjszakára. Nevezetesen a papok három helyi-
ségben, a léviták pedig huszonegy helyen tartottak őrséget, 
még pedig a kapuknál, kivül a négy sarkon, az áldozati 
kamarában, a függönykamrában és a szentek-szente mögött. 
A parancsnok fáklyásokkal járta be éjjelenkint az őrsége-
ket. Az őrök azért állottak pedig a sarkokon kivül, mert az 
előudvarban éjjel senkinek sem volt szabad lennie, mint csak 
egyedül a Dávid házából származó királynak, s igy még az 
őrök is csak kivül állhattak. A 8. pont szerint a fűtőház, 
egy hatalmas boltíves épület körül lévő lépcsőkőn voltak a 
vének fekvőhelyei, a kik a kulcsokat őrizték. Ε kulcsok a 
9. pont szerint egy márványtáblára voltak felakasztva. In-
nét vették le este, hogy a kapukat bezárják, ide tették a 
bezárás után. A kapunyitás kakasszókor, illetőleg pitymalat-
kor történt. — Éjjelen át tehát a papokon kivül senki sem 
lehetett a 'templomhegyen, de legkevésbbé asszony. — Ha 
tehát azt olvassuk Lukácsnál, hogy Anna éjjel-nappal szol-
gált az Úrnak, azt az éjjelt csakis a buzgóság és kitartás 
jellemzésére szolgáló képies kifejezésnek vehetjük. 

De az asszonyoknak nappal sem volt szabad bizonyos 
határon túl menniök. A mint a pogányok nem mehettek túl 
a pogányok előudvarán, úgy az asszonyok is csak a maguk 
előudvarára voltak szorítva. Ez udvart és annak méreteit 
Middóth 2. fejezete 5 irja le. Terjedelme négyszögben 135 
rőf volt, melynek négy sarkán egyenként 40 rőf fedetlen 
kamara állott (Ezek 46 2i—22)· Ε kamarák közül a délkeleti 
a naziroké volt, melyben békitő áldozatokat főztek, hajukat 
levágták és az üst alá dobták, Az északkeleti volt a fás-
kamara, hol a papok a teljesen ép fákat az oltárra kiválo-
gatták. Az északnyugati volt a poklosok fürdőhelye. A dél-
nyugatiban bort és olajat tartottak. Az asszonyok udvara 

') Rabe, Mischnah. Onolzbach 1762. 5. Th. 249 - 282. 

10* 
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eleinte nem volt elkerítve, de később karzattal vették körül, 
hogy az asszonyok fölülről nézhessék a férfiak udvarán lévő 
oltáron hozott áldozatot. Az asszonyok tehát csakis a maguk 
udvarán tartózkodhattak, ahol azonban megfelelő épület 
hiánya miatt nem lakhattak volna még akkor sem, ha azt a 
zsidó törvény megengedte volna. Middóth = a templom mé-
retei, azután apróra leirja az udvarok, kamarák, folyosók, 
szobák, mellékhelyiségek egész tömegét, de azok között 
egyetlen egyről sem tud, amelyben asszonyok valaha tar-
tózkodtak volna. 

Még Josephusra, a Jézus korabeli zsidó történészre is 
hivatkoznunk kell. A zsidó háborúról irt művében (c. 5.) 
leirja a templomot, s határozottan azt mondja, hogy az 
asszonyoknak csakis a saját udvarukban volt szabad tartóz-
kodniok, de az is csak buzgólkodásuk végzésére állott ren-
delkezésükre. Az asszonynak sohasem volt szabad, ha tiszta 
volt is, átmenni azon a korláton, amely egy rőfnyi magas-
ságban az oltárt ós a templomot körülvette. Igaz, hogy szen-
tély volt már az a rész is, ahol az asszonyok előudvara 
volt, de ott lakóházak nem voltak ós az asszonyok abban 
az udvarban is csak buzgólkodásuk idején tartózkodhattak. 
Bizonyítja ezt a Kiddasim tractatas 52 b. ahol ama kérdésre, 
hogyan kerül asszony a szentélybe, Raschi azzal felel, hogy 
nő egyáltalán nem mehet a szentélybe. S hivatkozik Kelim 
1. 8. misnára. Az e helyhez csatolódó Toszafóth pedig egész 
határozottan azt mondja, hogy izraelita nő csakis akkor 
mehetett be a nők csarnokába (azorasz nosim),ha arra szük-
sége volt De hogy a templomban nők laktak volna, arról a 
Talmud mit se tud. Josephus a zsidó régiségekről irt müve 
2. kötete 11. fejeztében az 5. pontban ismételten megemlé-
kezik arról, hogy az asszonyok egészen a saját udva-
rukig elmehettek, de a belső szentélybe, amely az oltárt 
is magában foglalta, „semmi esetre sem mehettek be." 
Általában, hogy mikép kell a legendák ama tudó-
sítását, hogy Máriát a templomban, s még hozzá a 
szentek-szentében nevelték fel, megítélni, elég legyen csak az 
orthodox zsidóság mai szokásaira ós nézeteire utalnunk, a 
melyek évezredek óta nem változtak, s a melyek a nőket a 
templomba soha be nem engedik. A szüzességet legnagyobb 
érdemül tartó, s hierarchikus és methodistikus irányba tere-
lődő keresztyénség azonban egészen természetesnek vette, 
hogy Mária, ha szűz volt, ha szent volt, csakis az Úr templo-
mában nevelkedhetett. S nem vette észre, hogy ezzel a törté-
neti valóságon tesz olyan erőszakot, a mely századokra ki-
ható tévelygések eredő forrását nyitja meg1). 

l ) A Kr. u. hat század múlva keletkezett Kórán szintén azt mondja, h o g y 
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Az Ál-Mátéban azt olvassuk, hogy a templomban lakó 
szüzek közül egyedül csak Mária fogadott szüzességet. S 
ebben Mária nemcsak társai, de az összes nők közül is ki-
vált. A főpap maga is bevallja, hogy előtte szokatlan ez a 
fogadalom, azért megütközéssel mondja a 8. fejezet szerint, 
hogy „egyedül csak Mária jött rá az Istennek tetszés új 
rendjére, megfogadván Istennek, hogy szűz marad". Hogyan 
jött e gondolatra Mária, azt is megvilágítja a 7. fejezet. Ε 
szerint Abiathár főpap mindenféle ajándékkal igyekezett meg-
vesztegetni a papokat, hogy Máriát az ő fiainak adják feleségül. 
Nem is rajtuk, csak egyedül Márián múlt tervének meghiúsulása. 
Szüzességi fogadalmára hivatkozva tiltakozott a férjhezadás 
ellen. A főpapok és a rokonok (szülőkről nincsen szó!) akkor 
arra a biblikus felfogásra hivatkoztak, hogy „Istent a gyer-
mekekben kell tisztelni és az utódokban imádni, a mint az 
mindig szokás volt Izráelben" (Zsolt. 127 3. V. Móz. 4 1 0 . 
11 í 8 . 19. stb.). Mária ekkor válik a zsidó felfogás átalakító-
jává, azt a tételt állítván fel, hogy „Istent mindenekelőtt tisz-
taságban kell tisztelni, hogy helyeslésre találjon. Mert Ábel 
előtt senki sem volt igaz az emberek között, és ő is csak 
áldozata miatt tetszett Istennek, s attól öletett meg, aki nem 
tetszett. Mégis két koronát nyert: az áldozatét és a szüzes-
ségét, minthogy az ő testéhez soha semmiféle mocsok nem 
tapadt. Azután Illés is még testben ragadtatott fel, mert 
testét szűzen őrizte meg. Ezt tanultam én az Isten templo-
mában gyermekségemtől kezdve, hogy Istennek kedves csak 
a szűz lehet. Ezért azt tökéltem el magamban, hogy férfit 
egyáltalán nem ismerek." 

Ε tudósításnak könnyű felismerni a célzatát: Máriát a 
szüzek elsejének és örök példaképének akarja megtenni, aki 
előtt még nőszemély sohasem fogadott szüzességet. Nem is 
tud női, csak férfi példákra hivatkozni, akiknek a példáiból 
azonban előtte senki sem volt képes levonni azt a vallás-
erkölcsi törvényt, amely aztán a keresztyénségben úgy el-
méletileg. mint gyakorlatilag is számos hivőre talált, hogy 
Istennek a test szeplőtelen megőrzése sokkal kedvesebb, 
mint az élethivatás természetes betöltése. A tisztaság érdemül 
vétele és kötelességszerű megőrzés eddig is alaptörvénye 
volt a zsidó vallás-erkölcsi világnézetnek is, de azt Mária 
helyezte e tudósítás szerint első ízben szembe az Isten által 
rendelt házassággal. Ebben vált Mária ú j erkölcsi törvény-
hozóvá és a szűzen maradás érdemének felfedezőjévé. 

Ez új felfedezés azonban a főpapot Mária születése 
szerint nagy zavarba hozta. Zavarának oka kettős: egyik, 

Máriát a templomban nevelték fel s Zakariás, a Keresztelő atyja volt a fel-
ügyelője 3. Szúra. 32. Henning, Der Koran. Leipzig, 1901. 
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mert a fogadalom az írás szerint feltótlenül megtartandó 
(V. Móz. 23 21. IV. Móz. 30. Zsolt. 50 14. 116 ]4. Préd. 5 4. stb.); 
másik, mert Mária szüzességi fogadalma eddig merőben isme-
retlen volt Izráel előtt, új szokást pedig a saját felelősségére 
behozni nem mert. Döntést kellett tehát kérnie. Ha tekin-
tetbe veszszük a zsidóságnak a törvényhez való szigorú 
ragaszkodását, természetesen hamarosan felismerjük, hogy a 
legenda itt sem a zsidó, hanem a hierarchikus irányban ala-
kuló keresztyénség viszonyait tartja szem előtt, amikor azt 
mondja, hogy a főpap a közelgő ünnepekre behivatta a kör-
nyéken lakó főpapokat tanácskozásra. Az elbeszélés bizonyo-
san a jerusálemi nagy tanácsnak, a synédriumnak az ösz-
szehivására céloz. De feledi, hogy a zsidó tanácsban nem-
csak a papok, hanem a világiak is résztvettek s igy az nem 
papi testület, hanem vegyes tanács volt. Az Ál-Máté meg a 
másik végletbe esik, amennyiben nem a vallási ügyek elbí-
rálását végző hivatalos testületnek, hanem az egész népnek 
összehívásáról beszél. Milyen fogalma lehetett egy ilyen 
népgyűlésről a szerzőnek, eléggé jellemzi az a terminus, a 
mit az összegyülekezésre kiszab: „Harmadnapra Izrael ösz-
szes törzsei gyülekozzenek össze az Úrnak templomába." A 
két ellentétes tudósítást azután József története (3. fej.) úgy 
akarja kiegyenlíteni, hogy szerinte a papok tanácsa Júda 
törzséből 12 vént hívott be, akik aztán Izráel 12 törzsének 
neveit felírva, kisorsolták azt, a kire Máriát rábízhatják. 

József története szerint tehát a tanácskozás tárgya nem 
elvi kérdés felett való döntés, mint Mária születésében, 
hanem csak Mária sorsáról való intézkedés. És ebben meg-
egyezik vele Jakab elbeszélése és az Ál-Máté is. Jakab 
elbeszélése szerint azonban a Máriával való elbánás módját 
is az Istentől tudakolják, a többi elbeszélés szerint pedig 
egyszerűen csak azt a férfit keresik, a kinek Máriát átad-
hatják. 

Ε végből Jakab elbeszélése szerint hírnökök járják be 
a Júda törzsét, hogy azok özvegyembereit összehívják. Ezek 
aztán az előre megállapított találkozóról együttesen vonul-
nak a templomhoz. Ál-Máté szerint e törzs minden nőtlen 
embere számot tarthatott Máriára, de azok is a törzsekkel 
együtt mentek Jerusálembe. Mária születése Jés. 11 t — 2 " r e 

támaszkodva már csakis a Dávid házának nőtlen embereire 
szorítja a sorsolást, mig a József története a legszűkebb 
körben mozog, mert szerint a Júda törzséből való 12 vén 
egyenesen Józsefet sorsolta ki, aki azonnal ott is volt kéznél, 
s mint jerusálemi lakos egyenesen házába vitte Máriát. 

A sorsolással való döntést úgy az Ó-, mint az Újtesta-
mentomban megtaláljuk. (I. Sám. 10 20. Eszter 3 7. Jónás 1 7 . 
Mt. 27 35. Ján. 19 24. Ap. Csel. 1 26). A sorsolásnál mindig az 
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volt az alapgondolat, hogy Isten döntsön a maga bölcses-
sége és mindentudása szerint. A bottal való döntés azonban 
egészen szokatlan. Kulcsát azonban bizonyosan Mária szü-
letésében a Jesaiásból vett próféciában találjuk meg. Ebben 
van szó egy olyan vesszőről vagy botról, a ^ mely a Jesse 
gyökeréből hajt ki, s a melyen virág ós az Úr lelke mutat-
kozik. Minthogy pedig az Úr lelke Jézusra „mintegy galamb" 
szállt le1), azért itt a legendák egyszerűen galambról beszél-
nek, feledve, hogy azon prófétai helyen, melyre ez a monda 
támaszkodik, nem a formáról, hanem a lényegről van sző. 

Igen, do a bottal való jövendölés a többi legendában is 
megvan, pedig azok némelyike több századdal megelőzte a 
Mária születését. Ez tény, do tény az is, hogy már a leg-
régibb legendában, a Jakab elbeszélésében is megtaláljuk 
azt az alapgondolatot, a melyet azután a Mária születése 
bibliai helylyel támogat, hogy a kisorsolás e szokatlan módja 
egyenes isteni rendelkezésnek a folyománya. József törté-
nete ép a szokatlanság miatt, el is ejti a bottal való sorso-
lást s csak egész általánosságban szól a sorsvetésről. 

Nevezetes külömben, hogy ép a jésaiási helyre hivat-
kozó Mária születésében a kisorsolásnak egészen más 
a célzata, mint a többinél. Szerinte a jövendölés teljesülése 
érdekében csakis arra kellett tekintettel lennie a papságnak, 
hogy Dávid családjából való ember vegye el Máriát. Ezért 
sereglik össze Dávid ivadékának minden nőtlen embere. A 
sarjadék azonban egészen rendes módon származik, tehát az 
utód nem az emberi vagy isteni származás tekintetében, 
hanem csakis abban különbözik majd a többi embertől, hogy 
benne egy ősrégi ígéret- ós jövendölés telik be. 

A többi elbeszélésnek mind az az uralkodó szempontja, 
hogy a születendő gyermeknek a természetestől eltérő szü-
letését minden módon már eleve előkészitettnek mutassa be. 
Erre céloz az anyának a templomi neveltetése, foga-
dalma, a kisorsolás isteni akaratból való levezetése, a sors-
nak az öreg Józsefre esése, de leginkább a kisorsolás célja is. 
Tudjuk, hogy kanonikus evangéliomainK rendes eljegyzésről 
beszélnek, s igy feltételezik, hogy József és Mária szokott 
módon házasságra léptek. Legközelebb állanak hozzájuk 
József története és Mária születése,amelyekben szintén fér j-
hezadásról olvasunk. Jakab elbeszélésének 8. fejezete 
ugyanúgy szól, de mára 9. 13. 15. 16. 17-ben csak oltalma-
zásról, gyámkodásról beszél. Az Ál-Máté aztán már csak az 
oltalmazást emeli ki. Az egyházatyák maguk is sokat fog-
lalkoztak ezzel a dologgal, inert igen jól tudták, hogy a 
zsidók ós pogányok támadásainak egyik legkedvezőbb alkal-

4) Mt. 3 ώηύ πιριστιρΰι·. 
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mát és legszilárdabb alapját az nyújtja, hogy maguk a 
keresztyének is hangoztatják, hogy József és Mária között 
nem állott fenn tényleges házasság1). Másrészt meg ha a 
tényleges házasságot elismerik, Jézus közönséges származá-
sának a lehetőségót kockáztatják. S tényleg igy jutottak az 
első századok ebionitái2) és gnostikusai3) arra a feltevésre, 
amely miatt aztán a hivatalos egyház őket eretnekítettc, 
hogy Jézus Józsefnek a természetes gyermeke, akivel az őt 
Messiássá avató Szentlelek csak a keresztség alkalmával 
egyesült, mikor az az isteni szózat elhangzott: Te vagy az 
én szerelmes Ram) (Mt. 3 1B). Ez a Szentlélek azonban a 
keresztfán ismét elhagyta Jézust, ezért a felkiáltása: Én 
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet ?(Mt. 26 46). 
Nincs okunk eltérni a kanonikus evangéliomok azon tudó-
sításától, hogy József ós Mária csakugyan annak rendje ós 
módja szerint összeházasodott, mert, amint azt majd később 
látni fogjuk, e körülménynek Jézus születésére nézve sem-
miféle döntő jelentősége nincsen. 

Rövidesen rá kell még itt mutatnunk a bottal való el-
bánás dolgában mutatkozó eltérésekre is, a mikkel aztán a 
csodajel különbsége is összefügg. Ezeknek az adatoknak 
ingadozása is mutatja a legenda kiforratlanságát. Az egyház-
atyákban ezekről sehol sincsen szó, a mi azt bizonyítja, hogy 
a botjelenet csak a népnél otthonos mondák alkotórészét 
képezte. Jellemző különben, hogy Jakab elbeszélése ós Ál-
Máté szerint a galamb a botból jött ki s atna szerint József 
fejére, eme szerint az égbe szállt, mig Mária születése szerint 
már a Jézus keresztelésekor történt csodának megfelelően 
az égből szállt le a botra, de nem volt igazi galamb, hanem 
az Úrnak a lelke. 

Józsefnek a Mária átvételétől való vonakodásában az a 
gondolat domborodik ki, hogy ő már a házasságra teljesen 
alkalmatlan volt nemcsak elaggottsága, hanem vándor fog-
lalkozása és felnőtt fiai miatt is. A papok fenyegetéséből 
pedig könnyű kiérezni azt, hogy Máriának Józsefre való bízá-
sát az isteni világkormányzás és üdvrend egyik sarkalatos 

') Epifanius , Contra haer. és Hieronymus Opera számos helyén, de 
már Origenesnél is. 

') Epiphanius, Contra octoginta haereseos . Bas. 1543. L. I. Τ. II. 
60. szerint Ebion volt az e lső, a ki még az apostolok korában Jézust 
zsef fiának mondotta, v. ö. Hippolytus. VII. 4. p. 406. 

3) Hippolytus, Refutatio omnium haeres ium. Ree. Dunecker et Schneid-
win. Göttingae 1859. V. 26. p. 226. VII. 32. p. 398. VII. 33. p. 404. X. 21 p. 
626. VII. 34. p. 406. szintén azokról beszél, akik Jézust József fiának íartot-
ták, mig voltak o lyan gnostikusok is, kik e l ismerték ugyan hogy Jézus szűz-
től született, de azt vitatták, hogy vele a szentlélek csak később egyesült. 
VII. 35, p. 406. VI. 35. p. 284. V. 6. p. 1 3 2 - 1 3 4 . stb 
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tényének tekintik, melynek ellene szegülni egyértelmű az 
isteni büntetés kihívásával. 

József házát Mária, születése valóságos kolostorrá teszi 
azzal, hogy szerinte 5 szüzet adtak a papok Mária mellé. 
Ezzel szemben Al-Máté azt tartja, hogy a papok 7 szűzzel 
bocsátották el Máriát de nem József, hanem a szülei házába. 
Ez az egyetlen hely, mely Mária szüleinek életbenlétére 
enged következtetni, mig a többi elbeszélésből, a melyekben 
egyedül a papok rendelkeznek Máriáról, csak azt lehet ki-
olvasnunk, hogy Mária elhagyatott árva volt, a mint azt 
különben Mária születése (7. fejezet) is mondja, hogy a 
zsoltáríró szerint elhagyta őt mindenki, csak az Isten nem. 

A szüzek, úgy látszik, csak arra valók, hogy a Mária-
kultusz kezdetét és jogosultságát kimutassák. A 8. fejezet 
végén a szüzek Máriát közbenjáróvá teszik meg, mert az 
angyal kijelentette előttük, hogy ő lesz a szüzek királynéja. 
Minden különösebb fejtegetés nélkül is felismerhetjük azt a 
dogmatikai szempontot, a mely ezt a részletet megtermette. 

Hasonló célzatosságot látunk József története 4. feje-
zetében is, hol a Jakab kérdés megoldásának érdekes kí-
sérletét találjuk. Az Alfeusfi Jakab volna tehát az, a kiről 
Jakab elbeszélése szói, a kit az Úr testvérének neveznek, 
s a ki mindig Mária környezetében mozog az evangéliomok-
ban. Ezt Mária árván találta, felnevelte s ezért nevezik őt 
Jakab anyjának is. József története ezzel a Jakab elbeszélé-
sének magyarázatára ós tudatos javítására vállalkozott, s igy 
a Mária örök szüzessége dogmájának előharcosává ós a 
Jakab-kérdés egyik összekúszálójává lett. Ε kérdésről a 
későbbiekben esetleg részletesebben is fogunk szólani. Most 
csak rövidesen érintettük ezt is, mint a melyet bizonyos 
korban már, a jegyesség idején megoldott kérdésnok tekin-
tettek. Ezt azonban sem az egyházatyák tudósítása, sem a 
tudomány mai állása nem igazolja. 

Raffay Sándor. 



A theologia, mint tudomány. 

Különös tekintettel Troeltsch rnethodοlogiai törekvéseire. 

Tudomány-o a theologia és milyen feltételek alatt az ? 
Fontos ez a kérdés különösen napjainkban, amikor hol al-
kalomszerűen tudományos művekben, hol uj tudományos 
programmokat hangoztató s ezen kérdést tárgyaló önálló 
könyvekben fejtegetik a theologia tudományosságát vagy 
annak módszereit. Ez utóbbiak közül csak Troeltsch, heidel-
bergi tanárnak, számos kisebb-nagyobb terjedelmű művére 
utalunk. Ezek már is élénk eszmecserét idéztek fel, sőt 
azt lehet mondani, hogy az új, vallástörténeti irány hívei 
részben épen Troeltsch befolyása alatt állanak. 

Vannak, akik kérdésünkre tagadólag felelnek. Nem 
talán elfogultságból, a vallás és a theologia iránti ellen-
szenvből. Igy például alig volt a vallásnak és a theologiának 
rendithetlenebb híve a kiváló jellemű Vilmarnál. Pedig δ 
egyik könyvében („Die Theologie der Tatsachen wider die 
Theologie der Rhetorik") egyenesen tagadja a theologia 
tudományos voltát. Persze Vilmar oly tudományfogalomból 
indul ki, mely „genau nur auf die Naturkunde mit Einschluss 
der Mathematik und der Medicin, sowie seit neuester Zeit 
auf die Sprachenkunde zutrifft". (13. 1.) Azért mondhatja az-
után : „diesen Begriff der Wissenschaft in se ner vollen Gel-
tung auf die Theologie anzuwenden, ist Sache der Atheologie 
. . . der Theologie des Abfalls . . . Das Resultat kann kein 
anderes sein, als dass bei vollständiger und folgerichtiger 
Anwendung dieses Begriffes die Theologie . . . sich auflöst" 
(13. 1.) Olyan tudomány az, „mit welcher die Theologie nichts 
zu tun hat und deren Name ihr nur in sehr uneigentlichem, 
für die Theologie gefährlichem, ja verderblichem Sinne bei-
gelegt wird." (12. 13. 1.) ő tehát oly tudományfogalomnak a 
theologiára való alkalmazását ellenzi, amely tulajdonkép a 
theologiát s vele tárgyát, a vallást megsemmisíti. A tudomány 
fogalmának ezen felfogását mi ugyan nem osztjuk, de Vilmar 
állásfoglalásának indokát mi is csak helyeselni tudjuk. Inkább 
ne legyen tudomány a theologia, mintsem hogy tárgyát 
elárulja. 
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De más álláspontról is lehet a theologia tudományos-
ságát tagadni. Mert a tlieologiának vannak előfeltételei, mint 
a kijelentés, az egyházi tan, mert a keresztyénséget kész 
igazságnak veszi — azért nem lehet tudomány. Hisz a tudo-
mány nem ismer ilyen kész igazságokat, hanem csak keresi 
az igazságot. 

Nekünk, kiknek az a nézetünk, hogy a theologia lehet 
a szó szoros értelmében vett tudomány anélkül, hogy tár-
gyán, a keresztyén valláson, csorbát ejtene, feladatunk állás-
pontunkat igazolni. 

Ezen célból legelőször is azt kérdezzük, mi a tudomány? 
Ha ezen kérdésre felelni akarunk, célszerű lesz, a történeti 
u t a t választani. A tudomány fogalmát nem mindig egyformán 
állapították meg. Hogy csak az ujabbkori bölcsészek köréből 
néhányat említsünk, — emlékeztetünk pld. Bacon tervére, 
amely a tudományok újjászervezésére és biztos és termékeny 
ismeretek gyűjtésére irányult. Tudjuk, hogy ő ezen cél ér-
dekében a tapasztalatból való kiindulás nagy előharcosa volt. 
Cartesius már az öntudat bizonyosságából való kiindulásával 
a világos és szabatos fogalmakra helyezi a fősúlyt. A matlie-
matikai s geometriai módszerben, ennek exakt voltában látja 
a tudomány eszményét. Cartesius rationalismusa és geomet-
riai módszere Spinoza rendszerében éri el legmagasabb fokát. 
De tovább ól az Leibnizben ós követőiben, a nőmet felvilá-
gosodás philosophusaiban is, különösen Wolffban. Sőt Kant 
is idetartozik. Mert ha nem is adunk igazat azoknak, akik 
Kant philosophiájának lényegét a rationalismusban látják 
(mint pld. Paulsen), akkor is bizonyos, hogy az kriticismu-
sának legalább is egyik fontos mozzanata, ós az apriorismus, 
azaz a tiszta észből származó általánosság és szükségszerű-
ség Kant szerint is a tudományos ismeretek egyik jellemző 
kelléke s az ő ideálja is a tudományok közt a mathematika 
és a geometria. Persze másrészt igaz is, hogy a tudomány 
tekintetében meg az empirismusnak adott igazat, amennyi-
ben szerinte amaz ismeretek csak a tapasztalat körében 
lehetségesek és ilyen módon véget vetett a régi metaphysi-
kának, mint tudománynak. 

A rationalistikus ismeretelméleti elvnek Hegel panlogis-
musában való túlhajtását követte a 19. században a tapasz-
talásból kiinduló tudományoknak és a positivista ismeret-
elméleti elvnek előtérbe nyomulása. A hegelismus mámora 
után a természettudományok typikusságának korszaka követ-
kezett be. Míg az előtt azt hitték, hogy a tudomány speku-
lációval produkálhatja tárgyát, csak világos és tiszta fogal-
makkal dolgozzék, addig most abba a hibába estek, hogy a 
tudomány tárgyául csak az érzéki tapasztalatot fogadták el. 
Ezen az állásponton állanak még ma is olyanok, kik csak a 
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jelenségek konstatálúsát ós kausal-mechanikus magyarázatát 
tar t ják tudományosnak. Ezek számára csak azon ismeretek 
tudományosak, melyeket kényszeritőleg, azaz úgy be lehet 
bizonyítani, hogy az ellenkezője minden emberre nézve ki 
legyen zárva. A természettudományok ismereteinek bizo-
nyossága azon alapszik, hogy tárgyuk az érzéki tapasztalat 
körébe esik. Ép érzékekkel és gondolkodással kell tehát 
csak bírni valakinek ós kényszeríteni lehet őt a természet-
tudomány igazságainak elfogadására. És mert evvel majdnem 
minden ember rendelkezik, azért általánosak ezen tudomány 
ismeretei. 

A természettudomány is akad munkájánál olyan kér-
désekre. melyeket már nem tud a bizonyosság ily nagy ere-
jével megoldani. Igaz, hogy ezeket tulajdonkép már a ter-
mészetbölcselet körébe kell utalni. A természetbölcselet meg 
már u. n. szellemi tudomány Ezen tudományok csoportjába 
tartozik pld. a történettudomány, a philosophia s más 
tudományok. 

Még a mult században kezdtek virágzásnak indulni a 
szellemi tudományok. A történettudomány nagy sikereket és 
eredményeket tudott felmutatni. A philosophia is, a mely 
egy ideig megvetés tárgya volt, felemelkedett és mint a 
tudományok alapelveit vizsgáló és azok eredméyeit egységes 
világnézetbe összefoglaló tudomány ismét helyet kórt magá-
nak a tudományok sorában. Sőt, a metaphysika szintén fel-
támadott és ha nem is akarta többé a priori, észbeli specu-
láció utján a lót utolsó kérdéseire a feleletet megadni — 
úgy legalább a tapasztalati ismeretekből kiindulva és az 
azok kutatásában mérvadó irány útmutatása szerint igyeke-
zett lassan ós óvatosan ugyanazon kérdésekre a feleletet 
megtalálni, melyekkel a régi metaphysika foglalkozott. Persze 
ezen uj metaphysika már nem követelheti eredményei számára 
a Kant követelte általánosságot ós szükségszerűséget olyan 
értelemben, hogy azoknak elismerésére akárkit kényszerí-
teni lehetne. Azért mégis csak tudomány az. 

De a történettudomány terén sem lehet a tudományos 
ismereteket mind oly szigorúsággal bizonyítani, mint a ter-
mészettudományokban1). Ha nem is áll az a nézet, hogy a 
történettudomány ítéletei csupa valószínűségi ítéletek, mert 
vannak ott is ismeretek, melyeket kétségbevonni józan ész-
szel nem lehet, úgy bizonyára igaz, hogy ilyen bizonyos-
ságra csak ritka esetekben juthatunk és így a legtöbb eset-
ben a valószínűség kisebb-nagyobb fokával be kell érnünk. 

') Lásd a történettudományban elérhető bizonyosság kérdésére vonat-
kozólag E. Viecher dolgozatát: „Die geschieht!. Gewissheit und der Glaube 
an Jesus Christus" a Zeitschr. f. Theol. u. Kirche 1898. évf. 195. sk. lapjain. 
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És az nem is csodálatos dolog. Hiszen a történettudomány 
ismeretei csak csekély részben alapulnak érzéki tapasztala-
ton. A történetben szabad emberek sorsáról, cselekedeteiről 
lóvén szó — igen tág tere van az emberi szabadságnak, a 
melyet sem előre kiszámítani, sem utólag számadással meg-
állapítani nem lehet. Ehhez hozzájárul még a történettudo-
mány azon lényeges feladata is, hogy a forrásokból megál-
lapított események képét rekonstruálja, azokat megítélje, 
valamely kör összképébe belehelyezze és aztán még az ural-
kodó eszméket is feltüntesse és esetleg az egész történet 
philosophiáját is megadja. Mennyi előfeltétele van ezen tudo-
mányos munkának a történetíró erkölcsi s vallási meggyő-
ződósében, egész világnézetében? Itt a tudományos bizonyos-
ság még jobban távozik a természettudományok kényszerítő 
bizonyosságától. Persze legmesszebb esik tőle az olyan 
tudomány eredményeinek bizonyossága, milyen pld. a meta-
physika, melyben még nagyobb tere van a tudós világnézete 
befolyásának. Azért csak tudományok ezen szellemi tudo-
mányok is a természettudományok mellett. Természetes, 
hogy ezen tudományok más, tárgyukhoz mért módszerekkel 
és elvekkel is dolgoznak, mint a természettudományok. 

Mi következik ebből? Az, hogy valamely tudomány 
eredményeinek bizonyosságát, aztán módszerét, elveit egye-
dül jogosultnak proklamálni, annak alkalmazásához a tudo-
mány fogalmát kötni nem lehet. Amily fontosak a tudomány 
elvei, módszerei, mert tőlük függ munkájának sikere, oly 
bizonyos, hogy a tudomány elvei és módszereinek tekintet-
tel kell lenniök a tudomány tárgyára is, aszerint kell mó-
dosulniok is. Egyféle elveknek s módszernek egyedüluralko-
dása mindenféle tudományban a legrosszabb methodismus és 
a legkárosabb absolutismus volna. 

A tudományos ismeretek minőségéről való különböző fel-
fogások áttekintése tehát nem igazolja a tudományos metho-
dismust. Ugyanezen eredményre vezefr a tudomány fogalmá-
nak kifejtése is. A tudomány szó a „tudni" szóval függ 
össze. A tudás lelki funktió, eredménye az ismeret. Röviden 
azt mondhatjuk, hogy az ismeret a külvilágnak valamilyen 
mértékben megfelelő képe lelkünkben. Nem lenyomata, fény-
képe, de olyan jelképe, amely a külvilág igaz megismerésére 
elég. Ha azt kérdezzük, mi ezen ismeretünknek célja, nem 
szándékunk dönteni a Voluntarismus és Intellektualismus 
metaphysikai kérdései között, ha azt állítjuk, hogy ismere-
t ü n k a külvilággal való kölcsönhatásból ered s eredetileg 
bizonyára arra szolgált, hogy az ember e világban élni s 
annak viszonyai szerint cselekvését célszerűen irányítani 
tudja . Az ismeret tehát tulajdonkóp a külvilágnak szellemi 
úton birtokunkba való ejtése, elsajátítása azon célból, hogy 
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cselekvéseinket célszerűen berendezzük s igy a külvilág felett 
uralkodhassunk. Ezért jogosult még ma is az a kívánság, 
hogy az ismeret, a tudomány az életnek szolgáljon. Idővel 
azonban az ismeret is nagyobb önállóságra jutot t lelki éle-
tünkben. Az embernek magában a megismerésben is telt 
kedve és a tudományban eléri az ismeret azt az önállóságot, 
hogy az ismeret magáért az ismeretért van. A tudás, az 
ismeret itt már öncél és nem eszköz más cél elérésére. 
A tudományban az ismeretnek első sorban theore-
tikus célja van. Feladata, hogy tárgyát megismerje, okai-
ban, szerves egészében megértse. A tudomány igy felül-
emelkedik az egyes, elszigetelt ismereteken, a valóságot 
egységében, rendjében, okaiban, feltóteleiben igyekszik minél 
teljesebben megérteni. Azonban a tudomány theoretikus jel-
leme nem zárja ki, hogy azután másodsorban az életnek is 
szolgáljon. 

Mindaz, amit eddig azisineretről mondtunk, már magá-
ban foglalja azt a tényt, hogy a tudomány nem produktiv, 
hanem reproduktiv jellegű. A tudomány nem létesiti, nem 
szüli tárgyát, hanem azt feltalálja, az neki adva van. Neki 
kötelessége azt, ami van és már előtte is megvolt, megér-
teni, hogy az lelkünk birtokává lehessen. Ezen megértés 
egyrészt gondolkodásunk törvényeinek helyes alkalmazását 
kívánja. Csak ez a való megismerésének szükségszerű fel-
tótele. Másrészt pedig szükséges a tárgyba való szeretettel-
jes elmélyedés, annak sajátosságához való alkalmazkodás, 
hogy megértsük. Éppen ez utóbbi követelmény teszi esetleg 
szükségessé, hogy az egyik tárgy megismerésénél egészen 
más módszert alkalmazzunk mint a másiknál. Igy látjuk, hogy 
a tudomány fogalmáról való elmélkedésünk som vezet egy 
bizonyos módszerhez, melynek egyedüli alkalmazásához a 
tudomány fogalma kötve volna. 

A valósághoz, melynek megértése a tudomány feladata, 
tartozik a vallás is és különböző alakulásai közt első helyen 
a keresztyénség. Szükséges tehát, hogy a vallás is tárgya 
legyen a tudománynak. Ezt ma már nem is tagadja senki sem. 
Még abban is úgyszólván általános egyetértés uralkodik, 
hogy a keresztyén vallás is tárgya a tudománynak, sőt abbau 
is, hogy azt a tudománynak külön figyelmére kell méltatnia. 
De hogy mikép történjék ez, ebben már elágaznak a véle-
mények. Az állásfoglalás ezen különböző vélemények közt 
egyrészt attól függ, milyen állást foglalunk el magával a 
keresztyén séggel szemben, másrészt pedig attól, vájjon el-
fogadjuk-e fent kifejtett nézetünket a tudományos bizonyos-
ság, elvek ós módszerek jelentősegéről vagy nem. 

Sokan hajlandók ugyan a vallásról való tudomány jogo-
sultságát, sőt szükségességét is elismerni ós tőle a tudományos-
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ságot sem megtagadni, csak egy feltételük van és ez az, 
hogy ezen tudomány is csak a többi tudományok elveit, 
módszereit alkalmazza.^Legújabban épen ebben rej lik Troeltsch 
álláspontjának2) lényege, hogy ő magát „lediglich den in don 
Profanwissenschaften geübten, allgemeinen Methoden anver-
traut."3) Nevezetesen pedig az u. η. „történeti módszer" az 
melynek feltétlen alkalmazását és uralmát Troeltsch a theoi 
logiában követeli. Troeltsch álláspontjának lényege épen ezen 
módszer szükségességének hangoztatása.4) Ezen uj módszerét, 
melynek a theologiában uralkodnia kell, szembeállítja a régi 
dogmatikai módszerrel, ahogyan δ azt nevezi. Az utóbbit 
pld. Kaftan is alkalmazza s ahol ezt neki szemére veti Troeltsch, 
ezen módszert „speciflsch christlich theologische Methodó"-
nek nevezi ós kijelenti, hogy δ „die Möglichkeit einer solchen 
gesonderten Methode bestreitet"5) 

Mivel a tudomány feladatát abban találtuk, hogy tárgyát 
minél tökéletesebben megismerje, megértse, ezen álláspontok 
vizsgálatánál természetszerűleg azt fogjuk kérdezni ós kutatni, 
képesek-e a keresztyén vallás teljes és benső ismeretére és 
megértésére vezetni. És e szerint legmegfelelőbb azon állás* 
pont, a theologia tárgyához leginkább mért az olyan mód-

') í gy mondja pld. Wundt is (Sys tem der Philosophie 2. Aufl. 6. 1.) : 
„Eine Rel ig ionswissenschaft . . . . hat z w e i Forderungen zu erfüllen : erstens 
m ü s s e n die Ueberlieferungen . . . . einer Untersuchung unterworfen werden, 
die s ich keiner andern Voraussetzungen und Hülfsmittel bedient, als sie auf 
allen andern Gebieten historischer Kritik zur Anwendung kommen, und 
zweitens müssen die Glaubenslehren jeder Religion . . . einer Interpretation 
unterworfen werden, die sich aller Voraussetzungen entschlägt, die nicht in 
a l lgemein feststehenden Tatsachen der psychologischen Erfahrung ihre Recht-
fertigung finden." 

') (Tröltsch idevágó iratai a következők : !. Die Selbständigkeit der 
Rel igion Zeitschr. f. Theol . u. Kche. 1896. s 1896.) 2. Geschichte und Meta-
physik (u. o. 1898. Ezen dolgozat válasz vol t Kaftan kritikájára, melyet az 
első dolgozat ellen irt u. o. 1896.) 3. Ueber histor. u. dogmát. Methode der 
Theologie (válasz Niebergall : Die Ahsolulhe i t des Christentums cz. dolgoza-
tára. Mindakettő a „Theol . Arbeiten aus d. Rhein, wissensch. Predigerverein"-
ben je lent meg.) 4. Die wissenschaftl . Lage und ihre Anforderungen an die 
Theologie 190 >. 5, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte 
1902. Az elsőt nem i smerem, valamint czikkét : „Zur Theol. Lage ' a Christi. 
Welt 1898. évf.-ában és recensióit a Theol . Jahresberichtben (XVIII.), végre 
n é h á n v czikkét a Preuss ische Jahrbücherben sem. 

8) Zschr. f. Theol . u. Kirche 1898. 2. lap. 
4) „Ich spreche ausdrücklich von meiner theologischen Methode." „ D e n n 

um die Methode in genere handelt es s ich, nicht um ein einzelnes Problem" 
(Theol. Arb. aus d. Rhein. Predigerverein 87. 88. 1.) „Es muss voller Ernst 
mit der historischen Methode gemacht werden . . . . Die historische Methode 
m u s s in der Theologie mit voller, unbefangener Conseguenz durchgeführt 
werden. Es entsteht a l so die Forderung e ines Aufbaues der Theologie auf 
historischer, universalgeschichtlicher Methode . . . . auf religionsgeschicht-
licher Methode." „Diese Idee einer rel igionsgeschichtl ichen Theologie" lebegett 
s zeme előtt (u. ο. 95. 96. 1.) 

*) Zeitschr. f. Th. u. Kche. 1898. 2. 1. 
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szer lesz, amely a keresztyén vallás minél tökéletesebb meg-
értésére vezet. 

Első sorban is nézzük a philosophiai módszert. Erről 
azon esetben beszélhetnénk a theologiában, ha a vallást ki-
zárólag a philosophiai gondolkodás utján akarnók megérteni. 
Ha erre régebben vállalkoztak, úgy ennek oka abban keres-
hető, hogy a vallás igazságait nem tudták eléggé megkülön-
böztetni a philosophiai gondolkodás által elért ismeretektől 
és ideáktól. Kant philosophiai munkássága nagy felfordulást 
jelent e téren. Ő kimutatta, hogy a tiszta ész szemléleteinek 
(idő s tér) és kategóriáinak apriorismusa által lehetővé tett 
tudományos ismeretek nem terjednek a tapasztalás körén 
túl, nevezetesen, hogy a philosophia sem isten létét, sem a 
lélek halhatatlanságát vagy az akarat szabadságát sein be-
bizonyítani, sem megcáfolni nem tudja. Ezen ismeretek a 
tudomány s így a philosophiának határán túl feküsznek. De 
lehetséges, hogy Kant álláspontját nem tartjuk helyesnek. 
Azt lehet ugyanis mondani, hogy gondolkodásunk törvényei 
igenis kényszerítenek bennünket a tapasztalat határain túl 
fekvő valóság megismerésére és kellő óvatosság és józanság 
mellett el juthatunk a tapasztalat körén túl fekvő ismere-
tekre, melyekből aztán ami időnknek megfelelő metaphysikát 
is alkothatunk. Még ha ily álláspontra helyezkedünk is, még 
akkor is azt kell mondanunk, hogy a vallásos ismeretek 
mégis csak mások, mert más forrásból fakadnak. Más a 
vallásnak egy, élő, személyes istene, mint a philosophia 
végső világoka vagy alapja. Ez gondolkodásunk abstrakciója, 
az vallásos életünkben, vele való életközösségünkben róla 
szerzett vallásos tapasztalásunk ut ján alkotott ismeretünk 
róla. A philosophiai gondolkodás határpontjához érkezve 
csak azt a pontot jelöli meg, ameddig gondolkodásunkból 
is ki lehet mutatni az istenben való hit szükségét. De ezen 
hitről való bizonyosságunk ós tartalmának plerophoriája más 
forrásból ered, mint a philosophiai gondolkodásból.1) 

A philosophiai gondolkodásnak tehát megvannak a maga 
határai, amelyeken túl más jellegű ismeretek lehetőségét 
tagadni nem lehet és épen ilyen más jellegűek és más forrás-
ból származnak a vallási ismeretek ; ebből világos, hogy a 
philosophiai gondolkodás elveivel és módszereivel a vallás 
igazságait el nem érjük, azokat a maguk valóságában meg 
nem érthetjük. Ha a philosophia mégis csak a maga állás-

4) Épen ezért persze mást, többet is fogunk a vallásban látni, mint 
Wundt, aki szerint a val lásos ismeretek s e m m i egyebek mint „Umwande-
lungen an sich notwendiger transscendenter Vernunft ideen in Vorstellungen" 
és pedig vermöge der geistig — sinnlichen Natur des Menschen . . . zu-
gleich notwendige Um Wandlungsformen.· (Sys tem II. Aufl. 668. 1.) 
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pontjáról ítéli meg a keresztyén vallás igazságait, akkor túl-
lépi hatáskörét és értjük, miért torzulnak el kezei alatt 
azok az igazságok. 

Ha ezen első állásponttal rövidebben végezhettünk, annál 
behatóbb vizsgálást kíván Troeltsch álláspontja. Legalkal-
masabban avval kezdjük, hogy Troeltsch álláspontját röviden 
vázoljuk1). Troeltsch módszerének igazolásaul kiindul a jelen-
kor tudományos helyzetének rajzából. Ezen újkori tudomá-
nyos helyzet teljesen elüt az ó- és középkoritól. A keresz-
tyénségtől Troeltsch szerint eredetileg minden tudományos 
gondolkodás idegen. Észszerű bizonyítékokra nem volt szüksége, 
azokat a „világ"-hoz számították. Minden érdeklődésük 
csak a jövőnek eseményei felé irányult. Csak mikor a pogány 
állammal szemben találta magát, vált szükségessé a gyüle-
kezetek tömörülése. Így jött létre az egyház az ő szerveze-
tével, tanával. Reá ruházták aztán azon tulajdonságokat, 
melyek eddig csak a jövő istenországát illették, a szentséget 
és isteni eredetet. így lett az ós a keresztyénség természet-
feletti, isteni eredetűvé szemben mindennel, ami a világban 
van és történt. így lett a keresztyénség hatalommá. De 
hatalom volt a tudomány ós a kultura is, melyre a római 
birodalomban talált. Ezen tudomány jellemző vonása az, hogy 
első sorban valláserkölcsi világnézet volt, vele szemben kellett 
a keresztyénségnek védekeznie. Az eredmény kompromissum 
volt, melyben a keresztyén vallás magáévá tette a pogány 
tudományt; de avval a megszorítással, hogy a teljes igazság 
az isteni kijelentés részén van. Ez természetfeletti, isteni 
eredetű, mig a görögök valláserkölcsi világnézete mint az 
ész műve kijelentés nélkül jött létre. így lesz a tudomány 
természetes istenismeret s erkölcstan szemben az egyház s 
szent írásainak természetfeletti, kijelentésével.2) 

Bekövetkezett az uj idő. Életre kelt a természet- és a 
történettudomány. És evvel nagy változás állott be. Felbomlott 
a fenti kompromissum is. A tudomány már nem világnézet 

') Troeltsch módszerének s általában álláspontjának rövid előadásá-
val találkozunk két iratban, mely azután ezen az alapon Troeltsch nézeteit 
alapos kritikának veti alá Ezek Reischle cikkei a Theol. Rundschau 1901. 
(IV.) évf. 261. skk. lapja in: „Historische und dogmatische Methode der Theo-
logie" c im alatt és lhmels adaléka Luitpold btijor regens herceg 80. születés-
napjára megjelent „Festschriftu-hez, melyet az erlangeni egyetem kiadott. 
Cime : „Die Selbständigkeit der Dogmatik gegenüber der Religionsphilosophie." 
Szerzője e sorok írójával osztja a Frank theologiája által befolyásolt állás-
pontot. Innen érthetők tán majd egyes egyezések a gondolatmenetben. Más 
kritikusairól, úgymint Harnack, Jülicher, Webbermin, Traub és Heinriciről 
maga Troeltsch emlékezik meg „Die Absolutheit des Christentums stb." c. 
művének előszavában. Érdekes itt azon e l i smerés , mely l h m e l s kritikájával 
szemben nyilvánul. 

') Az eddigihez 1. Troeltsch Die wissenschaft l iche Lage etc. 12—27. 1. 
Theol. Szaklap. IV. έ τ ί . H 
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többé, hanem szak- és egyes-tudomány (Einzelwissenschaft). 
A keresztyénség fogalma is megváltozott. A reformáció még 
nem szakított egészen a régi felfogással; a pietismus már 
egy lényeges lépéssel előrehaladt a keresztyénség és nem 
keresztyénség között lévő elvi különbség megszüntetésében. 
Hozzájárult az egyházi hagyományok kritikája, mely nem-
csak a római egyház, hanem Izráel népének ós az őskeresz-
tyénségnek történetét is a történeti kritika szemüvegével 
kezdte vizsgálni és itt is a világban másutt is tapasztalható 
történéssel találkozott. Evvel ledőlt a keresztyen és nem 
keresztyén vallástörténet közti válaszfal. A keresztyén és 
pogány vallásokban a psychologia az öntudatnak ugyanazon 
lélektani jelenségeire akadt. És evvel meg van adva a keresz-
tyén vallásnak befoglalása a vallásról szóló általános tudo-
mányba, az u. n. általános valiástudományba. Csak az a 
kérdés itt hogyan mutatható ki a vallásos fejlődésben a 
haladás és itt, az hogy a keresztyénség ezen fejlődés közép-
pontja. Egy ilyen az, ember vallásos öntudatának lényegéről 
és fejlődéserői szóló tudomány lesz a tudományos theologia 
alapja. A régi kompromissuinnak minden modern feleleve-
nítése elutasítandó.1) 

Ezen alapos változás körülbelül 150 óv óta, tehát az 
u. n. felvilágosodás korában állott be. Azóta az élet minden 
más terén (politika, kereskedelem, művészet stb.) is nagy 
változások köszöntöttek be. Mindez az egyházat is nagy 
krízisbe vitte, melynek oka az emberi tudásnak módszerei-
ben ós eredményeiben való gyökeres változása vagyis a 
modern tudomány keletkezése. Ez rendítette meg a keresz-
tyénség alapvető tanait és ejtette el a régi theologia általá-
nos feltételeit, a dualistikus-indeterministikus-teleologikus 
metaphysikát és a theologia supranaturalistiisus alapjait, az 
egyházi s bibliai tekintély természetfeletti s absolut minősé-
gének tanát. És mindezt megtette a történeti módszer kon-
sequenciáinak megvonásával.2) 

Ilyen a történeti módszer ereje s következményei a 
keresztyén hitre nézve is nagy horderejűek. És pedig azért, 
„weil die moderne Historie eine bestimmte Stellung zum 
geistigen Leben überhaupt in sich schliesst"3). Hogy ezen 
következményekkel megismerkedjünk, szükséges a módszer 

') V. ö. ehhez az i. ra. 27—46. lapjait. 
') V. ö. az eddigihez az i. m. 3 9. lapját. .. I'ie historische Methode, 

e inmal auf die biblische Wissenschaft und die Kirchengeschichte angewandt, 
ist ein Sauerteig, der Al les verwandelt und der schliessl ich die ganze bis-
herige Form theologischer Methoden zersprengt." (Theol. Arbeiten stb. 88. I.) 
. Wer ihr den kleinen Finger g-geb»n hat, wird von ihr so energisch ergriffen 
dass er ihr die ganze Hand geben muss." (i. m. 9"2. 1.) 

3) L. i. m. 8. 1. 
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lényeges vonásait felsorolni. Ilyen vonása három van: az 
első a kritika, mely a történet Ítéletének kisebb vagy nagyobb 
valószínűségét állapítja meg. Ha ezt az egyházi hagyományra 
alkalmazzuk, egyneművé teszszük azt minden egyéb más 
hagyománynyal. Hisz a történeti módszer második vonása, 
az analógia, a kritika kulcsa, mely minket arra képesít, hogy 
valaminek valószínűségét megállapítsuk vagy valamely isme-
retlent ismeretesből megértsünk, magába zárja minden tör-
ténésnek elvi egyformaságát. Ebből következik a bibliai törté-
net belevonása az általános történetbe. A harmadik alapfo-
galom : a kölcsönhatás. Ε szerint minden történés állandó 
correlativ összefüggésben áll ós folytonos változást mutat1). 

Ezen módszer következtében belevonták a bibliai tudo-
mányt az ókor politikai, sociális s szellemi történetébe és 
végül beállították a keresztyénség méltatását a vallás- és 
mívelődéstörténet keretébe. A módszer következménye tehát 
1) az, hogy minden egyes eseményt bizonytalanná tesz és igy 
a hit kapcsolatát egyes eseményekkel lazítja. A 2) követ-
kezménye az, hogy a keresztyénség, mint egy nagy történeti 
összefüggés tagja, ezen belül mint a többi történéssel egy-
forma alakulás csak az összefüggésből érthető meg2). 

A történeti módszer ezen leírásából kitűnik, hogy 
Troeltsch törekvése ezenmódszerével odairányul „das Christen-
tum auf gleichen Fuss mit anderen Religionen zu behandeln, 
. . . es in dem gleichen Grunde wurzeln zu lassen wie jene 
und für die Darstellung seines Inhaltes die gleichen Methoden 
anzuwenden, wie bei jenen''3). Amit Kaftan, akivel e folyóirat 
hasábjain polemizál, eljárása gyanánt bemutat, azt ő persze 
mind elveti. Igy azt, hogy a keresztyénség az „absolut val-
lás" és azért másokkal össze nem hasonlítható; hogy a köz-
vetlen isteni igazság „kijelentése", míg a többi vallások más 
fajta kijelentésen alapulnak. Szóval Kaftan akarja a dualis-
tikus supranaturalismust, mely a keresztyénséget minden 
más vallástól elkülöníti4). Pedig épen ezt a supranaturalis-
must veti el Troeltsch, mert ő, amint maga mondja, nagyon 
érezte a történet-kritikai módszer kényszerét, „die einmal 
zugelassen sich keine Grenzen mehr ziehen lässt und am 
natürlichen Geschehen ausgebildet bei der Anwendung auf 
Uebernatürliches dieses notwendig in natürliches d. h. allem 

') L. Theol . Arb. stb. 89. sk. 1. 
') r S i e relativirt Alles und Jedes . . . in d e m Sinne, dass jeder Moment 

und jedes Gebilde der Geschichte nur im Zusammenhang mit anderen und 
schliesslich mit dem Ganzen gedacht werden kann und dass jede Bildung von 
Wertmaasstäben deshalb nicht v o n isolirten Einzelnen, sondern nur von der 
Ueberschau des Ganzen a u s g e h e n kann*. (Theol. Arbeiten 94. 1.) 

") Zeitschrift f. Theol. u. Kirche 1898. 3. 1. 
*) V. ö. u o. 3. 1. 

11* 
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übrigen analoges auflöst"1). Ez pedig a következő három 
okból következik: 1) A keresztyénség úgy keletkezésében 
mint fejlődésében annyira a történeti viszonyok befolyása 
alat t állott, hogy abban az isteni ós emberi elem megkülön-
böztetése teljesen lehetetlen. 2) Még az alapító személyében 
sem lehet ily különbséget tenni. 3) Hozzájárulnak még a többi 
vallások analógiái. Ezekben sok párhuzamra találunk. Hogyan 
volna hát lehetséges ugyanazon jelenséget az egyik vallás-
ban természetes, a másikban természetfeletti okból magya-
rázni2)? Az ilyen megfigyelések arra kónyszerítették, hogy 
ő a supranatural ismust teljesen feladja. 

Mi hát most ily tudományos helyzettel, a történeti mód-
szer ezen következményeivel szemben a teendőnk ? Ő maga 
három követelményt vezet le a jelenkor tudományos hely-
zetéből, melylyel a theologiának számot kell vetnie. 1) A 
keresztyénség vizsgálását az általános vallástörténetnek, mint 
a vallással foglalkozó történeti-psychologiai tudománynak 
összefüggésébe kell beleállítani. 2) Ezen vallástudomány csak 
egyes tudomány (Einzelwissenschaft) mások mellett. De a 
theologiának, mely a legfőbb kérdésekkel foglalkozik, s igy 
a philosophiával e téren érintkezik, állást kell foglalnia azon 
fogalmakkal szemben, melyekre a philosophia a tudományok 
eredményeinek összefoglalása ú t j án eljut. Ki kell mutatnia, 
hogy azok a vallásanalógonjai határfogalmak, melyek azonban 
azt nem pótolják. 3) Az egyes részlettudományok oly isme-
reteket is tartalmaznak, melyek mai világnézetünkre nagy 
befolyással vannak és azt követelik, hogy mi hitünk szem-
pontjából is állást foglaljunk velük szemben. Ilyen a koper-
nikusi világkép, a descendencia tana, a letért való küzdelem 
stb. Ezeket a keresztyén hitbe bele kell olvasztani. 

Szóval, amit Troeltsch kiván, az az „es muss voller 
Ernst mit der historischen Methode gemacht werden^". És 
ha ennek eredménye „eine Historisirung unseres ganzen 
Denkens"4) is lesz, nem tehetünk róla, mert mi egyáltalában 
már nem vagyunk képesek ezen módszer nélkül vagy ellen 
gondolkodni és kénytelenek vagyunk összes kutatásainkat . . . 
erre alapítani. Ez Troeltsch meggyőződése s innen érthető 
követelése. 

Lic. Dr. Daxer György. 

l ) U. o. 5. 1. 
'ι V. ö . u. o. 5 - 9 . 1. 
3 Theol. Arbeiten 95. 1. 
*j U. o. 92. 1. 



Lapszemle. 

A „"Seue kirchliche Zeitschrift" f. é. 1.—3. füzete ugyanoly gazdag 
tartalommal jelent meg, mint a milyennek a mult évi folyamát 
is jellemeztük. 

Az első füzet bevezető cikke még a megboldogult Bürger 
tollából való. Szerzője 1905. nov. 26. halt meg s így cikke: „Die 
Weltlage und die Aufgaben der Kirche" befejezetlen maradt. De 
így is megmutatja nekünk a szerző férfias és egyházias jellemét, 
melyet az idők jeleinek és azoknak az egyházra való befolyá-
sának vizsgálatánál tanúsított. 

Az ó-szövetség körébe utalnak minket Eiedel érdekes 
cikkei (az 1. és 2. füzetben.) a grádicsos zsoltárokról. A szerző 
megismerteti a különböző felfogásokat ezen zsoltárok jelleméről 
s lényegéről, hogy azután megismertesse a maga nézetét, mely 
szerint a 120 — 134. zsoltár a templom 15 lépcsőjéről nyerte nevét,, 
melyeken a léviták azokat nagy ünnepek alkalmával énekelték. 
A zsoltárok tartalmának és az azáltal feltételezett helyzetnek 
felmutatása azután ezen nézetének megerősítését célozza. Köberle 
rostocki tanár: „Heilsgeschichtliche und religionsgeschichtiiche Be-
trachtungsweise des Α. Τ. s" cím alatt, e két álláspont igazainak 
mérlegelésével és összeegyeztetésével foglalkozik (a 3. füzetben.) 

Az uj-szövetség egy fontos kérdését tárgyalják Hönnicke 
cikkei (az 1. 2. és 3. füzetben) „Neuere Forschungen zum Vater-
unser bei Matthaeus und Lukas." Először foglalkozik a kérdés 
vallástörténeti részével s összehasonlítja imádságunkat az egykorú 
zsidóság gondolatvilágával. Egyes kéréseihez lehet párhuzamokat 
találni, mert a miatyánknak zsidó jellege van. De azért ily zsidó 
imádsági részletek még sem tekinthetők Jézus imájának forrásául. 
A szövegkritikai problémát és az irodalomtörténeti kérdéseket, 
melyeket Mté és Lk. két relációja felad, a szerző ismerteti, mire 
aztán végül még imádságunk eszmemenetét és tartalmát felmutatja. 
Mindezen kérdések eldöntésében a szerző közli a szélsőségeket 
és nagyobbrészt a szokásos megoldások pártját fogja. 

Sokat vitatott kérdés az is, amelyet Wohlenberg lelkész 
„Die biblischen Abendmahlsberichte und ihre neuere Kritik" 
cím alatt fejteget. A 3. füzet még csak a dolgozat elejét adja, 
ugy hogy annak teljes értékét majd csak a folytatás megjelenése 
után méltathatjuk. 
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Rendszeres theologiai kérdésekkel foglalkozik Riidel 
Historische und dogmatische Urteile" c. cikkében (a 3. füzetben) 
és főleg Schmidt breslaui tanár: „Das religiöse Problem im mo-
dernen Geistesleben" cím alatt (az 1. füzetben.) Maurenbrecker-
nek, a volt Naumann (nemzeti sociálista) s most sociáldemok-
rata-párti theologusnak, a „Preussische Jahrbücher"-ben megje-
lent cikkéhez fűzi a szerző gondolatait s így mutatja ki, hogy 
problémánk Darwinnak a fajok keletkezéséről írt könyvének 
megjelenése (1859.) óta létezik és abban kulminál, vájjon a 
keresztyénség és az immanens evolutio, vagy általában csak a 
vallás és ezen antisupranaturalistikus elv megállhatnak-e egymás 
mellett? Ez lévén a probléma lényege meggyőző érvekkel mutatja 
ki azt, hogy itt kiegyenlítésről nem, hanem csak vagy-vagyról 
lehet szó. 

Végül megemlítjük még, hogy Eberhard tanító (a 3. füzet-
ben) megkezdi Augustinusnak „de rudibus catechizandis" c. 
iratának ismertetését és méltatását, Hilbert, lipcsei lelkész pedig 
„Kunst und Sittlichkeit" cím alatt (az 1. és a 2. füzetben") alapos 
tanulmányt nyújt, mely a művészetnek ós az erkölcsiségnek 
egymáshoz való viszonyát a két kulturtényező lényegének s tel-
jes önállóságának valamint mindenféle vonatkozásainak tekin-
tetbe vételével igyekszik megállapítani, úgy hogy a művészet 
barátai és mivelői, valamint az erkölcsiség őrei is egyaránt meg-
nyugodhatnak a szerző fejtegetéseinek eredményeiben. Ezen kér-
dés alaposabb és mélyebbjáró fejtegetését a szerzőénél nem 
ismerem. 

Dr. Daxer György. 

Studien und Kritiken. 1904. 
1. szám. 

Kirn (Leipzig) Ein Vorschlag zu Jakobus 4lh. cimen szóvá 
teszi azt az eddig bizonytalan eredetű idézetet, a melynek sem 
eredetét, sem értelmét senki sem tudja. Miként azt az eddigi 
magyarázók is mind, úgy ő is a τιρης φΰόνον szavakban keresi 
a rejtély kulcsát. Egyszerű szövegromlást tételez fel s az uncialís 
I1P02 ΦΘΟΝΟ Ν helyett ezt teszi: IT POE ΊΌΝΘΝ, a mikor az 
értelem is egészen világos, de meg az idézetet is megtaláljuk a 
42 Zsoltárban. Ugyanazon folyóirat 4-dik számában ismét szóvá 
teszi Kim ezt a dolgot, részint, hogy közelebbről kifejtse a szöveg 
értelmét, részint, hogy beszámoljon az első cikk óta tudomására 
jutott ama tényről, hogy Wetstein volt a legelső, a ki 1730-ban 
Prolegomena stb. című müvében ezt a javítást ajánlotta. Tőle 
vette át az angol Bowger 1763-ban. Ezektől függetlenül ugyan-
ezen javítását tette 1896-ban Könnecke egy gymn. értesítőjében. 
Ezekről Kimnek nem volt tudomása. — Kétségtelen, hogy ez a 
szövegjavítás nemcsak hasznos és helyes, de meg is engedhető. 
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2. szám. 

Conrady, (Wiasbaden) IHe Flucht nach Ägypten und die 
llückkehr von dort in den apokryphen Kindheitsgeschichten Jesu. 
Azt a mulasztást akarja pótolni, hogy Jézusnak az apokry-
phusokban rajzolt életét tudományosan nem tették még kutatás 
tárgyává. Itt az Evangélium Thomae lat. c. 1 - 3. Pseudomatthaei 
evangelium c. 17. és az Evang. infantiae Salvatoris arabicum c. 
9—85. alapján csak az egyptomi futásról szóló tudósításokat 
tárgyalja igen részletesen, hosszadalmasan. Kritikai szempontból 
azon eredménye érdekel bennünket különösebben, hogy mind-
három tudósításnak az Protevangelium 25. caputja képezi az 
alapját. Ha azonban ennek az eredményének is csak olyan alapja 
és igaza van, mint ama hypothesisének, hogy a kanonikus 
evangéliumoknak a gyermekségró'l szóló tudósításai a Protev. 
Jakobi után készültek, akkor nem egy tudományos eredménynyel, 
hanem csak egy értéktelen hypothesissel vagyunk ismét gaz-
dagabbak. 

3. szám. 

Treitel (Laupheim) Die religions- und kulturgeschichtliche 
Stellung Philos. Philo jelentőségének s úgy a saját, mint a követ-
kező idők nemzedékére való befolyásának a kérdése még mindig 
tisztázatlan. Treitel erre vonatkozólag nem új, hanem összegező 
szempontokat ad. Philo nem akart missiót űzni, hanem apologeta 
és tudatos synkretista volt. Zsidó maradt mindig és mindenben, 
de sohasem tévesztette szem elől, hogy a νομος csak akkor tölti 
be igazán isteni hivatását, ha egyetemessé lesz. A partikularis-
mus minden téren meghaladta, csak ebben a dologban nem. 
Felfogásának egyetemességében van Philonak a jelentősége és 
hatásának a titka is. Egyetemes szempont alá helyezte pl. még 
a sabbat és az ünnepek jelentőségét is. Egyetemes emberi 
mondhatnók socialis és természeti vonatkozásaikban fogta fel 
azokat. S ez nála az új. így lett ő nemcsak a zsidó eszméknek 
hatalmas terjesztőjévé, hanem igy mentette meg azokat a görög 
bölcsészet eszméivel való kemény összeütközéstől is, és igy vált 
Philo mesterévé a következő koroknak is. Szerzőnk különösen 
Schürerhez és Zellerhez csatlakozik. Fejtegetése a philonisták 
ismeretes álláspontján áll ugyan, de legalább nem csap túlzásokba. 

Ttafay Sándor. 



Könyvismertetés. 

„Magyar evangélikus egyháztörténeti emlékek. A tótprónai és 
blatniczai Prónay nemzetség acsai levéltárából kiadja báró Prónay 
Dezső, sajtó alá rendezte Stromp László. Budapest^ 1905. Hor-
nyánszky Viktor könyvnyomdája VIII. + 687 lap. Ára 8 kor." 

A Fabő András, agárdi ág. evang. lelkész és magyar tud. 
akadémiai tag által megkezdett „Monumenta Evangelicorum aug. 
Conf. in Hungaria Historica" egy hatalmas és tartalmas kötettel 
gyarapodott a tótprónai és blatniczai Prónay nemzetség acsai 
levéltárából. 

A Prónay család számos tagja már a XVIII-dik század 
elejétó'l kitűnő részt vett az evang. egyház érdekeinek védel-
mében, ügyeinek vezetésében ; s mert volt olyan is, a ki buzgón 
gyűjtötte a magyar ev. egyház múltjára világot vető kéziratokat: 
az idő folytában sok egyháztörténeti vonatkozású levél — és 
irat halmozódott össze a nemzetség levéltárában. Nagyon jó he-
lyen kereskedett annál fogva a Magyar Prot. Egyháztörténeti 
Adattár szerkesztője, Stromp László pozsonyi evang. theol. aka-
démiai tanár, midőn azon kéréssel kereste meg a család jelen-
legi fejét, báró Prónay Dezső egyetemes felügyelőt, hogy engedné 
meg neki a családi levéltárban prot. egyháztörténeti adatok után 
való kutatást. A nemes báró nemcsak szíves készséggel nyitotta 
meg azt előtte, hanem tájékoztatásával maga is segített neki az 
egyháztörténeti vonatkozású emlékek fölkeresésében. Só't még 
ennél is többet te t t ; mert tekintettel arra, hogy a Magyar Prot, 
írod. Társaság által megkezdett Egyháztörténeti Adattár számára 
oly sok anyag áll már rendelkezésre, hogy annak kiadását a tár-
sulat saját fogyatékos erejével csak igen lassan eszközölheti: 
nagylelkűen ajánlkozott arra is, hogy a nemzetség levéltárában 
és a családi hitbizományi könyvtárban őrzött történeti emlékek-
ből a Stromp László által összeállított gyűjteményt ő maga 
adja ki és bocsátja közkincsül világ elé. Igy is törtéíit, s nekem, 
midőn a 40 ívnyi vaskos kötet ismertetésére vállalkozom, oly 
jól esik első sorban is ezen — most már oly ritka — áldozat-
készséget hálás elismeréssel és teljes méltánylattal fölemlítenem. 

A szerkesztő I - XV szám alá rendezve közli a 687 lapot 
betöltő okmányokat, mindegyik csoportot tájékoztató beveze-
téssel látva el, sőt az egyes okmányoknál is jelezve azok tartal-
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mát, a mely eljárást csak helyeselni lehet. Kár, hogy nem 
követte abban is a magy. tud. akadémia és a történelmi társaság 
módszerét, hogy a régi latin kéziratokban oly rendkívül sűrűn 
eló'forduló szórövidítéseket feloldotta volna. 

Az I-só' szám alatt közölve van a Lányi Mátyás oláhpataki 
ev. prédikátor által, Wittenbergben tanulása ideje alatt 
(1772—1774), az eredeti jegyzó'könyvből (Ordiniertenbuch) kiírva, 
s a szerkesztő által ugyanennek köteteiből kiegészített jegyzéke 
azon magyarhoni születésű vagy idegenből származva itt hivata-
loskodott egyéneknek, a kik 1541—1610-ig Wittenbergben avat-
tattak lelkészségre. 

A 350 felavatott közt csak 12-őt találunk, a ki a magyar 
Alföldről (kettő 1546 és 1551-ben Baranyából) származott; a 
többi részben a felső megyékben és az erdélyországi szászságon 
született, részben idegenből szerkődzött hozzánk, tehát lehet 
mondani, hogy mind német és szláv, s csak elvétve akad köztük 
néhány, a ki „Ungarici sermonis desiderio flagrans, ad dicendam 
lingvam Ungaricam contulit se in Hungáriám" és Szenczen, Bereg-
szászon, Gönczön, Kassán, Rozsnyón és Egerben járta a magyar 
iskolát.1) Elvetődött egy — Predrnerita István Vág-Predmérről — 
Spatakra is. másik pedig — öallince Jákób Bártfáról — Debre-
czenbe, s ez, midőn itt Csorba András1) Praeceptor keze alatt 2 
évet töltene, a török által foglyúl ejtve Nagy szegedre hurczol-
tatott, s fogsága alatt mint szabadon járó rab — három évig 
látogatta az iskolát. 

Az ordináltak ezen jegyzékében nagyon becses és számos 
adatot találunk egyház- és művelődéstörténetünkhöz. Nagy-
jában tudva van nálunk, hogy a reformáció mely időtájban lépett 
föl és terjede hazánk különböző vidékein; de az egyes egyházak 
hogy mikor reformálódtak ? erre nézve azoknak legtöbbje tájé-
kozatlan. Az ág. evang. egyház legújabb Országos névtára kiáltó 
tanú, hogy hány oly ev. egyház datálja magát a XVII-dik század 
elejéről, közepéről sőt végéről is, a melynek már a XVI-dik szá-
zad közepén prédikátort ordináltak Wittenbergben. Ε jegyzékből 
biztos tudomást szerezhetünk magunknak az ordináltak nevén 
és születéshelyén kívül az iskolákról, a melyekben tanultak, — 
a tanítókról, kiknek keze alól kikerültek, — a pártfogókról, kik-
nek segélyével járták a hazai és külföldi iskolákat, - - a 
prédikátorokról, kiknek helyébe léptek, s az egyházakról, a me-
lyekben mint tanítók és lelkészek szolgáltak, és a melyek közül 
— fájdalom ! sok helyen vagy egyátalában rég kioltatott, vagy 
csak alig pislog az evangelium világa, S ezeken kívül találunk 

') Rozsnyón Kézsmárki Unterbámus Márton, Sárospatakon Thoracominus 
Mátyás, Egerben Miskolczi Boldizsár és Sárközi Bálint, Bakai Péter, Gönczön 
Thuróczi János, Szenczen Kövi Dániel és Vásárhelyi Dániel volt a tanítójuk. 

') A debreczeni iskolai anyakönyv Csorba litvánról emlékezik. 
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még sok más a kort és viszonyokat érdekesen világosító 
adatot. Nagy szolgálatott tett annálfogva Stromp László a ma-
gyar prot. egyháztörténet ügyének, midőn a névjegyzéket — a 
wittenbergi iskolai ímyakönyvből diplomatikai hűséggel kiegé-
szítve — közrebocsátotta. (1—148. lap). 

A II-dik szám alatt „ Thököli emlékek" czímmel 3 darab 
okmányt találunk. Az I-ső elősorolja a 14 pontba foglalt felté-
teleket, a melyek mellett Thököli Imre 1678. okt. 15-én jure 
bellico hatalma alá veszi a neki meghódolt Besztercebányát. 
Egyháztörténeti szempontból a 4-dik pont érdekes, a melyben ki 
van kötve, hogy a régi istentisztelet- és vallásgyakorlat szentül 
megtartassák és a vallást illetőleg semmi csalárdság ne legyen. 
Az evang. polgároknak a templomok, iskolák, parochiális jöve-
delmek és minden, a mi azelőtt az övék volt, hiány nélkül 
visszaadassanak. A pápistáknak is szabad vallásgyakorlat enged-
tetik, s a mi annakelőtte használatukban volt, továbbra is kezeik 
közt hagyatik. Papjaik is a régi ordóban maradnak, kivévén — 
ha volnának — a jezsuitákat, a kik a német katonasággal együtt 
a városból kiküldetnek. — A 2-dik okmány Thököli Imrének 
1683. május 10-én Kassán kelt, magyarból latinra íordított ős a 
felső magyarországi 5 városhoz intézett levele, melyben ezeknek 
kegyelmesen meghagyja, hogy minden késedelem nélkül minél 
előbb Szuperintendenst válasszanak és azt hivatalába állítani el 
ne mulasszák. — A 3-dik okmány Thököli Imrének 1684-dik évi 
lelkes kiáltványa a ker. fejedelmekhez és a szolgaság igája alatt 
nyögő haza polgáraihoz, a melyben hivatkozva az aranybulla 
záradékára és a Habsburg-házbeli királyok által aláírt, esküvel 
is megpecsételt, de soha komolyan nem vett hitlevélre: történeti 
érvekkel bizonyítja, hogy fegyverfogása jogos és törvényes, mert 
a nemzet önvédelmét czélozza; leleplezi a fölkelőkkel való 
tárgyalásra kiküldött kir. bizottságot, melynek czélja nem más, 
mint a nemzet jogainak tetszetős czímen való elkobzása, s a 
mely ellen óvakodásra ős a nemzet jogaiért való kitartó küz-
delemre hívja fel a honfiakat (148—186. lap). 

III-dik sz. a. egy lelkészavatási jegyzó'könyv van a tisza-
kerületi rmegyei Szuperintendensek" idejéből. A protestánsokra 
nézve o!y rettenetes emlékű , gyásztized" az egész országban 
csak egyetlen evang. Szuperintendenst hagyott meg Zabler Jakab 
bártfai lelkész személyében. De ez is elüldöztetvén hivatalából a 
század vőgén, éveken át itt ott lappangva egyes jóltevők kegyel-
méből élődött s csak félig-meddig sem viselhetett gondot kerü-
letére. Minélfogva a gömöriek, kiknek Szeniorai különben is már 
a zsolnai zsinat óta a Szuperintendensektől nagyrészben függet-
len hatáskörrel bírnak, elhatározták, hogy a maguk ős a 
szomszéd megyék részére külön Szuperintendenst választanak. 
Ε czélból Zabler Jakab beleegyezésével s Kajali Pál és Mártonffy 
Izrael támogatásával 1704. május 22-re Csetnekre gyűlést hír-
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detvén, ott a gömör-, torna-, kishont- és szolnokmegyei egyhá-
zaknak a fraternitás törvényei szerint való igazgatására Szuper-
intendenssé tették Bodó András csetneki prédikátort. Ettó'l fogva 
a tiszai kerületnek 2 Szuperintendense volt, egyik a szabad kir. 
városoké, másik a nevezett megyéké mindaddig, míg az egyház-
kerületek az 1734. évi Károlyféle resolutio értelmében meg nem 
állapíttattak. Ezen megyei szuperintendensi tisztet egymásután 
hárman viselték a közülök kettőnek (a közbeneső megválaszta-
tása után néhány hóra meghalt) idejébó'l, (1704-1707. és 
1710—1738-ig) közli Adattárunk a lelkészavatások jegyzőkönyvét, 
melyben — 117 evang. prédikátor életrajzában — úgy az egy-
házakra s azok lelkészeire, mint az iskolákra és azok tanítóira, 
s általában az akkori állapotokra érdekes világot vető számos és 
becses adatot találunk. (187—213. lap). 

IV. sz. a. 4 darab okmány van az 1708 évi pozsonyi 
országgyűlés idejéből és alkalmából. Az első egy panaszos elő-
terjesztés, melyben a prot. Karok és Rendek tollal le nem 
irható és folyton szaporodó sérelmeik közül 7 pont alá szorítva 
panaszolják az országgyűlés előtt azokat, a melyeknek még a 
jelen országgyűlés alkalmával való orvoslását alázatosan sürge-
tik. A 2-dik egy folyamodvány, melyet ezen országgyűlés idején 
magához a királyhoz nyújtanak be s kérik általánosságban meg-
jelölt sérelmeik oivoslását. A 3. és 4-ik melléklet az előbbi folya-
modványhoz, a melyekben már részletesen és megyénkint sorol-
ják elő azon sérelmeket, melyeket mostanában kellett szenved-
ni ök (214—238. lap). 

V-dik sz. a. az 1715. évi országgyűlésen jelen volt prot. 
Karok és Rendek Ráday Pál által fogalmazott s Okolicsányi 
Pál, Szirmay Miklós, Ráday Pál és Vay László által ápril 8-án 
Pozsonyban a királyhoz benyújtott emlékiratának függeléke, egy 
terjedelmes és kimerítő panaszjegyzék és védirat van közölve, 
melyben a soproni országgyűlésen hozott 25. és 26. t.-czikknek 
helyes értelmezését s az annak félrecsavarásával okozott sok-
szoros és súlyos vallásügyi sérelmeknek orvoslását, az üldözések 
és háborgatások beszüntetését kérik. Ezután következik Okoli-
csányi Pálnak az emlékirat átadásakor mondott rövid beszéde. 
(239-262. lap.) 

VI-dik szám alatt két okmány áll „Az ev. Szuperintenden-
sek választása és fizetése ügyében Pozsonyban hozott határoza-
tok (1734. és 1736.)" czímmel. Voltaképen az egyik az evang. 
egyházkerületek kikerekitését, a Szuperintendensek választási 
módozatát, ezeknek honnét és miként javadalmazását s hatás-
körét illetőleg történt megállapodásokról értesít. A másik pedig 
többféle javaslatot és intézkedést tartalmaz; jelesen: 1-ször, hogy 
a vallási sérelmek elpanaszlására és a már előzőleg benyújtott 
Instantiák megsürgetése végett egyházkerületenkint 2—2 egyén 
Bécsbe küldessék. 2-or. A túl a dunai részeken még mindig 
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üresen álló szuperintendensi állás betöltése eszközöltessék. 3-or. 
Ugyanottan legyen valaki — ha úgy tetszik Osztffy Mihály — 
a ki ezen részekre gondot visel, az egyházakkal és azok tagjai-
val, az egyházkerületekkel és Ágensekkel correspondeál s külö-
nösen pedig most a Szuperintendens választás dolgát intézi és 
ügyel, hogy érdemes egyének legyenek kandidálva; maga a 
választás pedig mielőbb megtörténjék, hogy a Bécsbe menendő 
küldöttek által Ő Felségének bejelentethessék. 4-szer. A szüksé-
ges közköltségekhez az esperességek egyházai egyházkerűletenkint 
minő arányban járuljanak. Végül pedig 5-ör az egyházkerületekbe 
egy-egy fö (generalis), az esperességekbe al (subalternus), s az 
egyházakba segéd (substitutus) felügyelők rendeltetnek s azok 
hatásköre és kötelessége előiratik. (262—273 lap). 

VII. sz. a. közölve van az 1736. május 15-én a két prot. 
egyház Deputátusai által III-dik Károlyhoz benyújtott Memoriale, 
amelyben XIV. pont alatt panaszolják a zaklatásokat és üldözé-
seket, amelyeknek a prot. világi urak, egyházak, prédikátorok; 
tanítók, iskolák, mesteremberek stb. lépten-nyomon ki vannak 
téve. (274—291. lap.) 

VIII. sz. a. egy rovatos kimutatás van, amely szerint a 
pozsonyi országgyűlésen jelen volt főfő patronusok 1741. jul. 31-én 
megállapították, hogy a közköltségek fedezésére az esperes-
ségek és kir. városok a felső egyházkerületben 446, a középső-
ben 383, a Dunán inneniben 272, s a Dunán túliban 259, ösz-
szesen 1360 frtot tartoznak befizetni a közös kasszába. 
Egyházkerűletenkint megnevezve vannak a gen. Inspectorok, 
valamint az előirányzott közköltségek Collectorai is 26-an 
(292—295. lap). 

IX. sz. a. Prónay Gábor „Pro memoria* följegyzése van. 
Az 1749-dik évben ugyanis világi uraink — 8 ág. evang. és 8 
holv. hitv. — Bécsbe menvén, ott együttes tanácskozás és a 
folyton szaporodó sérelmek összegezése után egy, a hazai tör-
vényekkel támogatott közös folyamodványt készítettek; s aztán 
a tekintélyesb Minisztereket megkeresve, azok pártfogásával Ő 
Felségétől személyes kihallgatást kértek. A kihallgatás augusztus 
3-án történt, de a királyné elé csak 4 egyén bocsáttatott, u. m. 
Prónay Gábor, Berzeviczy Sándor ág. evang. és Ráday Gedeon, 
Darvas József helv. hitv. — Prónay Gábor egy tartalmas és 
nyomatékos latin beszédben üdvözölte a királynét, melyet meg-
hallgatván némi idegességgel szólt a küldöttekhez: „a kir. reso-
lutiók ellenére miért történt az, hogy közös név alatt vitték ele-
ibe sérelmeiket?" De majd csendesedvén, egész készséggel bo-
csátkozott részletekbe, s az elég hosszúra nyújtott beszélgetés 
közben a kérelmezők átadták neki folyamodványukat latin és 
német nyelven. Ez a királyné keze közt maradt amaz pedig ki-
adatott gróf Nádasdy Lipót Cancellárnak. 

Következő napon a Cancellár magához hivatá a Deputátu-
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sokat és a királyné nevében tndtokra adta, hogy Ő Felségónok 
egyáltalában nem tetszik az, hogy oly számmal jelentek meg; s 
mert föllépésük ellenkezik úgy a haza törvényeivel, mint Ő Felsége 
akaratával: annálfogva tanácsolja, hogy takarodjanak haza any-
nyival inkább, mert közösen szerkesztett és közös név alatt 
benyújtott folyamodványukat a királynő' nem hajlandó elfogadni. 
A Deputátusok nem ijedtek meg a protestáns gyűlölő Nádasdy 
riogatásaitól, de igyekeztek vele megértetni közös föllépésük jogos 
és törvényen alapuló voltát, s hangsúlyozták hogy ők egyedül 
azt óhajtják és kérik, hogy az Isten és annak igéje, ne pedig 
emberi hatalom uralkodjék a lelkiismeret fölött. — Prónaynak 
még odafenn Bécsben s nyomban tett följegyzése a Cancellárral 
való ezen beszélgetés lefolyását örökiti meg. (296—302. lap.). 

X. sz. a. két, ugyanazon tartalmú és kéztől származó, de 
szövegében egymástól némileg eltérő megbízó levél (Credentio-
nalis), és másik két, amazokkal hason szövegű megbízólevél alá-
íróinak neve van közölve. A megbízó levelek alól hiányzik a 
keltezés helye és ideje. Talán nem csalódom, midőn azokat 
1736-ból származottaknak tartom. Ezen év június első napjaiban 
nyújtották ugyanis be Laxenburgban a prot. Deputátusok a VII. 
sz. alatt közölt Memóriáiét, melyre a király élő szóval azt felelte: 
„A mit az ország törvényei és Constitutiói értelmében tehetünk, 
megfogjuk tenni". A Deputátusok azonban több mint hat héten 
át hasztalan várták és szorgalmazták kérelmeiknek teljesítését; 
különösen megbízóleveleik miatt vexálták őket, kifogásolván, 
hogy azokat világiak és egyházak együttesen írták alá ős pecsé-
telték meg. Minélfogva azt kívánták küldőiktől, hogy mielőbb 
másik megbízólevél állittassék ki részükre, amelyet csak a 
világiak írjanak alá, és azok pecsétjével legyen megerősítve. Az 
így kiállított megbízólevelek június hóban lehető gyorsan Bécsbe 
küldettek. (303—307. lap). 

XI. sz. a. „Tanügyi határozmányok" címmel egy, Pesten 
1769. szeptember 14-én kelt jegyzőkönyvféle van közölve, melyet 
báró Zay Péter, Tihanyi Dániel, Podmaniczky János, Vörös Bálint 
és Jeszenák írtak alá. A nevezettek rámutatnak az iskolák körül 
mutatkozó bajokra, s ilyennek tartják 1-ső sorban azt, hogy a 
jobb subjectumok mind papságra törekesznek, az iskolákban 
való tanításra pedig — mint terhesebb dologra — alig szánja 
el magát valaki, s csak kevesen képezik ki magukat eléggé a 
tanítóságra. Két dolog bírhatná a jobbakat a tanítói pályára 
lépésre, u. m. a nagyobb becsültetősben és javadalmazásban 
részesülés. Már pedig nálunk a Professzorok és Rektorok, kik a 
társadalomnak a legfontosabb munkát végzik, sőt magukat a 
prédikátorokat és világi nagyokat is képezik, mód nélkül alá 
vannak nyomva és a prédikátoroknak utánna téve, s e mellett 
felette silányul javadalmaztatnak, minőifogva az előkelőbb, hasz-
nosabb és kényelmesebb lelkészi állásért odahagyják az iskolát. 
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Javasoltatik annálfogva·, hogy a 4 főbb iskolának t. i. a pozsonyi, 
soproni,- eperjesi és kézsmárkinak tanárai a lelkészekkel egyen-
rangúakká tétessenek és hasonlóan javadalmaztassanak. Igy 
aztán a Rektorok nem cserélgetik papsággal állásukat, sőt a 
papok közül az alkalmasabbak — Bél és mások példájára — 
proíesszorságot vállalnak. A 2-ik baj, hogy a Rektorok túl 
vannak terhelve a sokféle tantárgyak előadásával. A 3-dik, hogy 
az ifjak a második és harmadik osztályban előadatni szokott 
studiumokat csak felületesen tanulják. S a 4-dik baj, hogy az 
iskolákból kiutasított ifjakat más iskolák — minden bizonyít-
vány nélkül és mintegy kisebbítésére ez elbocsátóknak — befo-
gadják. Minden bajok megszüntetésére javaslatok tétetnek. 
(307-311 lap.) 

XII. sz. a. az 1773. szeptember 2. és következő napjain 
Beleznay Miklós tábornok falujában, Bugyin tartott Conferentia 
jegyzőkönyve van közölve, — az egyetlen okmány az egész vas-
kos kötetben, amely kizárólag a helv. hitüekre tartozik. Megvan 
a magyarországi 4 ev. reform, egyházkerületnek és az ág. evang. 
Conventnek levéltárában is; de mivel eredetiben és egészben még 
eddig nem volt közölve, a következő okmánynak pedig mintegy 
bevezetője: itteni közlése nem felesleges. (212—216. lap.). 

XIII. sz. a. az ág. evang. Deputátusoknak 1774-ben Mária 
Teréziához külön benyújtott felirata közöltetik, a melynek elké-
szítésére és benyújtására Beleznay tábornok adta az impulzust. 
Ez ugyanis a bugyii Conferentiának végzését személyesen s majd 
az ugyanattól eredő gravaminális feliratot Vay István, Vattay 
Pál és Pathay Józseffel együttesen 1773. okt. 11-én a királyné 
elé terjesztvén: midőn bécsi útjából visszatért, azonnal sietett 
Ácsára s közlötte báró Prónay Gáborral és Lászlóval, s az ottani 
lelkész Pohl Mihály Szuperintendenssel a királyné nyilatkozatát, 
hogy ő nem akarja a hely. hitüektől elkülöníteni az ág. evangé-
likusokat, s annálfogva elvárja ezeknek küldöttjeit is. A neve-
zettek megbeszélvén maguk közt s több más előkelő evang. 
urakkal is e dolgot, Pestre gyűlést hirdettek, a melynek ered-
ménye első sorban egy Deputátiónak Bécsbe küldése lett, amely-
nek tagjai voltak báró Zay Péter egyetemes felügyelő vezetése 
mellett b. Prónay László a bányai, Újházi Dániel a tiszáninneni-
és túli, Pongrácz Boldizsár a pozsonyi egyházkerület részéről, 
írtak a tuladunaiaknak is, hogy a maguk részéről szintén depu-
táljanak valakit és azt egyenesen Bécsbe küldjék. Megállapítot-
ták azt is, hogy a Deputátió a helv. hitűek által acceptált kaná-
list (Bessenyey György) kövesse s ugyanazért a királynéhoz be-
nyújtandó Instantia Tihanyi Dániel által akként concipiáltatott, 
hogy az a helv. hitűek által már benyújtott instantiának nyo-
mán haladva, mintegy annak Compendiumának látszék lenni. 

A Deputátusok 1774. február 10-én Pestről útnak eredve 
18-án értek Bécsbe, ahol Bessenyey György 27-ére nyert szá-
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mukra a királynétól kihallgattatást. A közbeeső napokat a Pes-
ten latin nyelven szerkesztett instantiának módosítgatásával töl-
tötték, hozzátoldatván Pongrácz Boldizsár által egyet-mást, ami 
abból kimaradt és hasznosnak látszék. Majd pedig a latin szö 
veget Újházi Dániel által németre fordíttatván, azt 2 példányban 
letisztáztatták, egyiket a királynő, másikat József számára. Az 
audientiára kitűzött órában azonban nem jelenhettek meg a 
tuladunai Deputátus elmaradása miatt, minélfogva Bessenyey 
által ujabb terminust kértek, s nyertek is mártius 6-ára. Hallván 
pedig, mintha a királyné azt mondta volna, hogy a túladunaiak 
nincsenek velők egy értelemben: expresse írtak Sopronba a főfel-
ügyelőnek és Szuperintendenseknek, hogy rögtön küldjék embe-
rüket Bécsbe. Ε sürgetésre Vidos Sándor meg is érkezett, de 
már csak az utolsó órákban, s ugyanazért neve nincs is az 
Instantiát aláirt Deputátusoké közt, bár jelen volt a kihallgatá-
son. — Adattárunkban nem az ekkor benyújtott német nyelvű 
szöveg van közölve, hanem az eredeti latin. 

XIV. sz. a. Prónay Gábor által 1734—1755-ig eg>esekhez 
s viszont hozzáírt 86 darab latin és magyar nyelvű levelet talá 
lünk, a melyek vegyesen köz és magán, többször nagyon is 
familiaris ügyekről szólnak; de mindannyian kiáltó tanúi Prónay 
Gábor egyháza- és vallásához való erős ragaszkodásának, az 
egyházi személyt k iránti nagy jóakaratának, és a minden oldal-
ról benne helyezett átal nos bizalomnak. 

XV. sz. a. „Vegyes levelek" címmel 52 darab becses és 
érdekes egyháztörténeti és korrajzi adatot tartalmazó levél van 
közölve az 1648- 1791. évig terjedő időből, amelyek közül né-
hányat megemlítek. Az 1-ső szám alatt Lányi Gergely püspök 
1648. jul. 5-én körlevélben közli egyházlátogatása közben tett 
tapasztalatait, s felhívja a lelkészeket és nemes urakat, hogy a 
zsolnai zsinat 4-dik cikkének rendelete értelmében gondoskodja-
nak az elpusztult vagy elidegenített egyházi javak helyreállítása 
és visszaszerzése dolgában. A 2-dikban, mely az előbbeninek 
függeléke, ugyanő Turóczmegye törvényhatósága és nemesei elé 
terjeszti a turóczi egyházak, s prédikátorok gravameneit; minők 
p. o. hogy Mossóvon (Mosócz) ellopták a templomból a sz. kely-
heket, az uraság pedig heteken át a vár börtönében tartja a 
prédikátor és is ola molnárját, ezeknek nagy hátrányára. Szent-
mártonbaü a bírák bírság alatt tiltják a lakosoknak, hogy a 
prédikátor malmába tiszta gabonát vigyenek stb. 3-dik sz. a. 
Synápi 'S Mihály Sénior 1651. márt. 30. körlevélben keresi meg 
a turóczi prédikátorokat, hogy a török fogságba esett Fröhlich 
János búcsi volt lelkésznek legyenek segítségére azon 900 tallér 
összegyűjtésében, melyet tőle a török váltságdíjban követel. 
20. sz. a. Lányi Dávid Szuperintendens 1661-ben inti a gyüleke-
zeteket a vallás dolgában való minden újítástól és változtatás-
tól, — a prédikátorokat pedig a zakla ások és üldözések 
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dacára is hivatalukban való állhatatos megmaradásra serkenti. 
32. sz. a. Pilárik István püspök 1707. január 16-ára átaláaos 
bűnbocsánatot hirdet. 33. és 34. sz. a. pedig ugyanazon évben 
bűnbánatot rendel. A 39—45. sz. a. a pieti-mus elleni kiroha-
násokat; cáfolatokat és védekezéseket találunk stb. 

A kötetet kimerítő személy- és helységnévmutató, s tar-
talmi jegyzék zárja be. 

Az Adattár, mint e rövid ismertetésből is látható, egyház-
történeti és közművelődési szempontból nagyon érdekes és 
becses publicatio; a minek valódi diszes kiadásáért méltó elisme-
rés és hála illeti az áldozatra kész nemes báró Prónay Dezsőt. 
De elismerést és köszönetet érdemel a nagy munkának sajtó alá 
rendező szerkesztője is, ki ezen oklevelek gondos és fáradságos 
kiválogatása és közzétételével hazai egyháztörténelmünknek hasz-
nos szolgálatot tett. Az a 40 folio kötet, mely a levéltárban 
őriztetik, kétségkívül számos egyháztörténeti vonatkozású ok-
mányt rejteget még magában, — érdekkel várjuk annálfogva a 
folytatást. 

Földvári( László. 



A prófétai ekstasis és a zene. 

1 Sám. 9( —10,6 a következőket beszéli: 
„Volt egy ember Benjáminból, neve szerint Kis b. Abiel 

t>. Ceror b. Bekorat b. Afiah, benjámini származású, vagyo-
nos ember. Annak volt egy fia, kit Saulnak hívtak, egy 
megtermett és szép ifjú, úgy hogy az Izráelfiak között senki 
se volt szebb őnála: egész fejjel magasabb volt a többi em-
bereknél. Egyszer elvesztek Kisnek, Saul apjának, a nőstény-
szamarai, amire így szólt Kis az ő fiához, Saulhoz: „Végy 
magaddal egy legényt, azután indulj neki, keresd meg a sza-
marakat". Erre ő bejárta az Efraimhegységet, bejárta Salisa 
vidékét, de nem akadtak rájok ; végigmentek Saalim vidékén, 
a nőstényszamai'ak ott se voltak ; bejárta Benjámin területét, 
de nem találták meg. Amikor Cuf vidékére jutottak, így 
szólott Saul a legényhez, aki vele volt: „Gyere, menjünk 
haza, nehogy apám, nem bánva többé a szamarakat, miat-
tunk aggódjék". De szólt amaz : „Egy istenember lakik ebben 
a városban és az az ember nagy hírben áll; amit csak mond, 
az mind beválik. Menjünk most oda, talán útbaigazít a dolog-
ban, amelyben járunk". „Ha el is mennénk, válaszolt Saul a 
legénynek, mit vinnénk annak az embernek? Hisz a kenyér 
kifogyott tarsolyunkból ós valami ajándékunk sincs, hogy 
odaadhatnék az istenembernek. Mi van nálunk?" A legény 
ismét igy felelt: „Akad nálam egy negyed ezüstsekel, majd 
odaadom az istenembernek, hogy útbaigazítson minket"*). 
„Jól van, szólt Saul a legénynek, jer, menjünk". Azzal el-
mentek a városhoz, ahol az istenember lakott. 

Miközben a városhoz vezető lejtőn felfelé mentek, leá-
nyokkal találkoztak, kik vizet merni jöttek ki. Ezeket meg-
kérdezték: „Itthon van a lá tnók?" „Igen, feleltek azok, e l ő t -
t e t e k a l á t n ó k é p m o s t jöt t a városba1), mert áldozati 

*) Giossa: Régente úgy szokták mondani Izraelben, ha valaki elment 
Istent megkérdezni: Jertek, menjünk a látnokhoz. Mert akit ma nabínak hív-
nak, azt régente látnoknak hívták. 

J) A ritkított szedés azt jelenti, hogy az illető helyen a fordítás eltér 
a héber szövegtől. A Sámuel könyvek szövegének reconstruálása Wellhausen 
érdeme (Text der Bücher Samuelis, Göttingen, 1871). Az emendátiók és cor-
recturák indokolása a commer.tárok (Löhr 1898, Nowack 1902, Budde 1902), 

Theol. Szaklap. IV. évf. lo 
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ünnepet tartanak ma az emberek a magaslaton. Mihelyt bemen-
tek a városba, egyenest megtaláljátok őt, mielőtt felmenne 
a magaslatra enni. Mert mindaddig nem esznek az emberek, 
amíg ő meg nem érkezik ; mert δ előbb meg szokta áldani 
az áldozatot, csak azután esznek a hivatalosak. Csak monje-
tek fel, most éppen megtaláljátok öt". Erre felmentek a 
városhoz.'Amint beléptek a k a p u b a , velők szemben ugyan-
akkor Sámuel jöt t kifelé, hogy felmenjen a magaslatra. Egy 
nappal előbb pedig, hogy Saul jött, Jahve a következőről 
értesítette Sámuelt: „Holnap ilyenkor egy embert küldök 
hozzád Benjámin földjéről, azt kend fejedelemmé az ón népem, 
lzráel fölött. Ő meg fogja szabadítani népemet a íiliszteusok 
hatalmából. Mert részvéttel látom népem η y ο in ο r u ság á t, 
amint segélykiáltása hozzám hat". Ahogy pedig megpillan-
totta Sámuel Sault, Jahve ezt közölte vele: „Itt van az az 
omber, akiről azt mondtam neked: δ uralkodjék az én népe-
men". Saul odalépett a kapuban Sámuelhez ós megszólította: 

Ugyan mondd csak, hol lakik a látnók?" „Én vagyok a 
látnók, válaszolt Sámuel Saulnak. Jer fel velem a magaslatra, 
ma velem fogtok étkezni Holnap reggel azután útnak bocsá-
talak téged és mindarról, ami lelkedet foglalkoztatja, felvi-
lágosítást adok. A nőstónyszamarakkal azonban, amelyek ma 
három napja elvesztek, ne törődj, mert megkerültek. Hanem 
ugyan kié mindaz, ami értékes Izráelben? Ugyebár a tied és 
a te egész családodé?" Saul így felelt: „De hisz én csak ben-
jáminita vagyok lzráel egyik legkisebb törzséből s nemzet-
ségem a legkisebb a Benjámin t ö r z s összes nemzetségei kö-
zött. Hogyan mondhatsz hát nekem ilyet?" Sámuel ezután 
fogta Sault legényével együtt, bevezette őket az áldozati tor 
helyiségébe és élére ültette őket a hivatalosaknak, akik mint-
egy harmincan voltak. Majd odaszólt Sámuel a szakácsnak : 
„Add csak ide azt a darabot, amit átadtam neked és amiről 
mondottam, hogy tedd félre". Erre a szakács felszolgálta a 
combot és a f a r k t ö v e t s odatette Saul elő, amire Sámuel így 
szólt : „Nesze, itt a maradók, egyél " ) Saul Sámuel-
lel együtt étkezett azon a napon. Amikor azután lejöttek a 
magaslatról, á g y a t v e t e t t e k S a u l n a k a háztetőn é s 
δ a l u d n i t é r t . 

Virradatkor felkiáltott Sámuel Saulnak a háztetőre: 
-Kelj fel, hogy elkísérjelek". Saul felkelt és ők ketten, 
Sámuel meg ő, útnak indultak. Ahogy leértek a város végére, 
azt mondotta Sámuel Saulnak: „Hagyd meg a legénynek, 

fordítások (Kautzsch 1894.) és szövegkiadások (Budde 1884, Kittel 1905) 
révén könnyen hozzáférhető és únos-úntig ismeretes, így fölösleges azt itt 
újból megismételni . 

') A héber szöveg érthetetlen, kielégítő corrigálása idáig nem sikerült. 
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hogy δ csak menjen tovább előre — és a legény tovább 
ment. Te pedig állj meg most, hadd közöljek veled egy isteni 
szót." Ezzel vette Sámuel az olajos edényt, ráöntötte fejőre, 
megcsókolta őt és igy szólott: „ F e j e d e l e m m é k e n t 
m o s t t é g e d J a h v e az ő n é p e I z r á e l f e l e t t . U r a l -
k o d j á l J a h v e n é p é n és s z a b a d í t s d m e g a z t 
e l l e n s é g e i h a t a l m á b ó l . É s oz s z o l g á l j o n né-
k e d j e l ü l , hogy Jahve fejedelemmé kent téged az 
ő birtoka felett: Ha majd ma tőlem elmész, két ember-
rel fogsz összejönni Ráhel sírjánál Benjámin határán Cel-
cahnál, akik azt fogják neked mondani: Megkerültek a nős-
tényszamarak, amelyeknek keresésére indultál; nem is törő-
dik már apád a szamarakkal, hanem érettetek aggódik, azt 
hajtogatva, mit csináljak a fiam dolgában ? Onnan tovább 
menve, ha majd a Tábortölgyhöz jutsz, ott három ember fog 
veled találkozni, kik Istenhez mennek fel Bethelbe. Egyik 
három gödölyét visz, a másik három czipót, a harmadik egy 
tömlő bort. Azok köszönteni fognak téged ós két kenyeret 
fognak neked adni, amit fogadj el tőlük. Azután Gibeat-
haelohimba érsz, ahol a filiszteus oszlopok állanak. Amint 
ott belépsz a városba, egy csomó prófétával fogsz összejönni, 
kik a magaslatról szállanak alá. Előttök hárfa, dob, síp és 
cimbalom, miközben ők magok vad őrjöngésben lesznek. 
Jahve szelleme akkor rád fog ugrani és te velők együtt 
fogsz őrjöngeni ós más emberré fogsz átváltozni. Ha pedig 
mindezek a jelek szemedláttára bekövetkeztek, úgy tedd azt, 
arai éppen kínálkozik, mert az Isten veled van3*). 

Amint hátat fordított, hogy eltávozzék Sámueltől, Isten 
megváltoztatta az ő bensejét és ezek az összes jelek betel-
jesedtek azon a napon. Elérve Gibeába csakugyan egy csomó 
próféta jött vele szemben ós Isten szelleme rája ugrott ós δ 
közöttük őrjöngött. Amikor azután mindazok, akik δί élőbb-
ről ismerték, látták, hogy δ a prófétákkal együtt őrjöng, 
igy szóltak az emberek egymáshoz: „Mi történt a Kis fiával? 
Hát Saul is a profétákhoz tartozik?" Egy másik pedig onnan 
azt mondotta: „És ugyan kicsoda az ő ap juk?" Ezért vált 
közmondássá: Hát Saul is a profótákboz tartozik? Majd ab-
bahagyva az őrjöngést, h a z a m e n t . Otthon megkérdezte Saul 
nagybátyja őt és legényét: „Hol já r ta tok?" „Kerestük a sza-
marakat, válaszolt Saul, de mert sehol sem akadtunk rájok, 
elmentünk Sámuelhoz". „Mondd csak, folytatta Saul nagy-
bátyja, mit mondott néktek Sámuel"? „Azt mondotta, hogy 
megkerültek a szamarak", felelte Saul az δ nagybátyjának. 

*) Redaktor: És menj le előttem Gilgálba; majd lejövök hozzád, hogy 
égőáldozatokat mutassak be, békeáldozatokat végezzek. Hét napig várj, amíg 
eljövök hozzád és tudtodra adom, mit cselekedjél. 

12* 
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Do amit a királyságról beszélt Sámuel, arról nem szólt neki 
semmit ' . 

Ez a közlemény képezi alapját a további fejtegetésnek. 
* 

Az ótestámentomi történeti könyvek forráskritikájának 
mai állása nem valami örvendetes. Az a huszonöt esztendő, 
mely Wellhausen alapvető munkája óta elmúlt, folytonos 
bomlást jelent és nem közeledést. Csak a fundámentoui 
maradt közös, ami azon kívül fekszik, egyénenként külön-
böző. Mindenki a maga ízlése szerint boncolgatja a szöveget, 
a maga jótetszóse szerint osztályozza a forrásokat, állapítja 
meg azok keletkezési idejét és helyét, beszél azok sorsáról 
és átalakulásairól. Keresve is alig található manapság két 
ó-testámentomi kutató, aki a forráskritika részletkérdéseiben 
csak megközelítőleg is egyértelmű volna. Szinte beláthatat-
lan zűrzavarrá változott az O-Testáinentom analysisónek e 
munkamezeje. Szemléltető bizonyítékul szolgálhatnak e tekin-
tetben azok a tabellák, amelyeket Löhr és Nowack csatolnak 
a Sámuelkönyvekről írt commentárjukhoz1). 

A mondottak alól 1 Sám. 9 10 16 se kivétel. A diffe-
rentiák ugyan nem oly messzemenők, mint egyéb szakaszok-
nál, de elég nagy számúak és elég lényegesek. Az egység 
kérdése nem vita tárgya. Még nem akadt oly szenvedélyes 
kritikus, ki a fenti közleményt két vagy több parallel for-
rásra bontotta volna fel. Abban is egyetért mindenki, hogy 
Saul hazaérkeztevei az elbeszélés nincs befejezve, hogy 
9 , - 1 0 1G csak bevezetés, melynek további fonala a 11. 13. 
és 14. fejezetben maradt meg. Elütök azonban a nézetek, hogy 
visszafelé mily kapcsolatban áll a perikopa. A nézeteltérés 
azon felfogásból folyik, amelyet kiki a Sámuelkönyvekben 
található forrásokról a magáénak vall. Budde és társai úgy 
vannak meggyőződve, hogy a Bírák ós Sámuel könyvének 
forrásai közvetlen folytatásai a Hexateuch kőt forrásának, a 
Jahvistának és Elohistának. J és E, kik nem egyes szemé-
lyek, hanem évszázadokon át fennálló iskolák, sajátos modo-
rukban összefüggően feldolgozták Izrael történetét a terem-
téstől Dávidig. A későbbi kor a két munkát compilálta, igy 
jöttek létre az emiitett történeti könyvek. 1 Sám. 9!—10l6 
J-ből vett rész8), tehát oly lánczszem, melynek nemcsak előre, 

') „In den Erzählungsbüchern des alten Testaments liegt die Sache 
ganz anders, und auch dort kann die literarische Analyse zum Kinderspiel 
ausarten ", (Wellhausen, Einleitung in die drei ersten Evangelien 1905. 57. old.) 
A diabolus rotae Budde Károly Marburgban. 

') Cornill, Einleitung in das Alte Testament, 2 Aufl. 1892. 110. old.: 
Stammt al les Uebrige in 1—15 aus E, so liegt es nahe für die ältere Tradi-
l ionsschicht 9 ,—10 ,6. 11. 13. u. 14. an J zu denken. — Nowack, die Bücher 
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de visszafelé is megvolt az összeköttetése. Viszont mások 
hallani sem akarnak J és E-ről a Hexateuehon kivül. A Sá-
muelkönyv forrásai egyes kiváló egyének életrajzai, melyek 
eredetileg önálló művek voltak s melyeknek töredékei csupán 
a redaktorok szecirozó munkája folytán kerültek egymás 
mellé. 1. Sám. 9 t —10 kezdő szakasza egy külön forrás-
nak, mely Saulról beszélt s melyet ép ezért Kittel S-sel jelöl. 
Az elbeszélésnek van folytatása, de nincsen előzménye'·). A 
felfogások e különválása maga után vonja a közlemény sze-
reztetési idejéről és szereztetési helyéről a nézetek különbö-
zőségét. A Jahvistaiskolának működése állítólag 850-625-ig 
terjedt s hazája Juda volt2). Ez időközből származik tehát a 
Saul és Sámuel találkozásáról szóló elbeszélés, mondja az 
egyik fél, legfeljebb a 9. század végéről és bizonyára Judá-
ból3). Az ellenpárt viszont azt bizonyítgatja, hogy a Saul-
forrás mindenesetre efraimi termék, közelebbről a Benjámin-
törzs szellemének produktuma és hogy feljegyzésének ideje 
hozzávetőleg I. Jerobeam kora, vagyis a 10. század utolsó 
évtizedei4). A két nézet közötti távolságot a compromissumos 

Samuel is , 1902. 39. old.: Es wird sich schwerlich bestreiten lassen, dass die 
hier zu Worte kommende Quelle unter den im Pentateuch hervortretenden J 
am nächsten steht. — Budde, Die Bücher Samuel, 1902. 57. old.: Nachdem 
in Cap. 4 6, der Geschichte der Lade, auch eine jahwist ische Grundlage 
nachgewiesen ist, darf man die hier beginnende Erzählung von Sauls An-
fängen (Cap. 9. 10 j—, e . 11. 13. 14.) daran unmittelbar anschl iessen. Budde, 
The Books of Samuel (S Β Ο Τ) 1894, 7. 8. o!d. Legelőször a Die Bücher 
Richter und Samuel, ihre Quellen und ihr Aufbau-ban Glessen, 1890. 

') Kitte), Geschichte der Hebräer, II. Halbband, 1892. 16. old.: Ein 
altes Ε und J erheblich vorangehendes Lied (Gen. 49) zählt uns die Stäm-
m e Israels der Re ihe nach her nach Eigenart und Schicksal , wie sie in der 
alten Heldenzeit sich gestaltet hatten: die nächste Stufe der schriftstellerischen 
Arbeit war wohl die Ausfüllung derartiger Skizzen mit Fleisch und Blut, 
die Schaffung von Einzelbildern über die Kämpfe und Erlebnisse der S t ä m m e 
und Stammgruppen in der Heldenzeit. Eine Entscheidung über diese Angele-
genheit ist damit nicht geliefert. Wohl aber ist der Rechtst i te l nachgewiesen, 
unter dem wir handeln, wenn wir für die Erhärtung der Behauptung e ines 
hervorragenden Antei ls von Ε und J an der Geschichte der Zeit nach Josua 
zwingende Bewe i se verlangen und mit bestimmteren oder unbestimmteren 
Möglichkeiten uns nicht begnügen. U. o. 29. old.: Budde hält unsere Quelle 
S für die Ε analoge Fortsetzung von J. Posit ive Gründe lassen sich hierfür 
w e n i g e geltend machen . Wofern nicht etwa der weitere Verlauf unserer 
Quelle die Gleichung rechtfertigen sollte, werden wir auf sie verzichten 
dürfen. 

2) Cornill, Einleitung, 56. old.: Also zwischen 850 und 625 ist J ent-
standen. U. o. 51, old.: Männer von der Bedeutung e ines Schräder, Reuss , 
Kuenen weisen w i e E, so auch J dem Nordreiche zu; mir scheint die v o n 
Ewald, Dillmann, Wellhausen, Stade und Budde vertretene Meinung, dass er 
v i e lmehr dem Re iche Juda angehört habe, vorzuziehen. 

s) Nowack. id. m. XVI. old.: 9. 10 4 - 1 β ist der ältere Bericht,  
doch kann keine Rede davon sein c. 9. 10 ,—1 β zu nahe an die Ereignisse 
heranzurücken. 

4) Stade, Geschichte des Volkes Israel. 1887. I. 209. old.: . . . . der 
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felfogások külömböző árnyalatai töltik ki. Persze akadnak 
oly óvatos kritikusok is, kik lemondanak e kényes kérdé-
sek megoldhatóságának reményéről és megelégszenek a leg-
általánosabb nyilatkozatokkal. 

Mindez azonban, bár érdemes a megemlítésre, itt alá-
rendelt jelentőségű. Minket az érdekel, hogy történeti szem-
pontból mi az értéke 1 Sám. 9 t—10 l f l -nak? Mennyire hívek 
adatai, megbizható-e a tudósítás, mit magában foglal ? A fe-
lelet mindenütt megegyező. Kik még az imént divergens irány-
ban haladtak, most megint összetalálkoznak. Mindenki egyet-
ért abban, hogy igen becses történeti forrás fekszik az olvasó 
előtt. Szerzőjét nem vezérli tendentia, a közlemény menete 
egyszerű és természetes1). „Úgy érezzük magunkat, mintha 
a zsidó iskolából a szabad levegőre kerülnénk, midőn az előző 
elbeszélésről erre az elbeszélésre megyünk át"2). Ami itt fel-
tárul, az valódi élet, egy gondosan fentartott darab a régi 
Izráel életéből. Ha itt-ott indokolt is a gyanitás, hogy az az 
idő, mikor még csak közszájon forgott a hagyomány, arra 
főleg a formában és színezetben módositólag hatott3), a lé-

zwei te Bericht ( = 9. 1 0 , — 1 β . 11. 13. 14.), welcher jedenfalls ephraimitischen, 
viel leicht benjaminitischen Ursprungs ist. — Kittel, id. m. 31. old.: Den Er-
e ignissen am nächsten s tehen die Berichte in S, zuerst Kap. 11. 13. 14, sodann 
9 , — 1 0 16. Gleichzeitig ist aber auch jener nicht, doch scheint er nicht erheb-
l ich von den Ereignissen abzustehen. 32. old.: Etwas jünger als dieses Stück 
ist das andere 9 t —10 16 . . . . Dürfte man auch annehmen, dass 11. 13. 14. 
noch unter Saul oder David geschrieben seien, so wird dadurch jedenfalls 
für die Quelle S als Ganzes eine etwas spätere Zeit gefordert. Darf man aus 
der grossen Zuneigung für Saul, die aus Kap. 9. spricht, als Heimat von S 
das Nordreich erschliessen, so wäre die Vermutung, dass die Quelle geradezu 
aus Sauls Stamm Benjamin stamme, ansprechend. Im Zusammenhang mit 
dem eben berührten Punkte wäre dann etwa die Zeit Jerobams I. als Abfas-
sungszeit von S anzunehmen. 

') Stade id. m. 209. old.: Dieser erzählt in einem natürlichen Prag-
mat i smus und weiss nichts von einem beständigen Eingreifen Jahves. 213. 
old.: (er) ist frei von Tendenz, er erzählt einfach und natürlich. — Well-
hausen, Die Composition des Hexateuchs und der historischen Bücher des 
Alten Testaments, 3. Aufl. 1899. 243. old. : Sie allein hat historischen Wert. 
— Kittel id. m. 28. old.: Sodann ist S eine Quelle von hohem geschicht l ichen 
Wert. — Lohr, Die Bücher Samuels , 1898. X X X . old.: Wir haben hier eine 
Darstel lung wirklich historischer Vorgänge. — Cornill (idézve Lőhrnél XXVIII. 
old.!: . . . historische Quel le ersten Ranges trotz einer gewissen Inkoncinnität 
des beiderseitigen Bildes Sauls . — Budde, Die Bücher Samuel, XX. old.: Die 
grössere geschichtliche Glaubwürdigkeit kommt natürlich der Quelle J zu . . 
Im Ganzen macht J in Samue l den Eindruck einer geradezu vorzügl ichen 
Geschichtsquelle. — Nowack, id. m. 39. old.: Von allen Seiten ist demnach 
auch anerkannt, dass diese Erzählungsreihe c. 9. 10. ,—1 β , die historisch 
werthvol le und ältere ist. — Kautzsch, az O-Testámentom fordításához csatolt 
Abriss der Geschichte des alttestamentlichen Schrifttums 149. o ldalán: Die 
Saulsgeschichten in 1 Sam. 9 14 einthalten eine Fülle zuverlässiger geschicht-
licher Überlieferungen. 

-) Wellhausen, Comp. u. o. 
3) Wellhausen, Comp. 243. old.: nur die idylische Form der Begegnung 
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nyogbon 1 Sám. 9 , —10 1(i teljesen megfelel a történeti való-
ságnak. Az istenember, ki egy falat kenyérért vagy valami 
csekély ajándékért útbaigazít, a magaslaton történő áldozás és 
avval összekötött lakoma, a lakomahelyiség, az olajjal való 
megkenés és csók csupa jól megőrzött részlet és megbízható 
ailat. Különös fontosságot kölcsönöz a forrásnak, hogy egye-
dül ez tudósít hitelesen a királyság keletkezéséről Izráelben 
és egyedül ez tartotta fenn híven a történeti Sámuel alakját . 

A forrásnak e jelleme már magában elegendő ke-
zesség arra, hogy a prófétákról szóló közlemény szintén hű 
és a valósággal megegyező. De szavahihetőségét erre vonat-
kozólag egyéb helyek is igazolják, melyekből a tudósítás 
ellenőrizhető és egy ós másban kiegészíthető. Izráelnek déli 
részén ez időben sajátságos alakok bukannak fel. Nem egy-
magokban jelennek meg, do mindig csoportosan. A nép 
nabiknak nevezi őket. A furcsa társaságnak tagjai a szegény-
ség és nyomorúság osztályából verődnek össze. Olyan jött-
ment emberek, kiknek családjáról senki se tud semmit, kikkel 
senki sem érzi magát rokonságban. Táplálékukról a mező ós az 
irgalom gondoskodik, mely nem utasítja el e koldusokat ajtajá-
tól. Egy helyen nem tartózkodnak hosszabb ideig, életök vándor-
lás faluról-falura, majorról-majorra. A csapattal zenészek men-
nek, ha ugyan szabad e kifejezést ez emberekre alkalmazni. 
Egyiknél dob van, a Kelet legkedveltebb instrumentuma, 
mely ma ép oly sűrűn használatos, mint régente. Durva fa-
korong ez, egyik oldalán bőrrel bevonva, mit puszta kézzel 
ver a muzsikus. Másiknak nádból csinált síp a felszerelése. 
A harmadik és negyedik húros hangszert visz magával, a 
kinnort és a nebelt. Amaz primitiv alakja a hárfának, egy-
szerű fakeret, hosszában kifeszített húrokkal. Utóbbi egészen 
olyan, mint a nálunk közismeretes hordozható cimbalom. 
Mindkettőnek hű rajzát megőrizték az asszyr ós egyptomi 
emlékek. A társaság egyéb tagjai a tulajdonképpeni nabik. 
Ha vándorlás közben omberek közé jutnak, a csapat elren-
dezkedik. A muzsikusok a menet élére állanak ós megkez-

und die Vorstellung, als sei Saul, dem Anfang an Jonathan zur Seite stand, 
damals noch e in nicht ganz mündiger Haussohn gewesen, ist aufzugeben. — 
Lohr, id m. XXX. old.: Auch diese alte Darstel lung ist beherrscht von religi-
ösen Gesichtspunkten und sagenhafter Ausschmückung. — Stade, id. m. 214. 
old : Doch hat derselbe kaum Recht, wenn er 9 , ff. Saul als unmündigen 
Sohn darstellt . . . Saul wird ein selbständiger, wahrscheinlich ein berühmter 
Kriegsmann gewesen sein, dem Namen nach w o h l Samuel s chon längst be-
kannt, als dieser zufällig se ine persönliche Bekanntschaft machte. Wie sie 
bekannt geworden sind und w a s sie mit e inander geredet haben, wird keiner 
e inem dritten anvertraut haben. Was der zwe i t e Bericht hierüber erzählt, das 
wird lediglich nur durch Combination der Thatsachen erschlossen worden 
sein, e s ist e ine Vermuthung des Erzählers oder seiner Gewährsmänner. 
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dődik a zene. A dobos veri a dobot, a sípos sípol, a hárfás 
és a cimbalmos vékony pálcikával pengeti a húrokat. Az 
eredmény a hangoknak zűrzavaros keveréke, süketítő lárma 
és ép nem az, amit zenének lehetne nevezni. De a keleti 
ember füle máskép van alkotva, mint a nyugatié. Számára 
sem harmónia, sem melódia nem létezik. „A Nílustól kezdve 
az Eufrátig sehol érzéket az összhangzatos akkordra és a 
művészi hanglejtésre nem találunk"1). Még a dalnál is a 
melódia csak néhány hangra terjed és nem egyéb folytonos 
ismétléseknél2). Némi változatosságot csak a hang erősbö-
dése vagy gyengülése hoz e monotoniába. Igy van a jelen-
ben, igy volt a múltban, így volt Saul korában is. Miután a 
hangszerek zsivaja egy ideig eltartott, következik a nabik 
szereplése. Izgatott mozdulatokat kezdenek végezni. Ugrál-
nak, nagy sebességgel körben forognak. A vad táncot zűrza-
varos kiabálással, ordítással, üvöltéssel kísérik. A szemlélő 
előtt úgy tűnnek fel, mintha őrjöngő bolondok volnának3). 
A mozgások folytonosan gyorsulnak, az ekstasis fokozódik. 
Egyesek önmagukat tépdesik, leszaggatják a ruházatot, míg-
nem elveszítik öntudatukat, hanyattvágódnak és görcsök 
között fekve maradnak4).Az összesereglett emberek kíváncsian 

*) Schneller, A szent föld, 1899. 102. old. U. o. 108. oldal: A kifej lő-
dött Dávid-féle zsoltári zene igen sok zeneszert ismert. De itt sem szabad 
m ű v é s z i e s harmóniára gondolnunk. Ez a keletiek természetének nem fe le l 
meg . Élénkebb vagy tompább árnyalatú hatalmas hang szolgál örömének, 
v a g y fájdalmának megfele lő kifejezésére. U. o. 109. oldal: Külömböző n e m ű 
hangszerek harmonikus összhangzására, mint a mi zenekarunknál, sz intén 
n e m gondolhatunk. 

2) Dalman, Palestinischer Diwan, 1901. XXVII. old.: Wichtige Eigen-
tümlichkeiten des Gesanges der Bauern und Beduinen sind, dass meist n u r 
e ine einzige Tonphrase vorhanden ist, welche bei jeder Zeile des Verses 
wiederholt wird und dass der Tonumfang der Melodie eine Quarte se l ten 
überschreitet. Dieser Charakter der arabischen Volksmelodie , welcher b e i m 
Gesang unzählige Wiederholungen desse lben musikal ischen Gedankens zur 
Fo lge bat, macht länger fortgesetztes Anhören arabischen Volksgesanges recht 
ermüdend. Indes der Orientale liebt diese Eintönigkeit. Stundenlangem Gesang 
m e i n e s Maultiertreibers lauschten m e i n e beduinischen und bäuerlichen Gast-
freunde mit nie er lahmendem Interesse, obwohl er nur die beiden Melodie-
phrasen des Kasid dabei zu Gehör brachte. Man wird kaum fehlgehen, w e n n 
m a n den Psalmenmelodien der alten Hebräer denselben Charakter zuschreibt. 

s) A későbbi ' időben is nabi = mesugga, bolond, eszeveszett. 2. Kir. 
9 u : (Miután a ben nabi eltávozott), Jehu kiment társaihoz s ezek így szó l -
tak hozzá : Na, mi v a n ? Miért jött hozzád ez az e szevesze t t? Hos. 9 , : bolond 
a nabi, a szellem embere eszeveszett. L. továbbá Jer. 29 26- ot. 

4) 1. Sám. 19. J3. a4: Saulra is rászállt a ruah e loh im és δ is nabi-
módra őrjöngött. Majd 5 is ledobálta ruháit és meztelenül feküdt egész n a p 
és éjjel. A nabik ekstasisának tanulmányozására igen tanulságos a Baalprofé-
tákról közölt leirás 1. Kir. 18-ban. Ezek reggeltől délig folytonos kiabálás 
között sántikálva körülugrálják az oltárt; dél felé már vadul ordítanak é s 
„szokásuk szerint" kardokkal és dárdákkal vagdossák magokat, míg a vér 
végigcsurog rajtok; a dél elmultával őrjongésbe esnek. 
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nézik a látványt. Ez időben még ujdonságszámba mehetett 
az Izráelben. A hatás sem marad el. A lelki izgalmak iránt 
fogékonyabbakat magával ragadja az ekstasis inficiáló erője. 
Ok is a nabik módjára viselkedni kényszerülnek. Velők ug-
rálnak, kiabálnak, őrjöngenek. Igy történt Saullal, kit patheti-
kus lelki alkotottsága mindennemű suggestiók iránt felette ér-
zékenynyé tett. Az izgatottság lecsendesülésével azután nabik 
ós nézők elválnak, kiki megy a maga dolgára. Az okot, hogy 
miért járnak-kelnek e nabik szerte az országban és miért 
rögtönöznek ily jeleneteket az emberek szemeláttára, a forrás 
nem mondja meg, de a körülményekből nem nehéz azt kitalálni. 
A filiszteusok elleni szabadságharcnak agitátorai ők a maguk 
módja szerint. Másutt versben, dalban, beszédben tör ki az elke-
seredés ; a szó van hivatva, hogy a tömeget mozgásra inditsa. 
A sémi embernél a szó helyére a cselekvés lép. Ez felel meg 
az δ sajátos psychéjének. Cselekedetekben fejezi ki gondo-
latait, érzelmeit, szándékát, cselekedetekkel igyekszik máso-
kat cselekvésre birni. A fanatikus nabik ekstatikus handa-
bandával bebarangolják az országot, hogy az apathikus lakos-
ságot ekstasisba hozzák elnyomóikkal szemben. Céljuk egy 
titkos politikai szövetkezet célja, eszközük a primitiv Kelet-
nek primitiv eszköze. Ki első sorban vallásos színezetet ád 
a jelenségnek, oly körbe játszsza át a mozgalmat, ahol ép 
nem volt annak súlypontja. 

1 Sám. 9 
ι — ι u-ból világos, hogy a próféták és a zene 

egybetartoznak, hogy közöttök valami összefüggés van. 
Viszont homályos, hogy miben áll az összefüggés ? A forrás 
erről hallgat, de ép e hallgatásával alkalmassá válik arra, 
hogy az anaíyzis kiinduló pontjául és alapjául szolgáljon. 
Felületes megfigyelés hajlandó lehetne a kapcsot holmi kül-
sőségekben keresni. A muzsikusok talán azért szükségesek, 
hogy a nabik mozdulatait zenével kísérjék, az ütemet adják 
hozzájuk. De a nabik mozgása nem egyszerű tánc, hanem 
őrjöngés, minél a taktusnak aligha volna értelme. Vagy azt 
gondolhatná valaki, hogy talán heroldokként fungálnak: 
megelőzik a csapatot és zenével figyelmeztetik a környék 
apraját-nagyját, hogy megérkezett a társaság, amint az olasz 
komédiásoknál szokás. Ez meg a leírással áll ellenmondás-
ban, amely szerint a zene javában szól „miközben a próféták 
vad ekstasisban vannak". Azután a régi Izráelben a hang-
szerek ilyen alkalmazása nem ismeretes. A kapcsolat valahol 
mélyebben rejlik. A zenészek nem üres parádénak vonulnak 
fel. Művészkedésöknek a nabik sajátosságával, az ekstasissal 
kell connexusban lennie. Ez feltételezi amazt. A probléma 
tehát concrótabban igy formulázódik: micsoda az összefüg-
gés a prófétai ekstasis és a zene között? 
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A kérdés két szempontból vizsgálható: a mult és a 
jelen szempontjából, más szóval az ethnographus és a psy-
chopatha szempontjából. Előbbit az érdekli, hogy maga az 
egykori lzráel minőnek gondolta a kapcsolatot? A szerep-
lőknek és a nézőknek megvolt a maguk felfogása, hogy miért 
szükséges az a zűrzavaros muzsika a profótamódon való 
viselkedéshez. Ha valaki ez iránt megkérdezte volna őket, 
magyarázatát adták volna. Hogyan hangzott volna a magya-
ráza t? Mit válaszolt volna az a Saul korabeli izraelita? A 
nép gondolkozásának megismerése és megértése az ethno-
graphus célja. A felelet, amivel beszámol, magának a nép-
nek felelete. Ennek megtalálásával el is végezte feladatát. A 
psychopatha a nép véleményével nem törődik. Nem azt tuda-
kolja, mit tartottak ezelőtt sok száz esztendővel az össze-
köttetésről, de mi volt az összeköttetés valóban? Az eksta-
sis abnormis psychikai jelenség, mely megfigyelhető a múlt-
ban épúgy mint manapság, Izráelben épúgy mint Indiábanvagy 
Szibériában. Mesterségesen is előidézhető éhezéssel, dohány-
nyal, szeszszel és mindenféle narkotikus szerekkel. Ε mes-
terséges eszközök között helyet foglalhat esetleg a lárma, 
zaj, zsivaj, zene. Zene és ekstasis okozati viszonyban lehet-
nek egymással. Hogy ez mikép játszódik le, azt a psycho-
patha van hivatva elmondani A felelet, amiről beszámol, a 
psychopatliia jelenlegi állásának tudományos felelete. 

A felvetett problémát teljesen persze a két szempont 
együttes kifejtése oldja meg. Az alábbiak nem terjednek ki 
mindakettőre. Csupán az egyik részszel foglalkoznak, a kér-
dés ethnographiai részével. 

Mi a közvetlen oka a nabik elsstasisának? Saját meg-
győződésük szerint mi indítja őket arra, hogy ugráljanak, 
körben forogjanak, őrjöngjenek? A szöveg világosan beszél. 
„A ruah Jahve, Jahve szelleme akkor rád fog ugrani és te 
velők együtt fogsz őrjöngeni", mondja Sámuel Saulnak; „és a 
ruah elohim, Isten szelleme rája ugrott és ő is közöttök őr-
jöngött", folytatja az elbeszélő. Saul azért jutott ekstatikus 
állapotba, mert beléje szállt a ruah Jahve, vagy a ruah elo-
him, ami ugyanaz. A szellem kényszerítette őt a szokatlan 
mozdulatokra, az változtatta őt más emberré. Ami Saulról 
áll, áll a prófétákról is. Az eredmény azonossága az ok azo-
nosságára utal. A nabikban is a ruah dolgozik, a ruah „taszi-
gálja", „lökdösi" őket, okozza, hogy rendkívüli visolkedést 
tanúsítsanak. 

A ruah Jahve vagy ruah elohim az Ο Testámentomnak 
csaknem minden könyvében előfordul. A régiek töredékeiben 
épúgy fellelhető, mint a fiatalok irataiban. Amit róla előbbiek 
és utóbbiak külön-külön mondanak, abból nem lehet egységes 
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képet összeállítani. Ez természetes is és csodálatos volna, 
ha nem így volna. A képzet Izráel animistikus korának ma-
radványa, mely mint survival a Jahvismusban tovább foly-
tat ta életét, annak fejlődésével együtt fejlődött. Sőt azt túl 
is élte, midőn átlépett a keresztyénségbe és az iszlámba. Az 
átalakulás, amelyen Izráel gondolkozásában keresztülment, 
még világos és átlátszó, daczára a hagyomány fogyatékos-
ságának és hiányainak. Hogy egyik-másik német theologus 
rendszertelensége a világosságot sötétséggé változtatja, azért 
nem a fennmaradt anyag felelős,. 

A ruah Jahve története az Ó Testámentomban két részre 
oszlik, a profetismus előtti ós utáni időre. Közben a próféták 
foglalnak helyet, kik az átalakítást végrehajtják. Mint egye-
bütt, itt is a tisztogatás munkáját ők végezték. Az Istenkép-
zetet finomítva szükségszerűen átidomították mindazt, ami 
avval összefüggött, így a ruah Jahvét is. Még az időpont is 
meghatározható, amikor a fejlődés a megváltozott mederbe 
terelődött. A módosult felfogás első nyomai az ó-testámentomi 
irodalomban Jesajásnál és Michánál találhatók1); joggal fel-
vehető, hogy csakugyan a 8. század második fele volt az a 
határ, amely az ujat a régitől elkülönítette. Innen kezdve 
más a képe a ruah Jahvénak, más a jellege, hatása, mások 
a tulajdonságai, mint előzőleg, ha mindjárt az apáktól örök-
lött kifejezések archaismusokként itt-ott továbbélnek is a 
használatban. Charakteristikus alapvonása mostantól fogva 
a ruah Jahvénak, hogy az egy része a Jahvóban levő szellem-
nek. Egy darab πνεύμα Jahve Trra/ia-jából Mint ilyen isteni 
erő, de csakis erő és semmi egyéb. Nincs sem személyisége, 
sem önállósága. Cselekvőképessége sincs csupán, hatóereje. 
Nem ágens, hanem instrumentum, ami valaminek előidézésére 
szolgál. Aki cselekszik, az egyedül Jahve. A mindeneket in-
téző Isten mellett az egykor működő hatalmak puszta esz-
közökké sülyedtek alá. Jahve adja valakibe belé (Ez. 36 27 
37 14), helyezi valakire rá (Jes. 42 j), önti ki (Jes. 443 Jo. 3 i_2) 
az ő szellemét, tölt meg valakit (Ex. 31 3) az 6 malijával.2) 

Jes. 11 j é s Mi. 3 8. Utóbbi he lyen Wellhausen (Die Kleinen Propheten, 
III. Aufl. 1898. 141. old.) és utána Novvack (Die Kleinen Propheten, 1897. 
203 old.) ok nélkül törli a ruah Jahvét . 

2) A ruah Jahvénak a mondatban rendesen az objektum he lye jut. Hol 
az subjectum, ott az állítmány p a s s i v állapotot fejez ki: a ruah Jahve rajta 
nyugszik a Mess iáson (Jes. 11 „), rajta van Olhnielen és az evangél istán (Jud. 
3 , 0 Jes. 61 ! v. ö. 2 Chron. 15", 20 1 4 ) , ráesik a profétára (Ez. 11 6), kotlik a 
chaoson (Gn. 1„) Izoláltan áll az a néhány nyilatkozat, amelyben az á l l í tmány 
aktiv értelmű. De ezek közül 2 Chron. 24 20 ügyetlen utánzása Jud. 6 S 4 -nek; 
Jes. 63 14 é s Z s o l t . 143 10-ben a szerző a ruah Jahve alatt a m a l a k Jahvét érti; 
Hi. 33 4 pedig csak annyit mond. h o g y minden lényt Isten teremt azáltal , hogy 
ruahot ad neki (Zsolt. 104 30 Hi. 27 3). Említésre érdemes, hogy az ex i l iumtól 
kezdve a ruah Jahve és a ruah e lohim kifejezés mind ritkábbá vál ik és he-
lyette Jahve szájában az én r u a h o m , Izraelében a te ruahod használatos . 
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A felsorolt igék a riiah passiv jellegén kiviil egyebet is bizo-
nyítanak. Kitűnik belőlük, hogy ez az idő — és itt a két 
korszak találkozik — anyagnak képzeli a ruah Jahvét. A 
szó alapjelentése még világosan él a köztudatban. Ki róla 
beszól, az előtt a mozgó levegő képe lebeg. Valami légnemű 
fluidumra gondol, mit egyik tartóból a másikba lehet töltö-
getni. De — és itt a két korszak felfogása markánsan el-
válik egymástól — ez a fluidum csendes és nyugodt, a miből 
minden viharos és háborgó elem hiányzik. Jahve, egykor a 
fergeteg Istene, a békés szellő Istenévé lőn, ennek megfele-
lőleg az ő ruahja is a szelídség és nyugalom vonásait öltötte 
magára. A hatás, amit a ruah Jahve előidéz, különböző. Néha 
materiális gyarapodás jár a nyomában. „Kiöntöm ruahomat 
magvadra és áldásomat hajtásidra és sarjadnak mint a fii a 
víz között, mint a fűzfák vízdús patakok mellett", mondja 
Jes. 44 3_4 (v. ö. Jes. 32 ,5 . Gn. 1.,). De ez a ritkább eset. 
Legtöbbször szellemi javakat közöl az emberekkel. És pedig 
a legvegyesebb fajtából. Jelenléte egyiknél okosságban, érte-
lemben, tudásban és mindenféle ügyességben mutatkozik 
úgy hogy az illető mesterműveket tud kieszelni, aranyban, 
ezüstben és rézben dolgozni, köveket metszeni befoglalásra, 
fát faragni, szóval mindenféle munkát elvégezni (Ex 31 3-5) . 
Mások képesekké válnak általa, hogy prófétáljanak, álmokat 
álmodjanak és látományokat lássanak (Jo. 3 j :2)· A Messiás-
nál a bölcsesség, belátás, tanácsadás, Jahveismeret és Jahve-
félelem forrása, hogy igazságosan Ítélje a nyomorultakat ós 
jogosan döntsön az ország alázatosainak (Jes.' 11 2-4), a pró-
féta meg a beszéd charismáját veszi benne, hirdetni Jákob-
nak az ő vétkét és Izráelnek bűnösségét (Mi. 38). De akár 
ez származik belőle, akár az, a hatás] soha sem pillanatnyi 
és nem egy alkalomra szóló. Hol a ruah Jahve egyszer meg 
jelent, ott meg is marad és vele az őt követő nagy átala-
kulás. A Messiás mindig bölcs és belátó és igazságosan ítélő, 
a művész bármikor képes mesterműveket kieszelni, a pró-
féta Jákob bűnei ellen prédikálni. Ha a nép egyszer Jahve 
ruahját vette, í r ja Ezéchiel (36 27), állandóan az ő törvényei 
szerint fog járni, parancsait megőrizni. 

A profetismus előtti idő még ment a theologizáló okos-
kodástól. Gondolkozását nem .szabályozza valami systema, 
amelyben a képzetek osztályozva a magok rendje szerint 
helyezkednek el. Az egész szellemi élet az erjedés állapotá-
ban van. A külömböző eredetű elemek összevisszaságban 
kavarognak egymás mellett. Paganismus és Jahvismus, Jah-
vismus ós kanaanitismus még nem váltak ellentétekké, az 
incompatibilitás felismerésének és energikus hangoztatásának 
ideje nem érkezett el. Az absorbeálás munkája Jahve javára 
ugyan már megkezdődött, de az észrevétlenül ós öntudatlanul 
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és mechanikusan történik. Csak a nevek cserélődnek el, a 
mi mögöttök rejlik, az változatlanul a régi. Példa reá egye-
bek között a ruah Jahve is, a melynek egyik felét a pogány-
ság, másikát a Jahvismus szolgáltatta ős a melynél az uj 
vignetta alatt is a régi bor maradt forgalomban. 

A pogány Izráel vallása lényegében polydämonismus. 
A képzelet telve mindenféle titokzatos és kiszámíthatatlan 
lényekkel, amelyek az embert mindenütt környékezik, dolgaiba 
lépten-nyomon beleavatkoznak és majd használnak, majd kár t 
és bajt okoznak. A dämonok egy nagy közösséget alkotnak 
épúgy mint az emberek, külömböző alosztályokkal. Általános 
nevök szellem, ruah. Még az ujtestámentomi idő is így ismeri 
őket. A speciesek jelzésére azonban egyéb kifejezések is elő-
fordulnak: szäräf, nähäs, 'alúqa, szaír,sed, jiddeoni, őb, refaim1). 
Tulajdonnevük nincs, mert individualitásuk sincs ). Ε tekin-
tetben teljesen elütnek az Istenektől. „Náluk a faj, a nem 
minden, a személy mondhatni semmi"3). Lényök szembeötlő 
ellenmondást tartalmaz, legalább miszámunkra. Szellemek és 
mégis anyagból vannak. Persze az ellenmondást nem érzi a 
primitiv Izráel, amely a kettőt még nem tudja elkülöníteni. 
Szellemi, helyesebben levegőszerü alkotottságuk lehetővé 
teszi nekik, hogy mindenütt és látatlanul jelen legyenek. 
Akárhová fordul az ember, dämonok veszik körül, minden 
tettébe észrevétlenül belekotnyeleskednek. Főleg a pudendával 
összefüggő mindennemű cselekmények iránt érdeklődnek. 
Assistálnak a szükség elvégzésénél, a coitusnál, a szülésnél4). 
De ha övék is az egész világ, vannak bizonyos helyek, ahol 
különös előszeretettel tartózkodnak. Egyes fák (Gn. 3. 12 r> 
Jud. 9 372 Sám. 5 o4), források (Neh. 2 13), sírok (Jes. 65 4 Mt. 55), 
szemétdombok (Zach. 13 <.) és árnyékszékek(Dt. 23 ,3-iS), a föld 
mélye (1 Sám. 28 13 Jes. 29 4) notorikus damonlakások. Dä-
monok fészkelnek a bejáratnál, a küszöb alatt (Ex. 28 3 3 - 3 5  
Jes. 6. Gn. 4 7 1. Sám. 5 5 Zef. 1 9). Romok, elpusztult és el-
hagyatott vidékek tele vannak velők (Jes. 13 l 9_22 34 ,1-15). 

*) Valószínűleg damonnév röbee (Gn. 4 ,) és mash í t is (Ex. 12 „ 2 S á m . 
2 4 1 β ) Stade, Bibl ische Theologie des Alten Testaments, 1905. 1.189. old. Hans 
Duhm, Die bösen Geister im Alten Testament, 1904. 8 - 1 0 . és 14. 15. old. 
A felsorolt nevek egy része közönséges állatnév attól az alaktól kölcsönözve, 
amelyben az i lyenfajta dämonok meg szoktak je lenni : szäräf és nähäs = kí-
g y ó ; álűqa = pióca vagy vampyr; szair = szőrös, bakkecske: sed = ? (az 
asszyroknál = bikadämon); másik része az illető dämonok jel lemző sajátos-
ságát kifejező nomen: jiddeoni = tudó; öb = revenant; refaim = erőtlenek 
(vagy óriások?); röbec = heverésző, leselkedő; mash í t = pusztító. 

') Csak az exi l ium utáni időben fordul e lő két tulajdonnév, Azazel 
(Lev. 16) és Lilit (Jes. 34 1 4 ) , de közben az izráeli dämonologia l ényeges át-
a lakuláson ment keresztül. 

3) Wellhausen, Reste arabischen Heidenthums. II. Aufl. 1897. 148. old. 
*) L. Stade, Biblische Theologie 140. old. 
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Hasonlókép a sivatag is (Jos. 30 ß Gn. 32 25-33· Num. 21 4_9). 
Itt repdesnek és táncolnak a dubiosus fajtájú skorpiók, vi-
perák, baglyok, sündisznók és sakálok társaságában. Kiné-
zésök ilyenkor a tarka környezethez idomul. Szárnyas kigyó 
és szőrös kecskebak alakot öltenek magokra. Az állatvilág-
gal különben is szoros viszonyban állanak. Számos állat, 
mint a kigyó, disznó, egér, nyúl és strucc, csak incorporátiói 
a dämonoknak. Innen ezeknek sajátos viselkedése és titok-
zatos természete. Szakadatlan az érintkezés a dämonok és 
az emberek között. Ez az érintkezés lehet békés és barát-
ságos, igen gyakran azonban káros és veszedelmes. A dämo-
nok nagy része gonosz indulatú és malivolens.1) Gyűlölik az 
embert és örülnek, ha rosszat okozhatnak neki. Termószetök 
leghívebb rajza a mizanthróp Szátán alakjában maradt fenn 
Hi. 1. 2-ben. Tőlük származik az élet ezernyi baja ós szen-
vedése. Meglepik az alvókat ós megölik a gyermekeket (Ex. 
12 21-30)· Egyszerre irtó pestist hoznak az emberekre (2 Sám 
24 ,< - l f i). Megjelenésük váratlan, hirtelen, ki nem számitható. 
A sivatagjáró, pusztaságban időző vándor soha sincs bizton-
ságban tőlük. Észrevétlenül megmarják, amibe bele pusztul 
(Num. 21 G). vagy éjszaka idején rája törnek és fojtogatják 
mint Jákobbal történt a Jabbok környékén, kit csak gigászi 
ereje mentett meg a haláltól2). Igy is nyomorékja maradt a 
kellemetlen éjféli látogatásnak Gn. 32 25-20)· Minden betegség-
nek és nyavalyának ők az okai. Belebújnak az emberbe és 
bűzös folyást és genyes küteget idéznek elő3), amint hogy 
a szeny és a piszok az 6 igazi elemök4). A menstruátió is a 
dämonok műve.5) El nem temetett halottak szellemei rette-
netes csapás a vidékre. Csavarogni kénytelenek, mert nem 
tudnak bemenni a nyugalomba és zavarják a földiek békes-
ségét. Az ember nem győz védekezni ellenök (Dt. 21 j_9 Jos. 
7 2β· 8 20. 2 Sám. 18 !7). Szemben e kakodämonokkal vannak 
viszont oly szellemek, amelyek jóindulattal viseltetnek a 
halandók iránt, nekik használnak ós segítenek. Egy részök az 

') Az araboknál a dzsirinek moraliter indifferensek. Se nem jók, s e n e m 
rosszak, hanem majd használnak, majd ártanak aszerint, amint valakivel 
barátságos vagy e l lenséges lábon ál lanak. (Wellhausen, Reste, 149. old.) Le-
het, hogy igy volt eredetileg az izráelieknél is és hogy a differenciálódás csak 
későbbi időből való, de bizonyára m é g a pogány korból. 

2) Jákob pendantja az araboknál Taabbata Sarran, ki a Güllal akadt 
össze egy sötét éjszaka a Hudzajl területén és addig viaskodott ve le , amig 
megölte . Azután az éjjel hátralevő részét a hullán fekve töltötte el, reggelre 
ke lve pedig a hóna alá vette azt és társaihoz vitte. Agh. 18, 210, 11. 12. 

3) Stade, Bibi. Theol. 140. 139. old. Hans Duhm. id. m. 27. old. ν . ö. 
Hi, 18 13. 14. 

4) „Offenbar s tammt alle Unreinheit ursprünglich von den Dämonen" 
H a n s Duhm, id. m. 57. old. V. ö. a ruah tum 'S-t Zach. 13 s-ben. 

6) Stade, Bibl Theol. 140. old. 
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elholtak léikéiből requirálódik. Ezeknek sajátossága és értéke 
tudásukban rejlik, innen egyik nevök, jiddeonini. Ismerik a 
jövőt és bizonyára sok minden egyebet is. Primitiv emberek-
nél az elődök a birtokosai az összes ismeretnek (Hi. Sg-,,,). 
Ki bizonytalanságban és zavarban van, őhozzájok fordul (Lv. 
19 3 l 20 c), megkérdezi őket (Dt. 18 n ) és tudakozódik nálok 
(Jes. 8 19), de nem közvetlenül. A laikussal szóba se állanak, 
mert nem tud velők bánni és reájuk hatást gyakorolni. A 
jiddeonim és a velők közel rokon őböt1) mólyen a föld alatt 
laknak, a halottak országában, úgy kell őket körülményes 
liókusz pókuszszal előhívni és felelésre kényszeríteni. Ezt a 
tudományt pedig csak a szakszerű halottidőzők értik. Paran-
csukra feljön a szellem a föld felszínéig és cirpelő és mor-
mogó hangon (Jes. 8 19 29 4) válaszol a hozzá intézett kér-
désre anélkül, hogy a közönséges ember látna belőle valamit 
(1 Sám. 28.). Máskor beleszáll a halottidézőbe és onnan adja 
meg a kivánt felvilágosítást'2) (Lv. 20 27). A citálás mester-
ségét férfiak és asszonyok vegyesen űzik, de gyakrabban az 
utóbbiak. Barátságos halottszellemek a terai'im is, a házi 
dämonok. A kérdezősködőnek ők is megmondják, hogy mi 
készül a jövőben (Ez. 21 26. Zach. 10 2). Amellett olyan hiva-
tást teljesítenek, mint nálunk az úton talált patkó. Örköd-
nek, hogy a házba kártokozó dämonok be ne tolakodjanak. 
Kiábrázolásuk, amely hasonló az ember alakjához (1 Sám. 
19 13)) ép azért a küszöb közelében az ajtófélfa mellett van 
elhelyezve (Ex. 21G). De vannak egyéb eredetű ós egyéb ha-
tású jó dämonok is. Némelyek meggyógyítják a sebeket 
(Num. 21 8. 9), mások belebújva egyes kiválasztott egyénekbe 
azokkal rendkívüli kópességokot közölnek. Az Okkultismus 
körébe vágó mindennemű praktikánál ők játszszák a vezér-
szerepet. Minden látnoknak ós varázslónak megvan a maga 
dümonamanuense, kísérője vagy társa, mint az arabok mond-
ják. Az álomfejtő dümona segélyével oldja meg az álmok 
értelmét és jelentőségét (v. ö. Gn. 41 38), a költőből, aki régi 
időben egy fokon áll a bíivészszel, a benne levő dámon mondja 
el a csikorgó ós nyikorgó verseket (v. ö. Num. 24 2. 3. 2 Sám. 
23 2). Segítő dämona van a hősnek is, mely őt csodálatos erő 
kifejtésére képesíti (v. ö. Jud. 6 34 11 29). A kifejezetten 

') Az 6b épúgy halottszellem, mint a j iddeoni, ezért ál landóan egyiitt 
fordulnak elő (Lv. 19 8 l 2 0 , . Dt. 1 8 , , 1 Sám. 28 9 2 Kir. 2 1 , 23 M ) . 
Homályos, hogy mi a kettő közötti különbség. Lehet, hogy az öb általá-
nosabb értelmű és szélesebb körű, olyan szellem, amely bármely elholtnak 
az alakját magára tudja ölteni (1 Sám. 28 n ) , míg a jiddeoni egy bizonyos 
elholtnak a szel leme, mely csakis ebben az alakban jelenik meg (Budde, Die 
Bücher Samuel , 178. old). 

s) Az Ó Testámentom görög fordítása a halottidézőt (γγαστρομυ »ο,-nak 
mondja és evve l elárulja bűvészkedésének titkát. 
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rossz és kifejezetten jó dämonok mellett vannak olyanok is, 
amelyek nem ősnek erkölcsi megítélés alá. Természetökre 
nézve közömbösek, nem ártanak, nem is használnak, csupán 
bizonyos elváltozásokat, az egyszerű ember szemében dämo-
nikus állapotokat idéznek elő. Aki rendkívül mély álomba 
merül, azt a r uah tardema t a r t j a fogva (Jes. 29 i n ) ; a szédülés, 
bódultság a ruah 'ív' imtől ered (Jes. 19 l 4 ) ; a feleségére fél-
tékeny embert a ruah qin' ä szállotta meg (Num. 5 ,,120). 
Valami szellem hatása alat t áll a hazug1), akinek viselke-
dése ebben az időben még nem tárgya az ethikának, továbbá 
a gyáva2) (Dt. 20 8), a vőlegény3) (Dt. 20 7) ós aki nagy haragra 
gyulladt (1 Sám. 11 e). Mert mindenért, ami csak legkevésbbé 
is eltér a rendestől és az átlagtól, a dämonok felelősek. 

Hornyánszky Aladár. 

') L. a ruah seqert 1 Kir. 22 2 , -ben. 
'S Stade, Bibi. Theol . I. 148. old. 
3) Stade, u. o. 



Jézus születése. 

2. Jézus születésének meghirdetése. 

Lukács evangélioma 1.2G—38. 
A hatodik hónapban1) pedig elküldötte az Úr Gábor 

angyalt'2) Galileának Názáret nevű városába 27egy szűzhöz, 
aki egy Dávid házából való férfiúnak, nevszerint Józsefnak 
volt eljegyezve. A szűz neve Mária volt. 28Bemenvén hozzá, 
mondá: 

— Üdvözlégy, kegyelt, az Úr veled van!3) 
29Az pedig megzavarodott a beszédre és okoskodott, 

mit jelent ez a köszöntés. 30S mondá neki az angyal: 
— Ne félj, Mária, mert kegyelemben állsz Istennél: 

31Ime fogansz méhedben és fiat fogsz szülni és annak nevét 
Jézusnak nevezed! 3*Nagy lesz ez és a Magasságos fiának 
mondatik, s az Úristen az ő atyjának, Dávidnak a trónját 
adja majd neki s3és uralkodni fog Jákob házán örökké és 
az ő uralmának nem lesz vége. 

34Mondá pedig Mária az angyalnak: 

') Az előzőkben Keresztelő János születésének ígérete van elbeszélve. 
Anyja, Erzsébet, már a hatodik hónapjában volt, mikor Máriának ez a jelenés 
történt, v. ö. 36. vers. 

2) Gábor angyal helyett másutt csak az Úr angyalát találjuk. Gábor 
egyike volt a főangyaloknak. Az angyalok ugyanis különböző osztályokba és 
csoportokba oszoltak: I. Hen. 61 1 0 szerint voltak: Cherubim, Seraphim, 
Ophanim, Archai, Küriotétes, Eklektoi, Exusiai. II. Hen. 20. szerint pedig: 
Archangeloi, Dünameis, Küriotétes, Archai, Exusiai, Cherubim, Seraphim, 
Thronoi, Ophanim. ν : ö. Efeu. 1 Kol. 1 ,„. I. Kor, 15 , 4 . stb. A főangyalok 
I. Hen. 40 j. szerint csak négyen voltak: Mihael, Raphaél, Gabriel, Uriel). 
Más könyvek szerint hatan, illetőleg heten. A hét főangyal neve ez: Mihael, 
Gabriel, Raphael, Uriel, Raguéi, Sarakael Jeremiel. A legelső ezek közül 
Mihael, mert Izrael népének védőangyala. Azután jön Gábriel, aki II. Hen. 24, 
szerint Isten balján ül és az összes erők felügyelője. Eredetileg 6 volt az 
első, de a nemzeti angyal eléje került. Bousset, Die Religion des Judentums 
im neutl. Zeitalter. Berlin 1903. 222. v. ö. Weber, Jüdische Theologie. 2. Aufl. 
Leipzig 1897. 166 s köv. 

') Itt némely szövegben ez is áll: Áldott vagy t e á z asszonyok között. Ε 
mondatot azonban a legrégibb szövegek nem igazolják, s ugy látszik, csak 
a 42. versből került ide. 

Theol. Szaklap. IV. « r f . 13 
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— Hogyan lesz ez, mikor férfit nem ismerek! ? 
35S felelvén monda neki az angyal: 
— Szentlélek száll le rád és a Magasságos ereje árnyé-

kol be téged, azért a születendő szent is Isten fiának mon-
datik. 36Ime Erzsébet is, a te rokonod, maga is öregségében 
fogant fiat, s ez már a hatodik hónap az δ úgynevezett 
meddőségében. 37Mert az Úrnál semmi sem lehetetlen.1) 

38Mondá pedig Mária: 
— íme az Úrnak szolgálója, legyen velem a te beszé-

ded szerint! 
És eltávozott tőle az angyal. 

Jakab elbeszélése. 

11. Fejezett. 

Egyszer korsót vett és kiment vizet merni4); s ime egy 
hang igy szólt: 

— Üdvözlégy kegyelt, az Úr van veled, áldott vagy te 
az asszonyok között! 

Jobbra-balra tekintgetett, honnét ez a hang ? S meg-
rettenve hazament, letette a korsót és a karmazsint véve a 
székére ült és szőtte. S ime az Űr angyala állott meg előtte 
mondván: 

— Ne félj Mária, mert kegyelmet találsz a mindenek 
ura előtt és foganni fogsz az δ igéjétől. 

Az pedig ennek hallatára igy okoskodott magában: 
— Hogy én foganni fogok az élő Istentől ős szülni 

fogok, mint minden asszony ? 
— Nem úgy Mária! mondá az Úr angyala — mert az 

Úrnak ereje árnyékol be tégedet, azért azt a szentet is, aki 
tőled születni fog, a Magasságos szent fiának fogják mondani. 
Mert ő menti majd ki az ő népét a bűneiből. 

S mondá Mária: 
— Ime az Úr szolgálója δ előtte; legyen velem a te-

beszéded szerint! 

*) I. Móz. 18 u . mondása a LXX. szerint. 
') Hogy az angyal megjelenése kútnál történt, azt Lukács és az 6 

nyomán haladó Mária születése nem tudja. Az Ál-Máté e tekintetben Jakab 
elbeszéléséhez csatlakozik. A megjelenés e módja erősen emlékeztet I. Móz. 
24 )5 s következőkre, mely szerint Rebekának szintén a kút melleit jelent 
meg az angyal. Érdekes azonban, hogy e két elbeszélésben a Lukács-féle 
megjelenés is el mondva, úgy hogy szerintük az angyal Máriának két ízben 
jelent meg egymásután. De azért nem egyeznek meg teljesen egymással, 
mert, Jakab elbeszélése szerint az angyal közvetlenül követte Máriát otthonába, 
az Ál-Máté szerint azonban csak három nap múlva ismételte meg a jelenést. 
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Justinus vértanú. 
Első védőirat. 33. fejezet.1) 

Halljátok most megint szószerint, mit jövendöl az ő 
szűztől való születésére vonatkozólag Jésaiás. Így hangzik: 
íme a szűz fogan méhében és fiat szül és az ö nevét igy 
nevezik: „Velünk az Isten\u (Jes. 7 14). Mert a mik hihe-
tetlenek voltak és az embereknek lehetetleneknek látszottak, 
azokról az Isten eleve megmondotta a próféta-lélelc által, 
hogy megtörténnek ; hogy a mikor megesnek, ne hitetlen-
kedjenek bennük, hanem megjövendölésük miatt elhigyjék. 
Nehogy azonban valaki nem értvén meg a világos prófétálást, 
azzal vádoljon, a mivel mi vádoltuk a költőket, akik azt 
mondják, hogy Zeus fajtalankodás miatt jött le az asszo-
nyokhoz, megkísértjük a szavak kifejtését. Ez a mondás 
ugyanis: íme a szűz fogan méhében, azt jelenti, hogy a 
szűz nem közösüléssel fogant. Mert ha bárkivel közösült 
volna, nem maradt volna szűz. Ámde Isten ereje leszállva a 
szűzre beárnyékolta őt és azt cselekedte, hogy ?szűz létére 
fogant. S az Úrnak azon időben a szűzhöz küldött angyala 
örömhírt mondott neki szólván: 

— íme fogansz méhedben szentlélektől és szülsz fiat, 
ki a Magasságos fiának mondatik; s az ő nevét Jézusnak 
nevezed, mert ő szabadítja majd meg az ő népét a bűneitől. 

Igy tanították ezt azok, akik mindazokról, amik ami 
Üdvözítőnkre, a Jézus Krisztusra vonatkoznak, megemlékez-
tek ; s akiknek mi hitelt adunk, mert amint azt előbb emlí-
tettük, a prófétai szellem az idézett Jésaiás által is előre 
megmondotta, hogy igy származik. Az isteni erőn és lelken 
pedig semmi mást r.em értünk, mint az Igét, a ki Istennek 
elsőszülötte is, amint azt Mózes, az előbb említett próféta 
ki is fejtette. Ez jött a szűzre és beárnyékolta őt, nem közö-
sülés, hanem ráhatás2) által okozva a fogamzást. 

Beszélgetés Tryfonnál. 100. fejezet.3) 
Hitet és kegyelmet nyervén pedig szűz Mária, mikor 

neki Gábor angyal azon örömhírt hozta, hogy az Ur lelke 

*) Justinus raartyr a régi Sichemben, a mai Nablusban született, 
Samariában. Hadrianus császár idejében lett keresztyénné Antonius P ius 
korában (138 -161 . Kr. u.) Rómában nyi lvános tantermet tartott, s mint böl-
csész. hirdette a keresztyén világnézetet. Sok munkát irt. Legnevezetesebb 
munkája a két Apologia és a zsidó Tryfonnal folytatott beszélgetés . Némelyek 
szerint 156-ban, mások szerint 163-ban szenvedett vértanúságot, s) δ ni δντάμιως, ígyis fordítható: csodával, csodamód, mert különösen 
az Újszövetségben a övrau ig csodát is jelent. Alapjelentése azonban képesség, 
erő, hatás. 

3. Az I. Apologia 33. fejezete Opera oftinia p. 66. A. B. C.; a Dia-
lógus 100. fejezete pedig Opera omnia p. 327 D. található. 

13* 
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száll le rá és a Magasságos erejo árnyékolja be őt, minél-
fogva a tőle születendő szent is Istennek a fia, azt felelte ; 

— Legyen velem a te beszéded szerint! 

Ál-Máté. 
9. fejezet. 

Másnap, mikor Mária a pataknál1) állt, hogy a korsóját 
megmerítse, az Úrnak angyala jelent meg neki és mondá: 

, — Boldog vagy Mária, mert méhedben lakást készítettél 
az Úrnak. Ime fény jő le az égből, hogy benned lakozzék, 
és általad majd az egész világra szótsugározzék. 

Harmadnap megint, mikor újjaival a bíboron dolgozga-
tott, egy ifjú lépett hozzá, a kinek a szépséget ki sem lehet 
beszélni. Láttára Mária elképedt és megremegett. Az azt 
mondta neki: 

— Ne félj Mária, kegyelembe jutottál Istennél : ime 
fogansz és királyt szülsz, aki nemcsak a földön, hanem az 
égben is uralkodik és országol majd mindörökké. 

Mária születése. 
9. fejezet. 

Azon napokban pedig, tudniillik az ő Galileába érkezé-
sük kezdetén, Gábor angyalt küldte hozzá az Isten, hogy 
neki az Úr fogamzását megmondja s előtte a foganás módját 
és körülményeit feltárja. Mikor aztán bement hozzá, ama 
helyiséget, melyben tartózkodott, hatalmas fénnyel árasz-
totta el, őt pedig a legnagyobb hódolattal üdvözölte, mondván: 

— Üdvözlégy Mária, Istennek legkedvesebb szüze, kegye-
lemmel teljes szűz, az Úr van veled, te áldottabb minden 
asszonynál, áldottabb az összes eddig született embereknél! 

A szűz, ki az angyali arcot már jól ismerte, s ki előtt 
a mennyei fény nem volt szokatlan, sem az angyali jelenés^ 
tél nem ijedt meg, sem a nagy fénytől el nem ámult, hanem 
csak a beszéd zavarta meg s gondolkozni kezdett, mi lehet 
az a szokatlan üdvözlet, mire céloz, vagy mi végre vezet? 
Gondolkozásának az isteni ihletű angyal jött segítségére: 

— Ne félj Mária, úgymond, mintha ezen üdvözlettel 
valami olyast rejtegetnék, a mi a te ^tisztaságoddal ellentét-
ben áll. Mert kegyelmet találtál az Úrnál, mivelhogy a tisz-
taságot választottad: ezért is szűzűl bűn nélkül fogansz és 
szülsz majd fiat. Ez nagy lesz, mert uralkodni fog egyik 

*) V a g y : a kútnál = iuxta fontem. 
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tengertől a másik tengerig, és a folyamtól egész a föld végső 
határáig; s a Magasságos fiának mondatik, mert bár e földön 
alacsonyan születik, az égben majd fenségesen uralkodik. És 
az Úristen atyjának, Dávidnak a székét adja majd neki, s 
uralkodni fog a Jákob házában örökké, s uralmának vége 
nem szakad; mert hisz δ a királyok királya és az urak ura, 
s trónusa örök! 

Az angyal e szavaira a szűz nem hitetlenségből, hanem 
csak mert a módját akarta tudni, válaszolt: 

— Hogyan lehet az? Hiszen ha ón fogadalmam szerint 
férfit soha nem fogok ismerni, férfi magjának hozzájárulása 
nélkül hogyan szülhetek ? 

Erre az angyal mondá: 
— Ne véld Mária, hogy emberi módon fogsz foganni, 

mert te férfival való közösülés nélkül szűzül fogansz, szűzül 
szülsz, szűzül szoptatsz. Ugyanis majd a szentlélek szálland 
te beléd és a Magasságos ereje árnyékoland be téged a 
vágyak minden izgulása nélkül; azért aki tőled születni fog, 
egyedül lesz szent, mert mint olyan neveztetik Isten fiának, 
aki egyedül fogant és született bűn nélkül. 

Akkor Mária kezeit kiterjesztve és szemeit az égre 
emelve mondá: 

— íme az Úrnak szolgálója, mert én nem vagyok méltó 
az úrnő nevezetre, legyen velem a te beszéded szerint.1) 

A Kór ári*). 
Szára, 3. S7—4S. 37Ekkor azt mondták az angyalok: 
— Óh Mária, lásd, Isten választott ki tégedet s tisztított 

meg tégedet és szemelt ki tégedet a világ asszonyai fölött. 
38Óh Mária, légy engedelmes Uradnak, borulj le és hajolj 
meg a meghajtókkal együtt. 

39Ez az egyik titkos kijelentés, amelyet neked (Moham-
mednek) kinyilvánítunk. Mert te nem voltál velük, mikor 
nyilat húztak, hogy ki gondozza Máriát és nem voltál velük, 
mikor egymással vitáztak.3) 

') Ε fejezet végén a következő megjégyzést o lvassuk: Nagyon hossza-
dalmas és bizonyos mértékig unalmas is lenne, ha ebben a kis munkácská-
ban mindazt, ami az Úr születését megelőzte vagy követte, el akarnánk be-
szélni. azért hát azokat, amik az evangél iumban vannak elbeszélve, elhagyva, 
azokat toldjuk meg, amelyek elbeszélése némi pótlást igényel . 

2) Henning Μ. der Koran. Leipzig. 1901. ν . ö. Hennecke, Handbuch zu 
den neutl Apokryphen. Tübingen. 1904. 167. s köv. 

') Utalás arra, hogy Máriát sorshúzás juttatta Józsefnek. Az arabok 
a sorshúzást nyíllal intézik el. Máriát a Kórán szerint is n e m feleségül, ha-
n e m csak megőrzés végett adták Józsefnek. Úgy tünteti fel a dolgot, hogy 
Mária birtokáért a férfiak vitáztak egymással . 
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40Akkor azt mondták az angyalok: 
— Isten egy igéjét hirdeti meg néked, neve Megváltó Jézus, 

Mária fia, tiszteletnek tárgya úgy itt, mint a más világon s 
egyike az Úrhoz közelállóknak. 41Bölcsőjében s felnőtt ko-
rában beszól majd az embereknek s az igazak egyike lesz. 

42— Uram, honnét legyen fiam — felele Mária, — mikor 
férfi nem is ér intet t? 

— Isten azt alkot — viszonzá az angyal — amit akar; 
ha valamit elhatározott, csak azt mondja neki: „Légy!" és 
van. 43És megtanítja őt az írásra, a Bölcseségre, a Törvényre 
és az Evangéliomra és Izrael fiaihoz küldi. 

Szúr a 3 .5 2 · 
íme, Jézus olyan az Isten előtt, mint Ádám: földből 

teremtette őt, azután azt mondta neki: »Légy !" és lett. 
Szúr a á. 169. 
A megváltó Jézus, Mária fia, Istennek csak küldöttje ós 

az ő Igéje, melyet Máriába helyezett és tőle való Lélek. 
Szúr a 19. lG—36. 

Mikor Mária övéitől elvonult kelet felé egy helyre 17és magát 
elfátyolozta, akkor elküldtük hozzá a mi lelkünket, aki neki 
deli férfi alakjában jelent meg. 18Mária mondá: 

— íme én, ha Istenfélő vagy, az Irgalmashoz menekülök 
előled ! 

19Én csak küldöttje vagyok a te Uradnak, feleié az, 
hogy téged egy tiszta fiúval ajándékozzalak meg. 

— L('Honnét legyen fiam, mondá Mária, mikor engem 
férfi nem érintett és nem vagyok parázna? 

— 21Igy lesz, feleié az. Azt mondotta a te Urad: „Nekem 
az könnyű, és jellé tesszük őt az embereknek s irgalmás-
sággá részünkről. Ez elhatározott dolog!" 

22Akkor elfogadta őt1), és egy félrébb eső helyre vonult vele. 
23Egy pálma tövében aztán meglepték őt a fájdalmak, s mondá : 

— Óh bár holt, elfoledett, nyomaveszett volnék! 
24Ekkor valaki megszólalt a lat ta ; 
— Ne aggódj, a te Urad patakot támasztott alattad, 

25rázd meg csak magad felé a pálmát, majd friss dotolya 
hull rád. 2CEgyél, igyél és légy vidám, s ha egy embert látsz, 
azt mondd neki: 27„Lásd én ma böjtöt fogadtam az Irgal-
masnak, azért ma szót se váltok senkivel". 

*) A Kórán szerint Mária nemcsak azonnal fogant, hanem mindjárt 
szült is. József azonban nem szerepel, nem is ő, hanem a lakosság botrán-
kozik meg az eseményen. A Kórán e tekintetben a Jésaiás mennybemenetele 
11. fejezetével egyezik. Egészben véve azonban önálló forrást látszik követni, 
Β ép ezért is láttam szükségesnek a felvételét. 
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Akkor dajkálva elvitte őt az δ népéhez, azok azt 
mondták: 

— Oh Mária, te csakugyan különös dolgot cselekedtél 1 
í9Oh Áron testvére, a te atyád nem volt gonosz, anyád sem 
volt parázna I 

30Mária a gyermekre mutatott. Azok pedig mondák; 
— Hogyan álljunk mi szóba azzal, aki bölcsős csecsemő! 
— 3 :Én Isten szolgája vagyok! — mondá a gyermek. 

Ο adta nekem a könyvet és tett engem prófétává. 3"Ő tett 
engem áldotta, bárhol vagyok is, és imádságot és könyörüle-
tet parancsolt rám egész életemre 33és szeretetet anyám iránt, 
s nem tett engem fenhéjázóvá és áldatlanná. 34Áldás nyu-
godjék a napon, amelyen születtem, amelyen meghalok, s a 
melyen majd életre támadok feli" 

-5Ez a Jézus, Mária fia, az igazság Igéje, amelyben két-
kednek : 36„Nem fér az Istenhez, hogy fiat nemzzen magának." 
Dicsőség neki! Ha egy dolgot elhatároz, csak azt mondja 
neki: „Légy!" ós van. 

A Jézus születésének meghirdetésére vonatkozó elbe-
szélések egyike sem egyezik meg teljesen valamely másikkal. 
Kétségtelen bizonysága ez annak, hogy a hivők az első száza-
dokban még sem kanonikos szöveghez, sem kanonikus elbe-
széléshez nem ragaszkodtak, hanem mindenki úgy mondta el 
az általa ismert dolgokat, amint tudta. Innét érthetők az 
eltérések. 

Legegyszerűbb az Ál-Máté elbeszélése, amennyiben csakis 
az angyali szózatra szorítkozik. Mária okoskodásáról vagy 
ellenvetéséről mit se tud. Jellemző azonban, hogy szerinte 
az angyal kétszer jelenik meg Máriának, s hogy az első 
megjelenéskor már a fogamzás megtörténtót hirdeti, mig a 
második megjelenés alkalmával a biztatásnál nem megy 
tovább, csak jövendöli a fogamzást. Joggal következtethetjük 
ebből, hogy az Ál-Máté két különböző forrásból dolgozott, 
de azokat szervesen egybeolvasztani nem tudta. 

A kettős angyali jelenés Jakab elbeszélésében is meg-
van, de ügyesebb egymásutánban. Az angyal először a kút-
nál jelenik meg Máriának, aki azonban már az üdvözlés hal-
latára elfut. Az angyal követi, s otthon tudatja vele a nagy 
kegyelmet, melyre őt az Úr kiszemelte. Mária ellenvetései itt 
a maguk helyén vannak, s azok eloszlatása közben nyerünk 
bepillantást a Megváltó születésének titkába. 

Az angyal kétszeres megjelenését a kanonikus tudósí-
tásokban is megtaláljuk ugyan, de egészen másképen. 
Ugyanis kettős megjelenésről egyik evangéliom sem tud, 
hanem Lukács egy Máriának, Máté meg egy Józsefnek történt 



192 R a f f a y Sándor . 

megjelenést beszél el. Alig tehető fel, hogy az apokrifusok 
kettős angyali jelenését a kanonikus evangeliomok válasz-
tották volna szét oly módon, amint azt Máté és Lukács 
mutatja. Ezt kizár ja az a körülmény is, hogy a Józsefnek 
történt megjelenést az apokrifusok is elbeszélik. Sokkai 
jogosultabb tehát az a feltevés, hogy az apokrifusok egyik 
része a kanonikus elbeszélésekben található mindkét meg-
jelenést Máriával hozta összeköttetésbe, ami mellett azonban 
még a Józsefnek történt megjelenést is elbeszéli és így 
három jelenésről tudósít. 

Justinus egészen különáll. Ő az Írásmagyarázat alapján 
j u t el arra az eredményre, amelyet az elbeszélések közölnek. 
Az ismeretes jésaiási helyből vezeti le Jézus természetfeletti 
származásának szükségszerűségét. Nem mondát, nem hagyo-
mányt közöl, hanem ép a monda kialakulására vet fényt, 
úgy, hogy ha egyetlen elbeszélés nem állana is a hivők ren-
delkezésére, az ő fejtegetései nyomán megalakulhatna az. Igy 
hát Justinus annak az okoskodásnak a képviselője, amely 
indítást adott a természetfeletti születés történetének minden 
oldalú kiképződésére. 

A angyali szózatnak első fontos adata az, a mely a 
születendő gyermek jelentőségére vonatkozik. Ε jelentőség 
adja meg ama kegyelemnek értékét is, a melyben Mária 
részesül. Ha csak egy gyermeknek csudás módon történő 
születése vagy fogamzása emelné ki Máriát a közönséges 
asszonyok köréből, a kegyelem akkor is nagy volna ugyan 
a kortársak szemében, de nem volna örök időkre kiható. 
A kegyelem példátlan nagyságát az mutatja, hogy Máriától 
születik a megváltó, a szent, az Isten fia. Ezen van a suly, 
Ezért jelenti meg az angyal előre a gyermek nevét is. Ez 
esetben ugyanis a név csakugyan maga a lényeg. Jézus neve 
teljesen fedi a prófétai szózat Immánueljét. Nevében hordja 
hivatását is: ő szabadítja meg lzráel népét bűneiből. 

Jellemző, hogy az angyal által hirdetett messiás csak 
a zsidóké. Hogy a messiás a zsidók között, a Dávid házá-
ból támad, azt mindenki úgy tudta, de hogy majd csak a 
Jákob házán uralkodik és hogy csak a kiválasztott népet 
szabadítja meg bűneiből, ez a képzet nem a biblikus, hanem 
a népies, közönséges felfogásnak felelt meg, a melyen már 
egyes próféták rég fölülemelkedtek1). Maga Jézus is egyete-
mesebb szempontokat hirdetett, s a maga munkakörét csak 
Izráelre szorította ugyan, de hivatását egyetemesnek tartotta2). 
Az egyetemesség gondolata különben, de teljesen zsidó 

') Bousset , Die Re l ig ion des Judentumes im ntl. Zeitalter 209. s köv. 
') Lásd Jézus és a kanaán i asszony c. tanulmányomat, Theol. Szaklap 

I. évf. 3. számában. 
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módon, itt is felcsillan, a mikor kiemelik, hogy az eljövendő 
messiás uralmának sem határa, sem vége nem lesz. 

Az uralom e kiemelése azonban a kornak ismét egy 
közönséges képzetét mutatja. Az eljövendő messiás hatalmas 
uralkodó lesz, nem szellemi vezér, nem a lelkek újjáterem-
tője, a ki maga az út, az igazság és az élet. Tudjuk, hogy 
Jézus messiásképzetében is megvan ez a kettősség, csakhogy 
más árnyalatban. Ö is felhasználta korának közönséges kép-
zeteit, de egyúttal meg is dicsőítette azokat. Ő is országot 
akart alapitani, de nem Izráelben, hanem a hivők lelkében. 
Az ő országa nem e világból való, hanem Isten országa, 
mennyek országa. Mint ez ország fejedelme, nem uralkodni, 
csak kórmányozni vágyik. Célja nem hatalomnak kifejtése, 
hanem a lelkeknek Istenhez való vezetése. 

Mária is zsidó nő volt, a ki igen jól ismerte népének 
messiási várakozásait. Ε várakozások nem voltak ugyan 
mindenben azonosak, de az bizonyos, hogy egyikben sem 
volt olyan vonás, a mely őt arra a reményre jogosíthatta 
volna, hogy a messiás esetleg tőle is származhatik. Első 
sorban ezért lepte hát meg az angyali szózat. A messiást 
bizonyosan ő is a felhők közül várta. 

De ha nem várta sem gondolhatott arra, hogy a Jésiás 
71 4 által megjövendölt alma, = fiatal nő, a ki Immánuelt 
fogadja az ő méhében, ő legyen A legendák már kiszínezik 
Máriának a gyermekkorát is, de erre csak a későbbi jelen-
tősége adta meg az indítást. Szentirataink még mit se tud-
nak Mária különleges viszonyairól vagy öntudatáról, sőt azt 
mutatják, hogy Mária nem is álmodott Jézus messiási jelen-
tőségéről és mig Jézus élt, nem is hitt benne1). De most 
ennek bizonyítására ki nem térhetünk. Mária most más 
szempontból foglalkoztat bennünket. Máriát a hagyomány 
következetesen szűznek és nem fiatal nőnek tartja. Az 
eredeti alma szót a görög nyelvű ótestamentom is (LXX) 
irapdíVos-szal fordítja. Pedig ez a zsidóban bethulát jelent. 
Viszont a görög parthenosz nem fiatal nőt, hanem szüzet 
jelent. Csak két kivétel van e szabály alól a görög irodalomban : 
Homeros és Sofokles egy-egy helyén*), a hol a parthenosz 
fiatal asszonyra vonatkozik. Állandó jelentése azonba nszfiz, 
tiszta, érintetlen3). 

*) Lásd Mária a Szentírásban c. tanulmányomat Theol. Szaklap I. évf. 
2. számában. Ezt vallja különben Epiphanius is C. Haer. L. I. Τ. II. p. 60. 

2) Passow, Handwörterbuch der griech. Sprache. Rost, Giech. deutsches 
Wörterbuch. 

') Stephanus, Thesaurus l inguae graecae. Virgo, inlactus, purus. παρΜνος 
<fi tircLi Χίγιται χατά αημβολον τον dűiiíy 9ορις ιι rat χαϊ μη&αμω; (νδιδόναι 
τοις xctxoi'gyoi;. Ponitur enim hic παο&ένος et pro veüvu et pro α/ϋαρτος, 
pro iuvenca et incorrupta. 
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Igen fontos tehát hogy Jézus szűztől születik. Istenfiú-
ságának is egyik döntő kezese az, hogy egyedül csak δ 
fogan és születik bűn nélkül. Sajátságos és külön tanul-
mányra érdemes az a vallástörténeti jelenség, a melyet a 
nemi élet és a szentség viszonyának felfogásában nemcsak 
a zsidóság és a keresztyénség, hanem más vallások theologiá-
jában is észlelhetünk. A szüzesség különös érdem, sokszor 
a szentség előfeltétele vagy bizonyítéka. Viszont azonban a 
gyermektelenség Isten büntetése, csapás, szégyen, megbélyeg-
zés. A meddők fogadalmakkal és áldozatokkal igyekeznek 
kiórdemedni a gyümölcsözés kegyelmét, s a foganás nem 
ritkán a legnagyob isteni kegyelem jele, tisztító áldás, szent 
igazolás. Ε két ellentétes szempontot pedig mintegy kiegyez-
teti az olyanféle felfogás, a milyent pl. Ján. 113-ban találunk: 
Azok az istenfiak, a kik nem vérekből, se nem test indulatá-
ból, nem is férfi akaratából, hanem Istenből születtek. 
Jézus is egy lett a test vágya nélkül egyedül csak Isten 
akaratából, azért mondható Isten fiának. 

A származás különös módja igazolja hát itt Jézust 
Isten fiának, ezért mindenkép ezen van a hangsúly. Jézus 
nem úgy származott, mint a többi ember. Ezt a gondolatot 
igyekeznek a Jézus születésére vonatkozó tudósítások kidom-
borítani. De hogy ez a gondolat kezdettől fogva vitás volt, 
azt már a szentiratok maguk is bizonyítják. 

Csodálatos, hogy a Szentírás mennyire mellőzi Jézus 
szokatlan származásának történetét. Jézus soha nem hivat-
kozott rá. Magát rendesen emberfiának mondotta, a mivel 
ugyan, bár burkoltan, messiási igényeit kívánta jelezni, de 
a mit úgy apostolai, mint kortársai is a közönséges emberi 
származásra vonatkoztattak1). A kortársak, úgy az ellenfelek, 
mint a családtagok és a tanítványok, soha nem utaltak arra, 
hogy Jézus születése körül szokatlanabb események játszód-
tak volna le. Öt mindenki a názáreti ács közönséges fiának 
tartotta. Erre már az evangéliomok is több izben hivatkoznak. 
Anyját Máriát is csak a jerusálemi templomban történtek 
teszik figyelmessé gyermekére, mert ezeket megjegyezte és 
forgatta szivében. Születése különösségére azonban ő sem 
hivatkozik. Később pedig már a templomi eseményekre sem 
térnek rá sem a családtagok, sem a hivők, hogy bizonyítanák 
velük Jézus messianitását. Pál apostol szerint Jézus szárma-
zása egészen közönséges: asszonytól született, mint a többi, 
törvény alatt állt, mint a többi (Gal. 4 4J, csak a benne 
diadalmaskodó szentség lelke mutatta, hogy ő mégis nem 

') Wel lhausen, Skizzen und Vorarbeiten 1899. VI. Des Menschen S o h n 
187. 215. v. o. Litzmann, Der Menschensohn, lfc9i). contra Dalman, Die Worte 
Jesu 1890. Schmiedel , Prot. Monatshefte 1901. 9. 
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közönséges ember, hanem Isten egyszülött fia (Hóm. 1 3—4). 
A többi apostol is mind csak a Jézusban élő sajátos isten-
fiúsági tudat alapján tekinti őt isteninek, de a származásá-
val egy sem foglalkozik. Márk a Jézus evangélioma kezdetét 
a Keresztelő fellépésében látja, de Jézus gyermekkorával 
ép oly kevéssé törődik, mint János. Az első igehirdetők az 
Újszövetség tanúsága szerint sohasem hivatkoztak Jézus 
csudás származására, hanem igenis a feltámadására, mert ez 
volt a döntő bizonyság istenfiúsága mellett. Jézus messiani-
tását tehát az ő származásának természetes vagy természet-
feletti volta egyáltalán nem érinti. Ha érintené, akkor annak 
az első missiói tevékenységről beszámoló apostoli levelek-
ből ós az Apostolok Cselekedeteiből nem lehetne hiányoznia. 
Jézus messianitása azonban nem a test, hanem a lélek szárma-
zásával, eredetével, állapotával és hovatartozásával, személyé-
nek nem az emberekhez, hanem az Istenhez való viszonyával 
függ össze. Innét érthető, hogy Mk. 33 t—3 5 . szerint elútasítja 
a vérrokonokat, mikor azok a szellemrokonok köré takar ják 
a vórség jogán megzavarni. 

Mindez azt mutatja, hogy a születés és a gyermekkor 
csak akkor kezdte a hivőket közelebbről foglalkoztatni, 
mikor a keresztyénség terjedésével a pogány ós zsidó érdek-
lődők Jézus életének minden részletét tudni vágytak, s 
kutatni, esetleg támadni kezdték. Lukács evangélioma a 
bizonyság, hogy az első század hetvenes éveiben is meglehetős 
kevés volt még az, a mit Jézus gyermekségéről tudtak'). 
Pedig ő azt vallja feladatának, hogy mindennek utána jár, ós 
mindent pontosan elbeszél. És mégis többet tud mondani a 
Keresztelőnek, mint Jézusnak a születéséről. Nála már teljes 
mértékben megtaláljuk a Jézus származására vonatkozó 
elbeszélés kettősségét, mert mig 227. 41. szülőkről beszél s 
igy közönséges életviszonyokat tételez fel, sőt 24 8 ós 3 
Józsefet atyának is mondja, addig viszont a második rész 
folyamán Józsefet Máriától sokszor egészen elkölöniti. Ε 
kettősség azonban egyáltalán nem teszi kétessé azt a tényt, 
hogy Lukács csakúgy, mint Máté is, Jézus természetfeletti 
származását akarja hirdetni, s a mennyiben természetes 
viszonyokról s különösen József apaságáról beszól, azt 
Epiphaniusszal szólva, csak „propter conversationem* teszi2.) 

') Zimmermann szerint (Stud u. Krit. 1903. 2.) Lukács o lyan eredeti 
zs idó forrást használt , a mely még n e m ismerte a szentlélektől való fogan-
tatást. Ε képzetet szerinte csak Lukács vitte be az evangéliomha, a mikor 
134 ás· verseket kiélezte és a házasság szót jegyességgel cserélte fel. — 
Hi l lmann (Jahrb. f. prot. Theol. 1891.) azt mondja, hogy Lukácsban egy zsidó 
és egy pogány· keresztyén h a g y o m á n y olvad össze . Viszont Gunkel, Zum 
religionsgeschtl. Verständnis d. Ν. T. 1903. zsidó forrást vitat. 

Contra Schmiedel , Prot. Monatshefte 1902. 85. ν. ö. Conrady i. m. 
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Ugyanazon kettősséget találjuk az első század végén 
élt Ignatius antióchiai püspök leveleiben is, a ki egyik levelé-
ben Józsefet Jézus test szerint való atyjának mondja1), másik 
levelében meg így beszél2): „A mi Istenünk a Krisztus 
Jézus, Isten üdvhatározata szerint Máriától fogantatott, Dávid 
magvából ugyan, de mégis a szentlélektől, született és meg-
keresztelkedett, hogy szenvedés által tisztítsa meg a vizet. 
És e világ nagyjai előtt Mária szüzessége ós szülése titok 
maradt, ép úgy, mint az Úrnak halála is. Három nagy titok 
ez" stb. József történetének 2. fejezete is azt mondatja 
Jézussal, hogy neki József test szerint atyja volt3). Hogy az 
őskeresztyénség tudatában párhuzamosan élt egymás mellett 
ez a két ellentétes nézet, azt Justinus vértanú is igazolja, 
a mikor arra hivatkozik, hogy a hivők egy része (a hivők 
közé tartoztak ugyanis az ebioniták és a gnostikusok is) 
Jézust emberektől való embernek tartja4). Epiphanius szerint 
Ebion volt az első, a ki Jézusnak közönséges származását 
vitatta5), de a gnostikusok között szintén voltak már kezdet-
től fogva e nézetnek vallói és hirdetői6). Hasonlókép vitatta 
a közönséges származást Celsus is, a kivel szemben Origenes 
vette fel a vitát7). 

A közönséges és a természetfeletti származásról való 
felfogás párhuzamos voltát igazolja a családía közlésének 
ténye is. Mert az bizonyos, hogy a családfa közlésének már 
a puszta ténye is ellentétben áll a szentlélektől való származás 
gondolatával. Mert ha Jézus a szentlélektől fogant, akkor 
semmiféle családfára nincsen szüksége. Legfölebb ha Mária 
családfáját közölnék. Ámde úgy Máté, mint Lukács Józsefnek 
a családját vezeti le. Mindenki érzi azt a roppant nehézségét, 
a melyet a családfa e miatt okoz. Mire való az a családfa 
egyáltalán? Ε kérdés valóban crux theologorum. A magyará-
zatok sokfélék, de csak a legfőbbekre akarok rövidesen 

i l Ignatius ad Mágnes, c. 13a . Harnack-Gebhardt-Zahn, Patres apóst, 
opera. Lipsiae 1876. II. 

a) Epist ad Ephes. c. 18 2. 1 9 , . 
3) At Josephus, vir iste iustus, páter m e u s secundum carnem et 

sponsus Mariae matris meae . . . . 
*) Dialogns c. Tryph. c. 48 A. B. p. 151. é s A p. 152. &εος ων χαϊ 

γεγέννψαι αν^ρωτιος ιίιά παρθένου . . . οΖτος ίατιν ό Χρίστος, ε'άν φαίνηχαι 
ως αν&ρω.-ιος έξ άν9ρο'·πων γεννηθείς χαϊ ίχίογή γενόμενος εϊς τϋν ΧριΟτόν 
ίιναι άποδειχνίηται. χαϊ γαρ ιΐσί τινες, ω φίλοι, ελεγον από τον ήμετέρον 
γένοχχ, όμολογοννιες αντον Χριστόν είναι, arSponov Jf (ξ ιχνΆοώπων γενΰ/ιενον 
αποφαινόμενοι, οϊς ον πνι'τΐ&ειιαι χιΐ 

5) Contra L X X X . haer. L. I. Τ. II. ρ. 60. Et primum quidem Ebion, 
velut dixi, Christum e x semine viri, hoc est ipsius Joseph, esse decrevit. 

") Hippolytus Refut. omn. haer. L VII. 32. p. 398. Καρτιοχράτης τϋν 
ίησονν Ar 'Ιοισΐφ γεγεννηπΟαι Ίίγει. 

*) Origenes contra Celsum különösen 1. k ö n y v 8 - 9 . cc. 
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kitérni, hogy aztán magam kísérthessem megadni a családta 
közlésének szerintem legelfogadhatóbb okát. 

Szinte általános az a nézet, hogy a családfával Jézus 
dávidi eredetét akarták igazolni. Ez azonban már csak azért 
sem állhat meg, mert e célra a családfának a Dávidon túl 
terjedő része merőben szükségtelen. Hacsak Dáviddal akarták 
összekötni Jézust, akkor miért kezdi Máté a családfát Ábra 
hámon, s miért végzi Lukács Ádámon? A családfa célja nem 
lehet a dávidfiiúság igazolása. Annál kevésbbó, mert Jézus 
dávidfiúságát kortársai soha kétségbe nem vonták.1) 

Zahn2) azt hiszi, hogy a családfának főcélja Jézus tör-
vényes házasságból való származásának kimutatása volt. Ebben 
Justinus martyrt és Hieronymust követi. Hogy pedig az 
ősök láncolatában megbélyegzett személyek is vannak, azok 
felvételével Zahn szerint csak azt akarták jelezni, hogy az 
isteni üdvrendelkezés nem az emberi szempontok szerint jár 
el, s nem emberi módon ítélkezik az egyes emberek értéke 
dolgában. Ez azonban megint csak nem elégíthet ki. Első 
sorban azért nem, mert Jézus törvényes származásának 
igazolására a szentlélektől való fogantatás hirdetése mellett 
József családfájának közlése nem lett volna elegendő. Oda 
ép oly bizonygatás kellett volna, mint a milyent Origenes-
nél találunk.' Másodsorban azért nem, mert minden család-
fának közös rendeltetése, hogy valakinek a testi leszárma-
zását mutassa ki. Jézus családfája is csak ezt a feladatot 
szolgálhatta. 

Tudta ezt már Hieronymus is, azért igyekszik igazolni 
az idegen családfa közlését. Azt mondja3), hogy bár József 
nem volt atyja Jézusnak, mégis az ő családfáját vezették le, 
egyrészt mert asszonyokat a családfa felvenni nem szokott, 
másrészt mert József és Mária azonos törzsnek a tagjai vol-
tak, s így József csak a leviratusi házasságról szóló mózesi 
törvénynek tet t eleget, mikor Máriát elvette s a beiratáshoz 
is elvitte. 

Tudjuk, hogy a két evangéliomban közölt családfa nem 
azonos. Már maga ez is azt mutatja, hogy az a hivő lélek, a 
melyben a családfa közlésének szüksége első izben felme-
rült, a testi leszármazás puszta levezetésénél távolabb tekin-

') Bizonyság erre nemcsak az evangéliomok tudósítása, h a n e m a 
Sanhedrin 43 a is, a mely e g y e n e s e n kijelenti, hogy Jézus a királysággal 
rokonságban volt. Weber i. m. 

l ) Einleitung in das Ν. Τ. Leipzig. 1899. II. 373. s köv. 
Comm. in Math. L. I. p. 11. Respondebimus primum, non e s se con-

suetudinis scripturarum, ut mulierum in generationibus ordo texatur. Deinde ex 
una tribu fuisse Joseph et Maria, u n d e ex lege eam accipere cogebatur ut 
propinquam, et quod simul censetur in Bethleem ut de una videlicet Stirpe 
generali . 
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tett, magasabb célt tartott szem előtt. Az egyik táblázat a 
teremtés kezdetéig, a másik a kegyelmi kiválasztásig viszi 
vissza Jézust. Dávid maga csak egy láncszem a többi mellett. 
Nem Dávidra, hanem a teremtést, illetőleg a kiválasztást 
kezdő Ádámra ós Ábrahámra akarta hát a genealógia össze-
állittója a figyelmet terelni. S nevezetesen azt akarta kimu-
tatni, hogy az emberiség célja kezdettől fogva a Messiás, 
hogy az a Máriától született Megváltó, akinek már a szü-
letése körülményei is prófétai jövendölésekkel függenek ösz-
sze, öröktől fogva célja volt nemcsak az Isten Izraellel 
kötött szövetségéből folyó üdvtervének, hanem az egész em-
beriség életének is. Azok a genealógiák Jésus messiánitasá-
nak igazolására szolgálnak. Ezért vezeti fel Máté a tábláza-
tot, evangélioma ótestamentomi és nemzetiesebb szelleméhez 
híven csak a kiválasztott nép ősatyjáig, az Ígéretet kiér-
demlő Ábrahámig, Lukács pedig ezért köti össze az emberi-
ség megváltóját az emberiség ősatyával, Ádámmal. Ε cél 
mellett nem volt fontos sem a levezetésben mutatkozó sok 
eltérés1), sem az a tény, hogy a családfa Jézusnak nem a 
vérszerinti elődeit sorolja fel. Mert â  Jézusban megjelent 
Messiás mégis csak Ábrahámnak és Ádámnak a sarjadéka, 
ha a szentlélektől fogantatatt is. Ilyen módon meggyengül az 
a viszásság is, a mely a családfa közlésének ténye és a 
szentlélektől való származás gondolata között van. 

De magában a családfában azért még mindig megmarad 
a Jézus származásának ellentétes felfogására mutató különb-
sége, a mely a genealógia utolsó láncszemének szövegében 
az egyes codexek között van. Tudjuk, hogy Lukács maga 
is világosan kijelenti 2 2S-ban, hogy Jézust némelyek József 
fiának mondják. Ezzel szemben Mt. 1 18. a kanonikus szö-
vegben határozottan kizárja József apaságát: Jákob pedig 
nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől a Krisztusnak 
nevezett Jézus született. De vannak olyan szövegek is, 
melyekben ez a vers máskép hangzik. A Sinajon talált syr 
szöveg ), mely vagy kétszáz évvel régibb a mi kanonikus 
szövegünknél, s a mely egyáltalán legrégibb az eddig isme-
retes összes codexek között, ezt a verset igy őrizte meg: 
Jákob nemzette Józsefet. József, kinek szűz Mária jegyese 
volt, nemzette a Messiásnak nevezett Jézust. Mióta ez a 

') Endemann, Zur Frage über die Brüder des Herrn (Neue kirchl. Ztft. 
1900. Η. II.) a két genealógia eltérését ügy akarja megérthetővé tenni, 
hogy Máté Józsefnek, Lukács pedig Máriának az őseit közli, Mindkettő Dávid 
sarja de József a Salamon, Mária pedig a Náthán ágából, s mint egy ág 
egyetlen sarja, férfijogú, azért irják fel őt is Bethlehemben. Az i lyen hypot-
hesisek nem sokat lendítenek a dolog tisztázásán. 

') Merx Α., Die vier kanonischen Evangel ien nach ihren ältesten 
bekannten Texte. Berlin 1897. 
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szöveg nyilvánosságra került, azóta a tudósok egy része 
véglegesen eldöntöttnek tekinti azt a vitás kérdést, hogy 
az evangéliomok eredetileg Jézus természetes szárma-
zását hirdették. Annál inkább feljogosítva érzik erre magu-
kat, mert ez a Syrsin azokat a régebben ismeretes codexeket 
is igazolta, a melyeknek e kérdésben döntő jelentőséget sok 
mindenféle ok miatt nem tulajdoníthattak. 

De az ítéletet nem szabad elhamarkodnunk. Előbb meg 
kell ismerkednünk a szövegekkel, meg kell mérnünk súlyú-
kat, s csak azután vonhatunk következtetéseket. Összeállítom 
itt a fontosabb eltéréseket mutató szövegek táblázatát1), s 
hogy az összehasonlítást megkönnyítsem, a nem görög szö-
vegeket is görögül közlöm. A mutatkozó rokonság szerint 
négy csoportot kell alkotnom: 

I. Syrsin : 'Ιακώβ δέ Ιγέννησε τον Ιωσήφ, 'Ιωσήφ ω έμνηστεν&η 
Μαριάμ ή παρθένος, ίγέννησε Ίησονν τον λεγόμενοι* Χριστόν. 

II. Monacensis g . : Ιακώβ de ίγέννησε τον 'Ιωσήφ,ο* μνηστεν&είσα 
Μαριάμ ίγέννησε Ίησονν τον λεγόμενον Χριστόν. 

III. Máté : 'Ιακώβ δέ Ιγέννησε τον 'Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας, εξ 
ης έγεννή&η Ίησοΐς ό λεγόμενος Χριστός. 

IV. Arab Diatessaron : 'Ιακώβ öt ίγέννησε ιόν 'Ιωσήφ τον 
άνδρα Μαρίας, ο ίξ αυτής ίγεννή!)η Ίησονν τον λεγόμενον Χριστόν. 

Az I. származéka a Curaton-féle syr szöveg is, amely 
csak abban tér el a Syrsintől, hogy József nevét nem ismétli 
meg s ezzel az apaságát is kizárja. Ebből látható, hogy a 
Syrsinben semmi egyéb bizonyíték nincsen Jézus természetes 
származása mellett, mint egy névnek megismétlése, ami irás-
hibából is megtörténhetett. Szerintem tehát a Syrsinből 
döntő következtetést vonni nem lehet. Annál kevésbbé, mert 
a mit ez a szövegbeli eltérés megalapozna, azt is teljesen 
lerontja az a körülmény, hogy az angyali jelenést és ezzel 
a szentlélektől való származás hirdetését a Syrsin is közli. 
Belőle tehát legfölebb csak azt állapíthatjuk meg, hogy a 
Syrsinben olyan szöveggel állunk szemben, amelyben a Jézus 
születésére vonatkozó kétféle nézet még kiegyenlítés nélkül 
áll egymás mellett. 

A II. csoportba tartozó latin codexek (Monacensis, q. 
Vercellensis a. Sangermanensis g1, Bobbiensis k. Veronensis 
b) szintén rokonok a Syrsinnel. Az egy Monacensis kivéte-
lével a ηαρδένος szót is megőrizték. Sőt e szót a Veronensis 
meg is ismétli, és igy párhuzamosát adja a Syrsin ismétlé-
sének, csakhogy mig ennek ismétlése József apaságát erősiti, 

') A táblázat készítésénél fe lhasználom: Gregory, N ó v u m Test. Graece. 
Vol. III. Prolegomena. Lipsiae, 1894. Zahn, Einleitung II. — Schmiedel, Prot. 
Monatshefte 1902. 6. — Merx, Das Evangel ium Matthaeus etc. Berlin 
1902. idevágó fejtegetéseit és adatait. 
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addig amazé egyenesen kizárja. Valamennyi szöveg bizony-
ságul szolgál még arra nézve is, hogy az {γέννησε nemcsak 
igy értelmezhető : nemzé, hanem egyszerűen igy is : szülte. 
A Syrsinben tehát a különösség egyedül csak a József nevé-
nek megismétlésében van, ami épúgy lehet a hagyomány 
ingadozásának, mint a leiró tévedésének a következménye. 

A III. csoportba tartozó kanonikus szöveget a 2. szá-
zadból való Pesitto igazolja. Hasonlókép sző szerint egyezik 
vele az a szintén második századbeli dialógus is, amelyben 
a Syrsin-féle szöveget is, bár toldalékképen, megtaláljuk. 
Benne ugyanis a Máté-féle szöveg után még azt olvassuk: 
•και 'Ιωσήφ εγέννησε Ίηοονν τον λεγόμενον Χοιστόν. Ez a toldás 
azonban annyira magán viseli a szándékosság bélyegét, hogy 
egyáltalán nem lehet vele komolyan érvelni, s pusztán 
csak a hagyomány ősi párhuzamos voltának szolgálhat 
bizonyítékául. 

A IV. csoportban egyedül áll a Tatianus-féle Diatessaron 
arab szövege, amely határozottan kijelenti, hogy Jézus József 
és Mária fia. Tudjuk, hogy a 2. század e szövegkritikusa a 
négy evangéliom eltérő szövegei alapján készítette a maga 
ötödik evangéiiomát, mely Diatessaron név alatt volt isme-
retes. Amint a mű neve is mutat ja , ebben eredetiséget ke-
resni nem lehet és nem is szabad. A Diatessaron Tatianusnak 
az egyéni Ízlését és nézeteit tükrözi vissza, ezért az 6 szö-
vegét ép oly kevéssé tekinthetjük döntőnek, mint bármely 
gnostikusnak a kijelentéseit. 

A genealógia eltéréseiből tehá t Jézusnak Józseftől való 
természetes származását megállapítani nem lehet. A prob-
léma eldöntetlen marad. A természetes és természetfeletti 
származásra vonatkozó nézetek közül egyiknek az elsőbbsé-
gét sem lehet kétségtelen okokkal kimutatni. Eredményül 
nem mondhatunk hát ki mást, mint hogy a hivők Jézus szárma-
zásáról kezdettől fogva eltérően vélekedtek. Kezdettől fogva 
voltak, akik Jézus természetes származását vitatták, s ebben 
nem lá t ták messianitásának csorbítását, s viszont kezdettől 
fogva hirdették Jézus szentlélektől való származását is. 
Kétségtelen, hogy evangéliomaink irása idején már ez utóbbi 
nézet .volt általánosabb, ha szabad igy mondanunk, ez a 
nézet volt a hivatalos. 

De hát akkor miért nem választott Isten leányt a maga 
céljaira, miért szemelt ki férjes nőt1) ? Ez a kérdés már a 

') Hieronymus Comm. in Mt. L. I. p. 12. Quare non de simplice vir-
gine, sed de desponsata concipitur ? Primum ut per generationem Josephi 
virgo Mariae monstraretur; secundo ne lanidaretur a Judaeis ut adultera; 
tertio ut in Egyptum fugiens haberet solat ium mariti. Martyr Justinus etiam 
quartam edidit causam, cur a desponsata conceptus est; ut partus, inquiens, 
eins celaretur diabolo, d u m eam putat n o n de virgine, sed de uxore 
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legrégibb idők óta foglalkoztatta a keresztyénség elleneit 
és hiveit egyaránt1). Celsus szerint Mária szépsége vonzotta az 
Istent. 0 tehát csakúgy, mint utána egész napjainkig oly 
sokan, a szentlélektől való származást a görög mytkologia 
elbeszéléseinek gondolatkörébe vonja, s az Olympus kéj-
vágyó isteneinek kalandjaival hozza párhuzamba Ε nézet 
hivei utalnak Hermes, Asklepios, Dionysios, Herakles, a 
Dioskurok, Perseus, Bellerofon stb. származására; utalnak 
egyes egyptomi és indus hitregőre, s Jézus fogantatásának 
nagy titkát ezek módjára igyekeznek átformálni.2) Sajátságos, 
hogy ezt a bántó szempontot még ma is oly sokan köve-
tik. Pedig akár állítja, akár tagadja valaki Jézus természetes 
származását, azt az igazságot el kell fogadnia, hogy evan-
géliomaink Jézus fogantatásának elbeszélésével senkit sem 
jogosítanak fel arra, hogy e tudósításokat a görög mytho-
logiával vagy általában bármely idegen vallás mondaköréből 
vett párhuzamokkal magyarázza. Ezt kizárja nemcsak az a 
körülmény, hogy az első hivők, akik testestől-lelkestől 
zsidók voltak, egy ilyen nagy jelentőségű elbeszéléshez ide-
genből nem vehették sem az alapot, sem az alkotó részeket, 
hanem kizárja az a történeti tény is, hogy a keresztyénség 
ostromlása közben a zsidó ellenfelek sohasem hivatkoztak a 
Jézus születése történetének pogány motívumaira. Pedig 
ezzel, ha a hivatkozásnak alapja és jogosultsága lett volna, 
igazán hitelvesztettó tehették volna a keresztyén vallást a 
zsidók szemében. Tudomásom srerint a zsidó irodalomban 
eddig senki sem fedezett fel olyan adatokat, melyek azt 
bizonyítanák, hogy Jézus születését a zsidók a görög 
mythologia bármely mondájával összefüggésbe hozták 
volna. Akik ezt tették, azok maguk is e mythologia 
hivei, népe voltak, s igy a saját vallásos legendáik 
között kerestek analógiákat Jézus születése titkának 
megértésére. De az ilyen idegenbe való helytelen kalan-
dozás ellen, amint azt az I. Apológiájából vett részlet 
bizonyítja, már Justinus vértanú felemelte tiltakozó sza-
vát, s utána hasonlót tett Origenes is, amikor Celsus 
ellen sikra szállt. 

Hogy nálunk és köztünk mégis divatos a görög-római-
indus példákra való hivatkozás, azt nemcsak az u. n. vallás-

generatum. Itt maga a kiadó is megjegyzi , hogy Hieronymus tévesen hivat-
kozik Justinusra, mert ez a gondolat Ongenes Lukács evangél iomához írt 6- ik 
homiliájában van meg. Origenis Opera omnia J. v . p. 104. 

') Lásd Origenes contra Celsum L. I. c. 8—9. s a talmud több helyét . 
Laible, Jesus Christus im Talmud. 2. Aufl. Leipzig. 19C0. 

*) Haverkamp Tertullianus Apologeticus c. 2 l . p. 74. jegyzetében. — 
Holtzmann H. Neutestl . Theologiejába és exegetikai műveiben, és s z ám-
talan újabb és régibb theologiai munkában. 

Theel. Szaklup. IV. é i f . 14 
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történeti modern vizsgálódás sokszor túlzásba csapó uralma 
teszi érthetővé, hanem különösen az, hogy egyrészt a zsidó 
vallásos gondolkodás különféle okok miatt még mindig isme-
retlen nekünk, holott a saját vallásos gondolkodásunk 
még máig is jórészt az ő eszméiktől termékenyül 
meg; másrészt mert sajátosan kialakult keresztyén mű-
veltséget és életfelfogást máig sem bírtunk teremteni, 
hanem egészben ős alapjában véve még mindig a görög 
római kultúra uralkodik rajtunk. 

Pedig Jézus születését görög-római, vagy bármely idegen 
vallásos képzetek segítségével meg nem érthetjük. Maga 
Lukács evangélioma azzal intézi el a kérdést, azzal oldja 
meg a nagy titkot : Az Istennél semmi sem lehetetlen. 
Hasonlókép nyilatkozik a Kórán is, a mikor az Isten minden-
hatóságára, teremtő akaratára utal. Tiltakozik a nemzésnek 
még a gondolata ellen is, mert Istennél elég a puszta akarat 
maga is. Az ő szándéka, akarata már maga a kész tett. 
Jézus születésének ne keressük más t i tkát: Isten mondta, 
hogy legyen és lett! A hivő lélek előtt egészen helyesen és 
természetesen el is van ezzel intézve véglegesen a dolog. 
Mi emberek, látjuk, érezzük, ismerjük a természeti törvények 
korlátozását, de a ki azokat a törvényeket magukat is meg-
szabta, arra nézve nem lehet korlátozás. Ezért mondja ugyan-
csak a Kórán, hogy Jézus Ádámhoz hasonló módon Isten 
akarata által teremtetett. S az Isten mindenhatóságára való 
ezen utalás a hivő emberre nézve ép elegendő alap nemcsak 
a Krisztus származása titkának megértésére, hanem arra is, 
hogy a görög-római mondákra való utalást szükségtelennek 
tekintse. 

De az első hívőknek nemcsak az Isten akarata korlát-
lanságának és mindenhatóságának képzetében, hanem a 
zsidó vallásos képzetekben is elegendő támasztékuk volt 
arra, hogy Jézus szentlélektől való származását higyjék és 
vitassák. A rabbi-theologia ugyanis az emberi lélek eredeté-
ről a praeexistentiával kevert creatianismust tanitja. Azt 
tartja, hogy Isten az összes lelkeket megteremtette már a 
világ alkotásakor és azok most a hetedik mennyben tartóz-
kodnak, a hová a holtak lelkei is visszatérnek1). Itt élnek 
a lelkek öröktől fogva mind örökké Isten környezetében, 
Isten szemléletében, a mi maga az üdvösség. Az emberi lélek 
kibocsátásáról a Mózes őt könyvéhez szóló legelső teljes 
haggada, a Tanhuma midras2), Pikkudé szakaszában ezt 

*) Lásd erre nézve Weber, Schürer, Bousse t idézett munkáit és az 
ótestámentomi bibliai theologiákat. 

') Ε midras értékéről és jelentőségéről lásd Zunz, Die gottesdienstl ichen 
Vorträge der Juden. Zweite, v o n Brüll ausgeg. Auflage. Frankfurt a. M. 1892. 
244. Weber i. m. XXIX. 



Jézus születése. 203 

olvassuk1):" Rabbi Johanan azt mondta: Mit jelent ez: Aki 
nagy dolgokat cselekszik és meg/öghatlanokat és csudá-
latcsokat és megszámlálhatlanokat? (Jób 910). Tudd meg, 
hogy az összes lelkek, melyek az első Ádám óta voltak, 
és a melyek teremtődni fognak a világ végezetéig, a terem-
tésnek hat napján teremtettek. Ezek mind a paradicsom 
kertjében vannak és mind jelen voltak a törvény adásánál. 
A mint 5. Móz. 2914—15. mondja: És nem csak ti veletek 
szerzem én e szövetséget és ez esküvést, hanem azzal előbb, 
a ki vagyon itt velünk és áll e mai napon a mi Urunk 
Istenünk előtt, azután azzal is, aki nincsen a mai napon 
itt velünk. S a mi azt illeti, hogy azt mondta nagy dolgo-
kat cselekszik, a melyek kikutathatlanok, úgy ez a nagy 
az a mit a Szentséges az embrió képzésénél cselekszik. 
Azon órában ugyanis, a melyben férfi nővel érintkezik, int 
a Szentséges az angyalnak, a ki a termékenységre ügyel és 
a kit Éjjelnek hivnak ós a Szentséges azt mondja neki: 
Tudd meg, hogy ez éjjel ennek meg ennek az embernek a 
magjából ember alkottatik. Vigyázz rá és ügyelj arra a 
csöpre, vedd a kezedbe és szórd szét a szérűn 365 részbe8). 
S az úgy cselekszik. Tüstént kezébe veszi és odaviszi ahoz, 
a ki azt mondotta, legyen a világ, és kijelenti előtte: Eljártam 
a parancsod szerint. S most már mi van e csöpp számára 
megszabva ? Akkor tüstént határozatot hoz a Szentséges 
e csöppre nézve, hogy mi legyen belőle, férfi vagy nő, gyönge 
vagy erős, szegény vagy gazdag, alacsony vagy magas, 
csúnya vagy szép, vastag vagy vékony, közönséges vagy 
előkelő. S igy határozza meg az egész sorsát, de hogy igaz 
legyen-e vagy istentelen, azt nem határozza meg, azt teljesen 
az emberre bízza, a mint 5 Móz. 3015. mondja: Meglássad, 
ime adtam neked elődbe ma életet és jót, majd halált és 
gonoszat. Azután tüstént int a Szentséges annak az angyal-
nak, a ki a lelkekre figyel és azt mondja neki: Hozd el 
nekem ezt meg ezt a lelket a paradicsomból, igy meg igy 
hívják, ilyen meg olyan. Mert az összes lelkek, a melyek a 
jövendőben teremtődni fognak, a teremtés napjától kezdve 
a világ végéig készen vannak és az embereknek rendelvék, 
a mint Préd. 6 l 0 mondja: A mi létesül, már rég néven 
neveztetett. — Az angyal azonnal megy és a szentséges elő 
hozza a lelket. Az pedig, a mint odaér, nyomban meghajlik 

') Weber könyve hívta fel a f igyelmemet e fontos adatra. Közlése 
azonban n e m teljes. Dr. Funk Sámuel pozsonyi rabbi szíves támogatásával 
a T a n h u m a lublini 189(5. évi kiadásából, összevetettük, javítottuk és ki-
igazítottak a Weber-féle szöveget. A talmudi dolgokat már az e lőző közle-
ményben is Dr. Funk segítségével közöltem, kinek ezért most már itt is 
k i fe jezem köszönetemet. 

*) Zsidó nézet szerint ennvi részből áll az idegrendszer. 

17* 
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és leborul a királyok királya előtt. S ez órában azt mondja 
a Szentséges a léleknek: Menj be a csöppbe, a mely ennok 
meg ennek az angyalnak a kezében van. Akkor felemelkedik 
a lélek ós azt mondja: Világ királya, megfelel nekem ez a 
világ, a melyben mióta engem megteremtői, lakozom, miért 
akarsz engem e rút csöppbe küldeni, engein, a ki szent és 
tiszta vagyok, hogy száműzve legyek a te dicsőségedtől? 
Nyomban azt feleli a Szentséges a léleknek : Az a világ, a 
melybe küldelek, legyen neked szebb, mint az, a melyben 
eddig laktál. Mikor téged alkottalak, egyedül o csöpp számára 
alkottalak. Igy azonnal beküldi őt a Szentséges a csöppbe, 
még akarta ellenőre is. 

A továbbiakban el van moudva, mikép ól az embrió a 
születésig, majd hogy mikép jő a világra, mikép ól e földön 
és mikép hal meg. Nekünk azonban, bármily érdekesek is 
különben, a továbbiakra szükségünk nincsen. Ezekből is be-
láthatjuk, hogy a Jézus természetestől eltérő születését nem 
szabad idegen hitregék ízléstelen meséivel hozni párhuzamba, 
mert annak hitét a zsidók hagyományai alapozzák. Amint 
Isten minden más embernek is a lelkét a maga belátása 
szerint külön rendelkezéssel küldi be a testbe, úgy Jézus 
lelkét is a maga isteni akaratával rendelte Máriába. De ez a 
lélek a szentség lelke volt, a mint azt Pál apostol mondja. 
Ezért nem vétkezett soha Jézus, ezért tudta magát állandó 
összeköttetésben az Atyával, ezért hivatkozhatott rá, hogy 
6 és az Atya egy. 

Maguk a szentiratok is a Jézus alkotásának, és Isten-
hez való viszonyának ezt a képzetét többször kifejezik. Igy 
Gal. 4.,-ben Pál apostol azt mondja: Amikor pedig eljött a ζ 
idő teljessége, kiküldötte Isten az ö fiát. Ugyanezen kikül-
désről beszél I. Ján. 49. Ε kiküldött isteni lény pedig az 
Atya ölében tartózkodott addig, mint egyetlen fiú, Ján. 118. 
Fii. 26—8. szintén ezekre a képzetekre utal, amikor Jézus 
előzetes isteni létformájáról, e létformának elhagyásáról 
beszél s úgy magyarázza emberré léteiének nagy áldozatát. 
János evangéliomának egész prologusa —18. az örök isteni 
igének, a teremtés és a kijelentés eszközlőjének a megtes-
tesüléséről beszól. Ugyanerről szól Ján. 316., a hol az εόωχεν 
az εξαπέστειλεν értelmében áll. A párhuzamos helyek csopor-
tosításával még több bizonyságot is gyűjthetnőnk arra nőzve, 
hogy újszövetségi szent irataink maguk is olyanformán 
gondolták Jézus származását, mint ahogyan azt a Tanhuma az 
emberi lélek kiküldéséről mondja. 

Az apostoli és az egyházi atyák már nem ismervén az 
eredeti zsidó képzeteket, a szentlelket csak puszta eszköznek 
tekintették, a ki által és nem a kivel teremtetett Jézus 
emberré. De teljesen helyes kifejezésekre is találunk. Igy 
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Epiphanusnál azt olvassuk, hogy Mária magát az Igét = 
kijelentest fogadta be1). Ez a mondás kétségtelenül Ján. l l 4 . 
versén alapul. Hasonlókép nyilatkozik Clemens Alexandrinus 
is.s) S ezek a helyes mondások, mert ezek felelnek meg a 
lélek megtestesülése képzetejnek. Maga a kanonikus szöveg 
azt hirdeti, hogy máriát az Úr lelke szállta meg. Az atyák-
nál számos helyet találunk, ahol a szentlélektől való szár-
mazást hirdetik.3) De vannak olyan kitételek is, melyek 
Istentől («c <3ίοΓ)4), Másutt Isten erejétől5), vagy akaratától0), 
vagy egyenesen az igéjétől7) származtatják Jézust. Sőt a 
Mária születése cimű elbeszélés a mennyei fénynek a leszál-
lásáról beszél. De bármilyen eltérőek legyenek is a kifeje-
zések, a gondolat mindig ugyanaz marad: Jézus teste szerint 
Máriától, de lelke szerint egyenesen az Isten mindenható 
akaratából lett. Úgy amint azt Epiphanius mondja: 

„Tetszett ugyanis Istennek, hogy az emberiség üdvös-
ségére a tulajdon fiát bocsássa el, hogy szűz méhben fogan-
tassák az, a ki Ige volt az égből, aki az Atya öléből szüle-
tett idő és kezdet nélkül, és hogy az idők teljességében 
leszálljon, ki mint Istennek Igéje az Atyaistenből valósággal 
megszületett, ki egylényegű az Atyával és tőle miben sem 
különbözik, hanem változatlan ős másulatlan, a szenvedé-
lyektől pedig tiszta, indulat nem bántja, de azért együtt 
szenved a mi nemünkkel. A ki leszállott az égből és fogant 
nem férfitől, hanem szentlélek által, és Máriától valósággal 
testet nyert, maga alkotván meg a tulajdon testét a szent 
anyából. Emberi lelket és értelmet is kapott és mindazt, ami 
csak emberi, a bűnt kivéve, magában a maga istenségével 
egyesítette."8) 

Ε dogmatikus jellegű nyilatkozatnál sokkal érdekesebb, 
és Jézus származásának eredeti zsidós képzeteivel sokkal 
egyezőbb Jésaiás mennybemenetelének9) 10. fejezete, ahol 
is ozt olvassuk : „ . . . . S hallottam a Felségesnek, az én 

l) Anaceph. p. 135. A. 
ή l'aedagogus L. 1. p. 102. Opera. Edidit Sylburgius. 1688. Dominus 

Jesus, hoc est verbum Dei, est spiritus incarnatus, caro coelistis sanctificata. 
5) L í s d a Resch által összeállított párhuzamos helyeket. 
*) Ignatius Ephes. 7a. 
6) Justinus I. Apol. 23. p. 68. C. 32. p. 74. B. 33. p. 75. A. Dialógus 

105. p. 332. D. Protev. Jac. c. 11. Lk. J35. Epiphanius, Ancor. c. 66. p. 
69. D. stb. 

") Ignatius Eph. 182. Smyrn. 1 , . Justinus Dialógus 32. p. 241. B. 
') Ján. 114. Protev. Jac. i l j . Ev. Inf. Arab. c. 1. Epiphanius Anac. p. 

195. A. Justinus Dialógus 105. p. 332. D. stb. 
8) Epiphanius Haer. XX. L I. Τ. I. p. 22. v. ö. Anaceph. p. 599. 
ä) Ascensio Jesaiae, Flemraing szerint (Hennecke Neut. Apokryphen. 

292.) három részletből áll. Az a részlet, amelyből ezek a fejezetek valók 
Kr. u. 2-ik században keletkezett. 
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Uram Atyjának a hangját, aki az én Uram Krisztusomnak, 
aki majd Jézusnak nevezendő, így szólt: 

— Eredj le és szállj le az összes egeken keresztül, szállj 
le az égboltozatig, egész e világig, a holtak országának 
angyaláig, de a pokolig ne menj. És mindazoknak képéhez 
hasonlatosnak kell lenned, akik az öt égben vannak, és 
pontosan a boltozatban lévő angyal alakjához fogsz hason-
lítani, valamint azon angyalokéhoz is, akik a holtak birodal-
mában vannak. S e világ angyalai közül egy sem fogja 
észrevenni, hogy te velem együtt a hét égnek és azok 
angyalainak az ura vagy." 

Itt részletesen el van beszélve, mikép szállt le Jézus a 
hét égen keresztül az égboltozatig, ahol e világ fejedelme 
lakik, majd a levegőn keresztül a földre. Erről azt mondja 
a Jelenés a 11. fejezetben: 

„Azután arra néztem de a velem beszélő angyal, aki 
vezetett, így szólt hozzám: 

— Figyelj Jésaiás, Ámos fia, mert azért küldött enge-
met Isten. 

És én láttam a prófétának, Dávidnak a sarjából való 
egy asszonyt, Mária nevűt, a ki szűz volt és egy József nevű 
emberrel, egy ácsmesterrel volt eljegyezve, a ki szintén a 
júdeai Betlehemből, az igaz Dávid magvából és nemzetségé-
ből való volt. És ő (Jézus) az örökségébe érkezett.1) S midőn 
még jegyes volt, terhesnek találtatott." stb. 

Ugyanezen Apokalypsis 9-ik fejezetében is hasonló dol-
gokat olvasunk. Elbeszéli, hogy Jésaíást az Úr Krisztus, a 
kit e földön majd Jézusnak neveznek, beengedte a hetedik 
égbe is. Itt látja a megdicsőülteket de még nem trónon ülve 
és nem a koronával a fejükön. S mikor ennek okát kérdezi, 
azt a feleletet kapja a vezetőjétől: „A koronákat ós a tró-
nusokat még nem kapták meg, majd csak akkor kapják, 
ha a Szeretett leszáll abban az alakban, a melyben leszál-
lani látjátok őt. Mert az Úr, a kit majd Krisztusnak kell 
nevezni, az idők végén leszáll a világba. De azért most is 
látják a trónusokat ós tudják, melyik kié lesz ós kit illetnek 
majd a koronák akkor, mikor ő le fog szállani és külsőleg 
hozzátok lesz hasonlóvá és azt hiszik, hogy ő is test és 
ember." 

Hasonlót olvassuk a Keresztyén sibyllákbanä) is, 
8 456 - 4 7 9 " ί > β η · 

„Az ütolső időkben azonban lement a földre és csekély-
nek mutatkozott és szűz Mária méhéből jött elő, mint új 

*) Ján. l n . Övéi közé jött = tulajdonába jött. 
') Geffken, Hennecke, Neutl. Apokr.) szerint a 8-ik könyv, melyből 

itt idézek, a Kr. u. 2. századból, a 180 előtti évekből való. 
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világosság, s bár az égből jött, mégis emberi alakot öltött 
magára. Először csak hatalmas szent alakját mutatta Gabriel, 
azután e szavakkal szólította meg az arkangyal a szüzet: 
„Fogadd be az Istent a te szeplőtelen méhedbe, óh szűz!" 
így szólva az Isten kegyelmet lehelt a gyöngéd leánykába. Ο 
azonban mikor azt megkapta tüstént zavarba és csodálko-
zásba esett és reszketve állt ott, öntudata eltompult, szive 
dobogott e hallatlan híradásra. De csakhamar örömre derült 
és szive felhevült a hangokra, mátkamódra nevetett, arca 
elpirult, öröm töltötte el, szemérem lepte meg érzékeit s 
bátorsága visszatért. Az Ige pedig testébe röppent, idővel 
testté vált s az anyaméhben életet nyerendő, emberi alakká 
formálódott s igy szűzi szülés által gyermekké. Igen, ez az 
embereknek nagy titok, de nincsen nagy titok Istenre az 
Atyára és Istenre, a Fiúra nézve.". 

Mindezek a részletek azt bizonyítják, hogy Jézus szüle-
tésének titkát az első keresztyén hivők sohasem a görög-
római-ind mythologiának, hanem a zsidóknak a lélek kiren-
deléséről vallott nézeteinek a szellemében fogták fel ós 
magyarázták. Ez alapon a szűztől való születés is teljesen 
érthető ugyan, de azért nem ennek, hanem az Ige megteste-
sülésének és a szentlélektől való fogamzásnak a kiemelésére 
fordították a súlyt. A szűztől való születés különben is 
félremagyarázásokra adott alkalmat. Bizonyítja ezt nemcsak 
Celsus, hanem a Talmud néhány helye is,1) amelyen gúnyo-
lódnak a szűztől való születésen és a szavakat félremagya-
rázva, Jézust törvénytelen származásúnak mondják. 

Legjellegzetesebb hely Sabbat 1046. és Sanhedrin 67 a. 
Az utóbbi szó szerint igy hangzik: „Stada fia? Pandera fia 
volt. Rab Chasda mondá : „A férj volt Stada, a szerető Pan-
dera." A férj Paphos volt, Jehuda fia, míg Stada az anyja 
volt. „Anyja Mirjam volt, a nőfodrász". A mint azt Pumbe-
dithának mondták: Stath da (hűtlen lett) a férjéhez. 

Laible ezt a talmudi rövidséggel irott tudósítást igy 
egészíti k i : 

.,Azt mondod: Stada fia? Nem, Pandera fia volt ő. Rabbi 
Chasda mondá: Jézus anyjának Stada a férje volt, a szere-
tője meg Pandera. Ennek azt vetették ellene: Hiszen a férje 
Paphos volt, Jehuda fia, ellenben Stada az anyja volt. Rabbi 
Chasda ellenvető : „Nem, az anyja Mirjam volt, a nőfodrász." 
Erre azt válaszolták: Tökéletesen igaz, de hát Stada a mel-
lékneve, amint azt Pumbedithának mondták: S'tath da (hűt-
len lett) a férjéhez.'2) 

') Laible, Jesus Christus im Talmud. 2. Aufl. Leipz. 1900. 
a) Dalman szerint ez nem volt ilyen párbeszéd, hanem egyszerűen a 

különböző nézetek e g y m á s m e l l é állítása. Lásd Laiblenél. 
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Ε tudósítás elemzése ós beható vizsgálata alapján Laible 
arra az eredményre jut, hogy mer t rabbi Chasda Kr. u. 309-ben 
halt meg, s i t t az ő tekintélye fedezi ezt az elbeszélést, 
az az evangéliumok után a harmadik században keletkezett. 
Az összes adatok a Talmíidban szokásos t réfás és sokszor 
szellemes szójátékok azért, hogy Jézust kigúnyolják. 

Az eredeti formákra visszavitt nevekkel a Jézusra 
vonatkozó elbeszélés a nép a jkán körülbelül igy él t : Ben 
Stara = csillag fia volt δ (αστήρ a görögban, (jtara a persá-
ban = csillag). Utalás ez a bethlehemi csillagra IV. Mózes 
2417. alapján „csillag támad Jákobból" A ben Stara-ból a 
zsidó gyűlölet a ben Stadat = „a házasságtörés fiát" csinálta. 
A másik azt mondta rá, hogy nem Stada fia volt Jézus, hanem 
Panderáé. Már Origenes pogány ellenfele Celsus 178-ban 
hivatkozik arra, hogy a zsidók szerint Jézus egy Pantera 
nevű katonának a törvénytelen fia volt. Ez a név is szán-
dékos ferdítés. Evangéliomaink azt mondják, hogy Jézus 
szűztől = παρθένος származott. Ezt a παρ&ένος szót most már 
a zsidó szellemeskedés elváltoztatta és a görög szöveget így 
olvasta: vióg πάνΰηρος. A πάν&ηρ = párduc, a ragadozásnak, 
kicsapongásnak, faj ta lanságnak a típusa. Igy lett aztán Jézus 
eredete ismét bemocskolva azzal, hogy a Ben Parthena 
helyébe Ben Pan therá t tettek.1) 

Ennek a mondásnak „A f é r j Paphos volt, Jehuda fia, 
mig Stada az any ja volt", Laible szerint az a megoldása, 
hogy ez az ember csakugyan élt R. Akiba idején, tehát 
Jézus után mintegy száz esztendővel, hires is volt úgy ő, 
mint a felesége a kicsapongásairól, ezért te t ték meg feleségét 
Stadat Jézusnak anyjává. A keresztyénség leghevesebb zsidó 
gyűlölője R. Akiba volt, ki Bar Kohbat vélte Messiásnak, s 
ki ezért Jézusra sok gyalázatos dolgot költött. Az ő korából 
való a Pantera monda is, a melyet pár évtized mulvaCelsus is 
fölhasznált. R. Chasda jól tudta, hogy Jézus any já t nem Stada-
nak, hanem Mirjamnak = Máriának hívták, de már abban 
ő is téved, hogy m'ggadla = nőfodrász volt. Itt nyil-
vánvalóan a Magdalai Mária neve tévesztette meg a ha-
gyományt. Minthogy pedig a Magdalai Máriát a bűnösség 
t ípusának szokták tekinteni, ezért csináltak a nevéből ismét 
szójátékot, s ezért tet ték őt meg nőfodrásznak, tehát becs-
telen foglalkozásúnak. Igen de Jézus anyja és a Magdalai 
Mária két különböző személy. 

') Jézusnak Panthertől való származtatása különben más okokra is 
v isszavihető. Merx. i. m. 2 ik része 2. füzetében a 184. l apon közli, h o g y 
József atvját, Jákobot Panthernek is nevezték. Ezt megerősít i Epiphanius is 
hear. LXXVI1I. L. III. Τ. II. ρ. 497 500: Joseph, filius Jacob, qui Panther 
cognominabatur. 
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Mindezekből látható, hogy a Talmúdnak Jézus születé-
sére vonatkozó tudósításai nemcsak történeti szempontból 
értéktelenek, hanem egészben véve sem egyebek ízléstelen 
élcelődésnél. 

A középkori egyházatyák sokat foglalkoztak annak a 
kérdésével is, mikor, melyik pillanatban és hogyan fogant 
Mária ? Ε kérdésekre csaknem egyhangúlag úgy feleltek, 
hogy a hallás által, tehát az angyal kijelentése pillanatában.1) 
Sőt Euthymius Zigabenus szerint a jobb fülén át történt a 
fogantatás8). Az ilyen aprólékoskodásnak azonban sem értelme 
sem haszna nincsen. A fogantatás módjának, s általában 
Jézus származásának a titkáról mi sem mondhatunk többet, 
mint a mit magának Jézusnak a szájába ad a József törté-
netének 5. fejezete: „Atyám jótetszéséből és a szentlélek 
tanácsából lelkemnek valami rendkívüli vonzódásával szeret-
tem őt, ós megtestesültem általa a teremtménynek értelmi 
felfogását meghaladó csodamódon!" Ezt a csodamódot eléggé 
megvilágítja a zsidó hagyomány, s így nincs szükség sem 
arra, hogy Jézus fogantatását Jupiter kalandjai módjára 
magyarázzuk, sem arra, hogy az erről szóló elbeszélést akár 
egészében, akár részeiben a szövegből kihagyjuk.3) A kano-
nikus szöveggel a maga mivoltában kell inegbízkóznunk, s 
az a jelen esetben a zsidó képzetek segítségével lehetséges is. 

lÍaff'ay Sándor. 

') Gunkel i. m. 67. azt mondja, hogy a σνλλήμψη csakis eredeti héber 
formájában érthető, s igy n e m jövőre, h a n e m jelenre vonatkozik. Csakis igy 
v a n helyén Mária kérdése: Hogyan lehetséges ez, mikor férfit nem ismerek? 

') Részletesen lásd Hoffmann, Das Leben Jesu nach den Apokrvphen. 
Leipzig 1851. 77. 

3) Conrady i. m. azt vitatja, hogy az evangéliomokba csak az apokri-
fusok hatása alatt került bele a Jézus születéséről szóló szakasz. Harnack 

ÍZschft. f. neutl. Wiss. u. Kunde d. Urchrist. 1901. I. 53.) azt mondja, hogy 
>k. 1S4 - J 5 . csak későbbi toldalék, Érvei ezek: ifiu és inel Lukácsnál szokatlan ; 

3 4 - 3 5 megszakítja a 3 1 - 3 6 versek összefüggését; 37—38 csak úgy 
érthető, ha előbb nem volt szó szentlélektől való fogantatásról; Mária 
tiltakozásának, hogy fia legyen nincs alapja, mert már jegyes; e 
két verset Mt 118—,5 . alapján valami interpolator szúrta be. v, ö. Hillmann 
i. m. — Kattenbusch pedig (Auslegung d. apóst. Bekenntntsses 572.) meg-
elégszik az igazi botránykőnek, az inéi αν&ρα ov γηώσχω-nak a kihagyá-
sával is. 
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Különös tekintettel Troeltsch methodologiai törekvéseire. 

Már most az a kérdés merül fel, hogyan képzeli ma-
gának Troeltsch ezen programmjának megvalósítását ? Ezen 
kérdésre Troeltschnek irataiban részben csak jelzett, rész-
ben pedig részletezett ujj mutatásai és fejtegetései alapján 
igyekszünk felelni1). 

Troeltsch maga mondja, hogy ő a keresztyénség supra-
naturalismusának feladása után „a vallás önállóságáról" írt 
cikkeiben a theológia alapjául oly vallásbölcseletet köve-
telt ós vázolt, mely a vallás általános jelenségéből és annak 
fejlődése vizsgálásából kiindulva kutat ja az egyes vallások 
értékét s igazságát ős nyíltan lemond azon eljárásról, hogy 
a keresztyénséget tisztán önmagából mutassa ki normális 
igazságnak2). Először is valláspsychologiai alapon kimutatta 
a vallás önállóságát vagyis azt, hogy a vallást a lélek egyéb 
tevékenységeiből levezetni nem lehet.3) A vallás tehát a ló-
lek egyik eredeti jelensége. 

Ezután felveti Troeltsch a vallás fejlődésének kérdését. 
A vallástörténet a kijelentés fejlődése, az Isten közeledése 
az emberhez. Azért itt a keresztyénség különös kijelentése 
számára nincs hely.4) A keresztyén vallás beleillesztése a 
vallástörténeti fejlődésbe, az általános vallástörténetbe, elve-
zet a vallás haladásának és fejlődésének ismeretére. Bizo-
nyos, hogy a vallás a zsidó-, keresztyén-, mohamedán cso-
portban talált legtisztább kifejezésére és hogy itt „wiederum 
das Christentum die Zusammenfassung der tiefsten, zartesten 
und kräftigsten Triebe ist."5) Mi ezen történeti fejlődés 
célja? Mit lehet a keresztyénségről e tekintetben a történeti 

J) Mivel ezen célra részben oly iratai tartalmára is vagyunk utalva 
(különösön a Ztschr. f. Theo!, u. Kirche 1895. s 1896. évf.-ban, a Preusa. 
Jahrb.-ben és a Theol. Jahresbericht-ben megjelentekre), melyeket nem 
ismerünk — erről részben Ihmels, részben pedig Reischle fentidéze.t munkái 
alapján szereztük a tájékozódást. 

s) Ztschr. f. Theol. u. Kche 1898. 9. 10. 1. 
3) Ugyanott 28. lap. 
4) V. ö. Ihmels i. m. 14. 1. 
5) Die wissensch. Lage stb. 48. 1. 
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módszerrel kimutatni? Itt mindenek előtt is konstatálnunk 
kell, hogy Troeltsch nagyon higgadtan gondolkodik módsze-
rének hatalmáról. (3 határozottan tagadja, hogy lehetséges 
volna vele azt az eredményt elérni, melyet a modern liberá-
lis theologia evolutionistikus apologetikájával vélt elérhetni, 
mikor azt akarja kimutatni, hogy a vallási igazság ideálja a 
a történetben fokozatosan megvalósul, míg végre a keresz-
tyénség történeti jelenségében absolut megvalósulására talál.1) 
Vagyis Troeltsch maga is elismeri, hogy az δ eljárása és 
módszere útján a keresztyénség absolutságát nem lehet kimu-
tatni. Míg „a vallás önállóságáról" írt cikkeiben ezt ugyan 
elismeri, de époly határozottan kijelenti, hogy azért az ab-
solutság mégis csak a keresztyénség lényegéhez tartozik és 
hogy ezt még nem kell tagadni azért, mert bebizonyítani 
nem lehets), addig később a konsequencia tovább vitte. Ha a 
történeti módszer mindent a maga ítélőszéke elé von s a 
keresztyénség absolutsága ez előtt meg nem állhat — hát 
akkor azt el kell ejteni.3) Mivel tehát Troeltsch így feladja a 
keresztyén vallás absolutságát, azon kérdés megoldására 
törekszik, vájjon milyen más, kielégítő megoldást lehet azon 
problémának adni, melyet „a keresztyénség absolutságának" 
theoriájával ma már megoldani nem lehet. A keresztyénség 
sem lép fel sehol a történetben mint absolut, a történeti 
feltételezettségtől és egyéni sajátosságtól ment vallás, hanein 
mint igazi történeti jelenség.4) 

A keresztyénség, mint a többi vallások, relativ jelenség. 
Ez csak azért látszik oly borzasztónak, inert a relativ szó 
alatt bizonytalant, céltalant, alaptalant értenek. De ez téves 
értelem, mert a helyes értelme nem zárja ki hogy az indi-
viduális alakulásoknak értéket tulajdonítsunk. Ezen értéke-
lésnek a történet anyagához kell csatlakoznia s belőle ki-
nőnie. Igy emelkedik a történetbői a történetbölcsészeti ösz-
szefoglalás és értékelés. Végül nem zárja ki a történeti gon-
dolkodás, hogy a szellemi élet nagy értékeit egymással ösz-
szehasonlítsuk és megítéljük. Az erre szükséges mértéket 
persze nem vehetjük máshonnan, az csak a történet folyamán, 
az eszmék harcában képződhetik. A vallás történetében a 
vallásos erő csak néhány kevés, nagy kijelentésben jöt t nap-
világra. Várható, hogy az az emberi történet felfelé haladása 
folyamán történt. Az is lehetséges, hogy elvi tartalma már 
kijelentetett. És ha ez megtörtént, az csak valamely nagy 

, ') Die Absoluth. des Christentums stb. 6. 1. 
2) Ztschr. f. Theol. u. Kirche 1896. 212. sk IHmels i. m. 16. 1. szerint. 
3) Ztschr. f. Thdol. u. Kehe 1898. 54. 1. 

Absolutheit des Christentums 41. 1. Az eddigihez ν . ö . ezen mű 
2 3 - 4 8 . lapját. 
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történeti kijelentésben állott be.1) Eddig a történeti módszer 
nem zárja ki azt, hogy a keresztyénségben a legfőbb vallási 
igazságot felismerjük. Az a kérdés, hogy el is vezet-e ennek 
felismerésére? A vallások összehasonlítása a keresztyén 
vallás javára dől el.2) A keresztyénség túlhaladott a termé-
szetvallás utolsó maradékán is. „So muss das Christentum 
als der Höhepunkt . . . . der Religion gelten und darf . . . . 
als die zentrale Zusammenfassung und als die Eröffnung eines 
principiell neuen Lebens bezeichnet werden."3) De azt már 
nem lehet bizonyítani, hogy ezután a jövőben sem fogja 
majd más vallás felülmúlni. Vájjon elég-e ennyi a kegyes 
embernek? Baj-e az, hogy az csak hit dolga, hogy a Krisz-
tusban megjelent kijelentésnél magasabb nincs? Az szüksé-
ges, hogy tudja, hogy ő az igazi úton van, de azt már nem 
szükséges tudni, hogy csak náia van az igazság. Istenben és 
nem a történeti jelenségekben leli fel az absolutuinot. Igy 
hát csakugyan nincs többre szükségünk, mint az Isten kije-
lentésének ós annak bizonyosságára, hogy annál magasabbat 
sehol sem találhatnánk. Ezt a bizonyosságot pedig megadja a 
keresztyénség történeti vizsgálata. Azért nem veszítünk vele 
semmit, de megszabadulunk áitaia sok mindenféle gondtól és 
problémától4). 

Ennyiben igyekeztünk Troeltsch történeti módszerének 
jelentőségét és alkalmazásának eredményeit vázolni. Elte-
kintve attól, hogy a keresztyén vallás absolutságának fel-
adását senki sem helyeselheti, aki tudja, mennyire elválaszt-
hatlan az a keresztyén hit lényegétől, leginkább az a kérdés 
merül fel most, \Tajjon tényleg csak ezen történeti módszere 
segítségével éri e el még ezen eredményeket is ? 

Ha ezen kérdésre feleletet keresünk, itt van mindjárt 
Troeltsch vallástudományi vizsgálatainak azon eredménye, 
hogy a keresztyén vallás a legfőbb vallási igazság. Ezen 
igazság állítása Troeltsch szerint is „a személyes meggyőző-
dés dolga." Persze ezen meggyőződést a vallások össze-
hasonlításából meríti, de azért „alapjában véve mégis csak 
»ein Bekentniss« az, amely még az emberek gúnyának is ki 
van téve."5) 

Ugyancsak tudjuk, hogy azt sem lehet a történeti mód-
szerrel bebizonyítani, hogy a keresztyénséget a jövőben nem 
fogja más vallás túlszárnyalni. „Hier . . . gibt es nur mehr 
den seiner selbst gewissen Glauben . . ,"6) Ez a nit aztán 

*) L. az eddigihez az i. m. 49—72. lapját. 
a) L. i. m. 78. 1. - ') L. i. m. 80. 1. 
*) V. ö. ez eddigihez i. m. 82 - 94. 1. 
b) Az i. m 74. 1. »Es gibt in diesen Dingen keine andere Entschei-

dung, als ein auf Nacherleben und Nachfühlen . . begründetes Bekenntnis«. 
e) Die Absolutheit stb. 81. sk. 1. v. ö. a 83. 1. 
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megteheti, hogy a fenti tudományos eredményhez „nach Be-
dürfnis verabsolutirende Reflexionen anknüpft".1) Vagyis a 
hit álláspontján még a keresztyén vallás absolutsága is meg-
érthető. 

De ama tételnek, hogy a keresztyénség a legfőbb val-
lási igazság, negativ kifejezése is, mely szerint azt a törté-
neti gondolkodás ki nem zárja, csak úgy jö t t létre, hogy a 
történetben fellépő értékeket megbecsültük s egymással 
összehasonlítottuk. Hogy pedig a különböző értékeket össze-
hasonlíthassuk, szükségünk van valamely mértékre. Ha ezt 
a mértéket magából a történetből is kell vennünk, mégis a 
személyes meggyőződés dolga az és végső alapjában sub-
jectiv természetű2). 

A mi meg a vallástörténeti fejlődós konstrukcióját, 
Troeltsch evolutionistikus idealismusát illeti, annak is igen 
sok előfeltétele van, melyeket a történeti módszer nem szol-
gáltat. Troeltsch maga sorolja fel e feltételeket. Ilyen feltétel 
l) az emberi szellem vagy a történet metaphysikája. Ε 
szerint fel kell tételeznünk, hogy az emberi szellem össze-
függő egységet alkot, amely egységes arravalóságokat ós 
tendenciákat foglal magában, hogy ezen tendenciák bizonyos 
törvények szerint kifejlődnek ős hogy ezen fejlődésnek vég-
leges célja van.3) Azután 2) feltételeztetik az ismeretelmélet 
problémájának bizonyos irányban való megoldása. Neveze-
tesen szükséges annak elismerése, hogy az öntudat tényeiből 
vont helyes következtetés helyes ismeretekre vezet az öntu-
daton túli valóságra vonatkozólag. Ez persze megint hiten 
alapszik. 

Végül a vallás önállóságának psychologiai kimutatása 
sem alapszik a történeti módszeren. Mert ha e szerint járna 
el, nem volna még indokolt, abból, hogy a vallást máskép 
megérteni nem lehet, arra következtetni, hogy az Istennel 
való mystikus érintkezésen, isteni kijelentésen alapszik. 
Legfelebb annyit lehetne állítani, hogy eddig nem sikerült a 
történeti módszer szerint más magyarázatát megtalálni.4) 

Ha tehát visszapillantunk fejtegetéseinkre és főleg arra, 
a mit Troeltsch vallásbölcseleti fejtegetései folyamán elért 
eredményeinek végső alapjára vonatkozólag találtunk, azt 
mondhatjuk 1) hogy Troeltsch egyáltalán nem kizárólag a 
történeti módszer utján jutot t el eredményeihez. Át meg át 
vannak az ő fejtegetései szőve oly elmélkedésekkel, melyek 
tulajdonkép a dogmatikai módszeren alapulnak. 2) Tro ltsch 

4) Reischle szerint a Theol Jahresber. XVIII. 510. 1. 
2) L. az i. m 60 1. 
3) Ztschr. f. Theol . u. Kehe 1898. 42. 1. 
4) V. ö. Reischle Theol. Rundschau 1901. évf. 305. 306. 1. 
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fejtegetéseinek eredményei egyáltalán nem alapulnak teljesen 
a tudományos kutatáson. Nem azért bizonyosak, mert a tu-
dományos bizonyítás kényszerítene minket arra, hogy 
helyességüket s igazságukat elismerjük. Ellenkezőleg min-
denütt azt láttuk, hogy végső elemzésben személyes vallás-
erkölcsi meggyőződés, hit, vallásos tapasztalat volt azon 
eredményeknek végső alapja. Igy van ez a vallás psycholo-
giai magyarázásánál, igy a vallástörténet evolutionistikus 
konstrukciójánál, a vallások összehasonlításánál. Szóval a 
keresztyén vallás igazságának elismerése végelemzésben nem 
a tudomány bizonyításán, hanem a belső vallásos tapaszta-
láson alapszik. 

Kimondhatjuk tehát eddigi fejtegetéseink végső ered-
ményéül, hogy Troeltsch történeti módszere magában egy-
általán nem elég a keresztyén vallás teljes megértéséhez. 
Láttuk, hogy folyton más segítségre van szüksége. És ha 
csak Troeltsch módszerét volna szabad a theologiában mint 
tudományban alkalmazni — hát bizony ezen tudomány nem 
érné el feladatát, a keresztyén vallás teljes megértését. És 
evvel ki van rá mondva az ítélet. 

De találunk Troeltsch irataiban olyan nézetnek a nyo-
mára, a mely módszerét talán kisegíti ezen bajából. Troeltsch 
ugyanis feladatát úgy határozza meg, hogy ő csak a tudo-
mányos követelményeket tárgyalja, melyeknek tekintetbe 
vétele a theologia feladata. Szerinte kétféle dolog az, „für 
eine . . . Kirchengemeinschaft die dogmatischen Begriffe 
bearbeiten und die Prediger mit einer dogmatischen Vorbil-
dung ausrüsten, und . . . mit der grossen Menge wissenschaft-
lich denkender Zeitgenossen sich auseinandersetzen; . . . 
hier bestehen weitere, dort engere kirchliche Normen, die 
bis zu einem gewissen Grad rechtliche und moralische Ver-
bindlichkeit besitzen."1) Reischle ebben egyenesen egy esoteri-
kus és egy exoterikus theologia megkülönböztetését látja.2) 
Ugy látszik, mintha az volna Troeltsch nézete, hogy ameddig 
a történeti módszer alkalmazása ér, addig tudományos 
theologiával van dolgunk, míg az ennek körén túleső, a 
hittel foglalkozó és a tudományos módszerrel már el nem 
ért s így nem is bizonyítható igazságok, melyek vallás-
erkölcsi tapasztaláson nyugosznak s így mégis csak a hivő 
előtt bizonyosak, az egyházi theologia tárgya volnának. Igy 
aztán elérkeztünk volna arra az álláspontra, a melyet mások 
(Lagarde, Overbeck) nyomában Bernoulli foglal el „Wissen-
schaftliche und kirchliche Methode in der Theologie" című 
könyvében. Ihmels3) és Reischle4) legalább így fogják fel 

») Ztschr. f. Theol. u. Kche. 1898. 67. 1. — 2) Theol. R s c h a u IV. évf. 
816. 1. — 3; L. Ihmels i. m. 22. 1. - *) L. R e i s c h l e i. m. 317. 1. 
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Troeltschnek ide vonatkozó nem egészen világos nyilatkoza-
tait, mert csak így találnak fel bennük értelmet. Csakhogy 
Troeltsch annak idején nem tette magáévá Bernouilli ezen 
megkülönböztetését *) és még a keresztyénség absolutságáról 
írt könyvében is elutasítja azt ós továbbra is fentartja 
Bernoulii könyvére irt kritikáját.'2) Szóval Troeltsch fenti 
nyilatkozatainak ezen magyarázata sem vezet célra. Sőt ha 
visszaemlékezünk Troeltschnek módszere következményeiről 
tett nyilatkozataira, kimondhatjuk, hogy szerinte az olyan 
egyházi theologia, mely a hit igazságaival foglalkozik s a 
történeti módszert nem alkalmazhatja, nem is volna tudo-
mány, ismeretei nem állhatnának meg, mert hiszen a törté-
neti módszer — mint láttuk — véget vet nekik. Marad 
tehát csak a tudományos theologia s annak a történeti 
módszerrel kimutatható ismeretei azaz Troeltschnek a 
theologia egyházi céljairól tett nyilatkozatai sem változtat-
hatnak ítéletünkön, mely szerint liistoricismusa nem alkalmas 
a keresztyén vallás teljes megértésére. 

Sőt azt kell állítani, hogy Troeltsch módszere valóságos 
pusztítást visz véghez a keresztyén vallás igazságaiban. 
Különben ezt az eredményt ő maga sem titkolja el önmaga 
előtt.3) Az persze más kérdés, hogy illik-e ez az eredmény, 
különösen ha egész nagyságában megfontoljuk, Troeltsch 
azon helyes megjegyzéseihez, melyek szerint a tudománynak 
nincs sem vallástprodukáló,4) sem vallástmegsemmisítő5) hatása. 
Hogy azonban Troeltsch módszere ide vezet, az egészen 
természetes. Troeltsch egyszer Ka f t an módszere ellen, mely 
a keresztyén vallás termószetfelettiségét feltételezi, azt hozza 
fel, hogy ez annyit tesz, mint „eine Beweisschlacht nur unter 
der Bedingung schlagen, dass sie gewonnen is t ehe sie be-
gonnen wurde." c) Csakhogy az ellenkező hibába sem szabad 
ám esni és a supranaturalismus lehetőségét a priori kizárni. 
Mert ez is petitio principii. Már pedig Troeltsch módszere 
ilyen természetű. Ezt ő maga is számtalan helyen nemcsak 
megengedi, hanem egyenesen ál l í t ja . És az egészen termé-
szetes is. Hiszen ezen egész tör ténet i módszer t isztán csak a 
tapasztalat körébe eső természetes történés kutatásától van 
abstrahálva és épen azért csak e r r e alkalmazható is. Ha 

') Erről Reischle (Theol. Rundschau I . évf. 6. s 9. sk. 1.) és Ihmels is 
(i. m. 22. sk. 1.) tud. Utóbbi Troeltschnek a Theol . Jahresb. X V I I . évf. 576. 1. 
közzétett kritikájára utal. 

') L. Absolutheit des Christentums VIII. sk. 1. De Troeltsch itt a 
Göttinger Gel. Anzeigen 1898. évf. 425 skk. 1. megjelent kr i t ikájára hivatkozik. 

s) Ztschr. f. Theol. u. Kehe. 1898. 4 0 . 1. 
4) Die wissensch. Lage, 31. és 42. 1. 
5) L. az i. m. 42. s 44. 1. 
') L. az i. m. 39. 40. 1. 
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mégis alkalmazzuk a természetfelettinek vizsgálására, azt 
meg nem értheti, mert az nem esik a természetes tapasz-
talás körébe. Ha most a történeti módszer, hozzá még az 
egyedüli jogosult módszer a theologiában, akkor természe-
tesen a természetfelettit tagadni kell, a tudomány meg-
semmisíti azt. Csakhogy mi tudjuk, hogy a historicismus 
egyáltalán nem éri el a vallási igazságokat, mert ezek 
vallásos tapasztaláson alapulnak. Ugyanez a supranatura-
lismusnak is a forrása Épen azért a supranaturalist sem 
éri el. Ha mégis tagadására vezet, ezen tagadása illetéktelen 
— és pedig azért, mert már a módszer alkalmazása is illeték-
telen volt. 

Ha azonban Troeltsch csak azt kívánná, hogy a keresz-
tyén vallás supernaturalismusát ne tételezzük fel, hanem 
hagyjuk meg problémának a modern tudományos kutatás 
számára,1) akkor erről lehetne tárgyalni. De ezen esetben 
is bizonyos, hogy ezen probléma megoldására a tudomány 
— ha csak Troeltsch módszerével fog dolgozni és csak a 
természetes tapasztalattal számolni — nem lesz képes . A supra-
naturalismus igazságát sem bizonyítani, sem cáfolni nem 
tudja, mert ennek alapja a sajátos vallásos tapasztalat. Ezt 
pedig a módszer számításon kívül hagyja, sőt a priori is 
ellene foglal állást. 

Troeltsch maga is erélyesen tiltakozik atermészettudo-
mányi módszer egyedül uralkodása ellen.2) És pedig joggá] 
teszi. De mi kénytelenek vagyunk ugyanezt megtenni az δ 
történeti módszerének egyedül uralkodásra való emelésével 
szemben. A történeti módszert természetesen mi sem akarjuk 
egészen száműzni a theologiából. Hiszen a mi vallásunknak 
van emberi oldala is. Ezen a téren korlátlanul biztosítjuk 
neki az uralmat, megvonjuk azokat a konsequenciákat, 
melyeket Troeltsch kíván. De ha e módszer nem ismeri 
határait és vallásunk vizsgálatánál egyedül a k a r érvénye-
sülni, mintha az csak emberi dolog lenne, ha meg nem 
állapodik az isteni, a supernaturalis előtt, hanem erre alkal-
mazva ezt természetessé a többivel minddel analóggá alak-
í t ja át3), akkor visszautasítjuk illetéktelen túlkapásait . 

Troeltsch állásfoglalásának vázolásánál l á t tuk , hogy 
egyik főtörekvóse oda irányul, hogy a keresztyén vallás 
különállását a többi vallásokkal szemben megtagadjuk. Ez is 
historicismusának egyik következménye. A vallás alapjában 

») Ztschr. f. Theol . u. Kehe. 1895. é v f . 39. 1. 
2) L. pld. Absolutheit 52. 1.: wobe i (t. i. bei der Übertragung der 

naturwissenschaft l ichen Methode auf die Historie) gerade das verloren geht, 
w a s das Wesentliche der Historie ist. L. m é g a 70 71. 73. 1. 

8 . L. Ztschr. f. Theol. u . Kche 1898. é v f . 5. 1. 
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nem emelkedik qualitativ módon a természetes ember tapaszta-
latán túl, hanem annak erkölcsi tapasztalata körén belül 
marad. Ennek az álláspontnak meg megvannak a maga 
következményei, melyek elkerülhetlenek. Amint Schneller, 
kinek „búcsúbeszédje" ezen határozottan vallástörténeti 
alapra helyezett és tisztán annak módszerével dolgozó theo-
logia álláspontját foglalja el, következetesen mondja: „nem 
tagadom, hogy ily theologia igazi otthonáúl a felekezet nél-
küli valódi kultúrállam tudományegyetemét tekintettem és 
tekintem mai is. Leiden és Páris ily vallástudományi feleke-
zetnélküli fakultással bír"1). Előbb elveszíti a theologia, ha a 
keresztyén vallás önállóságát feladjuk, önálló tudományos jelle-
gét. És pedig vagy lesz általános vallástudomány, amely mint 
egyes tudomány a philosophia számára feldolgozza a vallás 
psychologiai, ethnografiai, történeti s egyéb jelenségeit. Ez 
Wundt álláspontja, amelyet — úgy látszik — Troeltsch is 
oszt.2). Vagy pedig feloszlik egészen ős egyes disciplináinak 
anyagát beosztják a többi tudományokba, mint pld. a psy-
chologia, történet, philosophia, ethika stb. körébe. Ezen még 
következetesebb álláspont aztán természetesen teljesen véget 
vet a theologiának. De bármely eset mellett foglalunk állást, 
a következő lépés ezután a theologiai fakultás eltörlése és 
lesz belőle vagy általános vallástudományi fakultás vagy 
beleolvasztják a többi fakultásokba. A historicismus tehát a 
theologia tudományos önállóságát is veszélyezteti, sőt meg-
semmisíti, ami bizonyára nem lehet ajánlólevél jogosultságá-
nak elismerésére. 

Dr. Daxer György. 

») L. az i. beszéd 16. 1. 
ή L. Wissensch. Lage 32. 1. Theol. Jahresb. XVII. 534. 1. 

Theo). Szafclup. IV. é»f. 



Magnus Aurelius Cassiodorius Senator isagogikai 
gyűjteménye. 

ι. 
Mi volt ez, δ maga megmondja az Institutio Divinarum 

Litterarum X. fejezetében. Az δ előtte élt introductores 
scripturae divinae, szám szerint 5 isagogus művének egy 
corpusba azaz gyűjteménybe való összefoglalása, melyet 
föntebb megnevezett saját munkájával, mint 6-ikkal egészí-
tett ki. Mi volt a célja vele, vagy egyáltalában hogy került 
az δ nagy neve a bibliai tudományok úttörői közé, életének 
érdekes folyása magyarázza meg, melynek rövid áttekintése 
nem lesz tanulság nélkül való ránk nézve. 

Munkában és szerencsében gazdag életpálya ez, melynek 
hosszú tartama alatt előkelő kormányhivatalaiban is, magá-
nyában is sok fontos szolgálatot tehetett a közügyeknek is, 
élhetett magának is. Előkelő régi itáliai családbólx) szárma-
zott valószínűleg Scyllaciumban, Bruttiumban, hol a család-
nak ősi fészke s nagy birtoka volt, 470 körül2). Családjában 
az állami hivatalok viselése, úgy látszik, nobile officium volt, 
melyet a régi hagyományokat követve e nehéz és viszon-
tagságos időben is teljesítettek. Dédatyja Bruttiumot és Sici-
liát Genserich vandaljainak beütésétől védte meg. (440.) 
Nagyatyja ki III. Valentinianus alatt (423—455) viselt állami 
hivatalokat, a császár parancsára I. Leo pápa kíséretében 
vonult Attila elé ama históriai jelenet alkalmával. (452.) 
Érdekes, hogy Theodorich királynak a senatushoz intézett 

*) Variarum üb. I. cp. 4. 
') Születése, valamint halála éve is bizonytalan. Garet az 1729. évben 

kiadott Opera Omnia-hoz csatolt életrajzában a sok eltérő adat egybevetése 
után 469. v. 470-ben állapodik meg, mint szül. évben. Ezzel egyezőleg 470-re 
teszi Franz A. (M. Aur. Cassiodorius Senator, 1872.), Nirschl (Lehrbuch der 
Patrologie und Patristik), Alzog J. (A patrologia kézikönyve, ford. a csanádi 
növendékpapság 1880.), Ebért A. azonban (Geschichte der christlich-lateini-
schen Literatur, 1874. az Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters 
im Abendlande I. kötete) 477-re, mások még későbbre. Az Orthographia 
c. munkáját, mint maga mondja Praefatiojában, 93 éves korában irta. Nincs 
adatunk, hogy meddig élt még ezután. A születési év megállapítása szerint 
tehát 563, illetőleg 570 utánra tehető halála. 
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irata a sikert nagy túlzással neki tulajdonítja:1) „Vidít in-
trepidus, quem timebet impérium; facies illas terribiles et 
minaces fretus veritate despexit, nec dubitavit eius alter-
cationibus obviare, qui furore nescio quo raptatus mundi 
dominatum videbatur expetere. Invenit regem superbum, sed 
reliquit placatum. . . . Pacem retulit desperatam." Atyja a 
nyugotrómai birodalom ^megbuktatása után (476.) Itália kirá-
lyává lett herul Odoakef, majd az ezt megbuktató Theodorich 
keleti góth király (489—526.) alatt viselt előkelő hivatalokat. 
Ez utóbbitól hűséges szolgálataiért Bruttiura és Lucania hely-
tartójává, majd praefectus praetoriová, végül patríciussá 
neveztetett ki2). Családi hagyományai és kiváló képességei 
Cassiodorius Senatort is már fiatalon a közpályára terelték. 
Ő is Bruttium és Lucania helytartóságával kezdte. Több 
izben volt quaestor, magister officiorum, praefectus praetorio, 
volt consul is, (514.) mely régi római hivatalokat, természe-
tesen módosított jogkörrel, Theodorich mind meghagyta és 
rómaiakkal töltötte be, de a katonai hatalmat egyedül a 
góthok számára tartot ta fenn. Cassiodorius különösen mint 
a király bizalmas titkára, valóságos kancellári hatalommal 
és mély belátással intézte a birodalom politikáját3). Előttünk 
feltűnőnek, talán hazafiatiannak is látszik az a szerep, melyet 
a legyőzött nép fia a győző szolgálatában betöltött. Már 
atyja két idegen, hódító királyt szolgált, ő pedig kitartott 
a következő góth királyok, Athalarich, Theodahat és Vitiges 
mellett is, a góth uralomnak ez utóbbiak alatt bekövetkezett 
aláhanyatlásáig. De a nehéz időben nagy szolgálatot te t t 
hazájának és népének ezáltal. Ő megértette és támogatta 

l) Ezzel szemben a valóságot Cassiod. Chronikája tartalmazza, m e l y 
Herculanus és Asporatius consulsága idejéből ezt jegyzi f e l : »His coss. Attila 
redintegrattis viribus Aquilejam magna vi dimicans introivit, cum quo a 
Valentiniano imperatore papa Leo directus pacem fecit« 

') Az ősökre vonatkozó ez adatokat Theodorich okmányaiból ismerjük, 
melyekben a római senatust és a mi írónk atyját, Cassiodoriust ennek patrí-
ciussá való kineveztetéséről értesiti. (Variarum lib. I. cp. 3. 4.) Régebbi 
magyarázat ez okmányokát a mi írónkra vonatkoztatta s e szerint a bennük 
emiitett páter et avus az δ atyját és nagyatyját jelölte. (Garet, Vita Cassiod. 
I. 3.) Az idézett újabb életirók azonban abból indulva ki, hogy a föntebbi 
okmányokban említett Cassiodoriusokkal szemben a mi írónk a királyok le-
irataiban s a maga hivatalos irataiban és másutt is csupán Senator praefectus 
praetorionak vagy csak Senatornak címeztetik, (Var. IX. 24. 25. X. 27. 28. 
XII. 17—27. a Cbronika végén s Jornandes Prsefatiojában stb.) ami azt is 
mutatja, hogy a Senator nem rangját jelöli, hanem nomen propriumját 
képezi, — a Var. I. 3. 4.-ben levő kinevezést nem a mi írónkra, h a n e m 
atyjára vonatkoztatják s ekkor a páter és avus az ő nagyapját és dédapját 
jelöli. Ε különben elfogadható magyarázatnak csak az a nehézsége van, hogy 
e szerint az 5. század második felében (440-től) a család négy íze szerepel, 
a mi csak az elsők hosszú életkora mellett lehetséges. 

3) Var. IX. 24. 25. 

15* 
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Theodorich törekvéseit, ki ítalia határain is túlterjedő biro-
dalma kétféle lakosságának, a hódító és hódított népnek, 
fajban, nyelvben, műveltségben és vallásban (a góthok aria-
nnsok, a rómaiak katholikusok voltak) mutatkozó ellentétét 
s egymás iránt érzett természetes ellenszenvét legyőzni s 
kiegyenlíteni igyekezett, hogy ezáltal birodalmát a békés 
fejlődés útjára terelje. Soha a római culturát ós intézményeit 
jobban meg nem becsülte senki, mint Theodorich, ki igye-
kezett ezt a góthokra is kiterjeszteni. Udvarába hivta az 
ország legjelesebb tudósait, köztük Cassiodorius Senatort, 
ez encyklopaedikus műveltségű s kiválóan gyakorlati érzékű 
diplomatát, ki e tulajdonainál fogva a két nép közti közve-
títésre -különösen alkalmas volt. Mikor a góth uralom a 
római nép intézményeit, nyelvét, vallását tiszteletben tartva 
hatalmát is egy lelkestől-testestől római államférfiú által 
gyakorolta, akkor ennek nagy reménye lehetett a két nép olyan 
egybeolvadásában, mely tulajdonkép a góthok beolvadását 
jelenti a római államba. Ε körültekintő, okos politika szol-
gálatában áll ekkori irodalmi munkássága is. A Chronika 
listáiba, melyeket a historikusok műveiből állított össze, 
melyek Ádámtól 519-ig terjednek, a góth korszakot egysze-
rűen a római történet folytatásaként kapcsolja be. Á de 
origene actugne Getarum (12. könyv) cimű történeti mun-
kájában, mely egy elveszett s csak Jornandes vagy Jordanes 
ravennai góth püspök (451.) De Getarum sive Gothorum 
origene et rebus gestis c. szabadon készített kivonatában1) 
maradt fenn, a góthok történetét rokonszenves világításban 
tár ja a rómaik elé, hogy a róluk táplált balvéleményüket 
eloszlassa2). Variaram libri XII. pedig az ő államférfiúi 
szolgálata alatt általa concipiált s a király vagy a saját 
nevében kiadott rescriptumok gyűjteménye, (számszerint 400), 

') Ebben a hunokról é s Attiláról sok érdekes följegyzés van , köztük a 
Hunnivár neve, (52. cap.) t ovábbá az eredetükre és külsejükre vonatkoz > 
ismert gyalázkodások: „Quas (Aliorumnas = Al iorunas , Alrunas) spiritus 
i m m u n d i per eremum v a g a n t e s d u m vidissent et earum se c o m p l e x i b u s in 
coi u miscuissent, genus hoc ferroeiss imum edidere; quod fuit p r i m u m inter 
paludes minutum, tetrém atque exi le , quasi hominura genus, nec a l ia voce* 
notum, nisi quae humani s e r m o n i s imaginem ass ignabat . Tali ergo Hunni 
Stirpe creati . . . „ N a m et q u o s bello forsitam m i n i m é superabant, vultus 
sui terrore nimium p a v o r e m ingerentes terribilitate fugabant, eo quod erat 
eis species pavenda nigredine, s ed velut quaedam, si dici fas est, deformis 
ossa: n o n facies, habensque m a g i s puncta, quam lumina . . ." ,,Maribus 
porro genas secant . . ." „Eiguí quidem forma, s e d arguti, moribus expediti 
et ad equitandum promptis imi: scapul i s latis et a d arcus saggitariue parali, 
firmis cervicibus et in superbia s emper erecli. (24. c.) Mivel maga a kivona-
toló megjegyzi Praefatiojában, h o g y csak emlékezettől kivonatol s egyet mást 
maga is belevegyitett, (plura in m e d i o mea dictatione permiscens), e helyeket 
épúgy, sőt nagyohb joggal lehet neki , mint Cessiodoriusnak tulajdonítani. 

') Var. IX. 25. 
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mely a kor történetére nézve közvetlen forrás. Ε munkák 
tulajdonkép tárgyunkra nem tartoznak, de egyfelől a szerző 
jellemzése, másfelől a hunősökre való vonatkozásuk szem-
pontjából nem mellőzhettem egészen őket. Közelebb visznek 
célunkhoz azok a munkák, melyeket akkor irt, mikor a góth 
birodalomnak Justiníanus császár csapásai alatt való meg-
rendülése ós végbomlásnak indult politikai viszonyai követ-
keztében, hanyatló erővel és tekintélylyel vitt állami hivata-
lait letette ós kolostori magányba vonult. (529—540). Az 
átmenet e korszakát a De animi c. 12 fejezetes kis munkája 
képezi, mely félig philosophiai, félig theológiai szempontból 
a lélek lényegét, tulajdonságait, eredetét, székhelyét, erényeit 
s halál utáni állapotát vizsgálja bibliai ós philosophiai 
theologiai olvasmányai alapján. A vallásos öreg ember 
önmagába mélyedése ez, mely a Seilhaciummal szomszédos 
Vivariumba vitte, hol a maga birtokán és költségén kolos-
tort építtet s abba vonul, nem azért, hogy pihenjen, hanem, 
hogy aki'eddig életét egy földi úr szolgálatának szentelte, 
ezentúl a mennyei Úrnak szolgáljon. Irataiban1) mindig nagy 
lelkesedéssel emlékezett meg az Ion tenger öblénél fekvő 
szülőföldje természeti szépségeiről és gazdagságáról, halas 
tavairól, (vivaria) melyeket még ifjú korában bruttiumi ós 
lucaniai kormányzósága idején csináltatott, melyekről a 
helység is nyerte Vivarium nevét, míg a mellette emelkedő 
hegyről Castellumnak is neveztetett'). Mintha sejtette volna, 
hogy öreg fővel ide tér vissza. És pedig olyan tervek meg-
valósítása végett, melyeket régóta szeretettel ápolt, de a 
nehéz politikai, majd háborús viszonyok miatt mindeddig ki 
nem vihetett. Régóta bántotta annak tapasztalása, hogy az 
itáliai papság műveltsége és theologiai képzettsége igen ala-
csony színvonalon állott s hogy inkább mesterségként, mint 
tudományos alapon tanulták és gyakoroltak szent hivatalukat. 
Italiában s általában Nyugaton egy sem volt olyan híres 
theologiai iskola, milyen pl. Keleten az antiochíai, alexandriai 
és nisibisi. Ezért az italiai papok közül, ha akadtak is kiváló 
egyházkormányzó püspökök, tudósok nagyon kevesen. A 
nyugati egyház tudós theologusai: Tertullianus, Augustinus, 
Hieronymus stb. nem közülük támadtak. Ezért ő már koráb-
ban igyekezett Agapótus pápával Rómában, hol a világi 
tudományok még mindig virágoztak3), egy theol. főiskolát 
állítani fel, de a háborús viszonyok meghiúsították tervét.4) 
Most végre elérkezettnek látta az időt, melyben, habár sze-

') Var. XII. 15. De inst. Liv. litt. 29. 
2) Innen a kolostor Monasterium Vivariense vagy Castelliense. 
») Var. I. 39. IV. 6. VIII. 12. 
*) De inst. div. litt, praefatio. 
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rényebb keretek között , megvalósítsa. Enciklopaedikus mű-
veltsége, prakt ikus észjárása, nagy tapasztalata, vallásos 
lelkülete, a világ hiúságairól való lemondása, még cselek-
vésre képés, munkára vágyó testi és lelki ereje, nagy neve, 
tekintélye és vagyona a legalkalmasabb emberré te t ték őt e 
feladat megoldására. Működésének nemcsak ránk nézve leg-
érdekesebb, hanem hatásaiban is legértékesebb része most 
kezdődik. 

Marton Lajos. 



Lapszemle. 

A „Neue kirchliche Zeitschrift" f. é. 4.—6. füzete a követ-
kező tartalommal jelent meg. 

A 4. füzet befejezi Eberhard cikkét Augustinus „de cate-
chisandis rudibus" c. művéről és folytatjaΛΥOhlenberg fejtegetéseit 
az úrvacsora tanának legújabb kritikájáról, melyek az 5. füzet-
ben érnek végett. Wohlenberg itt is a legújabb szakirodalom és 
az abban felmerült problémák jó ismerőjének és igy az egyházi 
álláspont sikert arató apologetájának bizonyúl. Az orosz biroda-
lom forradalmi állapota és ebben a luth. egyház sorsa iránti 
érdeklődés aktuálissá teszi azon rövid czikket, melyben egy 
névtelen szerző Livland luth. egyházának történetéből jelenít 
meg néhány jól tájékoztató vonást lelki szemeink előtt. Érdekes 
Bröse cikke is, melyben Goethenek Soret-vel való beszélgetései-
nek legújabb kiadása alapján rámutat arra, hogy a nagy költő 
korántsem azonos azon látványképpel, melyet a mi modern 
miveltségünk magának róla megalkotott. De a legnagyobb nyoma-
tékkal azon cikkre akarnék rámutatni, melyben Jentsch deubani 
lelkész a legújabb francia kultúrharcot ismerteti és pedig ugy, 
hogy az egyház és állam viszonyának történetét Francziaország-
ban röviden vázolja, azután az 5. füzetben az uj rend hatását 
Franciaország protestantismusára festi, hogy végül ezen harc 
tanulságait más országok egyházaira is levonja. A szerző ismeri. 
Francziaországot és annak viszonyait, részben az országban tett 
utazásai és egyes vezető egyéniségekkel való érintkezése révén. 
Azért nem is csalatkozunk reményünkben, hogy az ő fejtegetései 
alaposan fognak tájékoztatni Franciaország és a római kúria 
ezen nagy perében. Érdekes, hogy a szerző nem osztja Sabatier 
és a liberális protestánsok nézetét, mely szerint az uj törvény 
a klerikalismus sírját fogja megásni és egy uj — liberális — 
katholicismus útját egyengetni, ha mindjárt vigasztalan is a 
francia római egyház állapota és félni kell, hogy papjainak nagy 
része az uj törvény befolyása alatt ott fogja hagyni. Az ultra-
montának buzgósága és agitációja nagy és bizalmuk abban 
kulminál, hogy az egyház azután szabad lesz és hívei nem 
lesznek csak névleg azok. Hozzájárul a francia nép ingatag 
jelleme. „Die Kirchenpolitik kann doch in Handumdrehen sich 
ändern." (32. 1.) Ugyanígy nem ért egyet azokkal, kik a köz-
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tarsaság diadalában a vele összefort Protestantismus diadalát 
látják. Ezen republikánus protestánsok nagy részét jellemzi 
egy kereskedő következő nyilatkozata: „én protestáns, atheista 
vagyok." (338. 1.) Mások azt mondták a szerzőnek : „Ha a mi 
államunk vallásos, akkor katholikus, ha nem katholikus, akkor 
vallástalan. Franciaország elejétől fogva Loyola és Voltaire közt 
ingadozott." Különben az uj törvény nagy pénzügyi és belső 
bajokkal fog a protestantismusra járni. A szerző nézete az, hogy 
az a küzdelem, mely ma Franciaországban dúl, nem egy Los 
von Rom-mozgalom, hanem a világosság és sötétség, a hit- és 
hitetlenség, a keresztyénség és atheismus döntő mérkőzése. A 
tanulság más országok egyházaira nézve, melyet a szerző szintén 
alaposan fejteget, röviden az: elő kell készülni nekünk is hasonló 
küzdelemre, amely ha késik is, el nem fog maradni. 

Az 5. füzet tartalmaz azon kivül még egy cikket Vollert 
gerai tanártól: Der Fundamentale Unterschied zwischen der 
schriftgläubigen und der kritischen Theologie. Jelentékenyebb 
ennél Bachmann erlangeni tanár dolgozta, „Der Schöpfungsbericht 
und die Inspiration" melyben a bibliának a teremtésről szóló 
történetének szabad felfogását igyekszik összhangzásba hozni 
az inspirációval. 

De siessünk tovább a 6. füzet tartalmára. Annak csak első 
cikke befejezett egész. Knoke göttingeni tanár magyarázza a 
tékozló fiú hasonlatát és úgy azokkal szemben, kik a teljes 
megigazulás tanát találják fel benne (Godet s mások) mint főleg 
Jälicher, J. Weiss s Bousset-tal szemben, kik benne Krisztus 
nélküli evangéliumuk bizonyítékát látják, kimutatja, hogy Jézus 
ezen hasonlatával első sorban nem az Úrnak, hanem saját visel-
kedését a bűnössel szemben akarta szemléltetni. Igy aztán nem 
lehet e hasonlatra hivatkozva mondani, hogy Jézus szerint az Űr 
nem Krisztus kedvéért bocsátja meg a bűnöket, hanem azért, 
mert nem tehet máskép. A következő 3 cikk egy-egy uj cikk-
sorozatot kezd meg, melynek folytatása lesz s így véleményt róluk, 
majd csak a következő három füzet ismertetése alkalmával 
mondhatni. A cikkek ezek: Hollensteiner ·. Harnack und Bousset, 
J. Bochner: Eine Reform des Patenamtes. Ihmels: Jesus u. Paulus. 

Lic. Dr. Daxer György. 



Könyvismertetés. 

Ό. Luther Márton müvei. A reformáció négyszázados fordu-
lójának örömünnepére és emlékezetére kiadta a Luther-társaság. 
Sajtó alá rendezte Dr. Masznyik Endre. I. R. II. kötet. Pozsony. 
Wigand. 1905. 503 oldal. Ára 6 korona. 

Luther művei magyar kiadásának e második kötete tartal-
mazza az „egyházreformáló iratokat" folytatólag az elsó' időszak-
ból. Rövid három évnegyed (1520. aug. — 1521. máj. 6.) munká-
jának eredményét látjuk e kötetbe foglalva. A munkálatok cimei: 
I. A német nemzet keresztyén nemességéhez ; — II. Az egyház 
babyloni fogságáról; — III. Az új Eckféle bullákról és hazug-
ságokról; — IV. Az Antikrisztus bullája ellen; — V. Levél X. 
Leo pápához; — VI. A keresztyén ember szabadságáról; — 
VII. Megújított és megismételt felebbezés a pápától a zsinathoz ; — 
VIII. A pápa és hivei könyveinek elégetéséről; — IX. „A lipcsei 
baknak" és „A lipcsei bak feleletére"; — X. A gyónók kiokta-
tása; — XI. A wormsi tárgyalások. Mindezekhez csatolvák a XII. 
sz. alatt a magyarázó „Jegyzetek." A „wormsi tárgyalások" ki-
vételével a többi művet mind dr. Masznyik Endre fordította. 
Csak az egyes művek „bevezetése" után közölt „leveleket", 
valamint a „wormsi tárgyalásokat" fordított a Márton Jenő. 

Ha bámulattal tekintjük azt a termékeny lelket, mely oly 
rövid idő alatt annyi maradandó értékű munkát tudott világra 
hozni, őszinte elismeréssel adózunk egyszersmind a tudós ős 
lelkiismeretes fordítónak is, a ki a Luther által feltárt kincses-
bányát az idegen nyelvekben kevésbbé jártas magyar közönség 
részére is hozzáférhetőbbé tette. 

Magától értődik, hogy nem lehet tisztem Luther műveinek 
közelebbi ismertetése, méltánylása; épen csak a fordításhoz lehet 
szavam. A fordítás méltánylása pedig szinte csak felületes, 
értéktelen valami volna, ha az egész vaskos kötetre vonatkozó 
általánosságokban áradoznék. Az első helyen emiitett „A német 
nemzet keresztyén nemességéhez"· cimű iratra szorítkozom észrevé-
teleimmel. Más nyelvről magyarra fordított műre nézve tán a 
a legszebb elismerés, ha azt mondhatjuk róla, hogy alig venni 
rajta észre, hogy fordítás — és mégis hiven adja vissza az 
eredetit. Ezt az elismerést az előttünk fekvő fordítástól a maga 
egészében nem tagadhatjuk meg. A mint először cssk magát a 
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fordítást olvastam, r i t k a helyen akadt meg a szemem : „Vall-
jon csakugyan ezt mondhatta-e Luther?" — és „valljon igy 
érthette-e ezt?" Mikor azután pontról-pontra tüzetesen egybeha-
sonlítottam a fordítást az eredetivel, az ilyen helyek termé-
szetesen kissé megszaporodtak. Tapasztalásból tudván, hogy 
észrevételeim még akkor is szíves fogadtatásra és méltánylásra 
számithatnak, ha kicsinyes dolgokról szólnak, só't akkor is elné-
zéssel, ha talán helytelenek : nem tartózkodom azok közlésétó'l. 

27. 1. 9. s: „hogy a keresztyénség ostorait kieresztve és 
azokkal lesújtva a bűnre". . . dass wir . . . die christlichen Ruten, 
Sünde zu strafen, los machen . . . hogy a bűn megfenyítésére 
való keresztyén ostorokat (melyeket a romanisták elcsentek és 
a falak megett csakis a maguk használatára elrejtettek, a falak 
lerontásával) kiszabadítsuk (hogy ismét az illetékes tulajdonos 
kezébe visszakerüljenek). 

30. 1. 17. s : Só't minél nemesebb valamely tag, annál inkább 
kell a többin segítenie." — Je edler ein Gliedmass ist, je mehr 
sollen die anderen ihm helfen. Mennél nemesebb valamely tag, 
irányában annyival inkább tartoznak a többi tagok azzal, hogy 
segítségére legyenek. 

31. 1. 10. s. alulról: „hatalma.11" — A 14-es jegyzet-szám 
alighanem a 32. 1. első sorába volt szánva az „átok" szó mögé. 

3ö. 1. 11. s.: (Sára) „a ki pedig neki (Ábrahámnak) sokkal 
inkább alája volt vetve, mint minékünk bárki a világon." Ily 
nagyot Luther nem mondhat. A házastársak közti viszony tekin-
tetében az ő felfogása szerint minden feleség csakúgy alárendeltje 
a saját férjének, a mint Sára alárendeltje volt Ábrahámnak. — . . 
„die doch ihm härter Untertan war, denn wir jemandem auf 
Erden." — Sára az ő férjének inkább (keményebben) volt alája 
rendelve, semmit mi bárkinek e földön. 

38. 1. 4. s. alulról: „nehogy minket is vád érjen ama szegény 
lelkek miatt" . . . dass wir nicht des Schicksals aller armen 
Seelen teilhaftig werden, die . . . hogy magunk is mind ama 
szegény lelkek sorsára ne jussunk,— vagy: sorsuknak ne legyünk 
részesei. 

40. 1. 8. s. alulról: „Összetett kezekkel nézzük-e, mint jut 
Németország is hamarosan olasz sorsra?" — aber sehen wir 
zu, Deutschland soll bald dem welschen gleich werden . . . de 
meglássuk (vagy: várjunk csak kissé), Németország is hamarosan 
hasonlóvá lesz az olaszhoz (a. m. Olaszországhoz.) 

47. 1. 8. s. alulról: „láttuk, mint bántak a pusztuló és meg-
üresedő egyházi javadalmakkal." . . . wie sie mit den Pfründen 
handeln, die verfallen und los werden. Nem pusztuló, hanem a 
romanisták által kieszelt szabályok szerint Róma javára esedé-
kesekké váló javadalmakról szólott eddig Luther. Ezeket jelzi a 
„verfallen" szóval. Javadalmak nem üresedhetnek meg, hanem 
csak a hivatalos állás, a mellyel valamely javadalom iár. Az a 
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„los werden" nem is jelenti a megüresedést, hanem a javada-
lomnak az eddigi megkötöttségből való kioldódását, a mely a 
hivatalos állás megüresedésének következménye. Egy kis anako-
luthon Luthernél, hogy első helyen áll a „verfallen" és második 
helyen a „los werden." Mert előbb szabadul a javadalom eddigi 
megkötöttségéből, — és csak azután vetheti kezét Róma a gaz-
dátlan jószágra, hogy azt a maga részére elkobozza. 

48. 1. 7. s. alulról: „minthogy egynek több mint 60,000 
forint a jövedelme". — da eins mehr denn sechstausend Gulden 
Einkommen hat. Nem azért említem ezt, mivel a hatezerből a 
fordításban hatvanezer lett. Ez egyszerű toll- vagy sajtóhiba lehet. 
De arra igenis rámutatni kívánnék, hogy a német „da" itt a 
pronomen relativumot pótolja; magyarul tehát: melyeknek mind-
egyike hatezer forintnál többet jövedelmez. 

51. 1. 14. s.: „nem inkább sorra felakasztják-e az összes 
királyokat és fejedelmeket.. ?" Sollten . . . solche Leute n ich t . . . 
eher alle Könige und Fürsten gegeneinander hetren — ? Ne uszí-
tanák-e az ilyen emberek inkább az összes királyokat és feje-
delmeket egymásra ? Hisz ők nem is akasztottak se királyt 
se fejedelmet; de az egymásra uszítást nem mulasztották el, ha 
volt rá alkalom. 

52. 1. 2. s.: „itt a tiltott fokú vagy bármi más hiánnyal birő 
házasságnak kárt kell vallania." — Hier leidet man den ehe-
lichen Stand, der in verbotenem Grad ist oder sonst einen Man-
gel hat. — Itt (t. i. a datárius házában jó pénzért) megtűrik 
(helyeslik, helybenhagyják) a tiltott fokú vagy más hiány mellett 
kötött házasságot. 

58. 1. 24. s.: „És ha e miatt . . . egyházi viszály törce 
ki". . . Wo darum aus Rom ein Bann oder geistlicher Zwang 
käme . . . tehát nem egyházi viszály, hanem egyházi kényszer 
(ha származnék). 

61. 1. 14.: V;a püspöknek" — e. h.: a pápának . . . 
64. 1. 9. s.: A pápa . . . „nagy kegynek minősiti, ha az ő 

lábait megcsókolhatják, holott ha valaki ugyanezt ő tőle kívánná, 
bizony minden erejével ellent kellene állania." — Der Papst . . . 
lässt es eine grosse Gnade sein, ihm seine Füsse zu küssen, der 
doch das billig, so es jemand von ihm begehrte, mit allen Ver-
mögen wehren sollte. — A magyarban az értelem kissé zava-
ros, — kétes. Ugy is érthető, hogy: ha valaki ugyanezt (a láb-
csókot) ő tőle (a pápától) kívánná sat. A kétértelműség elhárí-
tására talán igy mondhatnók: holott ezt még akkor se volna 
szabad megengednie, — vagy: ez ellen erélyesen tiltakoznia 
kellene még akkor is, ha valaki arra engedélyt kérne tőle. 

65. 1. 9. s.: „aranyrúdon" — mit einem goldenen Rohr . . . 
A szentség odanyujtására talán elég erős volna az aranypálca is. 

73. 1. 9. s.: „Hát velők nyíltan közlöm az én ndvari jogo-
mat." — Sage das für mein Hofrecht frei. — Udvari jogom sze-
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rint ezeket nyíltan kimondom. Egy kis magyarázó jegyzet e 
helyen talán nem ártott volna. Luther az udvari bolond szere-
pébe gondolja magát, a kinek minden körülmények közt szóki-
mondónak szabad lennie. 

73. 1. 9. s. alulról: „hiszen igy lopta el a pápa is a te 
törvényes feleségedet és gyermekedet" . . . also stiehl auch dem 
Papst dein ehelich Weib und Kind. — Igy a pápától bátran 
ellophatod te is törvényes feleségedet és gyermekedet. 

74. 1. 8. s.: (a pápának) . . . nincs hatalma „megtiltani az 
evést, ivást és a természetes meghalást vagy meghizást." — A 
„természetes meghalás'' Luthernél: der natürliche Ausgang, — 
ez pedig csak ugyanazt a kimenést jelenti, a melyről sző van 
Márk VII. részének 19. versében. 

75. 1. 2. s. alulról: . . . ,,ha a főnökök nem engedik meg, 
hogy a titkos bűnöket annak gyónd meg, a kinek akarod, ugy 
tartsd meg magadnál és panaszold el a te testvérednek vagy 
nővérednek" . . . Hamar meglátja bárki, hogy igy nem állhat 
meg; mert ha magánál megtartja, nem panaszolhatja el; ha pe-
dig elpanaszolja, már nem tartotta magánál. Luther szerint: wol-
len die Obersten nicht Erlaubnis geben, die heimlichen Sünden 
zu beichten, welchem du willst, so nimm sie dir selber (t. i. die 
Erlaubnis) und klage sie (t. i. die heiml Sünden). . . az engedélyt, 
melyet megadni nem akarnak, vedd magadnak magad . . . 

77. 1. 13. s. alulról: „Kiki él, a mint akar" . . . Es glaubt 
und lebt jedermam, wie er will . . . Kiki ugy hisz és ugy ól, a 
mint neki tetszik. . . 

79. 1. 12. s.: „miként a XVII. Zsoltárban olvassuk róla: Te 
a gonoszokkal fordítva bánsz." — . . . a XVIII. Zsoltárban olvas-
suk róla: a visszásokhoz visszás vagy. Károli igy mondja, vala-
mint Luther is hasonlóan: Du verkehrest dich mit den Verkehr-
ten. Későbbi fordítása szerint: bei den Verkehrten bist du 
verkehrt. 

88. 1. 20. s.: „tépd szét az Ördög hálóját" . . . zerstöre des 
Teufels Nest . . . A fordító a „Nest"-et „Netz"-nek olvashatta. 

89. 1. 8. s. alulról: „Mert ha egyenesen tartoztak volna is 
a mieinktől azt a nagy jogtalanságot és Isten iránt való engedet-
lenséget elszenvedni, nem tartoznak azt helyeselni és igazságos 
tényként elismerni" . . . wiewohl sie vollkommen gewesen sein 
sollten und solches schweres Unrecht; und Gottes-Ungehorsam 
von den Unsern gelitten haben, so sind sie doch nicht schuldig 
gewesen, solches zu billigen und als recht getan zu bekennen. — 
Az a „wiewohl sie sollten" egyformán tartozik a „gewesen sein"-
hez, valamint a „gelitten haben"-hoz. Tehát: habár tökéletesek-
nek kellett volna lenniök és (mint ilyeneknek) azt a nagy jog-
talanságot . . . a mieinktől el kellett volna tűrniök (fellázadás 
nélkül·, azért még sem tartoztak azt helyeselni és jogosnak 
elismerni. 



Κ önyvismer te tés . 229 

91. 1. 8. s.: . . . „küldjenek a csehek közé néhány kegyes, 
értelmes püspököt és tudóst, csak ép bíborost ne, sem pápai 
követet, sem eretnekvallatót; mert a nép ott nagyon is tudatlan 
a keresztyén dolgokban; azok pedig . . . " A fordítás a tudat-
lanságot a csehekre érti; az eredeti a bíborosra, pápai követre, 
eretnekvallatóra . . . denn dieses Volk (mert ez a népség . . .) 
ist mehr denn zu viel ungelehrt . . . ; sie suchen auch nicht der 
Seelen Heil (nem is keresik a lelkek üdvösségét) . . 

91. 1. 2. s. alulról: (a pápa) . . . „érje be egy jó esztendeig 
a maga esküjével, jogaival, törvényeivel és zsarnokságával" . . . 
so lasse man ihn mit seinen eigenen Rechten, Gesetzen und 
Tyranneien ein gutes Jahr haben und lasse es genug sein an 
der Erwählung . . . ám legyen jó esztendeje (bó' aratása) a maga 
jogaival, törvényeivel és zsarnokságával és érjék be (a csehek) 
a választással (nem töró'dve a pápai megeró'sítéssél vagy meg 
nem eró'sitéssel); hadd kiáltson mindama veszedelemben maradt 
lelkek vére (átkot) az ó' fejére. 

92. 1. 16. s.: (szelíden oktassa ki őket, hogy) „így vagy úgy, 
az mindegy" . . . (dass der neue Bischof . . . sie gütlich unter-
weise) dass keines Irrtum sei . . . Az Úr vacsorájának egy vagy 
két szin alatt való kiszolgáltatásáról van szó. A kiszolgáltatás 
egyik módja se téves, a másik se. Egészen más és sokkal eny-
hébb nyomatékú a negatív kifejezés, mint a fordításban használt: 
igy vagy úgy, az mindegy. Luthernek épen nem mindegy: külöm-
ben nem védené a két szin alatt való kiszolgáltatást. Mégis még 
nincs azon az állásponton, hogy támadólag léphetne fel az egy 
szin alatt való kiszolgáltatás ellen. 

92. 1. 3. s. alulról: „Mert nem hitcikk az, hogy a szentség-
ben a kenyér és bor lényegileg és természetileg van jelen, ez 
csak Sz. Tamásnak és a pápának bogara." . . . dass Brot und. 
Wein nicht wesentlich und natürlich sei im Sacramente . . . A 
fordítás itt az eredetinek épen ellenkezőjét mondja. Az nem hit-
cikk, hogy a szentségben kenyér és bor lényegileg már nem lenne 
jelen, és épen azt veszi tagadóba Sz. Tamás és a pápák azzal 
az állításukkal, hogy se kenyér, se bor nincsen már a szentség-
ben. hanem csakis az Úrnak teste és vére. 

95. 1. 9. s.: (Aristotelest csak oly jól ismerem . . .) „mint 
Sz. Tamást avagy Scotust;1' . . . e. h. mint Sz. Tamás avagy 
Scotus. Mi értelme is volna ä következő mondatnak, ha Lut-
her csak azt állítaná, hogy ő Aristotelest, Sz. Tamást és Scotust 
egyaránt jól ismeri? Kivel szemben lehetne ez dicsekvés? 

97. 1. 6. s.: „Valóban a Szentírás mellett az elégnél is több 
a jogszolgáltató . . ." Fürwahr, vernünftige Regenten neben der 
heiligen Schrift wären übrig genug Recht . . . Ε szerint: Bizo-
nyára, elég lenne nekünk a jogból, ha a Szentírás mellett értel-
mes uralkodóink volnának . . . vagy akár igy: untig elég a jog-
ból, ha a Szentírás mellett értelmes fejedelmeink vannak. 
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97. 1. 6. s. alulról: „és egy tiszteletreméltó férfiú lehet ugyan 
a Biblia doktora" . . . Es könnte wohl ein verheirateter Mann 
Doctor in der Bibel sein . . . tehát: egy házas ember lehet 
ugyan . . . 

100. 1. 5. s.: „Nem is kellene, mint mainap szokás, min-
denkit felküldeni a Szentirással szorgalmasan foglalkozó felsőbb 
iskolákba" . . . Wir sollten auch, so die hohen Schulen fleissig 
in der heiligen Schrift wären, nicht jedermann dahin schicken 
wie jetzt geschecht . . . Nem is kellene, ha ugyan a felsőbb 
iskolák szorgalmasak volnának a Szentírásban, akárkit oda kül-
denünk, mint mostanában történik . . . Épen azt hibáztatja Lut-
her a felsőbb iskolákban, hogy nem foglalkzonak szorgalmasan 
a Szentirással. 

101. 12. s.: „azután Franciaországra, Spanyolországra és 
Velencére került a sor" . . . darnach ist Frankreich, Spanien, 
zuletzt Venedig aufgekommen . . . azután Franciaország, Spanyol-
ország, legutolján Velence emelkedett fel (jutott hatalomra, virág-
zásra). 

105. 1. 20. s.: „avagy szövetért" — Goldstoff— ararayszöve-
tért (sajtóhiba). 

105. 1. 7. s. alulról: „mert ez is egyike a mi nagy bajaink-
nak ; a német tartományokból sok pénz megy ki arra." (. . . 
wäre auch not, zu verringern die Spezerei,) das auch der grossen 
Schiffe eins ist, darinnen das Geld aus deutschen Landen geführt 
wird. — . . . mert ez is egyike ama nagy hajóknak, melyek ki-
viszik a pénzt Németország tartományaiból. 

107. 1. 1. s.: „mert a vagyon nem emberi elmésségnek, 
hanem Isten áldásának eredménye." . . . wo das Gut nicht in 
menschlichem Witz, sondern in Gottes Segen steht. — . . . a 
hol (t. i. a földművelésnél és a baromtenyésztésnél) a vagyon 
gyarapodása nem emberi elmésségtó'l, hanem Isten áldásától függ. 

107. 1. 11. s.: „Átkozott legyen a föld, hogyha nem mive-
led" . . . Vermaledeiet sei die Erde, wenn du darinnen arbeitest 
tehát . . . ha benne dolgozol, ha igenis miveled. 

107. 1. 13. s.: „Bizony sok ország van pusztaságban és mi-
veletlenül". — Es ist noch viel Land, das nicht umgetrieben und 
bearbeitet. — Sok még az olyan föld, a mi se megforgatva, se 
megmunkálva nincsen. 

108. 1. 14. s. alulról: „kétkedésből" — das Verzweifeln 
annyi mine: die Verzweiflung, nem pedig: der Zweifel. Magyarul 
tehát: kétségbeesésből . . . 

109. 1. 8. s.: „Minden megy, a hogy megy" . . . Es gecht 
edes hin, wie es geht. — Az eredetiből ugyan kiérteni, hogy, 
minden serdülő ifjú (vagy leány) jár a maga utján, már a hogy 
jár (senki se törődik vele.) A fordítás ezt nem sejteti. Ha a 
magyart visszaforditanók németre, igy kellene lennie : Alles geht, 
wie es geht. 
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110. 1. 1. s.: „Mert az egész írás veleje" . . . Denn das zeigt 
die ganze Schrift . . . Mert az egész írás azt mutatja (vagy 
tanúsítja), „hogy a keresztyének és a keresztyénség ügyét egye-
dül Isten itéli meg." . . . Bármily kétségtelen igazság legyen is 
ez, Luther mégis alighanem a legerélyesebben tiltakozott volna 
az ellen, hogy valaki ezt az igazságot az ő neve alatt „az egész 
írás velejének"· állítsa. 

Stettner Gyula. 

Az akarat nevelése. Irta Payot Gyula, franciából fordította 
Weszely Ödön, átnézte Ambrus Zoltán. Bpest. A M. Tud. Akad. 

kiadása. 1905.1—XXII. 1—288 oldal. Ára 4 kor. kötve 5 kor. 
A franciák kezdik észrevenni a grandé nation hanyatlását, 

hangoztatják a legkomolyabb reformok szükségét s érzik, hogy 
az a reform, mely a többit magában foglalja: az egyének refor-
málása. Mindenütt nagyobb gondot fordítván az értelem fejlesz-
tésére, mint az akarat nevelésére, a tetterő gyengeségét általá-
ban minden művelt országban érzik és érzi önmagán is minden 
szellemi munkával foglalkozó művelt ember. Minthogy e könyv 
ép azt a kérdést fejtegeti, mennyiben vagyunk képesek önma-
gunkat reformálni s mit tehetünk akaratunk erősítésére, ener-
giánk fokozására: ebben rejlik olyan nagy elterjedtségének titka, 
hogy 10 év alatt 22 francia kiadást ért s 9 nyelvre lefordították. 

Tárgyát öt könyvbe: osztja még pedig az I—III. az elmé-
leti, a IV—V. pedig a gyakorlati részeket foglalja magában. 

Az „elméleti rész"-ben abból indul ki, hogy „valamennyi 
balsikerünknek s csaknem minden bajunknak ugyanegy oka 
van, s ez: akaratunk gyöngesége, irtózás az erőkifejtéstől és 
főleg a tartós erőkifejtéstől. Tétlenség, könnyenvevés, szórakozott-
ság, mind csak különböző.elnevezés arra, ami alapjában véve restség. 

Ugy az elsajátító, mint a productiv szellemi munkához erős 
és kitartó figyelmező erőre van szükségünk, — olyan energiára, 
mely nem csupán az erőkifejtékel erősségében és gyakoriságában 
nyilvánul, még inkább és legfőképpen abban áll, hogy valamennyi 
gondolatunkat egy és ugyanazon cél felé irányítsuk. 

Tárgyunk szempontjából két elméletileg hibás s gyakorla-
tilag káros elmélet van forgalomban. Ezeket kell megcáfolni. 

Egyik, mely a jellemet változhatatlannak tartja. Kant hir-
dette, Schopenhauer felújította, Spencer támogatta. Az egész 
elmélet tulajdonképpen csak a tudósok restségének köszönheti 
lételét, kik készek alávetni gondolkodásukat a szavak suggestiv 
hatásának, Igy a jellem változhatatlanságának kényelmes elmé-
letét a „jellem" szó által ránk erőszakolt suggestiónak köszön-
hetjük, mert a jellem a maga reális valóságában csak bizonyos 
erők eredője (resultansa) és pedig oly erőké, amelyek folytono-
nosan változhatnak s ez által az eredőnek nemcsak intensitását, 
hanem természetét is megmásíthatják. Kant a íatalismust ösz-
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szezavarta a determinismusaal, Schopenhauer az ő „egységes 
jellem"-ét nem élő embereken figyelte meg, hanem abstractiora 
alapította, Spencer pedig figyelmen kivül hagyta, hogy a jó 
hajlamok is ép oly öröklékenyek, mint a rosszak. 

Másik, a gyakorlatilag még károsabb szabadakarat elmé-
lete, mely csak egy „fiat"-tól teszi függővé a jellem megváltoz-
tatását s ép ez által csüggeszti el a vele megpróbálkozókat. 
Voltakép a szabadakarat elmélete tesz bennünket fatalistákká, 
mert nagyon könnyűnek tünteti fel a megváltozást, holott pedig 
az önfegyelmezés által kivívott erkölcsi szabadság csak hosszú 
küzdelem eredménye lehet. A jót minden ember — hacsak el 
nem érte még az erkölcsi téboly — természeténél fogva többre 
becsüli, mi nt a rosszat; többre becsülni pedig annyi, mint sze-
retni, vágyakozni, hajlania felé. Ε vágyat és hajlamot aztán kellő 
psychologiaí ügyességgel növelhetjük, míg hathatós elhatározássá 
izmosul. Szóval: „néhány tucat javíthatatlan gonosztevőn kivül 
mi mindnyájan a jó gyakorlására vagyunk praedestinálva !" íme, 
az erkölcsi szabadság egy uj elmélete, mely a determinismus-
ban és csak általa lehetséges. 

Az „akarat lélektanáéban hosszasan bizonyítja, hogy a 
gondolatok és eszmék jelentősége az akaratra mily csekély s 
viszont a kedély-állapotok, érzelmek, ösztönök szerepe oly nagy, 
hogy túlozni sem lehet eléggé. „Az ösztönök, végső győzelmük 
tudatában, bizonyos mértékig engedik az értelmet fontolgatni, 
azt az üres elégtételt engedik neki át, hogy magát királynak 
képzelheti. De a valóságban csak alkotmányos király, ki pom-
pázik, ki szónokol, de nem uralkodik". Igen, csakhogy ilyen-
formán hazug volna könyvünk cime, hisz az akaratot akkor nem 
nevelhetjük s helyzetünk látszólag kétségbeejtő. 

De csak látszólag. Az erőt, melylyel a hatalmunkban álló 
értelem nem rendelkezik, megadja nekünk a nagy felszabadító: 
az idő, mely alkalmat nyújt, hogy a hiányzó közvetlen szabad-
ságot közvetve indirect eszközökkel pótoljuk. „Az értelem ügye-
sen szert tevén a hatalomra, a kitartással való szövetsége által 
lassankint megszerzi magának a diktátorságot: azt a diktátor-
ságot, melyet csak a kényúr kényelemszeretete és az alattvalók 
időleges kitörései mérsékelnek." 

Az értelem uralmának lehetősége szempontjából „a magunk 
legyőzésének munkájában a legfőbb fontosságú az, hogy a kép-
zetek és a cselekvések úgy egyesüljenek, hogy szokás kelet-
kezzék belőle." Ez az összeforrasztás azonban hideg úton nem 
sokat ér, hanem hogy erős ̂ legyen, a kedély-állapotok melege 
által kell megtörténnie. 

Hogy az eszmék és cselekvések ez erős kapcsolata meg-
valósuljon, az értelem stratégiája úgy a kedvező, mint a kedve-
zőtlen érzelmi mozzanatok felköltésére, illetve távoltartására az 
associatió törvényének jól megfontolt alkalmazásán alapszik. 
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Ilyen alkalmas associatiók létrehozására legcélravezetőbb 
eszközök a szemlélődő elmélkedés és a cselekvés. 

Eddig az elméleti rész s most következik ez általános 
törvényeknek a szellemi munkás, különösen a tanuló ifjú életére 
való alkalmazása. 

A .gyakorlati rész"-ben közelebből megvizsgálja szerző azokat 
a veszedelmeket egyenkint, amelyek a tanuló erkölcsi önálló-
ságát fenyegetik és azoknak a segedelmeknek a lényegét, ame-
lyeket ellenük akár önmagában, akár az őt környező társada-
lomban feltalálhat. A társadalmi tényezők között pedig az ön-
fegyelmezésre leghatalmasabb szövetséges a ker. vallás, mely 
főfeladatául tűzte ki ,,az emberben levő állatiasság ellen való 
küzdelmet, azaz alapjában véve az akarat nevelését." 

* 

Ez a mű eszmemenete. Tulajdonképeni tudományos értéke 
csak az elméleti résznek van, mely önmagában egy jelentős 
psychologiai tanulmány. 

Szerző Ribot lelkes tanítványa s ügyesen használja fel a 
nagy mestere által összegyűjtött anyagot. Különösen ott, hol a 
lélek igazi mélységeire száll le. 

Legtöbb mag támad tatásnak volt kitéve művének azon 
részéért, hol a kötött- és szabad akarat elméletét bírálva a 
determinismusban egy uj elméletet fedez föl. Ε szakaszt ismer-
tettem legkimerítőbben, mert tényleg ez köti le leginkább 
a szakember figyelmét. Több bírálója felhozza ellene, hogy 
Kant, Schopenhauer, Spencer s a szabadakaratot hívők elmé-
letét fölületesen cáfolja, de mi e tekintetben teljességgel 
igazat adunk szerzőnek, aki szerint „a cáfolás sohasem lehet 
egyéb, mint előkészítő munkálat, amelyet az írónak gondosan 
el kell végeznie, de azután kizárólag magának tartania. Semmi 
sem haszontalanabb, mint a puszta tagadás: meggyőzni a bírálat 
nem tud; kell, hogy a meggyőződést mindenki maga építse 
föl." Szerző — hiszszük — sokat tartott meg magának s amit 
leírt, az bennünk meggyőződést ébresztett, hogy t. i. „néhány 
tucat javíthatatlan gonosztevőn kivül mi mindnyájan a jó gya-
korlására vagyunk praedestinálva," — azaz — az igazi erkölcsi 
szabadság csak a determinismusban s csak általa lehetséges. 

Egy másik leginkább kifogásolt rész, melyben a gondolat-
nak az ösztönnel szemben való teljes tehetetlenségét fejtegeti. Ε 
tekintetben már nem foghatjuk pártját szerzőnek Tényleg a II. 
könyv 1. fejezetében, mely különben is igen homályos, túllő a 
célon s a képzetek jelentőségét annyira elvékonyítja, hogy mél-
tán különösnek tetszhetik, midőD mégis egész művét az értelem 
uralmának lehetőségére építi fel. 

Sokszor emlegeti, hogy gondolataink fölött abszolút hatal-
Theol. Szaklap. IV. é r f . j ß 
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munk van, de hogy ez miben áll, azt sehol meg nem világítja 
s az associatiók körül is sűrű homályt hagyott. 

Philosophiai szempontból igazi tudományos értéke csak az 
I. könyv 3. fejezetében foglalt szabadakarat uj elméletének van. 

Nem túlozhatjuk azonban eléggé úgy az elméleti, mint a 
gyakorlati részeknek tisztán gyakorlati értékét. Az egyetemi 
ifjúság tényleg ijesztő mértékben rabja a restségnek, akarat-
gyöngeségnek, blazírt tétlenségnek, mit a bukottak óriási száma 
bizonyít. Sem dolgozni, sem akarni nem tudnak s nincs, aki 
őket erre megtanítsa. Nincs könyv, amely az önfegyelmezést 
megkedveltetve annak módjaira rávezessen. Ε hiányt pótolta az 
Akadémia, midőn e rendkívül hasznos könyvvel gazdagította 
irodalmunkat. Kezébe kell e művet adni minden egyetemi ifjú-
nak s lehetetlen, hogy az önfelszabadítás nemes becsvágya életre 
ne keljen szivükben. De nemcsak az ifjaknak, a tanároknak is 
el kell olvasniok az „akarat nevelését," — hogy lássák a mai 
tanítási rendszer abszurd félszegségeit s győződjenek meg, hogy 
az a diák egy szikrát sem lesz bölcsebb a rohanó s csillogó 
előadásoktól, mint ahogy senki sem lesz ügyesebb tornász, ha 
végignéz egy cirkuszi előadást. Ismerjék fel s szívleljék meg, 
hogy a hallgatóik által érzett két lényeges szükségnek, az erkölcsi 
irány és a munkába való bevezetés szükségességének közös 
orvossága van: a tanárnak a tanulóval való bizalmas érintkezése. 
De a lelkészeknek sem tudom eléggé ajánlani a könyvet, külö-
nösen, ha szülők is egyúttal. Gyakran van alkalmuk ifjakat 
irányítani s egy tapasztalt, nemes érzésű mester lelki irányí-
tását nem pótolhatja semmi s az „Akarat nevelése" megbecsül-
hetetlen vezérkönyvvé fog válni az ő kezükben. 

Ágoston Sándor. 

Debreczeni Lelkészi Tár. Szerkesztette S. Szabó József , föl-
szentelt lelkész, debreczeni kollégiumi tanár. Debreczen 1905. 
Kiadja: Telegdi K. Lajos utóda Eperjesy István könyvkiadó 
hivatala. 

A Gyakorlati ev. ref. Papi Lexikon harmadik kötete, mely-
nek ára kötve 10 korona, fekszik ezúttal előttünk, hogy e Theo-
logiai Szaklapban ismertessük azt, s szóljunk néhány szót annak 
érdeméről. Előre is kimondhatjuk, hogy ez 591 lapra terjedő, 
minden tekintetben szép és díszes kiállítású kötet teljesen méltó 
társa elődeinek s hogy a debreczeni főiskola munkásságban 
gazdag, érdemes tanára nagy és jó munkát végezett e kötet 
k özrebocsátásával. 

Szükségesnek tartjuk teljes részletességgel közölni e kötet 
tartalmát. 

A szerkesztői előszó után, melyben S. Szabó József szer-
kesztői elveit fejtegeti, következnek az egyházi munkálatok követ-
kező sorrendben: 
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I. Bibliamagyarázatok, 8 munka. 
II. Egyházi és szertartási beszédek. 
A.) Beszédek ifjúsági istentiszteletekre, 5 munka. 
B.) Közönséges egyházi beszédek, 15 munka. 
C.) Ünnepi egyházi beszédek, 12 munka. 
D.) Alkalmi beszédek, 26 munka. 
E.) Keresztelési beszédek és imák, 2 munka. 
F.) Konfirmációi beszédek, 2 munka. 
G.) Úrvacsorai beszédek és imák, 2 munka. 
H.) Esketési beszédek, 6 munka. 
I.) Gyászbeszédek és imák. 7 munka. 

III. A lelkigondozás (cura pastoralis) körébe tartozó dolgozatok, 
2. munka. 

IV. Gyászimádságok, 5 munka. 
V. Különféle, elmélkedés egy bibliai órán, 1 munka. 
Ha jól számítottuk hirtelenében össze, két protestáns egy-

házunkból összesen 80 lelkészünk járult oda e kötet 93 mun-
kájában az Űr oltárához, hogy föltegye arra buzgóságos lelkének 
jóillatú áldozatát. Mindenik a maga egyéniségéhez képest írta 
meg a maga munkáját, a mi természetesen csak emeli a kötet 
értékét, mert annál használhatóbbá teszi azt minél többek részére. 
Egyik a költészet varázsával is hatni igyekszik lelke föl-fölröp-
penő gondolataiban a lélekre ; a másik jobban szeret, természe-
tesen a megengedhetőség, megérthetó'ség határáig, az abstractiók 
körében mozogni. Az egyik a szívet veszi először munka alá, 
hogy azáltal hasson az értelemre, majd az akaratra ; a másik 
az értelemre akar eló'ször hatni, hogy ezt megnyervén, tudjon 
azután a szívre hatni, majd az akaratot cselekvésre indítani, — 
de egytől-egyig mind a legjobbat igyekszik adni, a mi csak 
kitelik tőle, s a mit érdemesnek tart arra, hogy a nyilvánosság 
elé bocsássa. 

Merőben lehetetlennek, s egy ilyen, szorosan tudományos 
theologiai folyóiratban szükségtelennek is tartjuk, hogy a 93 mun 
kát egymás után bírálat alá vegyük s mindenikről külön elmond-
juk, hogy mit szeretünk avagy mit kifogásolnánk közülök mind-
egyikben. Bizonyos dolog, hogy közülök néhány erősen kiemel-
kedik a többi fölött, de az is bizonyos, hogy a tanulmányozónak 
egyénisége, lelkülete, benső és külső tehetségei szerint nem 
mindenkinek az tetszik, a melyik értékesebbnek látszik e sorok 
írója előtt, s akárhányan semmi kifogásolni valót nem találnának 
egyik — másik olyan munkáben a mi meg az ismertetőnek 
nem tetszik egészen. 

Van a kötetben egy karácsonyi egyházi beszéd Kálvin 
Jánostól, melyet franczia nyelvből Dr. Rácz Lajos fordított le 
magyarra ; egy gondolatokban gazdag, hatalmas beszéd, a mely 
a XVI-ik században igen jó lehetett s bizonyára igen jó is volt 
a genfi gyülekezet előtt, de a melyet ma már abban az alak-

16* 
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jában, a hogy azt Kálvin elmondotta, jól semmiesetre sem lehetne 
elmondani; van e kötetben néhány német szerző után átdolgozott 
egyházi beszéd is, és néhány, csak vázlatban nyújtott munka, a 
melyek szintén alkalmasok lehetnek azok számára, a kik saját 
gondolataiknak inkább csak keretet keresnek, hogy ezt saját 
ízlésök szerint választott színű képekkel töltsék ki. 

Egyik-másik gyakorlati bibliamagyarázat vagy homilia kissé 
tán nagyon rövid is arra, hogy benne a hosszú és nagy szöveg-
nek minden gondolatát ki lehetett volna fejteni; egyik-másik 
ilyen munka, a hogy én e képet közelebb e Szaklapban megjelent 
homilétikai tanulmányomban használtam, hasonlít a fecskéhez, 
mely a vizek színe fölött röpködve csak épen megérinti ezek 
felületét, hogy tovább röppenjen onnan; vagyis kép nélkül szólva, 
gondolatával épen csak megérinti a szöveg szavait, de nem száll 
le, nem ereszkedik le azokba, nem magyarázza meg azokat, a mi, 
természetesen, ellenkezik a gyakorlati bibliamagyarázat legszoro-
sabban vett lényegével, lényegi elveivel; de meg egyik-másik 
ilyen munka szövege is túlhosszú arra nézve, hogy azt egy temp-
lomi órán a maga teljes egészében ki lehetne fejteni, minden 
részletében meg lehetne magyarázni. 

Igen értékesek a lelki gondozás körébe tartozó gondolatok 
s azok között különösen az, mely a szórványok vallásos gondo-
zásáról beszél; előttünk teljesen szokatlan téren mozog a könyv-
ben levő legutólsó imunkának szerzője, ki egy bibliai órán 
tartott elmélkedést közöl, melyben ő nem a gyülekezette!, ennek 
lelki vágyaival, szükségeivel foglalkozik, melyben tehát ő nem 
kifelé tekint, hanem a saját lélek-szükségeit tárja föl Isten előtt, 
saját maga fölött töpreng, magába, a maga lelke legbensőbb 
gondolataiba mélyed el. 

Mindenesetre rendkívüli értékű munkát bocsátott a derék 
S. Szabó József és az áldozatra kész kiadó e kötetben a nagy-
közönség elé. Használja e munkákat egyházunk lelkészi kara a 
hívek gyülekezeteinek lelki javára úgy, hogy tekintettel e gyüle-
kezetek szükségeire szőjje be azok gondolatai közé saját lelke 
gondolatait, s meg lészen, ténynyé válik az ideál, a mely felé 
törekszünk : építeni fogják velők a gyülekezeteket s emelni 
Isten országában a Sionnak templomait. 

Csiky Lajos. 



Jézus születése. 
3. Mária látogatása Erzsébetnél. 

Lukács 1 39 — 56. 
Fölkerekedvén pedig Mária azon napokban, nagy sietve 

a hegyek közé, Júda városába1) ment. 40Bement Zakariás há-
zába és üdvözölte Erzsébetet. 41S Ion, hogy a mikor Erzsébet 
meghallotta Mária üdvözlését, megrebbent a magzat az ő 
méhében. S Erzsébet megtelt szentlélekkel 42és nagy hangon 
felkiáltott mondván: 

— Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te 
méhednek gyümölcse! 43De hogyan jutok ahhoz, hogy az én 
Uramnak az anyja hozzám jön? 44Mert lám, mikor a te kö-
szöntésed hangja fülembe jutott, megrebbent a magzat az én 
méhemben. 45S boldog aki hisz, mert beteljesednek, amiket 
az Úr neki mondott! 

4f,Mondá pedig Mária2): 
— Magasztalja az én lelkem az Urat, 
47s örvendez lelkem az én megtartó Istenemnek, 
48hogy rátekintett az ő szolgálójának alacsonyságára: 
mert ime mostantól majd magasztalni fognak engem az 

összes nemzedékek, 
4öhogy nagyságos dolgot tett velem a Hatalmas és szent 

az δ neve! 
50S az δ irgalma nemzedékről-nemzedékre azokon, akik 

őt félik. 
51Erőt fejtett ki karjával, megalázta a gőgöseket szivük 

gondolatával, 
5-hatalmasokat döntött le trónokról és alacsonyokat 

magasztalt fel, 
53éhezőket töltött meg jókkal s gazdagokat bocsátott 

ki üresen. 

') Éppen olyan joggal gondolhatunk itt Hebronra, a Júda törzsé-
nek főhelyére (Jósua 21 u ) , mint Júdára (Jósua 2L 16 és 15 „), ahol a rabbi-
nusok szerint a Keresztelő született. 

») V. ö. I. Sám. 2 , - , „ . Zsoltár 113 11 „ . 111 , . 103 „ „ . 89 
II. Sám. 22 18. Zsolt. 147 „. Jób 12 1S. 5 41. 1. Sám. 2 5. Zsolt. 34 u . 107 
Jés. 41 e. Zsolt. 9 8 , . Mik. 7 J0. Gen. 17 , . 18 18. 22 l r 

Theol. Szaklap. IV. ívf . 1 7 
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54Felkarolta szolgáját, Izráelt1), 
irgalmasságra emlékezvén, 
55amint megmondotta atyáinknak: 
Ábrahámnak és az ő magvának örökre. 
56Mária pedig mintegy három hónapig maradt vele, s 

azután visszatért házába. 

Jakab elbeszélése. 
12. fejezet. 

Mikor a bibort meg a karmazsint elkészítette, elvitte a 
papnak. A pap megáldotta őt, mondván: 

— Mária, az Űr Isten felmagasztalta a te nevedet és 
áldott lész a föld összes nemzedékeiben! 

Mária megörült és törzsrokonához2), Erzsébethez ment. 
Kopogott az ajtón. Ennek hallatára Erzsébet a karmazsint 
eldobta, az ajtóhoz futott, kinyitotta, s Máriát meglátva igy 
üdvözölte ő t : 

— Hogy jutok hozzá, hogy az én Uramnak az anyja 
hozzám jön ? Mert lám a magzat ugrált és üdvözölt téged 
én bennem! 

Mária pedig megfeledkezve ama titokról, amelyet neki 
Gábor arkangyal mondott, az égre tekintett és azt mondotta: 

— Ki vagyok én Uram, hogy engem a föld összes nem 
zedékei áldani fognak!? 

És három hónapot töltött Erzsébetnél. De mert napról-
napra vastagodott, félt és hazament és elrejtőzött Izráel fiai 
elől. Mikor vele ezek a titokzatos dolgok történtek, Mária 
16 éves volt. 

* * * 

Máriának Erzsébetnél tet t látogatásáról csak Lukács és 
Jakab iratai tudnak. Mindkettő erősen magán viseli a célza-
tosság bélyegét. Jakabnál a pap is, Erzsébet is, Lukácsnál 
Erzsébet úgy fogadja Máriát, mint akinek titkát ismeri, s 
előre tudja, hogy a jövendőben kultusz tárgyává lesz. Sőt 
nevezetes, hogy Jakab szerint Mária egészen megfeledkezik 
a titkáról, s csak akkor veszi magát észre, mikor állapota 
változni kezd. Lukácsnál ellenben ótestamentomi töredé-
kekből alkotott hymnust adnak Mária szájába, mellyel a vele 
történt kegyelmi tény fontosságát hirdeti. Mindkét elbeszélés 

4) Némely szövegben a πιιΐς helyett νιος áll, ami szintén megállhat, 
mert Izraelt az Isten fiának mondja Deut. 141 . Hos. 11 Zsolt. 80 l 6 . 84 10 
viszont szolgának mondja Jés. 4 1 8 — 

*) Erzsébetet némelyek Mária testvérének is mondják. Merx i. m. 2. 
Hälfte 186. — Hofmann i. m. 85. szerint Nicephoros unokatestvéreknek mondja 
őket. 
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eleven bizonysága annak, hogy a keresztyénség körében a 
legendaalkotás munkája korán megindult, s egymástól füg-
getlenül, párhuzamosan haladt. Mert tény az, hogy Lukács 
és Jakab elbeszéléseit egymástól függővé tenni nem lehet. 
De mindkettőben könnyű felismerni a mozgató szempont 
azonosságát, t. i. hogy a hivők meggyőződése szerint Jézust 
már világrajövetele előtt elismerték és vallották messiásnak. 

A látogatás inditó oka Jakab elbeszélése szerint csak 
alkalmi, Lukács szerint azonban az angyal kijelentésének 
kövelkezménye. Mária meg akart győződni arról, hogy Er 
zsébet állapota csakugyan olyan-e, mint a milyennek az an-
gyal mondotta. Ezért siet oly nagyon Erzsébethez. De i t t 
nem is feledkezett meg a vele történt dolgokról, mint Jakab 
elbeszélése szerint. 

A látogatás alkalmával mondott hymnust a nyugati 
szövegek egy része Erzsébettel mondatja el. Igy helyesebb 
is, mintha Mária magasztalja önmagát. 48. vers από τον νϋν-
jének pedig csakis igy van igazán értelme és jogosultsága1) 
Más egyéb, különösen hymnologlai okok is a mellett szólanak, 
hogy eredetileg Erzsébetnek tulajdonították ezt az éneket. 

Az ének különben teljesen zsidó jellemű, még messi-
ási vonatkozásában is merőben partikularistikus. Négy stró-
fára oszlik, u. m. 46 - 48. — 49—50.. — 51-53. — 54 - 5 5 . 

A látogatás történetiségét nagyon kétessé teszi egyrészt 
az, hogy Lukácson kivül az Újtestamentom egyetlen irata 
sem tud e látogatásról; másrészt, hogy a Keresztelő később 
Jézussal szemben nem viselkedett úgy, amint azt rokonoktól 
várnók; s végül, hogy Jézus anyja és testvérei Jézus messi-
ási hivatását kétségbevonták, ami pedig ezen előzmények 
után érthetetlen volna. 

4. Angyaü jelenés Józsefnek. 

Málé 1 ,8—25. 
Jézus Krisztusnak a születése pedig így tör tént : Anyja, 

Mária, Józsefnek lévén eljegyezve, mielőtt összementek, a 
szentlélektől viselősnek találtatott. 19József azonban az ő 
férje1), igaz lévén és nem akarván őt kicégérezni, titkon 

') Köstlin H. A. Das Magníticat Lk. 1 4 e—5 5 Lobgesang der Mária oder 
der Elisabet? Zschrft f. d. ntl. Wissenschaft. 1902. 2. 

') József csak eljegyezte Máriát, de azért férje volt Máriának csakúgy, 
mint Mária is felesége volt Józsefnek a 20. és 24. v. szerint. Ennek magya-
rázatát a zsidóknak az eljegyzésről való felfogása adja meg. A Misnában, az 
eljegyzésről szóló rész, a Kiddusin (Rabe i. m. 3 R. 7. tr. 233—250) azt tartja, 
hogy az eljegyzés, ha csak puszta szóbeli kijelentésen alapul is, épen o lyan 
elbírálás alá esik, mint a házasság maga. A jegyes nőt a férfi csakis elbo-

17* 
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akarta őt elhagyni. 20Mig ezekről tanakodott, ima az Úr an-
gyala megjelent neki álomban, mondván: 

— József, Dávid fia, ne félj elvenni1), a te feleségedet, 
Máriát, mert ami benne fogant, a szentlélektől van. ^Fia t 
szül majd s azt Jézusnak nevezed, mert az fogja az ő népét 
bűneitői megszabadítani. 

a-'Mindez pedig azért történt, hogy beteljék az Úrnak a 
próféta által mondott ama beszéde: ~3Ime a szűz fogan és 
Bat szül s ennek nevét Immánuelnek nevezik, ami azt je-
lenti: Velünk az Isten! 

24Mikor aztán József az álomból felserkent, úgy csele-
kedett, amint az Úr angyala meghagyta neki és magához 
vette a feleségót. 25De nem ismerte őt addig, mig meg nem 
szülte az ő elsőszülött fiát, s annak nevét Jézusnak nevezte. 

József története. 
5. fejezet. 

A foganás után három hónapra visszatért az igazságos 
férfiú József azon helyről, ahol a mesterségét űzte, s amikor 
az ón szűz anyámat terhesnek találta, felkavart lélekkel tit-

csátó levéllel hagyhatta el, s a jegyes nő gyermeke a jegyes férfi törzsének 
a tagjává lett azon esetben is, ha házas együttélés nem történt. Ezért mondja 
szövegünk, hogy József igaz volt, sem a j egyesé t nem akarta kicégérezni 
(szó szerint például állítani), s e m a Dávid törzsének tagjává nem akart be-
lopni olyan gyermeket, aki any ja után csak az Aron törzsének a tagja lehe-
tett. — Azért akarta pedig Máriát titkon, vagy i s a párhuzamos legendák ma-
gyarázatai szerint éjjel e lszökve elhagyni, h o g y ne kelljen a válólevél meg-
írat ás a végett Máriával együttesen valamely erre képesített íróhoz mennie. 
Mert a válólevélről szóló misna, a Gittin szerint a válólevél csak akkor volt 
érvényes, ha az elbocsátott nő is jelen volt annak kiállításánál (3 ,). A levél-
ben világosan ki kellett je lentenie a váló férfinak, hogy a nő bárkivel házas-
ságra léphet. A válólevél érvénytelen volt, ha a férfi sajátkezüleg írta, ha 
nem volt rajta kelet, s ha nem volt két tanúval láttamozva. Az elbocsátást 
V. Móz. 24. szabályozza v. ö. Jer. 38. Jés. 50,. Mai. 2„. Mt. δ u . Az elbocsátás 
joga kezdetben csak a férfié volt , de Jézus idejében már a n ő is elbocsát-
hatta férjét (Mk. 1012). Az elbocsátás jogának elvesztése büntetés (V. Móz. 
22,9). Minthogy a házasságot i gen könnyen felbontogatták, í g y Hillél szerint 
az étel elrontása is elég ok vott, Schammai szerint azonban házasságtörés, 
fedetlen fővel, hasított ruhával, meztelen karral járás volt az elbocsátás oka. 
Jézus helytelenítette az elválást , s annak egyet len okát a paráznaságban 
jelölte meg. A házasság tehát szerinte is felbontható, de csak is akkor, ha 
erkölcsi alapja megrendült. 

*) Bármennyire komoly v o l t is a jegyesség viszonya, a házasság mégis 
csak akkor fejeztetett be, mikor a férfi magához vette, tehát elvette a fele-
ségét. Akkor vált az igazán házastárssá, bárha addig is fe leségnek tekintették. 
Persze ennek a magához vételnek az apokrifus elbeszélések szerint már nem 
lett volna értelme, mert hiszen József mindjárt a templomból hazavitte a 
leányt. A leány, ha el van is jegyezve, addig, mig haza nem viszi a 
jegyese, az atyja joghatósága alatt áll. A házasságkötés befejezése tehát az 
elvitel, v. ö. Merx i. m. I. 14—18. 
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kon szándékozott őt elbocsátani. A félelem, szomorúság és 
lelkének szorongása miatt azon napon sem enni, sem inni 
nem bírt. 

6. fejezet. 

Nap közben aztán megjelent neki az angyalok fejedelme, 
Gábor, álomban utasítást adván atyámnak, s mondván neki: 

— József, Dávidnak fia, ne félj feleségedet Máriát elvenni, 
mert a szentlélektől fogant és szül fiat, kinek neve Jézusnak 
mondatik. Ez az, aki uralkodni fog minden népen vas-
vesszővel. 

Ezt mondván eltávozott tőle az angyal. Mikor pedig 
József az álomból felserkent, úgy cselekedett, amint az Űr 
angyala mondotta neki, és nála maradt Mária. 

Mária születése. 
10. fejezet. 

József Júdeából Galileába jővén, a neki eljegyzett szüzet 
feleségévé akarta tenni, mert már három hónapja múlt s a 
negyedik is beállott, a mióta jegyese volt. Azon közben azon-
ban lassanként domborodott, úgy hogy a terhessége nyilvá-
nulni kezdett, ami József előtt sem maradhatott titok, mert 
a jegyesok szokása szerint szabadabban járogatott a szűzhöz 
és bizalmasabban beszélgetett vele s igy észrevette, hogy 
terhes. Búslakodni ós tétovázni kezdett, mert nem tudta, mit 
volna helyesebb cselekedni. Ugyanis sem elvenni nem akarta, 
mivel hogy igazságos ember volt, sem pedig paráználkodás 
gyanúja alapján meggyalázni, mivelhogy kegyes volt. Igy 
hát azt gondolta, titkon bontja fel a házasságot és őt csend-
ben elbocsátja. Mikor azonban ezt kigondolta, íme az Úr 
angyala jelent meg neki álomban, mondván: 

— József, Dávidnak fia, ne félj, ne tápláld a szűz iránt 
a paráználkodás gyanúját, se más igaztalanságot ne gondolj, 
se ne félj őt feleségül venni, mert a mi benne fogant, s ami 
most lelkedet aggasztja, nem embernek, hanem a szentlélek-
nek műve. S mint mindenek között egyedül szűz fogja meg-
szülni az Isten fiát ós te ennek nevét majd Jézusnak nevezed, 
ami annyi mint szabadító, mert ő szabadítja majd meg az 
ő népét bűneitől. 

Igy hát József az angyal parancsa szerint feleségül 
vett« a szüzet s még csak nem is ismerte őt, hanem tisztán 
őrizte meg. 
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Jakab elbeszélése. 
13. fejezet. 

A hatodik hónapjában történt, hogy József az építke-
zéseiből megérkezett és bemenvén a házba, terhesnek találta 
őt. A szemét lesütve, a földön zsákra') vetette magát ós ke-
servesen sírt, mondván: 

— Milyen arccal tekinthetek az én Uram Istenemhez ? 
S mit kérjek e leányt8) illetőleg? Mert az ón Uram Istenem-
nek templomából szűzen vettem őt magamhoz és nem őriz-
tem meg. Ki tett engem tönkre ? Ki cselekedte ezt a gazságot 
az én házamon? Ki szennyezte be a szüzet? Csak nem az 
Ádám esete1·) ismétlődött meg r a j t a m ? Mert amint az ő ma-
gasztalásának óráján a kigyó eljött és egyedül találta s meg-
csalta Évát, úgy történt velem is. 

Azután felkelt József a zsákról, Máriát odahívta és azt 
mondta neki; 

— Oh Istennek kedveltje, miért tetted ezt ? Miért feled-
keztél meg a te Urad Istenedről? Miért alacsonyítottad le a 
te lelkedet, ki a szentek szentében nevelkedtél fel ós angyal 
kezéből vetted fel táplálékodat ? 

Az pedig keservesen sírt, mondván, hogy: 
— Tiszta vagyok ón ós férfit nem ismerek. 
S mondá neki József: 
— Hát honnét van a magzat, a kit viselsz? 
Az pedig feleié: 
— El az én Uram Istenem, hogy nem tudom, hon-

nét van4). 

14. fejezet. 

József nagyon megijedt, elvonult tőle és töprengett, mit 
tegyen vele? Igy okoskodott: Ha eltitkolom bűnét, az Isten 
törvénye ellen lázadok, ha pedig leleplezem őt Izráel fiai 
előtt, félek, hogy esetleg talán angyaltól van a magzata, s 
akkor ártatlan vért adok halálra. Mit tegyek hát vele? Tit-
kon bocsátom el őt magamtól. És meglepte őt az éjszaka, 
s íme az Úrnak angyala megjelent neki álomban, mondván: 

*) A zsák durva szövet , mit a gyászo lás vagy böjtölés alkalmával a 
zsidók magukra vettek (I. Móz. 37 31), i l letőleg amelyre letelepedtek. (Jés. 58 t ) . 

') Itt persze Mária n e m feleségül, hanem csak gyámságba adatott Józsefhez. 
') Á d á m esete a rabbinusok szerint a z , , hogy míg Á d á m buzgólkodott, 

azalatt a sátán kigyó képében megismertette Évát az élet keletkezésének tit-
kával, amit aztán Éva a . tudás" és az „élet" fája gyümölcsének megizlelte-
tésével Ádámnak is elárult. Pál maga is i smerte ezt a magyarázatot, s erre 
utal II. Kor. 11 s-ben. 

4) Jel lemző, hogy Mária itt nem hivatkozik az angyali je lenésre ! 
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— Ne félj ettől a leánytól, mert a mit visel, az a Szent-
lélektől van. Mert az fogja az ő népét bűneiből kiszabadítani. 

József mikor felkelt, dicsőítette Izráel Istenét, aki neki 
ezt a kegyelmet adta. És oltalmazta őt. 

Ál-Máté evangéliuma. 
10. fejezet. 

Mialatt ez történt, azalatt József a tengermelletti Kaper-
naumban volt elfoglalva, ahol kilenc hónapot töltött. Ugyanis 
ács volt. Visszatérve a házába, Máriát viselősnek találta. 
Egészen megrémült s zavarában felkiáltott és mondá: 

— Úristen, vedd el az én lelkemet, mert jobb nekem 
halnom, mintsem élnem. 

De mondának neki a Máriával lévő szüzek : 
— Mit beszélsz, József úr ? Mi tudjuk, ! hogy férfi nem 

érintette őt, mi tudjuk, hogy benne a szüzesség ós érin-
tetlenség sértetlenül maradt. Mert Istentől őriztetett, velünk 
együtt kitartva az imádkozásban, naponként az Úr angyala 
beszélget vele, naponként az angyal kezéből veszi táplálókát. 
Hogy volna hát lehetséges, hogy valami bűn akadjon benne? 
Ha azonban azt akarod, hogy a gyanúnkat közöljük, hát a 
terhességet legfölebb az Isten angyala okozhatta. 

József azonban mondá: 
— Mit áltattok engemet, hogy elhigyjem, mintha az Úr 

angyala ejtette volna teherbe? Mert lehetséges, hogy valaki 
magát az Űr angyalának adta ki és megcsalta őt. 

S azt mondván sírt és monda: Milyen arccal megyek 
majd az Isten templomába? Milyen képpel nézek szembe az 
Isten papjaival? Mit tegyek? S ezt mondva azon okoskodott, 
hogy elrejtőzik, őt meg elbocsátja. 

11. fejezet. 
Mikor elhatározta, hogy éjjel ellopódzik, hogy elmene-

külvén elrejtőzve éljen, ime azon éjjel megjelent neki álom-
ban az Úr angyala, mondván: 

— József, Dávidnak fia, ne félj elvenni a te feleségedet 
Máriát, mert ami az 6 méhében, van a Szentlélektől való. 
Szülni fog majd fiat, ki Jézusnak mondatik, mert ő szabadítja 
majd meg népét a bűneitől. 

Mikor József az álomból felkelt, hálát adott Istennek s 
beszédbe elegyedett Máriával és a vele lévő szüzekkel s el-
beszélte látomását. S vigasztalta Máriát, mondván: 

— Vétkeztem, hogy gyanakodtam benned. 
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A fentebbi szakaszok mind azt tartják, hogy az angyal 
nemcsak Máriának, hanem Józsefnek is megjelent. A Máriá-
nak történt jelenés a messiás születésének csak bejelentése, 
a Józsefnek történt jelenés azonban már igazolása. Hogy 
ennek szükségét az első hivők nem érezték általánosan, 
bizonyítja az, hogy csak az egyetlen Máténál van meg. 

Az δ közlése azonban nem mindenben egyezik a többi 
rokon közléssel. Elsőbb is nála nincsen szó József hazatéré-
séről, hanem József és Mária egyszerű názáreti lakosok, a 
kiknek jegyesviszonya a közönségestől miben sem tér el. Az 
apokrifus tudósításokban már az a szempont uralkodik 
minden részleten, hogy Máriát József csak oltalmába vette. 
S még ahol a szempont korlátait áthágták és Mária jegyes-
ségéről beszélnek, ott is a foganás sajátosságának ki-
emelése és biztosítása végett el nem feledik hangsúlyozni, 
hogy József hónapokon át idegenben dolgozgatott, s csak 
akkor tért haza, amikor Mária a szentlélek ajándékát már 
láthatólag viselte. Az elmaradás, melynek helyét egyedül 
csak Al-Máté mondja meg, egyik tudósítás szerint három, 
más szerint negyedfél, hat, sőt kilenc hónapig tartott. Ε ter-
minusok valószínűleg a Máriának Erzsébetnél tett látogatása 
történetében emiitett terminusok kombinációi. 

Más eltérés az, hogy Máténál az angyal egyszerű sza-
vakkal biztosítja Józsefet, hogy Mária a szentlélektől kapta 
magzatát, aki nem más, mint a zsidók messiása. Ezt az egy-
szerű kijelentést Józseí története azzal színezi ki, hogy a 
zsidók közönséges messiásképzete szerint a születendő gyer-
meket az Izráelt felemelő, de minden más népet leigázó, 
vesszővel uralkodó hatalmas királylyá teszi. Mária, szüle-
tése pedig a szűztől való születés tényére fekteti a súlyt; a 
mit legjobban kiélesít az Ál-Máte, amely szerint nemcsak az 
angyal, hanem a Mária társaságában élő szüzek mindenike 
is bizonyítja, hogy Mária érintetlen, tiszta. Itt tehát már 
emberi tanúskodás is járul az angyalihoz, melynek látomás-
szerűsége e kétségtelen bizonyosságot hamarább kizárhatja. 
Jakab elbeszélése egyedül követi azt a különben egészen 
természetes, helyes utat, hogy József első sorban a jegyesével 
igyekszik a kellemetlen dolgot tisztázni. 

Máté abban is egyedül áll,hogy Jesaiás7J4-re, hivatkozik, s 
ezzel ezt a helyet messiási jelentőségűvé teszi. Ez már annak 
a inflexiókkal élő theologizáló folyamatnak az eredménye, a 
melynek megindulását Jézusnál, virágzását Pál apostolnál, 
gyümölcsét a dogmaalkotásokban láthatjuk. Hogy a 22—23. 
versek nem az angyal beszédének alkotórészei, azt bővebb 
bizonygatás nélkül is könnyű belátnunk1). Az Immanuel és 

*) Weiss Β. Das Matthaeusevangelium. Göttingen 1898. 42. 
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a Jézus nevének lényegében azonos jelentése lehetett az oka, 
hogy a Jesaiási helyett itt felhasználták. Mátét azonban e hely 
értékesítésében Justinusig senki sem követte. 

Az álomban való megjelenés idejét illetőleg legneveze-
tesebb a József története, mely szerint az angyal nem éjjel, 
hanem napközben jelent meg Józsefnek. Itt egészen helyesen 
úgy tűnik fel a dolog, hogy József éjjel szokni akarván, 
napközben feküdt le erőt gyűjteni, s ekkor kereste őt meg 
az angyal. 

Az angyali kijelentésben a névadásra vonatkozó utasítás 
is megvan, még pedig az felel meg a történeti valóságnak, 
hogy József nevezze el a gyermeket, mert a névadás mindig 
az apa joga és kötelessége volt. A Jézus név különben gya-
kori volt a zsidóknál, de most különös jelentőséget nyert, 
mert a gyermek mint Szabadító, csak Jézus nevet kaphatott . 

Máté abban is egyedül áll, hogy csak ő emeli ki Jézus 
elsőszülött voltát. Hogy Jézus elsőszülött volt, azt Lukács 
27-ben is megtaláljuk, sőt 2 23-ben azzal okolja meg Lukács 
a templomi áldozat hozatalát, hogy Jézus elsőszülött volt s 
így őt a mózesi törvény szerint (II. Móz. 13 2· IV. Móz. 3 45-47. 
111. Móz. 12 6_8) meg kellett váltani. Jézust az újszövetségben 
Rom. 8 29-ben mondja az apostol a testvérek közt, vagyis a 
hivők közt elsőszülöttnek, Kol. 1 ) 5 a teremtettség elsőszü-
löttének, Kol. 1 18 és Apok. 1 5. a halottakból felkelők első-
szülöttjének, Hebr. 1 fi pedig általában az Isten elsőszülötté-
nek. A πρωτότοκος csak annyit jelent, hogy első, akit valaki 
világra hoz1). Úgy, amint Nasiansi Gergely Kol. í 15-t magya-
rázza2), ós amint azt Theodoretus Kol. 1 ] 8-nál megjegyzi3). 
A πρωτότοκος szótári jelentése nem követeli azt a föltevést, 
hogy Máriának több gyermeke is volt, hanem csak azt, hogy 
Jézus előtt még nem volt gyermeke. Jézus testvéreinek a 
kérdését tehát egészen más adatok alapján lehet csak eldön-
tenünk. Hogy evangéliomaínk mégis kiemelik Jézusnak első-
szülöttségét, ennek magyarázatát az elsőszülöttségnek egy-
részt családjogi, másrészt theokratiai nagy jelentősége adja 
meg1) 

Justinus némi változtatással közli ezt a történetet, eleven 
példájául szolgálván annak, hogy a II. század közepén sem 
volt még az elbeszélések szövege megállapodva. Közlése így 

Stephanus, Thea, linguae gracae. 
2) ü ποοπότοχος πάση; χτίσιως de Christo, quam Deus pater genuit ante · 

quam quidquam creasset . 
3) πρώτος γαρ τά; ω/ίνα: ελνπρ το' Οανάτον χα) πΰαιν ίιίωχί της 

ävaßitäatmq την γϊνχιΐαν Ο.πίδα. Stephanusná!. 
*) Justinus: Dialógus cum Triphone 84. 85 és 100 cc-aiban Jézus elsőszü-

löttségét mindig a teremtettséghe·: va ló viszonya szempontjából említi. 
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hangzik1): József pedig, aki Máriát eljegyezte, miután előbb 
el akarta bocsátani2) a neki eljegyzett Máriát, azt gondolván, 
hogy férfival való érintkezéstől, azaz paráznaságból viselős, 
látomás által megintetett, hogy ne bocsássa el3) az δ felesé-
gét, azt mondván neki a megjelent angyal, hogy ami méhé-
ben van, a Szentlélektől van. Megijedt hát ós nem bocsá-
totta el4). 

Jesaiás menybemenetelének 11. részében így olvassuk 
a történetet. Midőn el volt jegyezve, terhesnek találtatott, s 
József, az ács, el akarta őt hagyni. De a Lélek angyala meg-
jelent a világon s arra József nem hagyta el Máriát, hanem 
oltalmazta őt, de nem közölte senkivel e dolgot s nem köze-
litett Máriához, hanem úgy őrizte őt, mint, bár terhes, de 
szent szüzet. 

Itt is egyik érdekes változatát láthatjuk a Jézus szüle-
tése történetének. A különféle tudósítások közül azonban 
kétségtelen bizonyságok alapján az eredeti elbeszélést meg-
állapítanunk lehetetlen. Az azonban bizonyos, hogy a kanoni-
kus tudósítás az apokriphusokkal szomben másodrendűnek 
semmikép sem mondható. 

5. A iörvény elötí. 

Jakab elbeszélése. 
15. fejezet. 

Az irástúdó Hannás pedig elment hozzá és azt mondta 
neki: 

— Miért nem mutatkozol a mi összejöveteleinken? 
— Mert elfáradtam az úttól — mondá neki József — 

és az első napot pihenéssel töltöttem. 
Amaz megfordult ős látta, hogy Mária viselős. Gyorsan 

a paphoz futott és azt mondta neki : 
— A te védenced, József, nagyot vétett. 
— Hogy-hogy? kérdő a pap. 
— A szüzet, a kit az Úr templomából vett ki, beszeny-

nyezte, ágyát meglopta s nem jelentette azt meg Izráel fiainak. 
S felelvén igy szólt neki a pap : 
— József tette volna ezt? 
S mondá az Írástudó Hannás : 
4) Dialógus cum Triphone 78. 
') Szószerint: kiakarta dobni = βονληΟύς πρότιρον ΙχβαΙΙίϊν. Ez az 

elhagyás szokásos kifejezése. Lásd. Resch id. m. 112. Máténál a szelídebb 
anokvoai áll. 

3) Szószerint: ne dobja ki. 
*) Szószerint: és nem dobta ki. 
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— Küldj szolgákat és a szüzet terhesnek fogod találni. 
A szolgák kimentek és úgy találták, a mint az mondotta. 

S Józseffel együtt a törvény elé hurcolták öt (Máriát). 
— Mária, mondá a pap, miért tetted ezt? Miért alacsonyí-

tottad le a te lelkedet ós feledkeztél el a te Urad Istenedről ? 
Te, a ki ott nevelkedtél a szentek szentében és angyal kezé-
ből vetted eledeledet, dicsőítő énekeket hallgattál és táncoltál 
Ő előtte, miért tetted ezt?! 

Az pedig keservesen sirt és mondá: 
— Él az én Uram Istenem, hogy tiszta vagyok előtte 

és férfit nem ismerek. 
S mondá a pap Józsefnek: 
— Miért tetted ezt? 
— Él az én Uram Istenem, feleié József, hogy tiszta 

vagyok én ettől. 
— Ne tégy hamis tanúságot, — mondá a pap — hanem 

mondd meg az igazat: te megloptad az ágyát és nem jelen-
tetted meg Izráel fiainak, s nem hajtottad fejedet a hatalmas 
kéz alá, hogy magod megáldassák. 

József pedig hallgatott1). 
16. fejezet. 

Akkor azt mondta a pap: 
— Add vissza a szüzet, a kit a Úr templomából vettél ! 
József erre heves zokogásba tört ki. A pap pedig igy 

szólt: 
— Az Úr próbájának vizével itatlak meg titeket, s a 

ti bűnötök nyilvánvaló lesz előttelok. 
És a pap megitatta Józsefet és a hegyre küldte őt, de 

sértetlenül jött vissza. 
Azután Máriát is megitatta ós a hegyre küldte, de sér-

tetlenül jött vissza. 
S az egész nép csudálkozott, hogy nem jelontkezett 

ra j tuk bűn. Akkor azt mondta a pap: 
— Ha Isten nem nyilvánította ki a ti bűneiteket, én 

sem itélem azokat, 
És elbocsátotta őket. József pedig magához vette Máriát 

s örömmel és Istent dicsőitvo tér t haza. 

Ál-Máté evanaélioma. 
12. fejezet. 

Történt ezek után, hogy híre támadt Mária terhességé-
nek. S Józsefet a templom szolgái megfogták és a főpaphoz 
vezették, ki a papokkal együttesen vallatóra fogta őt mondván : 

') Jellemző, hogy az angyali j e l enésre egyik fél s em hivatkozik ! 
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— Miért loptad meg egy ilyen szűznek a házasságát, 
a kit az Isten angyalai mint egy galambot tápláltak a temp-
lomban, a ki férfit soha még csak látni sem akart, ki az 
Isten törvényében a legjobb nevelést kapta. S ha te erő-
szakot nem követsz el rajta, ez a szűz még ma is megvolna. 

József azonban esküvel fogadkozott, hogy őt sohasem 
érintette. Abiathár főpap azt mondta neki: 

— Él az Isten, hogy az Úr próbájának vizét adom 
innod, és tüstént kinyilvánul a te bűnöd. 

Akkor összegyülekezett Izráel egész népe, a melyet 
megszámlálni lehetetlen és Máriát is az Úr templomához 
vezették. A papok pedig, meg a rokonok és szülők sirva 
mondották Máriának: 

— Valld meg bűnödet a papoknak, ki galambként éltél 
az Isten templomában és angyal kezéből vetted eledeled. 

Józsefet is odahívták az oltárhoz és az Úr próbájának 
italát adták neki, a melyet ha hazug ember kóstolt meg és 
hétszer az oltár körül ment, az Isten valamely jelet adott 
az arcán. Mikor azonban megitta azt a nyugodt József és 
körülment, semmi jel sem mutatkozott rajta. Akkor meg-
szentelték őt az az összes papok, szolgák ós nép mondván: 

— Boldog vagy te, hogy vétek nincsen te benned. 
S Máriát előhiván, azt mondták neki: 
— Micsoda mentséged lehet neked ? Avagy nyilvánul-

hatna- e i'ajtad nagyobb jel, mint ez, hogy meglátszik ter-
hességed? De ezt egyedül csak rajtad keressük, hogy, miután 
József ártatlan tőled, megvalld, ki csalt meg tégedet? 
Mert jobb, ha téged a saját vallomásod leplez le, mintha az 
Isten haragja jelt adva arcodon, a nép szine előtt nyilvánít 
ki tégedet. 

Akkor Mária szilárdan és merészen mondá: 
— Ha van bennem bármi piszok vagy vétek, vagy ha 

volt bennem bármi vágy vagy szemérmetlenség, leplezzen le 
az Úr az egész nép előtt, hogy mindeneknek javulásra 
szolgáló példájává legyek. 

És biztossággal lépett az Úr oltárához és megitta a 
próba vizét s hétszer körülment az oltár körül ós semmi jel 
sem mutatkozott rajta. S a midőn az egész nép elámult ós 
csodálkozott látván, hogy terhes és mégsem jelentkezett 
raj ta semmi jel sem, különféle pletykák kezdtek a nép közt 
kavarogni. Némelyek szentségről beszéltek, mások meg rossz 
lelkiismerettel vádolták őt. Akkor Mária a nép gyanakvását 
látva, hogy még nem volna eléggé tisztázva, mindenek 
hallatára csengő hangon mondá: 

— Él a seregek Ura Istene, a kinek szine előtt állok, 
hogy férfit soha nem ismertem, sőt ismerni sem szándékozom, 
mert gyermekségemtől kezdve feltettem ezt magamban. S 
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ezt a fogadást tettem gyermekségemtől az én Istenemnek, 
hogy ártatlanságban annak maradok meg, a ki engem terem-
tett, s bízom, hogy ebben a feltételben élhetek majd egyedül 
csak neki és hogy a mig élek, egyedül neki maradhatok 
meg minden tisztátalanság nélkül. 

Akkor mind' csókolgatni kedték őt, kérve, hogy gonosz 
gyanakodásukat bocsássa meg.j S az összes nép a papok és 
az összes szüzek lelkesedéssel és örömmel vitték őt egész a 
házáig, kiáltván és mondván: 

— Áldott legyen az Úrnak neve, ki a te szentségedet 
Izráel egész népének kinyilvánította! 

* * 
* 

Máriának a törvényes forum előtt való igazolásáról csak 
két apokrifus tud. A többi még nem tartotta szükségesnek, 
hogy Jézus születésének törvényes, tisztességes voltát így 
körűibástyázza. A legendának e része gyakorlatilag úgy sem 
ér semmit, sőt a Jézus születéséről szóló többi részletnek 
is a hitelét inkább rontja, mintsem támogatja. Mert ha 
Mária igazolása ilyen hivatalos módon, nagy nyilvánosság előtt 
meg történt volna, akkor Jézus messiánitása más világításban 
állott volna az egész nép előtt. De jól tudjuk az evangélio-
mokból is, hogy úgy a papok, mint a nép, mit sem tudtak 
Jézus különös származásáról s nem látták be messiási igé-
nyeinek jogosultságát. 

Az igazolás elbeszélésében is eltér azonban a két tudó-
sítás egymástól. Jakab elbeszélése még nem színezi ki 
annyira az esetet és annak jelentőségét, mint az Ál-Máté. 
Amott a nyilvánosság sem oly; nagy, mint emitt, az eredmény 
sincs olyan nagyon kiélesítve, mint emitt, ahol a Mária-kultusz 
és az örök szüzesség dicsőítésének kezdetét könnyű felismer-
nünk. Jakabnál a próba is még a régibb módon, a hegyre 
menetellel, az Ál-Máté szerint a kósőbbi módon, az .oltár 
megkerülésével történik. S Mária amott halgatag, csendes, 
aki ártatlansága tudatában nyugodtan veti magát alá a pró-
bának, emitt azonban pózoló drámai alak, aki messze jövőre 
kiható elvi kijelentéseket tesz az előtt a nagy. tömeg előtt, 
„amelyet megszámlálni lehetetlen", s amely éppen olyan 
készségesen ragadott volna a bűnösre követ, mint a mily kész-
séggel „csókolgatni kezdte Máriát, s kérte, hogy gonosz gyana-
kodásukat bocsássa meg". Ε részlet érdekes jelensége az 
apologetikus irodalmi törekvéseknek, s csakis irodalomtörté-
neti szempontból van értéke. 

Az átok víz vagy próbavíz IV. Móz. 5 n _ 3 1 rendelkezésén 
alapul. A Raschi-Kommentár (ed Dessauer. 369—372) és a 
Sota misna szerint Raaben i. m), aki házasságot tör, s ezt 
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két tanú igazolja, a víz megivására ítéltetik. A vizet azon 
medencéből merítették, amelyről II. Móz. 38 8 szól. Ezt kegyes 
asszonyok készítették, azért a vétkesek bűnének ez által kell 
kinyilvánulnia. A vizet a vádlott cserépedényből itta, mert ked-
vesét drága kehelyből itatta. Keserű vizet ivott, de nem holmi 
gyökerektől, hanem az átok miatt, amely vele járt, mert 
kedvesét kitűnő borral vendégelte meg. A vízbe a templom 
homokjá t kevertek bele. Mielőtt azonban az átokhozó vizet, 
mely magában nem volt átkozott, hanem inkább szent, a vét-
kesnek adták volna, nehogy az Isten nevét hiába vegye, a pap 
a vádlott által hozni köteles és kosárba rakott áldozatot, mely-
nek hozatala közben a vádlott az oltár délnyugati oldalán a 
Kemíza elé állott, a bűnös tenyerére tette, hogy megtérésre 
bírja. Finom lisztet az ételáldozathoz nem volt szabad hasz-
nálni, hanem csak abraknak való durva árpalisztet, mert a 
bűnös az állathoz lett hasonlóvá. Olajat sem kevertek hozzá, 
mert az olaj a világosság jelképe, a bűnös pedig sötétben vét-
kezett. Aztán el kellett menni az eíőudvar keleti oldalán fekvő 
Nikanor kapuig. A bűnnel vádolt nő feloldotta hajkötőjét s 
így mént itt végig nyilvánosan. Innét, hogy a zsidó tudósok 
megszégyenítőnek tartot ták a zsidó asszonyra nézve a ki-
eresztett hajjal vagy hajadonfőt járást, (v. ö. I. Kor. 11.) A 
próbaviz átvételekor Jes. 65 15 értelmében á tkot mond magára 
a vádlott. Megesküszik, hogy nem becstelen s nem hűtelen. 
Az eskü, mint á tok, természetesen feltételes. Ha a vádlott 
nem akar inni, mer t Isten neve van a vízzel keverve, akkor 
kényszeríteni keli rá, kivévén ha bűnösségét beismeri. Ha a 
bűnös nő meghal, a férjét nem terhelheti a lelkiismeret vá-
doskodása, mert felesége bűnös volt. Ha azonban életben 
marad ós az átok foltjai sem mutatkoznak testén, akkor 
magához veheti, mer t az a nő nem bűnös. 

Hexheimer, Der Pentateuch 534—536. azt mondja, hogy 
e víz hatásában a régi magyarázók csodát lá t tak, az újabbak 
pedig az istenitéletek egy fa já t ismerik fel, de maga e szo-
kás igazában a mózesi törvény szellemével, mint a gyöngé-
debb érzésű ár tat lanokra is veszélyes kísérletezés, semmikép 
sem egyeztethető össze. 

Az eljárást részletesen leírja a Sota mísna, mely minden 
eshetőségre is kiterjeszkedik. 

Raffay Sándor. 



A theologia mint tudomány. 
Különös tekintettel Troeltsch methodologiai törekvéseire. 

Mi hát akkor azon álláspont, amely ily következmé-
nyekkel nem jár és esetleg a keresztyén vallás megértésére 
is alkalmasabb, mint Troeltsch methodismusa ? Az eddigi 
álláspontok kritikája, azt hiszem, már sokszor megnyitotta a 
perspektívát ezen helyes álláspontra és azok hibái utalnak 
azon útra, amelyen járnunk kell, hogy a keresztyén vallást 
igazán megértsük. 

Mindenütt azt láthattuk, hogy ezen álláspontok mód-
szerükkel — ha esetleg egyik-másik oldalát és részét a 
keresztyén vallásnak meg is értik, sőt ebben ismereteinket 
tán határozottan előbbre is vitték, nem érnek el odáig, ahol 
a keresztyén vallás igazságainak bizonyossága fundamento-
tomát kell keresni. Azt is láttuk, hogy ezen végső alap 
mindig a keresztyén ember valláserkölcsi meggyőződése, a 
keresztyén vallásos tapasztalat volt. Akárhogy akarja is 
Troeltsch, vagy akárki más, a keresztyén hitet a kö-
zönséges emberi tapasztalatnak, a természetes embernek 
álláspontjáról megérteni és követeli ezért az ily állás-
ponthoz szabott tudományos módszerek egyedüli jogo-
sultságának elismerését és e szerint a keresztyén vallás-
nak más vallásokkal egy alapon való vizsgálását: ezen 
törekvések ós követelések mindaddig jogosulatlanok és 
eredménytelenek is lesznek, amíg a keresztyén vallás lénye-
gével ellentétben állanak. Hogy pedig ez így van, azt mindenki 
be fogja látni, aki megfontolja azt, amit az Úr mondott 
Nikodemusnak (Ján. 3.3.) és tapasztalásból tudja, hogy 
Pál apostol igazat mondott, mikor 1. Cor. 2. l4et- irta, 
(v. ö. 2,8.9.). Szóval arról a tényről van szó, amelyet a leg-
ujabbkori theologusok majdnem kivétel és pártkülönbség 
nélkül elismernek, hogy t. i. a keresztyén vallás igazságát 
csak az képes megérteni ós úgy előadni, hogy más is meg-
értse, aki a keresztyén hitben él és így annak álláspontján 
áll. A keresztyén hit igazságait nem lehet olyannak bizo-
nyítani, aki ilyen hitben való életet nem él. A természetes 
ember álláspontjáról tehát és innen vett módszerekkel erre 
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képesek nem vagyunk. Különben is a keresztyén hitet vala-
kiben ébreszteni ember egyáltalán nem, s így semmiféle tu-
dományos módszer sem tudja. Erre csak Isten képes. És 
erre csak egy út van, az t. i., hogy az isten igéjének hir-
detése útján isten megragadja szívünket ós megtérít minket. 
A megtérés és újjászületés, vagyis a keresztyén vallásos 
tapasztalat talajára való lépés az egyedüli útja annak, hogy 
hitre ébredjünk és azután a hitbeli tapasztalataink tudatra 
emelése által keresztyén hitismeretre, a keresztyén vallás 
igazságairól való meggyőződésre szert tegyünk. Szóval itt, 
a vallási igazságok terén épúgy, mint az erkölcsi és az ér-
zéki tapasztalat körébe eső ismereteknél is, szükséges elő-
feltétele ezen ismeretekről és igazságokról való bizonyossá-
gunknak a megfelelő tapasztalat. Ahol ez nincs meg, ott 
természetesen nem lehet szó a keresztyén igazságok meg-
ismeréséről sem. Már pedig a természetes ember éppen az 
által különbözik a hivő embertől, hogy neki ily tapasztalata 
nincs, vagy ha valamikor volt is, az előtte már kétségessé 
vált. Az υ tapasztalatának köre tehát a vallásos tapasztalat-
tal szegényebb és ha e hiány ellenére is Ítéletet mond a 
keresztyén vallásról, azt az Ítéletet helytelen, ferde szem-
pontból mondja ki, szóval ismerete, fogalma róla egész ter-
mészetesen helytelen torzkép lesz. 

A vallásos ismeretekről való bizonyosság ezek szerint 
természetesen az embereknek szűkebb körére fog szorítkozni, 
mint pld. az érzéki ismeretek bizonyossága. Azaz ke-
vésbé általános lesz. De ez nem bizonyít semmit ezen val-
lási ismeretek igazsága ellen. Még az érzéki ismereteknek 
is az érzéki tapasztalat a feltótele. Aki vak, nem ismeri a 
színeket. De meg van a lehetősége annak, hogy szemét meg-
operálják ős akkor látja ő is azokat. Épígy a hitetlen em-
berre, mondjuk minden emberre nézve meg van adva annak 
a lehetősége, hogy megtérve, megismerje az isteni kijelentés 
titkait. Ha még hozzávesszük, hogy épen akkor tér vissza 
eredeti emberi természetéhez — melyet a bűn megrontott — 
azt mondhatjuk, hogy a keresztyén vallásos tapasztalat ál-
láspontja az igazi, természetes álláspont, míg a természetes 
ember álláspontja a visszás, a kivételes állapot. 

Mindezek után most már érthető, miért nem érték el 
az eddigi álláspontok a keresztyén vallás minden igazságait 
s miért nem érthették meg azt. De egyúttal világos az is, 
hogy minderre csak olyan állásponton leszünk képesek, amely 
a keresztyén vallásos tapasztalat alapján áll; ez a keresz-
tyén hit álláspontja. Ezt kell elfoglalni a theologiai tudo-
mánynak is, ha tárgyát, a keresztyén vallást, igazán és tel-
jesen, egész mélységében és terjedelmében meg akarja érteni. 

A theologiai tudomány a keresztyén hit igazságát tehát 
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nem fogja bizonyítani, hanem igazságát feltételezi, hogy azt 
megértse és másokkal is, akik annak alapján állanak, meg-
értesse. Épen ezért nem is kell oly módszer után kapkodnia, 
amelyet csak ezen bizonyítás érdekéből akarnak reá erő-
szakolni, (anélkül, hogy vele célt érhetnének) hanem meg 
kell maradnia a keresztyén vallásos tapasztalat álláspontján. 
Innen megérti aztán azon igazságokat is, melyeket helytelen 
módszer mellett csak tagadni lehet, a kijelentést, a super-
naturalismust stb. De megérti innen az alacsonyabb fokon 
levő álláspontokat és azok igazságát is, mig megfordítva, az 
alacsonyabb álláspontról a keresztyén vallást meg nem ért-
hetjük. Éppen azért esetleg még igazságosabb lehet az ily 
állásponton álló theol. tudomány az alacsonyabb fokú val-
lásoknak s így a vallástörténetnek méltatásában is, ha becsü-
letesen kimondja, hogy a keresztyén hit álláspontjáról itéli 
meg, mint az oly eljárás, mely csak rejtve, vagy öntudatla-
nul vezérelteti magát valami halvány keresztyén álláspont 
által, és nyíltan azt hirdeti, hogy ilyen „előítélet" nélkül 
egy álláspontról itéli meg a keresztyén és pogány vallá-
sokat. 

Attól sem kell félnünk, hogy így a theologiát elszige-
teljük a többi tudományoktól. Megmarad annak még szám-
talan érintkezési pontja azokkal; annyi amennyi érintkezési 
pontja van a keresztyén hitnek a természetes élettel. Ezen 
a téren merülnek fel egyes kérdések és problémák, melye-
ket a theologiának figyelemmel kell kisérnie; innen erednek 
oly támadások, melyek a hitet érik. Ezek folyton ébren 
tar t ják a theologiában az érintkezés szükségét a többi tu-
dományokkal. Nem kell tehát félni, hogy a theologia magá-
nyos magaslatán érintetlen marad a tudományok eszme-
áramlatainak szélétől. 

Persze mi sem akarjuk félreismerni azoknak szándé-
kát, akiK a többi tudományokkal való kapcsolatot és azok 
módszereinek alkalmazását a theologiában sürgetik. Sőt mi 
is elismerjük azt nagyon tiszteletre méltó indító oknak, 
hogy a modern embereket a keresztyénség számára meg 
akarják nyerni. Csakhogy fenti fejtegetéseinkből világos lesz, 
hogy ez sem bizonyos sem semmiféle tudományos módsze-
rekkel és így a keresztyén vallás igazságainak megrövidí-
tésével el nem érhető, de nem is lehet feladata a theologiá-
nak, mint tudománynak. Mert ennek csak egy feladata van, 
t. i. megérteni a keresztyén vallást. Ezen tisztán theoreti-
kai cél lebeg szemei előtt és ennek követésében semmi más, 
csak az igazság kutatása vezérli. Azért teljesen eltekint at-
tól, hogy eredményei fontosak-e és használhatók-e mindjárt 
minden közvetítés nélkül az egyházi élet gyakorlati kérdé-
seiben, a lelkészi teendőknél, a prédikálásban, lelkipásztor-

Tkto l . Szaklap. I T . Μ . } g 
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kodásban stb. Sok olyan kérdés és probléma is érdekli, 
amely a laikus szemében csak sző'rszálhasogatásnak tetszik. 
Előtte ezeknek megoldása is méltó az δ fáradságára. 

Mi tehát a theologiai tudománynak teljes szabadságát, 
melynek csak tárgyában van meg a korlátja, megóvjuk. De 
meg vagyunk győződve, hogy az ilyen theologia, ha a hit 
álláspontján állva a keresztyén vallás igaz és teljes megis-
merésére vezet, avval az egyháznak is a legjobb szolgálatot 
teszi. Ha az ő segítségével a lelkészek megismerkedtek a 
keresztyén hittel, ha az ő útmutatása mellett saját vallásos 
tapasztalatuk alapján megértették annak teljes tartalmát ós 
azt szeretni, érte lelkesedni tanultak, akkor a kellő bölcse-
ség és tapintat megtanítja őket arra, hogy az adott körülmé-
nyek közt hogyan hirdessék az igét, hogyan járjanak el lel-
kipásztorkodásukban, hogyan a keresztyén hit védelmében 
és azoknak megnyerésében, kik tőle elidegenedtek. Szóval 
mi sem becsüljük kevésre a modern emberek megnyerését. 
Csakhogy mi ezt nem tudományos, hanem gyakorlati egy-
házi feladatnak tartjuk, melynek megoldásához — úgy re-
méljük — épen az olyan theologia járulhat hozzá legtöbbel, 
amilyent mi kívánunk. Persze ami thologiánk, mely tudja, 
hogy ezen elidegenedés végső gyökere nem a tudomány ál-
tal eloszlatható ismeretbeli nehézségekben, hanem mélyebben, 
a vallásos tapasztalás fogyatékosságban rejlik, meg fog ben-
nünket óvni túlzott reményektől és ezek nyomában járó lan-
kasztó csalódásoktól is, de annál nagyobb buzgalomra fog 
serkenteni az ige hirdetésében alkalmas és alkalmatlan idő-
ben, amely egyedül van hivatva a hitet ébreszteni vagy erő-
síteni. 

Szóval az ilyen, a keresztyén hit álláspontján álló theo-
logia, ha első sorban theoretikus tudomány is, mégis a leg-
áldásosabb gyakorlati működésre is képesíthet és alkalmas 
lehet arra, hogy azokat, kik vele lelkiismeretesen foglal-
koznak, a legszebb eredmények elérésére segítse. Azért is 
valóságos egyházi theologia, az. 

Végül ilyen theologiára, mely a keresztyén hit állás-
pontján áll, mindig szükség lesz. A többi tudományok hova 
tovább mind határozottabban a természetes ember állás-
pontjára állanak s azért a keresztyén hit megértésére képe-
sek és elegendők nem lesznek. Azt ugyan nem fogjuk ne-
kik megtilthatni, sőt óhajtjuk, hogy a keresztyen vallással 
a maguk elvei szerint foglalkozzanak. Örömest tanulni is 
fogunk tőlük. De a dolog természete úgy hozza magával, 
hogy a theologiának külön foglalkozását vele a hit állás-
pontjáról nem tehetik feleslegessé. Épen azért csak is ily 
theologia óvhatja meg önállóságát ős az az idő soha sem 
fog elérkezni, amikor azt a többi tudományok közt feloszt-
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ják és a theologiai fakultást joggal feloszlathatják. Legfelebb 
akkor, ha a naturalismus világnézete győzedelmeskedik az 
egész vonalon, kivéve tán kisebb köröket, amelyekben ta-
lálható lesz az a hétezer is, kik nem haj to t tak térdet a 
Baálnak. 

Ha tehát most visszatekintünk fejtegetéseinkre, azt hi-
szem joggal mondhatjuk, hogy a theologia igenis tudomány 
és pedig a tudomány teljes szabadságával és minden gya-
korlati mellókcél kizárásával. Csak azon feltótelekhez van 
kötve, melyek tárgyával, a keresztyén vallással vannak 
adva. Ennek álláspontját kell elfoglalni, hogy tárgyát igazán 
megérthesse és meg ne semmisítse, vagy ra j t a csorbát ne 
ejtsen. Az ily theologia megóvja létét és önállóságát és vé-
gül legjobban szolgál az egyháznak is. És ha a theologia 
így tárgya természetével adott álláspontján szilárdan állva 
lelkes, szorgalmas munkával, a többi tudományok munkájá-
nak szemmel kisérésével eredményeiknek tekintetbe vételé-
vel a keresztyén vallás megértésében mind tovább fog ha-
ladni, akkor δ is eredményeket, sikereket fog elérni. És a 
mint a többi tudományok tudományosságának elismerése 
nyomon követte azok sikereit, úgy a becsületes munka ered-
ményei a theologia terén szintén mind szélesebb körökben 
utat fognak törni azon belátásnak, hogy bizony a theologia 
is olyan tudomány inint a többi, ha nem is áll apriori olyan 
álláspontra és nem is engedi magára erőszakolni oly mód-
szerek alkalmazását, a melyek már eleve is magukban fog-
lalják tárgya igazságának tagadását és minden valóságnak 
teljes naturalisálását. 

Lic. Dr. Daxer György. 
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Az állam és a protestantizmus III. Károly alatt1). 

A XVIII. században a magyarság és a protestantizmus tör-
ténelmét egyenlőképpen a teljes kimerültség állapota jellemzi. 
Nemzetünk a megelőző három-négy embernyomon, amikor a tö-
rökkel s a némettel egyszerre kellett viaskodnia, területe épségét 
s alkotmánya érvényét védenie, annyi vért és erőt veszített, hogy 
az utolsó szabadságharc hullámgyűrűinek elsimulta után termé-
szeti szükség gyanánt következett be az álomszerű elzsibbadás, a 
lelki energia elernyedése. A szakadatlan harc közepette az ország 
egész területének lélekszáma mintegy harmadfél millióra apadt le 
s ennek is jó része a nemzeti eszmények iránt érzéketlen idegen 
nyelvű és erkölcsű lakosokból állt. A nemzetben annyi feltámadás 
tanulságaképpen lassanként gyökeret vert az a meggyőződés, hogy 
amint területét nem birta Zrínyi Miklós útmutatása szerint pusz-
tán saját erejéből, a dinasztiájával szövetséges népek segédcsapatai 
nélkül a félhold igája alól felszabadítani, felkelései is haszontalan 
erőfeszítések s eredményt csak az európai államok hatalmi egyen-
súlyának kedvező alakulásától várhat. 

A több százados életű Habsburg-ház, mely nemcsak az osz-
trák tartományokból merítette erejét, hanem a római szent biro-
dalom, Spanyolország, Nápoly, a lengyel respublika s időnként a 
nyugati protestáns hatalmak rokonszenvére, segítségére is támasz-
kodhatott, oly erős volt, hogy kudarcot vallott vele szemben min-
den elszakadást célzó nemzeti törekvés. Egyetlen nemzedék sem 
birja elszakítani azt a köteléket, mely hazánkat és nemzetünket 
egy nagyobb egység, a Habsburg-családi monarchia alkotó és ki-
egészítő részévé teszi. A nemzet — erőtelen volta keserű tuda-
tában — belenyugszik abba, hogy önálló állami célok helyett 
európai és dinasztikus érdekek szolgálatában érvényesítse tehet-
ségeit. Alkalmazkodik a viszonyok kérlelhetetlen kényszeréhez. A 
nemesség azt a veszteséget, amit a nagy hajótörésben politikai 
téren szenvedett, némiképpen pótolja társadalmi és gazdasági ki-
váltságainak kiaknázásával. A királlyal szemben alázatos és meg-

') Mutató az Athenaeum kiadásában megje lenő Magyar Prot. Egyház-
történetből. 
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hunyászkodó, — a kiváltságtalanok ezreivel szemben zsarnok, 
csupa gőg és telhetetlen kapzsiság. Ez magyarázza meg, hogy a 
közszabadság s Magyarország különállása ez időszakon által alig-
alig szerez új s hathatós biztosítékokat, mig a rendiség érdekeit 
egész sor törvény, hitlevél és királyi igéret, eskü védi. 

A protestantizmusnak, mely a XVII. század nemzeti törek-
véseinek szárnyakat adott, még szomorúbb sors jutott osztályré-
szül. Elmondhatni, hogy a dinasztia és udvar haragját, büntető 
karját a szabadságharcok félelmeiért legnagyobbrészt, majdnem 
kizárólag, a különben is gyámolításra szoruló protestáns egyházak 
viselték. Annyi idő távolságán át úgy tetszik, mintha a XVIII. 
század egész élete nem volna egyéb, mint szakadatlan bűnhődés 
a XVII. századért. A helyzetet fölöttébb súlyosbítja, hogy az egy-
kori harcostárs, a katholikus magyar is üldözővé válik, aki eret-
neksanyargatással enyhíti elégedetlenségét, lelke titkolt boszúságát. 
A nagy családok, a melyek valaha fáklyatartói voltak az evan-
géliumi világosságnak, amelyek tagjai az ország főméltóságait 
viselték, benn ültek a királyi tanácsban, — részint kihallak, el-
szegényedtek, részint a katholikus egyházba tértek. Nádorválasz-
táskor alig-alig lehetett találni protestáns főurat a törvényszerű 
kijelölés végett. Tekintélyük árnyéktekintély, gazdagságuk koldus-
mód a régi origarchákra emlékeztető római katholikus Pálffyak, 
Károlyiak, Esterházyak, Erdődyek, Batthiányiak mellett. Kisbirtokú 
Zayak, Radvánszkyak, Rádayak, Kenesseyek, Vayak, Hellenbachok 
lépnek a Thurzók, Illésházyak, Rákóczyak örökébe, olyanok, akik 
családi ügyeikben maguk sem igen élhetnek a nagyurak pártfo-
gása nélkül. A még jobbára protestáns köznemesség nem tudott 
országos jelentőségű vezért találni, akiben bizhatna, akinek nevét 
zászlóul használhatná. Ilyen módon sem országgyűlési mozgal-
muknak nem lett sikere, sem panaszaiknak foganatja. Senki sem 
tartott tőlük s ennélfogva nem is keresték kedvöket. Az 1681-iki 
országgyűlés, ahol a többség helyhez kötötte és a földesúri jog 
hangsúlyozásával megbénította a protestáns vallásszabadságot, 
nyilvánvalóvá tette a protestáns ellenzék elhanyatlását. Ε gyen-
gülés annyival inkább szembeötlik, mert mindössze 35 év telt el 
a protestáns vallási érdekeket biztosító linci békekötés óta. Egy 
emberöltő alatt akkorát változott a nemzet közszelleme. Saját 
vívmányát, küzdelme dicsőségét is megrongálta, csakhogy a vallási 
gyűlölség éhét elverje. Ugyanazon évtizedben történt a nantesi 
edictum visszavonása is, mely valóságos átok- és csapásözönt 
bocsátott Franciaországra. Ez időtől fogva a francia és magyar 
protestáns egyház történelme majdnem ugyanazon mederben fo-
lyik tova. Az elnyomásnak ugyanazon eszközeit használják velők 
szemben s ugyanaz az idő hozza meg számukra a felszabadulás 
hajnalhasadását is. 

Rákóczi Ferenc szabadságharca idejében, mely a vallásügyi 
sérelmeket is a legteljesebb igazságszeretet és méltányosság alap-
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ján akarta orvosolni, fellélekzett az agyonüldözött protestantizmus. 
A szatmári béke után azonban újra megszállta a szíveket az ag-
godalom. A majthényi síkról hazaszéledt kurucok érezték, hogy a 
győzelmes párt nem elégszik meg azzal, hogy a nyolc esztendős 
nemzeti mozgalom elszenderűlt, hanem megtorlást követel. Az 
Esterházyak, Csákyak, Illésházyak készségesen segédkeztek volna 
a megbékélt pártosok zaklatásában. Pálffy Jánosra és Károlyi 
Sándorra, a két szemben álló fél bizalmi emberére hárult az a 
hivatás, hogy .a szatmári kötés erejét megóvja s a boszúvágyók 
hevét, indulatát mérsékelje. Tanácsukon indúlt Eleonóra császárné 
is, I. Lipót özvegye, aki lecsendesült országot akart átadni fiának, 
Károlynak. Egyik-másik vérmes udvarpárti azt kezdte feszegetni, 
hogy a békekötés érvénytelen, mert magyar törvények szerint a 
király távollétében a nádort illeti a felségjogok gyakorlása s így 
a békekötés is. Károly, az új király, bár jogilag elismerte a ma-
gyar álláspont törvényszerűségét, tanácsosabbnak tartotta, ha nem 
elfogúlt pártembert választ helyettesül, aminő Esterházy nádor 
volt, hanem ideiglenesen anyjára bízza az ügyek intézését. Május 
26-án megerősítette a kurucokkal kötött egyességet s ezzel a pa-
ciíikáció dőnthetetlen érvényűvé lett. Pálffy és Károlyi diadalt 
aratott a kapzsi nádor, kancellár és itélőmesterek cselszö-
vései felett, akik már előre örültek a sok jószágkobzásnak, hűt-
lenségi pörnek1)· Kihirdette az országgyűlést s eléje utalta az 
összes sérelmeket. 

Károlyt a magyarság megoszlott lélekkel várta haza Spanyol-
országból, ahol V. Károly és II. Fülöp trónjáért harcolt a franciák 
és Bourbon Fülöp (V.) ellen. A protestánsok nem tudtak iránta 
fölmelegedni. Cserey Mihály, aki saját korának felfogását tükrözi 
Históriájában, azt írja róla2), hogy „ebben a császárban minden 
virtus megvagyon, csak szintén mivel már tiz esztendőtől fogva 
Hispániában neveltetett, azoknak baromi zélusokat és a refor-
mata religio ellen való gyűlölséget felette imbibálta és a jesuiták 
tanácsán jár, ahonnan, hanem ha Isten csodálatos gondviseléséből 
akadályt vet elejekben, nem remélhetünk egyebet persekuciónál". 
Az aggodalomnak és gyanúnak volt is alapja. Károly volt Lipót-
nak kedvesebbik fia; tőle jóval többet várt, mint az érzelgősségre 
hajló Józseftől, aki az elsőszülöttség jogán atyja koronáit örökölte. 
Még gyermekkorában elvitték a madridi udvarba, hogy ott öregedő 
nagybátyja előtt spanyol királlyá nevelődjék. A családi hagyo-
mány, a szertartásokban kedvét lelő spanyol udvari környezet 
lelkébe oltotta azt a hitet, hogy a királyi hatalom feltétlensége 
isteni rendelésen alapszik s az alattvalók részéről oly hódolat 
illeti meg, mint Istennek helyettesét vagy megbízottját. A spa-

1) Károlyi Sándor önéletírása 100. és 1 0 4 - 1 0 5 . lap. 
2) Ujabb Nemzeti Könystár, I. folyam. 4 6 3 - 4 6 4 . lap. 
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nyolok valahányszor közeledtek színe elé, üdvözülték vagy kér-
désére válaszoltak, mindig térdre ereszkedtek1). 

Ez az imádásszerű hódolat, amelyben spanyol hívei részesí-
tették, egészen elkényeztette az ifjú fejedelmet, s a tiszteletnek 
valamivel kisebb mértéke utóbb már érzékenyen sértette. Szolgai 
megalázkodás volt a legegyenesebb út szivéhez s e gyengéjét 
ugyancsak felhasználták haszonleső, tányérváltó udvari emberek, 
míg az érdemesebbje, a saját értékét ismerő, maga munkáját 
becsülő miniszter vagy tanácsos átallt ilyen fogáshoz nyúlni. Vele 
is megtörtént akárhányszor, mint a legtöbb hatalmára féltékeny 
uralkodóval, hogy fontos ügyekben inkább hitt a léha, hajlongani 
tudó udvari had körmönfont hízelgő beszédének, mint a nyers 
formába öltözött bölcs tanácsnak. Spanyol és nápolyi tanácsosai, 
Romeo, Stella, Perlas valenciai érsek, akik személyes szolgálatok-
kal meg tudták nyerni, éltök fogytáig érezték bizalmát és szere-
tetét. Althan német gróf, aki a barcelónai udvarban tisztára el-
spanyolosodott, állt hozzá legközelebb. Egyszer életét mentette 
meg urának s azonfelül neje, az ingerlő szépségű spanyol nő 
(Pignatelli-Belrigardo hercegnő) erős szerelmet ébresztett Károly-
ban, amelynek lángja azután sem hamvadt kí, hogy elvette Er-
zsébet braunschweig-wolfenbütteli hercegnőt, akit az európai ud-
varokban széltire „Szép Lizának" hívtak. Althant magát s összes 
atyafiságát elhalmozta kegyeivel. 1721-ben 100.000 forint értékű 
adományban részesíti, amiből 70.000 forint értéket magyar korona-
uradalmak tesznek ki. Ε gyengéi mellett azonban voltak királyi 
erényei is. 

A spanyol örökösödési háború alatt nagy állhalatosságot 
tanúsított; ha csapások érték, csüggedés nélkül várta és mun-
kálta a jobb jövőt. A hozzá hű kataloniai és arragoniai nép lel-
kesedése, áldozatkészsége és ragaszkodása megtanította őt arra, 
hogy ne kicsinyelje azt az erkölcsi erőt, mely a tömegek érzésé-
ben rejlik s tisztelettel berzéljen ábrándjaikról. Ifjúságának leg-
fogékonyabb esztendeit távol töltötte s így nem szivárgott be lel-
kébe a bécsi udvarnak magyargyűlölete. Az egész magyar kérdést 
az abszolút uralom rideg, de objektiv elvi álláspontjáról nézte s 
elhatározásait nem sugallták érzelmi rugók. Első rendeletei azt 
mutatják, hogy őszintén törekszik a magyarság rokonszenvének 
megnyerésére, hogy a nyugalmat ne fegyver és erőszak, hanem a 
nemzet megelégedése biztosítsa. Károlyi Sándor a neki írt levél 
és beszélgetések alapján az egész országban elhirdette, hogy jó 
király lesz s alatta a magyarságot nem nyomja el a bécsi mi-
nisztérium. Cserey szerint, akinek aggodalmaskodó sorait fent 
idéztük, ía közhit kötelességtudó, munkakedvelő, igazságos ural-

') Marczali Η. A magyar nemzet története a szatmári békétől a bécsi 
kongresszusig. 18. 1. Foscarini után. 
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kodónak tartotta, aki napi mulatságára alig szánt egy órányi időt. 
„Neki kártya, kocka, muzsika, vadászat, komédianézés, egyéb ha-
szontalanság nem kell"1). Napjában kétszer-háromszor hallgatott 
misét, amint a családi hagyomány, a spanyol udvari cerimónia 
kívánta s a papok iránt nagy tiszteletet tanúsított. Ahol csak 
tehette, kedvezett a katholikus egyháznak; lelkének dédelgetett 
álma volt a „regnum Marianum', megvalósulása, de a nyilt erő-
szakot, az egyenes törvénysértést lehetőleg kerülte. A protestán-
sok iránt, amíg a külföldi protestáns hatalmakkal frigye föl nem 
bomlott, nem volt éppen elutasító ridegségű; de midőn a spanyol 
koronáról végképp le kellett mondania, s az a koalíció, mely 
eddig őt támogatta, a Habsburgok világuralmától való féltében 
ellene készülődött, erős katholikus egyházpolitikáját minden eny-
hítés nélkül érvényesítette. A protestánsok nem részesülhettek 
más jogokban, mint amit a törvény rideg betűje megengedett. A 
törvényt pedig az uralmon levő katholikus párt eszejárása és fel-
fogása szerint magyarázta. Montesquieunek, aki 1729-ben Bécsben 
járt és a pozsonyi országgyűlésen is megfordult, szemébe ötlött, 
hogy a monarchiában nem uralkodnak a jezsuiták, de azért nincs 
lelki szabadság. És bár nem történtek oly kegyetlenségek, mint 
I. Lipót idejében, amelyek egész Európát megbotránkoztatták, — 
a protestantizmusnak III. Károly korszaka volt a legnehezebb 
ideje. Az állam és a római katholikus társadalom intézményekkel, 
törvényekkel akarta kipusztítani a gyűlölt eretnekséget. Régebben 
pártjukat fogta a törvény, szükség esetén a fegyveres fölkelés 
szolgáltatott nekik igazságot; most minden támasztól megfosztva, 
törvényektől kitagadva harcoltak nem az uralomért többé, hanem 
pusztán a fennmaradásért, hogy az evangelium világossága magyar 
földön végképp el ne oltassék. Egymás után érték egyházukat 
a legkíméletlenebb csapások; gazdasági, jogi és szellemi téreu 
támadták meg őket, hogy életerejük végképp elsorvadjon s elcsi-
gázva, elnyomva végre észrevétetlenül eltűnjenek a katholikus 
tengerben. 

A protestáns egyházaknak az első nagy tusát az 1712/15-iki 
országgyűlésen kellett megvívniok. Már a koronázás előkészületei 
közt kitűnt, hogy a protestánsokat pusztán megtűrik az ország-
gyűlésen, s hogy nekik ártsanak, az oktalan szenvedély még a 
nemesség rendi jogain is rést üttet velők. Országgyűlési prédikátor 
hívását csak sok esre-hitre s a precedens esetek miatt, de nem a 
lelkiismeret jogának tiszteletéből engedték meg nekik. A korona 
lehozásával megbízott deputációba az evangelikus vallású Okolí-
csányi Pált is beválasztották, de utóbb a nádor felszólította, hogy 
a megbízásról mondjon le vagy legalább ne vegyen részt a bi-

*)· Cserey M. históriája. Ujabb Nemzeti Könyvtár. I. Folyam. 463. 
1. — Apja, I. Lipót, szenvedélyes kártyás volt, bár csak kis összegben 
játszott. 
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zottság munkájában. Okolicsányi a legközelebbi országos ülésen 
megyéjének panaszaképpen felhozta a rendek előtt a rajta esett 
sérelmet. Szavaira nagy zendülés támadt; össze-vissza kiabáltak: 
az bizony nem injuria, nagy dolgok vannak s ilyesmit meg sem 
kell hallgatni. Felállott erre Ráday Pál, a protestánsok egyik 
vezéralakja, később református főkurátor s a régi országgyűlések 
módja szerint, a „status evangelikus" nevében kért szót. „A 
klérus táblája nagy fervorral megzendűle és a zengő szók az 
egész házat bételék". „Nincs evangelikus státus, ki tette státussá? 
Nincs ötödik státus. Bezzeg státus!" s több ilyfajta kifakadással 
próbálták elriasztani Rádayt a felszólalástól1). Ez az eset nyilván 
mutatta, mit várhatnak a protestánsok az országgyűlés több-
ségétől. Ráday, aki bécsi útjából visszatéret, a prímást tájékozás 
végett szentkereszti kastélyában fölkereste, előra látta, hogy a 
„jövendő országgyűlésén, mely szeptemberben bizonyosan be 
fog állani, mely rettentő veszekedések és galibák tódulnak 
reájuk"2). 

A két álláspontot áthidalhatatlan ellentét választotta el egy-
mástól. A papság az eddig adott engedményeket is sokalta s az 
egyház ellen való bűnnek bélyegez!e. Sajtóban, gyűléseken, királyi 
tanácsban nyiltan hirdette, hogy a vallási egységben van az igazi 
egység s csupán róm. kath. ember lehet hűséges alattvaló; vala-
mennyi eretnek titkos pártütő. A nagytekintélyű, de bátor Ráday 
Pált is üldözték azzal a gyanúval, hogy hűségesküje dacára Rá-
kóczival levelez és a bujdosó fejedelem hazajövetelének útját 
egyengeti3). Ártatlansága azonban kiderült s »aki vermet ásott a 
becsületes embernek, maga esett bele.« A kath. párt szemében a 
bécsi és linci békekötés törvénytelen, mert fegyverrel csikarták ki, 
mert protestáns többség cikkelyezte be s az 1681-iki törvény a 
végső határ, ameddig az ország a protestantizmus iránt való el-
nézésben és türedelemben elmehet, Ε törvénynek is azt az értel-
mét fogadták el, amit a Lipót-féle explanációkban találni, amelyeket 
a protestáns közvélemény a Kollonits műhelyében készült hamisít-
ványoknak tartott. A protestáns vallás előttük nem bevett vallás 
(religio recepta), hanem csak a béke kedvéért egy ideig még 
megtűrt vallás (propter bonum pacis adhuc tolerata). A papság 
eleve tiltakozott a protestánsoknak szánt engedmények ellen s 
felszólították a királyt, hogy az apostoli hitet az apostoli király-
ságban állítsa vissza régi jogaiba4). A protestáns követek régi 

') Ez országgyűlésről rendkívül érdekes adatoKat közöl Lányi Pál 
gömöri evangelikus követ diariuma. Acta Diaetalia. Nemzeti Múzeum könyv-
tára. Történelmi Tár 1903. és 1904. 

2) Ráday Pál levele 1714. junius 7. Közli Zoványi Jenő. Magyar Prot. 
Egyháztört. Adattár. I. 5—8. lapon. 

8) Négyesy László: Ráday Pál munkái, 32. 1. 
*) Ribini: Memorabilia Augustanae confessionis in regno Hungáriáé II. 

5 1 8 - 5 2 1 . I. 
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történelmi jogaik alapján álltak és sérelmeik gyökeres orvoslását, 
a »restitutio in integrumot« óhajtották. Azonban érezték, hogy a 
rosszindulatú többséggel szemben aligha győzhetnek és beérték 
volna a kevesebbel is, csakhogy a jövendő békés fejlődést valami-
kép biztosítsák. A királyhoz fordultak, hivatkoztak arra, hogy ha 
az országgyűlésen nem is, de az országban még övék a többség 
s felsorolták sérelmeiket; elpanaszolták, hogy az óhitűek, anabap-
tisták, zsidók nyugalmasabb életet élnek s üldözőik a vallási 
versengés szításával csak az ország erejét gyengítik. A válasz 
soká késett. Egy év múlva ismételték a folyamodványt Erzsébet 
királynénál, aki protestánsnak született s akitől ennélfogva némi 
pártfogást reméltek. 1714. április 28-án végre megjelent a várva 
várt kir. rendelelet, azonban nagy csalódást hozott a folyamodókra. 
Tartalma ismétlése I. József 1710-iki novemberi rezoluciójának, 
mely a forradalmi idők vallásügyi változásait érvényteleneknek 
nyilvánítolta, s mindent az 1703. évi állapotba helyezett vissza. 
Megrójja az »akatholikusokat«, hogy az 1681. és 1G87. évi törvény 
ellenére több helyütt folytatják a nyilvános vallásgyakorlatot, a 
nein articularis helyeken, nemesi házakban istentiszteletet tartanak, 
prédikátort, mestert hívnak; az articularis helyeken papjaikat királyi 
engedély nélkül szaporítják; tanítóik bebarangolják a szomszéd 
falvakat s apasztják a plébánosok jövedelmét; a törvényes ünne-
peket, ahogy az esperesek jelentéseiből látni, meg nem tartják, 
ádventben, böjtben házosodnak s általában a királyi türelemmel 
visszaélnek. Meginti tehát az ágostai s helvét hitvallású alattvalókat, 
hogy szigorúan alkalmazkodjanak a törvényekhez, az eddig kiadott 
rendeletekhez, különben példás szigorúsággal fogja az engedetle-
neket büntetni. Ilyen módon az uralkodó, a nemzeti közérdek 
képviselője, a legfőbb biró nyíltan és határozottan a hatalmaskodók 
pártjára állt, velők szinte azonosult. A protestánsoknak érezniök 
kell, hogy a trónhoz hasztalan folyamodni többé; amit egyházuk 
megalázása és elnyomása gyanánt panaszoltak, azt a remélhető 
legkedvezőbb állapot mértékéül jelölte meg a királyi rendelet. Az 
utolsó betűig bevált, amit a primás az országgyűlés kezdetén jö-
vendölt Ráday Pálnak: »nem hiszi, hogy ő Felsége felforgassa, 
amelyek az atyja regimenje alatt lettenek« ')· 

Az országgyűlés szintén a kir. rendelet csapásán indult s 
tulajdonképen a meglévő sérelmes állapotot iktatta be a törvény-
könyvbe. Az 1715 iki XXX. törvénycikk még az explanációkat is 
törvényesítette, amelyeknek eddig az evang. egyházak csak kény-
szerűségből engedelmeskedtek, de folyton-folyvást tiltakoztak elle-
nök. Igazában a király álláspontját fejezi ki, mert a rendek hosszas 
szenvedélyes viták után sem tudtak megegyezni, s mint annyiszor 
később, az uralkodót kérték föl bíróul. A törvény szerint »0 Felsége 

') Ráday levele Zoványi idézett közleménye u. o. 
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kegyelmesen elhatározta, hogy az 1681. és 1687 évi törvényeket 
az eddig kijelentett igazi értelmükben még fenntartja. Amennyiben 
pedig időközben nem hajtottak végre, vagy mind a két rész vétett 
volna ellene, azt törvényesen rendelt királyi biztosok vizsgálják 
meg, ő Felségének tegyenek jelentést s jóváhagyásának megnyerése 
után intézzék el oly módon, hogy a törvényes állapot, a törvények 
igazi értelme a királyi magyarázatok szerint állíttassék helyre és 
tartassék fenn. Ha ez elintézést valamennyi ágostai vagy helvét hit-
vallású egyén sérelmesnek tartja, a sérelem orvoslása végett a maga 
nevében, de sohasem a közösség nevében folyamodjék a királyi 
felséghez. Eszerint továbbra is érvényben marad az 1687. évi 
XXIII. t.-c., mely a protestánsoktól a kapcsolt részekben megta-
gadja a birtoklás jogát, érvényben maradnak egyes városoknak, 
hatóságoknak a protestánsokat kizáró határozatai és kiváltságai. 
A legfontosabb része az abszolút kormányrendszerek elvének meg-
felelően a szolidaritás, az érdekközösség megtörése. A protestáns 
egyházak összefogva is gyengék voltak a királyi hatalommal, a 
főpapság s a tetszésén járó országgyűlés akaratával szemben. Az 
1715-iki törvény ezt a protestáns közösséget, mely némi erőt adott 
a panaszkodónak, egyszerűen eltörli s az egyes embert a maga 
sérelmével és igazságával kiszolgáltatja az elnyomók aránytalanul 
nagy hatalmának. A másik fontos pont a vallásügynek a királyi 
felségjogok kozé való utalása. A kath párt örömest hozzájárult 
az elintézésnek ezen módjához, mert hiszeu lényegében a törvény 
az egyik s pedig hatalmasabb pártfél fejét tette meg bírónak; 
joggal várhatta tőle, hogy nem dönt saját anyja, a róm. kath. 
egyház ellen. A protestánsok kénytelen kelletlen szintén belenyu-
godtak, mert a király jóindulatától, igazságszeretetétől, kormányzói 
bölcsességétől, valamint a kölföldi protestáns uralkodók befolyá-
sáfól inkább várhattak egy kis kíméletet, mint a rendektől, akik-
nek lelkében izzott a vallási gyűlölet. 

Az 1722-iki országgyűlésen némileg enyhült az udvar és 
országgyűlés hangulata. A trónöröklés fontos államjogi kérdése 
hátraszorított minden más ügyet, sőt a király, hogy a leányág 
igényének elismerése minél simábban s egyértelműleg történjék, a 
protestánsoknak egy két rendeletben igazat adott. Az 1728-iki 
országgyűtés azonban ismét a régi nyomra tért vissza. A katholikus 
párt, hogy a protestánsok kezéből a vármegyékben és városokban 
a hatalmat kicsavarja, az ellentállást lehetetlenné tegye, a protes-
tánsoktól pusztán felekezetök címén meg akarta tagadni a polgári 
jogokat, igy a tisztviselés jogát is. Mivel új törvény alkotása aka-
dályokba ütközött volna, legjobbnak látták, ha felújítják a Hármas-
könyv ősrégi esküformuláját, amelyben a boldográgos szűz és 
Istennek minden szentjei is előfordulnak. Világos, hogy az ország-
gyűlési többség a protestánsokat nehéz lelkiismereti kérdés igája 
alá vetette) e határozatával. Vagy megtagadják a hitvallásukkal 
ellenkező eskü letételét s ez esetben a törvényszabla büntetésen 
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kívül elvesztik hivatalukat s a vele járó hatalmat átengedik ellen-
ségeiknek, vagy pedig vallásos meggyőződésüket alárendelik a hiva-
talviselésnek s ez esetben mintegy meghódolnak a róm. kath. 
egyház és papság uralma előtt, ellenségeiket szinte felbátorítják 
újabb és újabb támadásokra, megalázásokra. A kérdés akkor merült 
föl, amidőn az országgyűlés vége felé a porták kiigazítása végett 
alakított bizottságba az evangelikus Sembery Sámuelt és a refor-
mátus Katona Pált is beválasztották. Az eskü letételét mind a 
ketten megtagadták, azzal a megokolással, hogy hitvallásukba üt-
közik. A rendek másokat választottak s kimondották, hogy így 
bánnak mindenkivel, aki a törvényes eskütételtől vonakodik. A 
protestánsok az ügyet, mivel vallási érdek fűződik hozzá, a meg-
előző országgyűlések határozatai szerint a király elé akarják ter-
jeszteni, hogy a reá ruházott jognál fogva oldja meg a kérdést. 
Nem a lelkiismeret ős emberi jogára hivatkoznak, azt ez az elfogult 
gyülöletlihegő tábor nem értené meg, hanem a koronás király 
tekintélyébe fogóznak s ott keresnek ideiglenes védelmet. A küz-
delem vége előttök sem lehetett kétséges; az udvar helyeselte a 
célt, az akatholikusoknak minden közhivatalból való kizárását, 
következőleg az eszközöktől sem fog visszariadni. Azonban tusa 
nélkül nem engedhették át a csatatért s csupán az kecsegtette őket 
pillanatnyi sikerrel, ha a felségjogokkal azonosítják vallásbeli sérel-
müket. Zsitkovszky, akkortájt híres jogtudós, kereken kijelentette, 
hogy az országgyűlés sérti a király jogait; e mondásán a papság 
annyira felindult, hogy rágalmazónak kiáltották ki. Másnap Zsit-
kovszky kijelentette, hogy sérteni nem akart s az ingerültség mintha 
lecsillapult volna. Azonban a kath. párt minden áron diadalmas-
kodni akart, a kir. biztosokat, Kinskyt és Nesselrodet igyekezett 
rávenni, hogy az ellenszegülőket kir. rendelettel kényszerítsék eskü-
tételre. Azonban a pártszenvedély hullámai oly magasra csapkodtak 
már, hogy nem győzték türelemmel várni az uralkodó határozatát. 
Ördögh György turóci és Szentpétery András borsodi követet az 
országgyűlés törvényszéke megidézte. A követek a kir. biztosokhoz 
fordultak oltalomért s a biztosok intették a rendeket, ne ítéljenek 
ő Felsége döntése előtt. Erdődy Gábor gróf egri püspök, az egész 
mozgalom vezére, szenvedélyes beszédével meggátolja pártjának 
engedékenységét; kimondják a perbefogást, ha a követek meg nem 
hajolnak, urdögh is Szentpétery is ragaszkodik ahhoz, hogy csak 
az Atyára, Fiúra és Szentlélekre esküszik. Miután nyilatkozatukat 
Írásban is beadták, távozásra szólítják fel őket hitsorsosaikkal egy-
ben. A protestánsok küldőik, a megyék jogaira s a királyi mene-
déklevélre hivatkozva ellene szegülnek. Végre, hogy az esetleges 
testi bántalmat kikerüljék s magukat is, az országgyűlést is e 
szégyentől megmentsék, fölkelnek helyökről. Esterházy József gróf 
azt indítványozza, ítéljék el őket a Hármaskönyv utasítása szerint 
16 márkányi, azaz 64 forintnyi pénzbüntetésre. Az egri püspök, 
Berényi Tamás gróf csatlakozik az indítványozóhoz. Már-már 
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ellenmondás nélkül érvényesül a törvényesség álarca alá rejtőzött 
erőszak, amidőn felszólalt Jeszenák Pál, a kor leghíresebb ügyvédje, 
aki a szavojai herceg képében ült a karok és rendek tábláján. 
Evangélikus ember, de nagytudományú, kipróbált becsületessége 
miatt megbízójának teljes bizalmát bírja. Véleménye szerint az 
országgyűlés nem határozhat addig, mig a királyi döntés, amelyet 
maga kívánt, le nem érkezik. Szava nyomán siketitő zaj támad a 
teremben. Az egri püspök magából kikelve kiáltott közbe: »A 
Boldogságos szűz sértőinek védelmére nem kaphatott megbízást 
Jeszenák a nagy, kegyes, hős Jenő hercegtől.« Jeszenák bátran, 
rendületlen nyugalommal vágott vissza: »Nekem felhatalmazásom 
van a királyi Felség jogainak védelmére és az ország javainak 
előmozdítására és azért felelek ő Fenségének.« Felszólalása azon-
ban mit sem használt, az ítéletet a bűnösökre kimondották és 
fejenként 64 forintnyi pénzbirságban elmarasztalták. Megokolás: 
hogy eskütagadó eljárásukkal késleltetik a conscriptiót, ami az 
országnak legfontosabb érdeke. Ördögh és Szentpétery azonban 
az ítélet ellen fellebezést jelent be a királyi felséghez. Ujabb vita-
tárgy. Vájjon lehet-e az országgyűlés ítéletét feílebezni, mikor a 
jóval alacsonyabb rangú hétszemélyes tábla ítélete is jogerős ítélet? 
Erdődy György kamarai elnök a fellebbezés lehetőségét védi, mert 
királyi jogról van szó. A többség azonban végrehajtást sürget. 
Nádasdy Tamás katonákért megy, hogy az engedetleneket rabságra 
vesse. Esterházy József azzal fenyegetőzik, hogy börtönben seny-
vednek el, ha csak az ítélet előtt meg nem hajolnak. A katonák 
láttára Ördögh jótállót nevez, társa azonban állhatatos marad. A 
tömeg haragját viharrá korbácsolja az a látvány, hogy egyetlen 
ember dacolni tud akaratával. Talján, Vasmegye alispánja, már 
félig kirántja kardját az ellenszegülőre; Radics bácsi követ az 
ablakon akarja kidobni. Az általános zsivajban egyre sűrűbben 
hangzik: Ki vele! nem becsületes emberek közé való! Végtére 
Szentpétery is meghátrált s az ítéletnek eleget tett. 

A győztes párt azonbao nem elégedett meg diadalával. Ugyan-
azt a vádat emelték Kenessey István veszprémi, Göntzy György 
krasznai és Dobay Péter középszolnoki követ ellen. Főkép Kenessey-
nek szerettek volna ártani, aki a dunántúli református egyházak 
fő vezető embere volt s a pesti commissióban is részt vett. Kenessey 
nem szált harcra szenvedélyes ellenfeleivel, hanem fölsietett Bécsbe 
Károlyhoz, előadta a tényállást és oltalmat kért. Meg is jelent egy 
rendelet, mely a per abbanhagyását parancsolta meg. A túlzók, 
bár számuk apadt, most sem engedtek. Vádolták, ócsárolták 
Kenesseyt és társát Bohusst (Pestmegye követe), hogy nem követek, 
hanem ágensek, árulkodnak a rendekre és szégyen velük egy 
sorban ülni. A király azonban, a kit biztosai kimerítően tájékoz-
tattak, ez alkalommal a kisebbség pártjára állt, az ítéletet s az 
egész peres eljárást megsemmisítette ; megrótta a zajongókat és 
fenyegetőzőket, hogy hatáskörüket átlépték. A protestánsok diadala 
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azonban merőben formális diadal volt ; tárgyi tekintetben semmit 
ki nem vívtak, sőt a Carolina Resolutio az eskü kérdésében a 
katholikus álláspontot fogadta el1). 

Károly nem tartott több országgyűlést s így a katholikus és 
protestáns párt álláspontja közt képződött természetes ellentét 
többször nem fajult ily mély szakadássá. 1715 és 1728 közt a 
harc az úgynevezett pesti commissióban folyt, amelyet a király 
javaslatára a vallásügyi sérelmek megvizsgálására és elintézésére 
küldött ki az országgyűlés. (1715: XXX. t-cikk.) A bizottság 
elnökévé gróf Koháry István országbírót, az udvar régi kipróbált 
hivét választották meg s tagjai között szép számmal voltak protes-
tánsok is, így például Ráday Pál, Kenessey István, Okolicsányi 
Pál, Szirmay Miklós, Vay László, Hellenbach János báró, Révay 
Mihály báró, akik mind hitsorsosaik vezéremberei közé tartoztak. 
A számító és óvatos Révay utóbb a katholikus hitre térvén, helyét 
Zay Andrással töltötték be. Az elhalt és lemondott tagok helyére 
újak gyanánt Patay Sámuel, Zmeskál, Török István, Szirmay 
Tamás stb. kerültek. A bizottság éveken át nem tudott összeülni; 
a török háború lefoglalta a kormány és a nemzet figyelmét; a 
szavójai herceg fényes diadalai egy időre minden más ügyet kizár-
tak a közérdeklődésből. Végre öt esztendő múlva, 1720 julius 
12-én, amikorra a tagok harmadrésze elhalt, részint hivatalvál-
lalás következtében leköszönt, a köznyugalom és egység helyre-
állítása végett megparancsolta a király a bizottságnak, hogy 
november 1-én Budán kezdje meg működését. Az első ülést azonban 
mégis hónapok múltával, a következő esztendő március havában 
(márc. 3.) Pesten tartották. (Hosszú idő óta ekkor kezdett Pest 
ismét az ország egyik központja gyanánt szerepelni.) A protestáns 
urak, akikbe a királyi szándék bizalmat és reményt lehelt, öröm-
mel gyülekeztek össze. Bizton hitték, hogy a bizottság minden 
sérelmükért elégtételt szolgáltat s az eredmény a letűnt idők 
minden szenvedését elfelejteti velők. Azonban már a tanácskozás 
kezdete kigyógyította őket ábrándjaikból. A bizottság megtagadta 
azt a kérésöket, hogy az ülések ideje alatt Pesten protestáns 
istentiszteletet tarthassanak, nyilván arra hivatkozva, hogy az 
országos bizottság nem sértheti meg Pest városa kiváltságlevelét. 
Azt remélték, hogy a felvilágosultabb katholikusok mellettök lesz-
nek és nem állják el jogos kívánságaik teljesülésének útját, számí-
tottak a királyi biztosok pártatlanságára, azonban meggyőződtek, 
hogy támasz nélkül, szövetségesek híján kell harcolniok jogaikért, 
törvényes szabadságukért. A protestánsok nagy, országos, elvi 
jelentőségű sérelmeiket akarták legelsőbb tárgyaltatni, hogy a 
részletes panaszok elintézésére meg legyen a szükséges jogi alap 

') Az egész vitának részletes leírását adja Ribini id. művében. II. 204— 
216. 1. Ugyanott található a királyi leirat hiteles szövege, Acsády Ádám 
veszprémi püspök, királyi kancellár ellenjegyzésével. 
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és kiinduló pont. A katholikusok szerint ez nem tartozik a bizott-
ság hatáskörébe, mert az 1715. évi XXX. t.-c. a jogi alapot 
elegendőképen tisztázta s pusztán csak annak megállapítására 
hívatott egybe, vájjon a protestánsok egyes panaszai az 1681. évi 
XXV—XVI., az 1687. évi XXI. t.-c., a végrehajtásukra kiadott 
királyi rendeletek szempontjából valóságos sérelmek-e, vagy pedig 
jogtalan követelések. Világos ennélfogva, hogy a két fél nem jut-
hatott közös megegyezésre; a tanácskozás, a meggyőződések és 
okok kölcsönös feltárása, mérlegelése nem hogy enyhítette volna 
ellentétüket, sőt még inkább fokozta. A király végre látván a 
bizottság munkájának eredménytelenségét, junius hóban, az aratást 
adva okul, egy időre elhalasztotta az üléseket. Augusztus hóban 
újabb halasztás történt, azonban, midőn a bizottság több hónapi 
szünet után Pozsonyban folytatta a tanácskozást, a küzdő felek 
épp oly hévvel és ingerültséggel csaptak össze. A megegyezésnek 
utolsó reménye is szertefoszlott. Rájöttek, hogy egymást meg nem 
győzhetik s az egész aktagarmadává nőtt munkálatokat fölter-
jesztették a király elé ítélet és határozat végett. A bizottság 
munkálkodása a vallásügyben tehát épp úgy zátonyon akadt, 
mint az országgyűlésé. Alkotmányjogi szempontból is nagyjelen-
tőségű eset volt ez, mert a vallási gyűlölet féktelen lobogása 
miatt a királyi hatalom hatásköre egyre terjedt s éppen a nemzet 
felségét (szuverénitás) képviselő országgyűlés rovására. 

A pesti és pozsonyi bizottság irományai fölöttébb érdekesek 
reánk nézve. Nem a replikák és duplikák éleselméjüsége, találó 
volta, a jogászi fogások miatt, hiszen sikerök nem volt̂  hanem 
azért, mert ezekben az irományokban találjuk meg a katholikus 
és protestáns ρ ári, álláspontjának tüzetes kifejtését. Itt látjuk, 
hogy mind a két fél vezérei nagy célok felé törnek s a részlet-
kérdésekben itt-ott engedékenységre is hajlandók az elvi győzelem 
fejében. A protestánsok régi békekötésekre, kir. hitlevelekbe foglalt 
törvényekre alapították kívánságaikat.1) Mindegyik pont a lelki-
ismereti szabadság egy-egy megtámadhatatlan alkateleme. 

1. Mindenki szabadon gyakorolhassa vallását az országban, 
akármilyen rendű, nemes, polgár vagy paraszt legyen; ebben senki 
ne háborgassa, papokat szabadon tarthasson. 

2. Mindenki szabadon járhasson a nemes urak udvari temp-
lomába nagy messzeeső falvakba is istentiszteletre s ezért bün-
tetés ne érje. 

3. Senkit se kényszerítsenek hite változtatására; senkinek se 

') Marczali Henrik a Magyar Nemzet Tört. VIII. kötetében a vallás-
ügyekről szólva azt vitatja, hogy a magyar törvényhozásnak joga van régibb 
törvényeket megváltoztatni (bécsi és linci béke), még akkor is, ha az ország-
gyűlés egy része ellentmond. Ámde e vallásügyi törvények elismertettek 
alapjogoknak, amelyek szerződésjellegűek, s a királyi hitlevelekbe is bejutottak. 
A változtatás joga i l y törvényeknél nem fektétlen és n e m korlátlan. 
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vegyék el ily ok miatt birtokát, senkit meg ne fosszanak hivata-
lától vagy ne tegyék lehetetlenné elérését; ne kényszerítsék őket 
arra, hogy a katholikus plébánosoknak nagyobb stólát fizessenek, 
ne akadályozzák a temetők, harangok használatát. 

4. Senkit ne helyezzenek vád alá, ne idézzenek káptalani 
törvényszék elé, amiért protestánssá lett, fogságra ne vessék, kárt 
ne szenvedjen. 

5. A földesúri jog pusztán a testi vagy anyagi szolgálatra 
korlátoztassék; a lelkiismereten való uralkodás szűnjék meg; a 
földesúr ne foglalja el templomukat, ne akadályozza istentisztele-
töket, ne fossza meg protestáns jobbágyát házától és telkétől. 

6. Mindkét hitvallású evangélikusok szabadon választhassa-
nak gyülekezeteik igazgatására szuperintendenseket, ezek jogaikat 
függetlenül gyakorolják, egyházi ügyekben önállóan, a klérus be-
folyása nélkül járjanak el, látogassák gyülekezeteiket, tartsanak 
gyűléseket és zsinatokat. Házassági ügyekben legyen korlátlan tör-
vénykezési joguk saját hitfeleik felett; a katholikus püspökök 
vizitációja protestáns egyházakban töröltessék el; azokra nézve, 
akik ily ok miatt kereset alatt állanak, a pert s ítéletet érvény-
telenítsék; amennyiben kárt szenvedtek, a teljes megtérítéshez 
joguk legyen. 

7. A protestáns papokat ne üldözzék el egyházukból, számu-
kat ne apasszák; engedjék meg nekik a vegyes házaspárok össze-
adását s a vegyes párok gyermekeinek keresztelését. 

8. Ne akadályozzák a protestáns könyvek behozatalát, a le-
foglaltakat adják ki jogos tulajdonosaiknak; a tanulók külföldre 
járását ne gátolják. 

9. Az elvett templomokat adják vissza. 
10. Ne kényszerítsék őket hitvallásukkal ellenkező szertartá-

sokra, körmenetekre, ünnepek megtartására s az ellenszegülőket 
ne sújtsák bírsággal. 

11. Ne kívánják tőlük, hogy a hivatalos alkalommal vagy 
bármikor a Boldogságos Szűzre és Istennek minden szentjeire 
esküdjenek. Elégedjenek meg azzal, hogy a teljes Szentháromságra 
és a Felség iránt való hűségükre esküsznek,). 

A felsorolt pontokból nyilvánvaló, hogy a protestáns urak 
megmaradtak a jogos védelem álláspontján. Minden pontot, mint 
régi, századon át gyakorolt jogot tudtak igazolni szentesített tör-
vényekkel; amit kívánnak, az csak egyházuk létének törvényes 
biztosítéka; az uralkodás, hódítás, terjeszkedés gondolata még 
álmukban is távol jár tőlük. Hiszen kisebbségben vannak és 
semmi szövetségesük nincsen. A katholikus rész álláspontja ellen-
ben egy hatalmát érző, erejében bizakodó nagy párt gyors és kí-
méletlen végrehajtást követelő programmja, egyúttal a vallási 

') Lampe, Hist. eccl. ref. 540. — Budai Ferencz és Ézsaiás. 
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türelmetlenség határozott hadizenete. Jogelvük az erő és a hata-
lom birtoka; törvényekre csak a protestánsok miatt hivatkoznak, 
hogy ellenvetéseiknek törvényes formája és alapja teljesen ne 
hiányozzék. Álláspontjuk tudományos igazolását az Opusculum 
Theologicum cimű könyv foglalja magában, amelyet a legtüzesebb 
és türelmetlenségéről hírhedt egri püspök, gróf Erdődy Gábor íra-
tott, és saját tekintélyének védelme alá helyezett1). A munka fő-
kép azt a tételt bizonyítja, hogy a világi hatóság, tehát az anyagi 
hatalom (király, város, földesúr) a hit és lelkiismeret kérdéseiben 
korlátlanúl és felelősség nélkül intézkedik, ennélfogva az eretnek-
ség kiirtásának semmi törvényes, komoly akadálya nincsen. Az 
eretnekkel szemben az erőszak teljesen jogos fegyver. Aki meg 
nem hajol, bujdossék ki (természetesen javai nélkül) az ország-
ból. A könyv irója előtt az igazi katholikus uralkodó eszménye 
II. Ferdinánd és XIV. Lajos, a lelkiismereti kényszer e két világ-
hírű alkalmazója. „Sohasem szenvedett a keresztyén egyház annyit 
a pogányoktól és hitetlenektől, mint az eretnekektől". Nyiltan 
hirdeti, hogy a legszelídebb fajta eretnekségben is benne rejlik a 
pártütés csirája és a nyugalom, béke csupán kiirtásuk árán le-
hetséges. Példa rá Csehország. Szakasztott ezen a nyomon jár a 
bizottság katholikus része. Fölterjesztésük első pontja szerint a 
birodalom nyugalma és a lakósok egyetértése a vallás egységétől 
függ. A vallás egysége a birodalom ereje, a vallások különböző-
sége a birodalom bomlása. „Semmi nem köti annyira a fejede-
lemhez a népek lelkét, mintha szívvel-lélekkel egy vallást követ-
nek". Ε programm ép oly határozott és követelő, mint XIV. 
Lajos korának egy elhíresült szálló igéje: „Egy király, egy tör-
vény, egy hit". Ε tan következése nem lehet más, mint az eret-
nekek kigyomlálása. Követelik minden vallásügyi törvény eltör-
lését, mint a nantesi edictummal történt. Mivel a király vallása 
feltétlenül s örök időkre szabályozza az alattvalók vallási meg-
győződését, külön vallásügyi törvények fölöslegesek is, károsak is, 
mert a királyi hatalom akaratát korlátozzák. Ez az elvi alap, 
azonban legel fogú ltabb hivei is érzik, hogy a vallásügyi kérdéseket 
még sem lehet ebből a szempontból bírálni, hanem a törvények 
alapján. így tehát hozzáláncolták magukat az 1671., 1687. 
évi törvényekhez, az explanációkhoz, éppen azon intézkedések-
hez, amelyek ellen a protestantizmus menedéket keresett. Tár-
gyalás közben ez alaphoz a katholikusok épp oly állhatatosan 
ragaszkodtak, mint a protestáns fél a maga pontozataihoz. Szóval 
a királyi akarat oldhatta csak meg hatalmi szóval a szövevényes 
kérdést. 

J) Opusculum Theologicum, in quo quaeritur: An et qualiter possit 
Princeps, magistratus, Dominus Catholicus inditione sua retinere Haereticos; 
vei contra poenis eos aut auxil io ad fidem Catholicam amplectendam cogere. 
(Nagy-Szombat, a jezsuita akadémia betűivel. 1721). 

The«!. Szaklap. IV. é r i . 2 9 
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A királyi döntésre tiz álló esztendeig vártak a protestánsok. 
Közben rakásra gyűlt a sok panasz és sérelem; orvoslásukat a 
kormány a folyton igért vallási rendeletre hárította. Az erősebb 
katholikus tábor nem törődött a király időközi halasztó paran-
csaival, amelyek egyben-másban a protestánsok érdekeinek ked-
veztek. Végre 1731. március 21-én megjelent a történelmi jelen-
tőségű Carolina Besolutio, amely II. József türelmi rendeletéig, 
tehát félszázadnál tovább egyetlen szabályozója és biztosítéka a 
protestáns egyházaknak. Kedvezőtlen tartalniának híre előre ki-
szivárgott s Radvánszky János meg Vay Ábrahám kihallgatáson 
kérték a királyt, hogy a rendeletet változtassa meg, vagy egy-
általán ne adja ki. III. Károly minden remény nélkül bocsátotta 
el őket, megmaradt szándéka mellett. A rendelet tartalmát minisz-
teri konferencia állapította meg, amelyen a savoyai herceg elnö-
költ, s többnyire németek vettek részt; a magyar korona orszá-
gainak csak egyetlen képviselője volt jelen, Batthyány Lajos gróf, 
alkancellár. A minisztérium majdnem az utolsó betűig magáévá 
tette a főpapság s a katholikus bizottsági tagok álláspontját, úgy, 
hogy a rendelet — formáját nézve — nem egyéb, mint a protes-
táns sérelmeknek pontról pontra való megtagadása. Futólagos 
egybevetés is meggyőz ez állítás igazságáról. 

Mindjárt az első pont halálos csapást mér a protestantizmusra 
és igazolja a templomfoglalók összes' erőszakoskodásait. Különb-
séget tesz nyilvános és magán vallásgyakorlat közt; az előbbit — 
pusztán az articularis helyekre korlátozza, a magángyakorlatot az 
egész országban megengedi. Ez azonban nem állhat másból, mint 
vallásos könyvek olvasásából, s ott megjelenni a család tagjain 
kívül senkinek sem szabad. Az articularis helyeken a protestáns 
papok szabadon gyakorolhatják lelkipásztori jogaikat, úgy a helybeli, 
mint az odasereglett lakosoknak szolgálhatnak, de más falvakba 
nem mehetnek, legfőlebb, mint magán emberek. A becikkelyezett 
helyeken kívül élő protestánsok a plébánia egyházi hatósága alatt 
állanak s a szabályszerű stóla fejében annak szolgálatával kell 
élniök. Az articularis gyülekezetek a szükség szerint királyi enge-
dély mellett gyarapíthatják a papok számát. A földesúr jogának 
sérthetetlenségét e rendelet is kimondja, csupán azzal korlátozza, 
hogy vallási tekintetben a király beleegyezése nélkül semmit se 
változtassanak, mert »a király a vallás védője«. Elrendeli, hogy 
mindkét felekezeten levő evangélikusok jelentsék be, hány egyházi 
elöljáróra, vagyis superintendensre van szükségük. Hatáskörüket 
azonban pusztán arra szorítja, hogy papjaik jó erkölcsére ügyel-
jenek s a rendetlenkedőket megintsék. Olyan erkölcsrendőrségi 
biztos-féle szerepet szánt nekik, mert a papokat kultusz, tanítás 
dolgában a katholikus esperesek hatósága alá helyezte. Pereik 
fóruma a szentszék. Vegyes házaspárok articularis és nem articu-
leris helyen a plébános nyájához tartoznak; a katholikus ünnepek 
legalább külső és nyilvános megtartása, a céhek körmeneteiben 
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való részvétel az akatholikus lakosokra is kötelező. Az eskü dol-
gában a katholikus álláspontot fogadja el, csupán a tanúknak 
engedi meg az igazságszolgáltatás és közrend szempontjából az 
egyszerű esküt. Végül föl kell említenünk a hithagyásra, apostasiára 
szabott büntetést. Ez merőben újítás (VI pont), mert egyetlen 
törvény sem szól róla, tehát nem tartották tilalmas, bűnös dolog-
nak. Először 1. Lipót 1707-iki rendeletében fordúl elő. Az apos-
tasia még szigorúbb beszámítás alá esik, ha a vádlott protestáns-
nak született s így kettős valláscserében bűnös. A rendelet a 
megelőző vallási sérelmekre kölcsönös feledést borít, s így köz-
vetve a római katholikus üldözők büntetlenségét mondja ki. A 
jövőre nézve pedig az 1715. évi XXX. t.-c. értelmében elrendeli, 
hogy aki sérelmet szenved, akár katholikus, akár protestáns, csak 
a maga nevében fordulhat panaszával a felséghez. Ilyen módon 
a vallásügy egyszerű közigazgatási dologgá sülyedt, amelyet a 
kormányközegek felelősség nélkül intéznek el. Az egyes protestáns, 
család vagy gyülekezet teljesen ki van szolgáltatva a hatóságok 
kényének.') 

A protestáns egyház közjogi helyzete ennél mélyebbre már 
nem sülyedhetett. Törvény nem védi, csupán bizonytalan királyi 
kegyelem tartogatja. Mert nem szabad feledni, hogy az a csekély 
engedmény is, amit a rendelet kegyelmi morzsa gyanánt oda vet a 
protestánsok elé, csak ideiglenes, csak újabb intézkedésig érvényes. 
Tehát az ország gyűlésének példájára a király is megtagadta egy-
házakat, elkobozta jogaikat. Az abszolút védtelenség állapotában 
vannak és sorsuk enyhülése a véletlentől függ. A király, hogy mint-
egy betetőzze a rendek munkáját és hízelegjen gyengéiknek, hala-
déktalanul s ellenmondás nélkül szentesíti az 1723. évi IX. tör-
vénycikket, mely az eretnekséget felségsértésnek nyilvánítja, s az 
1722. évi II. törvénycikket, amelynek 7. §-a szerint az uralkodó 
csak katholikus vallású lehet. Ez a katholicizmus végleges diadalá-
nak és a protestantizmus teljes elbágyadásának élő emlékjele 

Annyi csalódás után mégis csak a királyba vetették reményöket 
a protestánsok. Uralkodása elején kijelentette, hogy »mindenkivel 
aszerint fogunk bánni, aminő hűséget tanúsít irántunk és felséges 
házunk iránt.« — elképzelhetetlen, hogy ezt az elvét, amelyre 
annyiszor hivatkozott, a protestánsokkal szemben megtagadja. A 
papság befolyásának, mint határozott jellemű, abszolút hatalomra 
törekvő uralkodó, nem engedhet nagyobb tért, mint amekkora a 
birodalom érdekével összefér. Bár Erdődy püspök restelkedés nélkül 
vallotta azt a meggyőződését, hogy »inkább legyen az ország puszta, 
mintsem eretnekek lakják«, — Károly nem osztozott felfogásában. 

*) A Resolutio szövegét közli Ribini Memorab. II. 249. s köv. lapokon. 
Ugyanő elbeszéli Radvánszky és Vay kihallgatását. A pesti és pozsonyi bizott-
ság munkálatai a Nemzeti Múzeum latin kéziratgyüjteményében egész terje-
delmükben megvannak. 

19* 



272 Kovács Sándor. 

Látta, hogy a törököktől visszahódított terület művelésében az üldö-
zött protestánsok a legmunkásabbak, legkitartóbbak és birodalma 
egyik életerét metszené el, ha őket a nagyjelentőségű kulturmun-
kától elzavarná. Némelykor, kivált ha a bölcs savoyai herceg hatott 
reá, határt szabott a klérus zabolátlan üldöző dühének. Althan 
biboros, váci püspök, az uralkodó egyik kegyeltje, sokalta a Reso-
lutioadta engedményeket és Pestmegye rendeinek gyűlése előtt 
tiltakozott ellene. Nyilatkozatából szikrázik a türelmetlenség és 
elbizakodott dölyf, a papuralom mindenhatóságának érzete. Kije-
lenti, hogy rémülettel s megdöbbenéssel olvasta a leiratot, amely 
az 1608. és 1681-iki törvényeken alapszik, amely ennélfogva sérti 
a katholikus hitet, a lelki üdvösséget, az apostoli szék jogait. A 
rendelet intézkedéseit hamisaknak, igazságtalanoknak nyilvánítja, 
amelyeknek katholikus hivő nem engedelmeskedhetik. Ügyét — 
úgymond — a pápa elé viszi, aki hit dolgában egyedül és csalat-
kozhatatlanul ítélhet. Ε vakmerő ellenszegülést még sem nézhették 
el a rokona kedvéért becézgetett bíborosnak sem. Királyi parancsra 
Pest megye széttépette a protestatiót, őt magát Bécsbe idézték 
királya elé számadásra; mivel a megjelenéssel késett, zár alá helyez-
ték összes püspöki javadalmait. Erre meghajolt Althan s Károly, 
aki saját bátorságától szinte megijedt, visszahelyezte kegyeltjét a 
dúsjövedelmű püspökségbe. Ez adatból is látszik, hogy a király-
nak lett volna hatalma és módja a protestánsok megvédésére, ha 
a jóakaró szándék fölébredt volna benne. A rendi alkotmány 
formái, amelyek hajdan a királyi akaratot lenyűgözték, mindegyre 
jobban elértéktelenedtek, elvesztették taltalmukat s Magyarország 
közeledett a királyi kényuralom felé. Temérdek személyes érdek 
és vágy kielégítése függött a koronától: a becsvágy, ambíció csak 
az udvar pártfogása rérén érvényesülhetett, s tényleg III. Károly 
is, Mária Terézia is gazdasági kedvezményekkel, kitüntetéssel a 
magyar nemesség nagyobb részét lekötelezte a Habsburg háznak. 
Az ily módon megnyert urak sem nem tudtak, sem nem akartak 
igazi ellenzéket alkotni a birodalmi kormány központosító hatalmi 
törekvéseivel szemben. ΠΙ. Károly 1730 óta egész 1740-ben 
elkövetkezett haláláig nem tartott országgyűlést és senki sem 
ütközött meg rajta, a megyék nem követelték. Azzal a hittel 
hagyhatta országait utódjára, hogy Magyarország is kormányoz-
ható a rendek hozzájárulása nélkül s okos politikával beolvaszt-
ható az osztrák birodalomba. Ε politikai iránynak győzelmes előre-
haladását kétségtelenül észrevették a protestánsok s az volt fő-
igyekezetök, hogy hűségükkel, áldozatkészséggel, szolgálataikkal, 
alattvalói engedelmességgel kivívják az uralkodó jóindulatát. Csak 
így remélhették, hogy a Károly-féle rendelet végrehajtása közben 
folyamodásaikra itt-ott kedvező választ kapnak. 

Kovács Sándor. 



Magnus Aurelius Cassiodorius Senator isagogikai 
gyűjteménye.1) 

ι. 

Mi volt ez, ő maga megmondja az lnstitutio Divinarum 
Litterarum X. fejezetében. Az δ előtte élt introductores 
scripturae divinae, szám szerint 5 isagogus művének egy 
corpusba, azaz gyűjteménybe való összefoglalása, melyet 
föntebb megnevezett saját munkájával egészített ki. Mi volt 
a célja vele, vagy egyáltalában hogy kerül t az δ nagy neve 
a bibliai tudományok úttörői közé, életének érdekes folyása 
magyarázza mog, melynek rövid áttekintése nem lesz tanul-
ság nélkül való ránk nézve. 

Munkában és szerencsében gazdag életpálya ez, melynek 
hosszú tartama alatt előkelő kormányhivatalban is, magá-
nyában is sok fontos szolgálatot tehetett a közügyeknek is, 
élhetett magának is. Előkelő, régi italiai családból2) szárma-
zott, valószínűleg Scyllaciumban, Bruttiumban, hol a család-
nak ősi fészke s nagy birtoka volt, 470 körül3). Családjában 
az állami hivatalok viselése, úgy látszik, nobile officium volt, 
melyet, a régi hagyományokat követve, β nehéz ós viszon-
tagságos időben is teljesítettek. Dédatyja Bruttiumot és Sici-
liát Genserich vandaljainak beütésétől védte meg. (440.) 
Nagyatyja, ki III. Valentinianus alatt (423—455) viselt állami 
hivatalokat, a császár parancsára I. Leo pápa kíséretében 
vonult Attila elő ama históriai jelenet alkalmával. (452.) 
Érdekes, hogy Theodorich királynak a senatushoz intézett 

') Az első 4 oldal megjelent ugyan már az e lőző számban, de kelle-
metlen véletlen miatt javitatlan hibákkal. Ezért nyomatjuk most le újra. Szerk. 

2) Variarum lib. I. ep. 4. 
3) Születése, valamint halála é v e is bizonytalan. Garet az 1729. évben 

kiadott Opera Omnia-hoz csatolt életrajzában a sok eltérő adat egybevetése 
után 469. v. 470-ben állapodik meg, mint szül. évben. Ezzel egyezőleg 470-re 
teszi Franz A. (M. Aur. Cassiodorius Senator, 1872.) Nirschl (Lehrbuch der 
Patrologie und Patristik), Alzog J. (A patrologia kézikönyve, ford. a csanádi 
növendékpapság 1880.) Ebért A. azonban (Geschichte der christlich-lateini-
schen Literatur, 1874., az Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters 
im Abendlande I. kötete) 477-re. mások még későbbre. Az Orthographia 
c. munkáját, mint maga mondja Praefatiojában, 93 éves korában irta. Nincs 
adatunk, hogy meddig élt még ezután. A születési év megállapítása szerint 
tehát 563, illetőleg 570 utánra tehető halála. 
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irata a sikert nagy túlzással neki tulajdonítja:1) „Vidít in-
trepidus, quem timebat impérium ; facies illas terribiles et 
minaces fretus veritate despexit, nec dubitavit eius alter-
cationibus obviare, qui furoro nescio quo raptatus mundi 
domínatum videbatur expetore. Invenit regem superbum, sed 
reliquit placatum . . . Pacem retulit desperatam." Atyja a 
nyugotrómai birodalom megbuktatása után (476.) Itália kirá-
lyává lett herul Odoaker, majd az ezt megbuktató Theodorich 
keleti góth király (489—526.) alatt viselt előkelő hivatalokat. 
Ez utóbbitól hűséges szolgálataiért Bruttium és Lucania hely-
tartójává, majd praefectus praetoriová, végül patriciusszá 
neveztetett kia). Családi hagyományai és kiváló képességei 
Cassiodorius Senatort is már fiatalon a közpályára terelték. 
Ő is Bruttium és Lucania helytartóságával kezdte. Több 
izben volt quaestor, magister officiorum, praefectus praetorio, 
volt consul is, (514.) mely régi római hivatalokat, természe-
tesen módosított jogkörrel, Theodorich mind meghagyta és 
rómaiakkal töltötte be, de a katonai hatalmat egyedül a 
góthok számára tartotta fenn. Cassiodorius, különösen mint 
a király bizalmas titkára, valóságos kancellári hatalommal 
és mély belátással intézte a birodalom politikáját3). Előttünk 
feltűnőnek, talán hazaflatlannak is látszik az a szerep, melyet 
a legyőzött nép fia a győző szolgálatában betöltött. Már 
atyja két idegen, hódító királyt szolgált, ő pedig ki tar tot t 
a következő góth királyok, Athalarich, Theodahat ós Vitiges 
mellett is, a góth uralomnak ez utóbbiak alatt bekövetkezett 
alábanyatlásáig. De a nehéz időben nagy szolgálatot tett 
hazájának és népének ezáltal. Ο megértette ós támogatta 

') Ezzel s zemben a valóságot Cassiod. Ghronikája tartalmazza, me ly 
Herculanus és Asporat ius consulsága idejéből ezt jegyz i f e l : »His coss Attila 
redintegratis viribus Aquilejam m a g n a vi dimicans introivit, c u m quo a 
Valentiniano imperatore papa Leo directus pacem fecit.« 

') Az ősökre vonatkozó ez adatokat Theodorich okmányaiból i smerjük, 
melyekben a római senatust és a mi irónk atyját, Cassiodoriust ennek patri-
c iusszá való kineveztetéséről értesiti. (Variarum lib. I. ep. 3. 4.) Régebbi 
magyarázat ez okmányokat a mi Írónkra vonatkoztatta s e szerint a bennük 
említett páter et a v u s az ő atyját é s nagyatyját je löl te . (Garet, Vita Cassiod. 
I. 3.) Az idézett újabb életirók azonban abból indulva ki, hogy a föntebbi 
okmányokban emiitett Cassiodoriusokkal szemben a mi irónk a királyok le-
irataiban s a m a g a hivatalos irataiban és másutt is csupán Senator praefectuä 
praetorionak, v a g y csak Senatornak címeztetik, (Var. IX. 24. 25. X. 27. 28. 
XII. 17—27, a Chronika végén s Jornandes Praefatiojában stb.) ami azt is 
mutatja, hogy a Senator nem rangját jelöli, h a n e m nomen propriumját 
képezi, — a Var. I. 3. 4.-ben l e v ő kinevezést n e m a mi írónkra, hanem 
atyjára vonatkoztatják s ekkor a páter és avus az 6 nagyapját és dédapját 
je löl i . Ε különben elfogadható magyarázatnak csak az a nehézsége van , hogy 
e szerint az 5. század második felében (440-től) a család négy íze szerepel , 
a mi csak az e lsők hosszú életkora mellett lehetséges. 

') Var. IX. 24. 25. 
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Theodorich törekvéseit, ki Italia határain is túlterjedő biro-
dalma kétféle lakosságának, a hódító és hódított népnek, 
fajban, nyelvben, műveltségben és vallásban (a góthok aria-
nusok, a rómaiak katholikusok voltak) mutatkozó ellentótét 
s egymás iránt érzett természetes ellenszenvét legyőzni s 
kiegyenlíteni igyekezett, hogy ezáltal birodalmát a békés 
fejlődós útjára terelje. Soha a római culturát és intézményeit 
jobban meg nem becsülte senki, mint Theodorich, ki igye-
kezett ezt a góthokra is kiterjeszteni. Udvarába hivta az 
ország legjelesebb tudósait, köztük Cassiodorius Senatort, 
ez encyklopaedikus műveltségű s kiválóan gyakorlati érzékű 
diplomatát, ki e tulajdonainál fogva a két nép közti közve-
títésre különösen alkalmas volt. Mikor a góth uralom a 
római nép intézményeit, nyelvét, vallását tiszteletben tartva 
hatalmát is egy lelkestől-testestől római államférfiú által 
gyakorol ta ikkor ennek nagy reménye lőhetett a két nép olyan 
egybeolvadásában, mely tulajdonkép a góthok beolvadását 
jelenti a római államba. Ε körültekintő, okos politika szol-
gálatában áll ekkori irodalmi munkássága is. A Chronika 
listáiba, melyeket a historikusok műveiből állított össze, 
melyek Ádámtól 519-ig terjednek, a góth korszakot egysze-
rűen a római történet folytatásaként kapcsolja be. A De 
origine actuque Getarum (12. könyv) cimű történeti mun-
kájában, mely elveszett s csak Jornandes vagy Jordanes 
ravennai góth püspök (451.) De Getarum sive Gothorum 
origine et rebus gestis c. szabadon készített kivonatában1) 
maradt fenn, a góthok történetét rokonszenves világításban 
tárja a rómaiak elé, hogy a róluk táplált balvéleményüket 
eloszlassa2). Variarum libri XII. pedig az ő államférfiúi 
szolgálata alatt általa concipiált s a király, vagy a sajá t 
nevében kiadott rescriptumok gyűjteménye, (számszerint 400), 

*) Ebben a hunokról és Attiláról sok érdekes fö l j egyzés van, köztük a 
Hunnivár neve, (52. cap.) továbbá az eredetükre és külsejükre vonatkozó 
ismert gyalázkodások: -Quas (Aliorunmas = Aliorunas, Alrunas) spiritus 
immundi per eremuni vagantes dum vidissent et earum se complexibus in 
eoitu miscuissent, genus hoc ferrociss imum edidere; quod fűit primum inter 
paludes minutum, tetrum aique exi le , quasi hominum genus, nec alia v o c e 
notum, nisi quae humani sermonis imaginem assignabat. Tali ergo Hunni 
Stirpe creati . . . " „Nam et quos be l lo forsitan min imé superabant, v u l t u s 
sui terrore n i m i u m pavorem ingerentes terribilitate fugabant, eo quod erat 
eis species pavenda nigredine, sed ve lut quaedam, si dici fas est, deformis 
o s sa : non facies , habensque magis puncta, quam l u m i n a . . „Maribus 
ferro genas secant . . ." Exigui quideni forma, sed arguti , moribus expedit i 
et ad cquitandum promptissimi: scapul is latis et ad arcus sagittasque parati , 
firmis cervicibus et in superbia semper erecti. (24. c.) Mivel maga a k ivona-
toló megjegyzi Praefatiójában, hogy csak emlékezetből kivonatol s egyetmást 
maga is belevegyitett, (plura in medio m e a dictatione permiscens) , e he lyeket 
épügy, sőt nagyobb joggal lehet neki, mint Cassidoriusnak tulajdonítani. 

') Var. IX. 25. 



276 Marton Lajos. 

mely a kor történetére nézve közvetlen forrás. Ε munkák 
tulajdonkép tárgyunkra nem tartoznak, de egyfelől a szerző 
jellemzése, másfelől a hunősökre való vonatkozásuk szem-
pontjából nem mellőzhettem egészen őket. Közelebb visznek 
célunkhoz azok a munkák, melyeket akkor irt, mikor a góth 
birodalomnak Justinianus császár csapásai alatt való meg-
rendülése ős végbomlásnak indult politikai viszonyai követ-
keztében, hanyatló erővel ós tekintélylyel vitt állami hivata-
lait letette és kolostori magányba vonult. (539 — 540). Az 
átmenet e korszakát a De anima c. 12 fejezetes kis munkája 
képezi, mely félig philosophiai, félig theológiai szempontból 
a lélek lényegét, tulajdonságait, eredetét, székhelyét, erényeit 
s halál utáni állapotát vizsgálja bibliai és philosophiai 
theologiai olvasmányai alapján. A vallásos öregember önma-
gába mélyedése ez, mely a Scyllaciummal szomszédos Viva-
riumba vitte, hol a maga birtokán és költségén kolostort 
épittet s abba vonul, nem azért, hogy pihenjen, hanem, 
hogy aki eddig életét egy földi úr szolgálatának szentelte, 
ezentúl á mennyei Úrnak szolgáljon. Irataiban1) mindig nagy 
lelkesedéssel emlékezett meg az Ion tenger öblénél fekvő 
szülőföldje természeti szépségeiről és gazdagságáról, halas 
tavairól, (vívaria) melyeket még ifjú korában bruttiumi és 
lucaniai kormányzósága idején csináltatott, melyekről a 
helység is nyerte Vivárium nevét, míg a mellette emelkedő 
hegyről Castellumnak is neveztetett"). Mintha sejtette volna, 
hogy öreg fővel ide tér vissza. És pedig olyan tervek meg-
valósítása végett, melyeket régóta szeretettel ápolt, de a 
nehéz politikai, majd háborús viszonyok miatt mindeddig ki 
nem vihetett. Régóta bántotta annak tapasztalása, hogy az 
italiai papság műveltsége és theologiai képzettsége igen ala-
csony színvonalon állott s hogy inkább mesterségként, mint 
tudományos alapon tanulták és gyakorolták szent hivatalukat. 
Italiában s általában Nyugaton egy sem volt olyan hires 
theologiai iskola, milyen pl. Keleten az antiochiai, alexandriai 
és nisibisi. Ezért az italiai papok közül, ha akadtak is kiváló 
egyházkormányzó püspökök, tudósok nagyon kevesen. A 
nyugati egyház tudós theologusai: Tertullianus, Augustinus, 
Hieronymus stb. nem közülük támadtak. Ezért ő már koráb-
ban igyekezett Agapetus pápával Rómában, hol a világi 
tudományok még mindig virágoztak3), egy theol. főiskolát 
állítani fel, de a háborús viszonyok meghiúsították tervét.4) 
Most végre elérkezettnek látta az időt, melyben, habár sze-

') Var. XII. 15. Inst. div. litt. 29. 
') Innen a kolostor Monasterium Vivariense vagy Castelliense. 
3) Var. I. 39. IV. 6. VIII. 12. 
4) Inst. div. litt, praefatio. 
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rényebb keretek között, megvalósítsa. Encyklopaedikus mű-
veltsége, praktikus észjárása, nagy tapasztalata, vallásos 
lelkülete, a világ hiúságairól való lemondása, még cselek-
vésre képes, munkára vágyó testi és lelki ereje, nagy neve, 
tekintélye és vagyona a legalkalmasabb emberré tet ték őt e 
feladat megoldására. Működésének nemcsak ránk nézve leg-
érdekesebb, hanem hatásaiban is legértékesebb része most 
kezdődik. 

Cassiodorius vallásos coloniájáből új irány, új szellem 
indult ki, mely a szerzetesi életnek is nagyobb tartalmat 
adott s művelődéstörténeti szempontból is nagyfontosságú. 
Mig ugyanis eddig a szerzetesség Pachomius (f 345.) és N. 
Basilius (f 379.) szervező munkássága folytán keleten, Cassi-
anus (f 435 körül) és Nursiai Benedek (488—543.) alapításai, 
munkái, illetőleg regulái által nyugaton csak az askesis, ke-
gyesség ós könyörület műveinek (ima, böjt, bibliaolvasás, 
kegyes elmélkedés, szegények és betegek ápolása) gyakor-
lását tűzte ki feladatúi a megélhetést biztosító földművelés 
és kézimunka, mint alapfoglalkozás mellett, s tudományos 
foglalkozás és tanítás csak annyiban szerepelt a kolostorok-
ban, amennyiben a biblia ós a kegyességi művek olvasásához 
az írás-olvasás ismerete s az ezzel nem bíróknak megtanítása 
okvetlen szükséges volt: addig Cassiodorius a szokásos ke-
gyességi gyakorlatok épségben hagyása, sőt buzgó ajánlása 
mellett főkötelessógül mégis a theol. és világi tudományok 
ápolását s művelését tűzte ki szerzetesei elé s testi munkára 
csak a tanulatlanabb s tehetségtelenebb tagokat útalta. Kolos 
torát tehát iskolává, a tudományok műhelyóvó, sőt ebben a 
korban asylumává tette, melyben ő maga mint fó'-főmagister1) 
működött haláláig. Ε messze kiható következményekkel já r t 
kezdeményezés dicsősége tehát az övé, a korabeli és későbbi 
rendek, — a bencések is'2) — csak az ő példáját követték. 

4) Sokat vitatták, Cassiodorius abbása volt-e kolostorának, vagy nem. 
Ο maga sehol sem nevezi magát annak. Akik állítják, pl. Garet (Vita Cass. 
19. 1.) a monachi tnei és monasterium meum (a De orth. praefatiojában) ki-
fejezésekre támaszkodnak. Erősebb érvük van a tagadóknak az Institutio 32. 
fejezetében, (mely munkáját Cassiodorius a De orth. praef.-ban a kolostorban 
készültek közt második helyen említi, de előbb befejezte (543—4), mintáz első 
helyen álló nagy zsoltárkommentárt; élete végén azonban újra átdolgozta v. 
ö. Praef. 4 . 2 1 . 3 0 . cap.) hol Chalcedonius és Geruntius abbásokhoz írt intései 
olvashatók. Az előbbiek ebből csak azt következtetik, hogy később lemondott 
abbási hivataláról. Előttem nem fontos, abbás volt-e vagy nem. Ο több volt 
ennél, 6 tulajdonosa és szellemi vezére volt kolostorának, ki méltán mond-
hatá: monachi mei és monasterium meum, bár egyébként ő is csak szerzetes 
volt. 

2) Régi vita folyik a felett is, hogy Cassiodorius Benedek reguláit al-
kalmazta-e kolostorára, tehát bencés volt-e, vagy nem. A kérdésnek fontos-
ságot és érdeket tulajdonképen kezdeményezésének dicsősége ad, melyet a 
vitázó felek álláspontjuk szerint a bencés rendnek vindikálnak, illetőleg attól 
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Hogy milyen szellemi munka folyt a vivariumi colonián, 
arról Cassiodoriusnak ez időben készült iratai, különösen a 
nevezetes Institutiones divinarum et saecularium litterarum 
v. lectionum') melyet joggal neveztek a tudományos képzés, 

megvonnak. Baronius cardínalisig ( f 1607.) az egyházi közfelfogás bencésnek 
taríá. Baronius azonban (Annales ad ann. 494.) különösen azon az alapon, 
hogy Cassiodorius sehol nem említi Benedeket és reguláit, továbbá mivel 
ezekben szó sincs arról a profán és humán irodalmi tanulmányról, melyet 
a vivariumi kolostorban gyakoroltak, kétségbevonta Cassiod. bencés voltát. 
Inkább lehetett Cassianus tanítványa. Garet bencés (a Cassiod. életrajzához 
csatolt Dissertatio de M. A. Cass. Sen. vita monastica-ban) és többen nagy 
igyekezettel cáfolják Baroniust. Garet különösen erős dialektikával, de nem 
mindig hasonló igazsággal utal Benedek nagy tekintélyére, regulájának Italián 
is túlterjedő hírére, mely Cassiod. előtt már csak az idői és helyi közelség 
révén sem maradhatott ismeretlen. Hasonlónak találja a két kolostor beosz-
tását, (coenobiták és anachoreták területére) berendezését, bennük a szerzetesek 
életrendjét, foglalkozását, (könyvtár és iskola mindkettőben volt, ebből követ-
keztet a tudományos foglalkozás és képzés hasonlóságára) ima- és kegyességi 
gyakorlataik nevét, számát, beosztását. Mindezek, szerinte, Benedek regulájá-
nak hatását mutatják, bár nincs megnevezve, valamint az Inst. d. 1. 32. c. 
intése is: „Tarn Patrum regulás, quam praeceptoris proprii jussa servate" 
megnevezés nélkül Benedekre utal. Szerinte nem valószínűtlen, hogy a ben-
cések közül kapta szerzeteseit, sőt említett abbásait is. Nagy gyengéje ez ér-
velésnek egyfelől az a beismerés, hogy a felhozott dolgok egy része minden 
szerzetrendben egyforma, másfelől a sok feltételezés és későbbi adatokkal való 
bizonyítás. A vita kiderítette Cassiod. kolostorának függetlenségét a bencés 
renddel szemben, és pedig jórészben Baronius érvei alapján. Nem kicsinylendő 
érv, hogy Cassiodorius, ki forrásairól, segédeszközeiről s az illető szakmában 
kiváló tekintélyekről mindig pontosan számot ad, Benedekről egészen hallgat, 
mig Basiliust, Cassianust s munkáikat, kiket és melyeket Be iedek Regulája 
is emleget és o lvasmányul előír, (42. és 73. reg.) Cassiodorius is nagyon ked-

eli és ajánlja s a föntebb idezett Patrum regulae kifejezése is kétségenkivül 
ezekre, a praeceptoris proprii jus sa pedig a vivariumi abbásra vonatkozik. 
Aki Cassiod. irodalmi munkásságának centoszerű, azaz a lehető bőven össze-
szedett forrásokból való kivonatoló és összeszerkesztő természetét figyelembe 
veszi, az valószínűnek fogja találni itt is azt a feltevést, ho/y kolostorának 
szabályait is az e téren tekintélvekül ismert föntebb említett atyák (ezek közt 
esetleg Benedek is ott szerepelhetett) elveiből és reguláiból állította össze, 
módosítva azokat a saját céljai szerint. Ő a nagy szervező és kormányzó, 
kinek erős kezében egy birodalom ügyei futottak össze, nem is lehetett egy-
szerű szolgai máso ló , annyival kevésbbé. mert ő új célokat tűz ki az eddigiek 
mellett szerzetesei elé, olyanokat, melyekről sem a régebbi kolostori atyák, 
sem Benedek szabályai nem tudnak semmit. Különben is nagyon na iv dolog 
a tudományos törekvést illetőleg Benedeket, e vadon élt csekély műveltségű 
anachoretát a tudós és széles látókörű Cassiod. irányitójává tenni. Hogy intéz-
ményeik közt sok az egyezés és hasonlóság, azt forrásaik közösségén kívül a 
kor szelleme és gyakorlata eléggé megmagyarázza, bár e tekinletben is talál-
ható némi különbség úgy Cassianus és Benedek, mint Benedek és Cassiodo-
rius között, mint ezt pl. a naponkénti 7 imádkozás nevére és berendezésére 
nézve, melynek egyezésére Garet nagy súlyt fektet, Franz i. m.-ben pontosan 
kimutatta. Hogy a szerzetrendek alapításában és szervezésében a fődolgok 
egyezése mellett egyebekben teljes szabadság uralkodott, mutatja Cassianus 
nyilatkozata is: Tot propemodum typos et regulás vidimus usurpatas. quot 
etiam monasteria cellasque conspeximus. (De inst, coensb. II. 2). 

') A könyv cime nem egészen bizonyos. Alternative irják még a tudo-
mányos munkák is. A szövegben mindkettő szerepel és pedig a cimre való 
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főként a theol. Studium methodologiájának1), élénk képet 
nyújtanak. Céljáúl tűzi ki, „ut ad vicém magistri introduc-
torios vobis libros istos, Domino praestante, conficerem, per 
quos, sicut aestimo, et scripturarum divinarum series et 
saecularium litterarum compendiosa notitia Domini munere 
panderetur" Hogy a szentírás megértéséhez szerinte is szük-
séges világi tudományok, az u. n. hét szabad művészet 
(grammatika, rhetorika, dialektika, arithmetika, musika, 
geometria, astronomia) ismertetését csak a második könyv-
ben adja, annak magyarázatát nemcsak az „ubi tamen 
minore periculo delinquitur, si quid salva fidei stabilitate 
peccetur" megjegyzésében találjuk, hanem azon különös, sőt 
fonák, de előszeretettel ápolt felfogásában, hogy a világi 
tudományok csirái tulajdonképen a szentírásban vannak, 
innen vették tolvaj módra s alkalmazták saját szabályaik 
szerint fortélyaik űzésére a világi tudományok doctorai, 
kiktől az igazság céljaira visszafoglalni szükséges és hasznos2). 

Bármily különös volt is azonban Cassiodoriusnak e fel-
fogása, a belőle levont consequentiája nagyon üdvös volt, 
mert a világi tudományok tanulásának igazolását foglalta 
magában. Nem lehetetlen, hogy ezért hangoztatta annyiszor. 
Cassiodorius a classikus műveltségben nevekedett fel, annak 
becsét, kincseit ópúgy, vagy még jobban tudta értékelni, 
mint mi. Előtte volt a legkiválóbb egyházi atyák példája is, 
kikre hivatkozik is, mint Alexandriai Kelemené, Origenesé, 
Nazianzi Gergelyé, Nagy Basiliuse, Augustinusé, Hieronymusó 
stb., kik, mint éleslátású s classikus műveltségű férfiak, tisztá-
ban voltak azzal, hogy az üdvöt ugyan a zsidók révén 

vonatkozással. Pl. a 15. caputban: „Vos igitur, qui divinarum et saecularium 
litterarum cognitione polletis. " Viszont a Do orth. bevezetésében; „Deinde 
post institutiones quemadmodum divinae et humanae debeant intelligi lectio-
nes, duobus libris (ut opinor) sufficienter impletis . . . ." Ez utóbbi hely azon-
ban, valamint az Inst. div. litt, bevezetésének e szembeállítása: „Habetis 
igitur in primo volumine magistros . . . In secundo vero libro de artibus 
ac diseiplinis liberarium litterarum pauca libanda sunt, . . . ." azt vi lágosan 
mutatja, hogy ez a két rész egy egész művet képez, melynek első könyve a 
theo!., a második a világi tudományokról szól. Némely kiadás, így Gareré 
is kettéválasztotta ezen címek alatt: De Institutione Divinarum Litterarum és 
De Artibus ac Diseiplinis Liberaiium Litterarum. (Alzog és Franz is osztja e 
tév dést.) 

') Franz i. m. 66. 1. Alzog, Patro'.ogia II. 364. 
2) ,.Et quod illi ad exercer.das versutias derivarunt, nos ad veritatis 

obsequia laudabili devotioni· revocemus; quatenus quae inde furtive sublata 
sunt, in obsequium rectae intelligentiae honesta conditione reddantur". lnst. 
div. litt. c. 27. Ε gondolat több helyütt előfordul Cassiodoriusnál, igy a 
szóbanforgó mű bevezetésében, 4. caputjában Zsoltárkommentárjában a 23., 
különösen pedig a 15. zsoltár magyarázatánál, hol Augustinusra, Hieronymusra 
s másokra hivatkozik, kiknél e gondolat már megvan. Sőt hivatkozhatott 
volna Philóra is. ki ezt először vetette fel, sőt írásmagyarázati elvévé tette. 
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nyerték, de az ennek terjesztéséhez, rendszerbe foglalásához 
s intézményekkel való biztosításához szükséges nyelveket, 
culturát és szervezetet a görög-római világból vették, ezért 
nemcsak maguk gyűjtöttek e szellemi kincsekből gazdagon, 
hanem másokat is erre buzdítottak. Jól célzott Julián császár, 
mikor a keresztyéneket a pogány iskolákból kitiltó hires 
rendeletét (42. ep.) kiadta. Ha e rendelet hatályban marad 
s keresztülvihető lett volna, a ker. egyházat rendkívül vissza-
vetette volna. — De volt a nevezett férfiaknál rövidebb 
látású s tanulatlanabb elem az egyházban, — és pedig nem-
csak a tömeg közt — mely hitét féltve a classikusok szelle-
métől, iszonyodva fordult el tőlük. Ezekre, valamint a későbbi 
korra való tekintettel nagyon szükséges és fontos volt a 
classikus irodalom tanulmányozása szükségességének említett 
furcsa igazolása, melyet Cassiodorius Mózes példájával is támo-
gatott, ki az irás szerint szintén megtaníttatok az egyiptomiak 
minden bölcseségére. (lnst. 28. cap.) 

A Septem artes liberales compendiumában, melyet Cas-
siodorius történeti műveivel s Orthograpliiájával mintegy ki-
egészített, igyekszik a classikus kútfőkből röviden összefoglalni 
az egyes tudományok rendszerét s kész eredményeit, hogy 
könyvéből, mint igazi kézikönyvből a járatlanabbak elégséges 
ismeretet szerezhessenek. A többet tudni óhajtókat pedig 
utalja használt, gyakran épen kivonatolt forrásaira, melyek 
a kolostor könyvtárában megvoltak. A középkorban nagyon 
népszerű volt e munka. A zárdai oktatás, iskolák és paeda-
gogusok reá támaszkodtak. A trivium az első három, a 
quadrivium az utóbbi négy tudományt foglalta magában, kiegé-
szítve hittannal. 

Módszerét még teljesebb mértékbon alkalmazza az I. 
könyvben, mely kész ismeretet, tudnivalót minél kevesebbet 
nyújt, de a theologiai képzés ós önképzés segédeszközeinek 
lehető gazdag tárházát tárja fel1). Amazt csak segédtudomány-
nak tekinti, (28. cap.) ezt pedig főstudiuinnak, melyet folyton 
mélyíteni kivan. Hogy e széleskörű anyag meg ne terhelje 

*) Ε rész, melynek ismertetése képezi ezentúl tárgyunkat, rendszeres-
nek épen nem mondható. De összevonjuk az összetartozó dolgokat. 33 feje-
zetben tárgyal benne a J. Kr. 33 éve után. (II k. praef.) (Számszimbolika.) 
Ebből az 1 —10. 12—14. 15. 16. 24. 27. cap. a szentírás magyarázóiról, fel-
osztásairól, szövegének javításáról, értékéről, hasznáról s a világi tudományok-
hoz való viszonyáról szól. A 11. a 4 első zsinatról, a 17—23. ker. historiku-
sokról és auctorokról, a 25. a kosmographiai ismeretek szükségességéről, a 
26. a codexek megjelöléséről, a 30. a könyvirókról és orthographusokról, a 
28 - 29. a tudományokat nem kedvelő szerzetesek gazdasági foglalkozásáról 
s ezze! kapcsolatban a kolostori gazdaságról és berendezésről, a 31. a betegek 
gyógyításáról szól. Bezárják a könyvet a szerzetesekhez és az abbásokhoz 
intézett s a szerző imádsága. (32. 33. c.) 
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tanítványait, ovatosan s fokozódó mértékben nyújtja nekik, 
miként az orvos a testi táplálókot a gyógyuló betegnek. 

Krisztus újoncai (tirones Christi) a zsoltárokon kezdjék 
a szentirás megismerését1), melyeket Cassiodorius különösen 
szeretett. Miután ezeket megtanulták, fogjanak hozzá az 
egész szentirás cursiv olvasásához és pedig buzgó, szorgalmas 
és elmélkedéssel összekapcsolt olvasásához ). Nem baj, ha 
eleinte itt-ott nem értik is meg, a későbbi helyek majd meg-
világosítják a korábban homályosoknak találtakat. Utal 
Cassianus (a Collationes 5. k.-ben) és Augustinus (a De doctr. 
Christ, praef.-ban) példáira, melyek szerint egészen egyszerű, 
sőt írástudatlan emberek is buzgó könyörgés mellett gyakori 
hallás által a szentirás ismeretére ós megértésére jutottak 
el. Kizárólag erre támaszkodni azonban nem szabad. Ne 
kisértsd a te Uradat, Istenedet I „Quapropter oremus, ut 
nobis aperiantur illa, quae clausa sunt, et ab studio legendi 
nullatenus abscedamus". Hanem „legite (precor) assidue, 
recurrite diligenter. Mater est enim inteiligentiae frequens 
et intenta meditatio." De azt nagyon lelkükre köti, hogy 
csak emendált codexekből olvassanak, hogy emberi hibák 
ne rontsák az Isten igéjét. Erről majd alább még részleteseb-
ben szól. 

Miután igy a szentírásban kellő jártasságot szereztek, hozzá-
foghatnak annak tudományos tárgyalásához és megértéséhez, 
melyhez Cassiodorius hatféle segédeszközt nyújt kezökbe3). 
Első a szóban levő mű, melyből a tudományok, különösen 
a theologiai tudományok körének áttekintését és módszerét 
nyerhetik. Ezután átmehetnek az introductores scripturae 
divínae műveire, kik közül Tyconius donatistát4), Augusti-
nust5), Hadrianust6), Eucheriust7) és Juniliust8) említi, „quos 
sedula curiositate collegi, ut quibus erat similis intentio, in 
uno corpore adunati codices clauderentur. Qui modos elocu-
tionum explanationis causa formantes, per exemplorum di-
versas similitudines intelligi faciunt, quae prius clausa manse-
runt." Ezeket, kik, mint az idézetből, még inkább munkáikból 
kiderül, voltaképen hermeneüták, fogjuk alább részletesen 
ismertetni. Most azonban menjünk át a harmadik segédesz-
közre, a magyarázók (expositores) műveire, a kommentárokra, 
melyek megfejtik, ami az introductores után még megfejtet-

*) Inst. div. litt, praef. és 4. cap. Praef in Psalt. 16. cap. 
') Inst. div. litt, praef. 
si 10. cap. De sex módis inteiligentiae. 
4) Liber de septem regulis. 
*) De doctrina Christiana. 
6) F.laayiüyr/ (Ις τάς 9ίίας γραφάς. 
') Formuláé spiritalis inteiligentiae et instructionum libri duo. 
*) Instituta regularia divinae legis. 
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len marad. Azután emliti a kath. magisterek alapvető műveit, 
melyekben a leghomályosabb kérdéseket oldják meg. Ötödször 
a különböző atyák egyes iratait és leveleit, (lásd a 15. cap. 
végén is!) melyekben alkalmilag kielégítő magyarázatok talál-
hatók. Postremo collocutio peritissimorum seniorum crebrius 
appetatur. 

Különösen a rendszeres kommentárok tetszenek neki s 
maga is irt ós Íratott ilyeneket. Ebben is igazat ad neki a 
mai kor. Ezek között is első sorban a latin nyelvűeket 
ajánlja. „Nos potius Latinos scriptores . . . . sectemur, 
quoniam Italis scribimus . . . . Dulcius enim ab unoquoque 
suscipitur, quod patrio sermone narratur". Csak amennyiben 
ezek nem kielégítők, forduljanak a görög magyarázókhoz 
azok, kik e nyelvet értik. Az ilyenek által a görög munká-
kat is igyekszik latin nyelvre átültetni. Mindebben szintén 
nagy gyakorlati érzéket mutat. 

Ilyen segédeszközökkel felszerelve fog hozzá tanítvá-
nyaival az egész szentírás, (melyben a zsoltárok, prófétai és 
apostoli iratok különös nehézségeit elismeri), 9 csoportban 
való tárgyalásához. „Quos ego cunctos novem codices auc-
toritatis divinae (ut senex potui) sub collatione priscorum 
codicum, amicis anto me legentibus, sedula lectione trans-
ivi". 

Első az Octuteuchus, mely név alá a Mózes 5 könyve, 
Jósue, Birák és Ruth tartoznak. De úgy itt, mint a követ-
kezőkben nem magukról a szentkönyvekről szól, hanem le-
hető teljes repertóriumát adja a rájuk vonatkozó, az őket 
tárgyaló exogetikai irodalomnak, jellemezvén a felsorolt művek 
tartalmát és értékét is. Említi Basilius 9 homiliáját a Gene-
sishez, melyeket Estathius fordított sikerülten latinra, Am-
brosius 6 könyves Hexaemeronját szintén a Genesishez, 7 
könyvét a patriarchákról. Felülmúlják ezeket mind terjede-
lemben, mind értőkben Augustinus művei: De Genesi contra 
Manichaeos 2 könyvben, De Genesi ad litteram 12 könyv-
ben, a Contra Faustum Manichaeum (33 k.) a Contra inimi-
cum legis et prophetarum (2 k.), melyekben polemikus tar-
talmuk mellett idetartozó exegetikus részek is vannak. 
Ugyancsak a Confessiones három utolsó volumenjében is, 
valamint a Locutionum libri Vll.-ben is, melyekben azt is 
bizonyítja, hogy a grammatikusok és rhetorok schemái a 
szentírásból eredtek, de azért nem tudták annak minden 
sajátságát utánozni. Megemlíti még a Quaestiones in Hep-
tateuchum 7 könyvét, valamint a Genesis 7 napjáról szóló 
7 beszédét, mely utóbbiakat azonban nem sikerült neki meg-
találnia. 

Hieronymus idevágó, többnyire fordított, illetőleg átdolgo-
zott művei közül útal a Hebraicae quaestiones in Genesin, to-



Magnus Aurelius Caís iodorus Sei a'.or isagogikai gyűjteménye. 2 8 3 

vábbá a De nominibus Hebraicis és De situ et nominibus 
locorum Hebraicorum c. egy-egy könyves munkákra, melyek 
az egész ó- és újtestamentumra vonatkozólag sok érdekes 
és fontos héber kérdést oldanak meg. 

Miután még Prospernek egy munkáját megemlíti, áttér 
Origenes és művei jellemzésére. Utal arra, hogy Origenes 
felöl eltérők a vélemények, „sokan eretnekítik, Vigilius pápa 
a minap kárhoztatta is. Ο Hieronymus nézetéhez csatla-
kozva sem eltiltani nem kívánja tanítványait Origenes mű-
veinek szükséges olvasásától, sem általuk megrontani őket. 
Mert helyesen mondták ró la : Ubi bene, nemo melius; ubi 
male, nemo pejus. Óvatosan kell hát használni. Aurum in 
stercore quaero, mondja Cassiodorius az Enniust olvasó Vergi-
liusszal Origenes műveire vonatkozólag. Hogy pedig tanít-
ványai is első tekintetre megkülönböztethessék benne a jót 
a rossztól, αχρψτον szóval jelölte meg a margón az atyák 
reguláinak ellenmondó helyeket, épenigy Tyconius donatista 
Apokalypsismagyarázatában is, (9. cap.) mig jó mondásait 
χρήσιμο ν szóval. Ez eljárás folytatását ajánlja nekik a gya-
nús könyvekkel szemben. Origenes az Octateuchushoz ékes 
liomiliákat irt három könyvben, melyek közül a Genesishez 
16-ot, az Exodushoz 12-t, a Leviticushoz 16-ot, a Numerihez 
30-at, a Deuteronomiumhoz 4-et, Jósuóhoz 30-at, a Bírák-
hoz 9-et válogatott ki Cassiodorius, melyekben tüzetes és 
pontos magyarázat foglaltatik. Ruth könyvéhez régi magya-
rázatot nem találván, Bellator szerzetesével Íratott újat két 
könyvben s ezzel egészítette ki Origenesét. 

Végül az egyes könyvek elé rövid tartalmi összefoglalá-
sokat, ós pedig az elődöktől folyó rendben összeállított titu-
lusokat illesztett, melyek mind a megtartást, mind a megta-
lálást megkönnyítik. 

Miután e részletből a tárgyalás természetét megismertük, 
a következő bibliai codexeknól nem kívánom a szíves olvasó 
figyelmét a nevek és cimek hosszú felsorolásával fárasztani, 
csak a jellemzőbb és érdekesebb dolgokat említem. A De 
l i b r o R e g u m cim alatt a Sámuel, Királyok és Krónikák 
könyveit foglalja össze. Ezekhez összefüggő kommentárt nem 
találván, különböző szerzők kisebb-nagyobb homiliáit, beszé-
deit, értekezéseit hordta össze. Üres quaterniokat is mellé-
kelt a codexhez, hogy ha még találtatik valami később e 
könyvekhez, az előbbiekhez irattassék. A Paralipomena 
(Krónikák) két könyvéhez regi titulusokat nem találván, maga 
írt az előzők mintájára. 

A 3-dik codex a prófétákról szól. Ezekhez Hieronymus 
magyarázatát ajánlja. Jeremiáshoz írt 20 könyves kommen-
tárjából azonban csak 6-ot talált, helyette ott van Origenes 
45 homiliája, melyből 14-et latinra fordítva talált. (A fordító 
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Hieronymus). Ambrosius kommentárját nem sikerült megta-
lálnia. Szerzeteseire bízta, hogy keressék meg. Ezékiel nyel-
vére megjegyzi, hogy sem nem disertus, sem nem rusticus, 
Dánielre pedig, hogy a héber kanonban nem a próféták, ha-
nem a hagiographák közt van. Kedvelt könyve a 4-dik codex, 
a Zsoltárok könyve, melynél miután Hilárius, Ambrosius, 
Hieronymus, Augustinus magyarázatairól megemlékezik, útal 
saját nagy kommentárjára, mely ötvenével (a zsidójubileumi 
év száma) három részben (a Szentháromság száma) foglalja 
össze a zsoltárokat. Még ekkor azonban csak két decasszal 
volt készen. Ε műve nemcsak legnagyobb, hanem legeredetibb 
ís, mely az egész középkorban nagy tekintélyben állott. Fel-
használja a patrisztikai idevonatkozó irodalmat, különösen 
Augustinus Enarrationes in Psalmos c. munkáját, de egyéni-
ségének bélyegét teljesen rányomta művére. 

Orthodoxiájára nézve jellemző, hogy az összes zsoltárokat 
Augusztinusszal egyetértőleg Dávidnak tulajdonítja,1) ki a 
Krisztus előképe. Továbbá szerinte az összes zsoltárok köz-
vetlenül, vagy közvetve a Krisztusról szólnak,-) és pedig vagy 
emberi voltára, vagy isteni móltóságára, vagy az egyházra 
vonatkoznak, melynek, mint testnek, ő a feje. Ehhez termé-
szeteseri az alexandriai irány allegorico-typikus írásmagyará-
zati módja kellett, mely a legnagyobb mértékben érvényesül 
— a kor szellemének megfelelően — Cassiodorius Zsoltárkom-
mentárjában, mint ezt ez a rendes schema3) is mutatja, melyet 
a zsoltárok egyenként való tárgyalásában átlag keresztül-
vitt: 1. a felirat magyarázata, 2. a divisio (felosztás), 3. az 
expositio (magyarázat) és pedig partim secundum spirituálém 
intelligentiam, partim secundum historicam lectionem, partim 
secundum mysticum sensum, azaz szellemi ( = allegorikus), 
szószerinti és misztikus értelem szerint, 4. a zsoltár virtusa 
vagy morálja, amennyiben a hely megkívánja, 5. a zsoltár 
számának jelentése, melyről bevallja, hogy nem mindig fejt-
hető meg, 6. aconclusio, összefoglalás, vagy eretnekek elleni 
polémia4). A 4. és 5. rész azonban rendesen beleolvad a 6-ikba, 
úgyhogy az egész magyarázat 4 pontból áll. 

Ez írásmagyarázati módszer mindenütt typust keres az 
ó-testamentumban az újhoz. Igy látja Cassiodorius is pl. Abso-
lonban ós sorsában Júdást és végét, Dávid megszabadulásá-
ban Krisztus feltámadását, Góliáttal való harcában Krisztus-
nak a Sátánnal való küzdelmét, Nóé bárkájában az ekklesiát 

*) Praef. in Psalt . 2. cap. A feliratokban említett egyéb személyek csak 
karvezetők vagy énekesek. 

J) U. a. 13. cap. 
s) U. a. 14. cap. 
*) Pl. a 61. -ben a donatisták, a 81.-ben a Nestorius és Entiches el len. 
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typizálva (3. és 143. zsolt. és Praef. 17). Még szertelenebbé 
váiilc a számok szimbolikus jelentésének kutatásában. A 
zsoltárok száma azért 150, mert míg a 150 napos özönvíz 
elpusztította a bűnbe merült földet, addig a 150 zsoltár megsza-
badítja a bűntől megfertőztetett emberi nemet. (Praef. 17). A 
már emiitett és keresztül is Vitt 50-es csoportokra való fel-
osztás mellett a 70. zsoltárnál figyelmeztet arra, hogy e most 
befejezett 7 decas a régi atyák felfogása szerint is az ó-tes-
tamentumot jelöli, mert a zsidó szombat a 7-ik, mig a hátra-
levő 8 decas az új-test.-ot jelképezi, mert az Úr a zsidó hit-
ben képest a 8-ik napon támadott föl. Továbbá a Krisztusra 
való vonatkozás mértéke ós módja szerint 12 csoportba tudja 
-összefoglalni a 150 zsoltárt1) és megjegyzi, hogy e szám 
csodálatosan egybevág az apostolok számával, kik ugyanezt 
mívelték, a mit a zsoltárok (Praef. 17. c.). 

Sőt még az egyes zsoltárok sem véletlenül nyerték 
számukat. Mindegyik számnak szimbolikus jelentése van, 
melyet űzni-fűzni a magyarázat folyamán meg nem szűnik1). 

Érdekes passiója öreg tudósunknak a folytonos etimo-
logizálás is, ( - a De Orth, praef. szerint egy külön könyvet 
is állított össze de etymologiis, mely azonban elveszett, —) 
melynek Cicero adta latin nevét is ismeri és meghatározását 
is ad ja : „Hoc etiam veriloquium appellavere maiores. Ety-
mologia enirn est oratia brevis per certas assonationes 
ostendens, ex quo nomine id, quod quaeritur, venerit nomen." 
{I. zs. 10. 1.) A szavak hasonló hangzása, bármely biztos 
alapnak látszik is előtte, természetesén sokszor félrevezeti, 
(népies etymologia) de sokszor el is találja az igazságot s 

1) Mindezen felosztások mesterkéltek, melyeknek a szövegben és a tar-
talomban semmi alapja nincs. A zsoltárok könyve 5 gyűjteményből áll, me-
lyek a végükön bizonyos formulák által el is vannak különítve. Ez 5 gyűjte-
mény a következő: 1 - 4 1 . , 42 -72. , 73 89., 90 106., 107 -150. 

*) Pl. a 18. zs. (tulajgonkép 19-ik, mert a Septuagintában, melynek 
nyomán halad a Cassiod. által használt Psalterium Romáimra, azaz az Itala-
szövegnek. Hieronymus által eszközölt revíziója, a 9. és 10. zsoltár 9. szám 
alatt a 114. és 114. zs. 113. sz. alatt egyesíttetik. ellenben a 116. zs. fel van 
114. és 115., a 147. zs. pedig 146. és 147. zsoltárokra osztva, épúgy a vers-
beosztás is gyakran elütő) — tehát a 18. zs. azért 18-dik, mert a mint a 
meggörbült asszony betegségének 18 dik évében szabadult meg bajától (Luk. 
13 , , , . ) ügy a próféta is a zsoltárban bűneiért való szabjdulásáért esedezik s 
e száin által jelzi az alkalmas időt, melyben ő is méltó az Ur j téteményére. 
A 30. zs. (31.) azért 30-ik, mert a iélek, ha erre hallgat, harmincszoros juta-
lommal gazdagszik. Ε számhoz más szent dolgok is találnak. 30 éves korában 
lett ugyanis József úrrá Egyptomban, 30 éves korában szentelte meg a Meg-
váltó a keresztséget a Jordán vizébe való bemeríttetése által. Sőt e három 
decasban benne van a Szentháromság is. A 26-ik zsoltárnál bevallja hogy ez 
és néhány következő zs. számát nem tudja megfejteni. Pedig van jelentésük, 
csak keressék tanítványai az adott minták szerint, esetleg részekre bontás 
által. 

Ilieol. Szaklap. IV. évf. 20 
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általában kísérletei nem rosszabbak a régiek ο nemű kísér-
leteinél.1) 

Ε különösségei mellett más oldalról nagy tudás, gond, 
szorgalom és tárgyáért való lelkesedés jellemzi a kommen-
tárt. És bőbeszédűségig sőt ismétlésig menő alaposság, amit 
478 foliónyi terjedelme is mutat. Érdekes a bevezetése, mely 
17 fejezetben isagogikai thémákat is fejteget, (a zsoltárok 
fajai, feliratai, felosztása, szerzője stb.) bár kritika nélkül 
ós más elemekkel vegyesen. Érdekes a tárgyalása is, melyet 
általában nagy gyakorlatiasság és tanítási készség jellemez, 
melynek következményeként folyton keresi a kapcsolatot a 
szentírás és a világi tudományok között, természetesen itt 
is azon alapgondolattal, hogy az előbbi az első és a többinek 
forrása.2) 

De Salomone címzi 5-dik codexét, összefoglalván benne 
a Példabeszédek (Proverbia), Prédikátor (Ecclesiastes, lat. 
Concionator) és Énekek énekén kivül az apokrif irodalom 
rokon termékeit: a Salamon Bölcseségét, melyről megjegyzi, 
hogy Hieronymus szerint nem Salamon, hanem Philo böl-
csész műve3), — és az Ecclesiasticust, (lat. Congregator), 
mely Hier, szerint Jézustól, a Sirach fiától származik1). Az 

') Természetesen nehéz, sőt merész kísérlet volt a nyelvtudomány 
akkori fejletlensége mellett a szófejtés, mikor még ma, a nyelvek történeti 
és lélektani alapon való összehasonlító vizsgálata, hangtörvényeiknek és szó-
kincsüknek óriási szorgalommal, aparatussal és sikerrel való nyomozása és 
egybevetése mellett is sokszor bizonytalan. De azért nincs igazuk azoknak, 
(Franz, Ebért) kik C. etimologizálását annyira leszólják. Én válogatás nélkül 
összeszedtem e zsoltárkommentárból 10 ilyen szómagyarázatot s egybeve-
tettem Walde Lateinisches Etymologisches Wörterbuch-jával s az eredmény 
következő: Hibás, vagyis népetymologia van 3 példában: via a violentia, 
(43. zs. 139. 1. Garet kiadása) catuli . . ., quod calleant sensu narium (103. 
zs. 332. ).), cilhara . . ., quoniam cita iteratione percutitur. (32. zs. 99. 1. 
Feledi, hogy e szó a görög xitiÜQct) Ellenben helyesen mutat rá a leszár-
mazásra, illetőleg az azonos gyökérre a következő példákban: porta és portus a 
porto-tól, (23. és 106. zs 75. és 349. 1.) pessima, quasi pessum data, (33. zs. 
105. 1.) gens a genere, (77. zs. 257. 1.) auris ab audita, (101. zs. 319. 1.) 
stagna a stando, ager ab agendo, fractus a fruendo (106. zs. 349. 1.) 

') Magyarázatának hömpölygő árjában semmit sem kerül el, ami 
útjába esik. Ha kell, magyarázza milyen szerszám a citera, cimbalom, dob 
és trombita, (476 477. U , ha kell magyarázza a fogalmakat a gondolkodás 
és szólás változatos formáit, a class. dialektikának és rhetorikának teljes 
ismeretével. „Cognoscite (mondja egy i lyen részlet után) magistri saecularium 
litterarum hinc Schemata, hinc diversi generis argumenta, hinc definitiones, 
hinc discipiinarum omnium profluxisse doctrinas, quando in his litteris posita 
cognoscitis, quae ante scholas vestras longe prius dicta fuisse sentitis". Még 
az arithmetika és astronomia eredetét is a bibliában találja, ('292. 474. 1.) 
fontosságukat hangsúlyozza s tanulmányozásukat ajánlja, esak az astrologiá-
tól óv, melyet má r a kiválóbb bölcsészek is kárhoztattak. (226. 1.) 

®) Hier, szerint e nézet már régebbi atyáknál megvan. A mai felfogás 
szerint a szerző Jézusben Sírach és Philo között áll, egyébként azonban 
ismeretlen. 

') Felirata és vége is ezének mondja. 
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Ecclesiastes a Krisztus, az Ecclesiasticus pedig bármely igaz 
prédikátor. Magyarázókul említi (a könyvek sorrendjében) 
vak Didymust; Hieronymust és Victorinust; Origenest, (ford. 
Hier.) Ruflnust, Epiphanius1) cyprusi püspököt (ford. Épipha-
nius barát) és Ambrosiust; Bellator presbytert, Augustinust 
és Ambrosiust. Az Énekek énekéhez írt kommentár, melyet 
Cassiodorus művének tartottak, melyet Garet is bevett az Opera 
oinniába, bár nem tartá hitelesnek, csakugyan nem az övé. 

A Iiagiographákkoz (6 codex) a föntebbiek után a 
kánonikus iratok közül csak Jóbot, Esztert, Esdrás két 
könyvét (a 2-ik Neh.) tádja sorolni apokrif iratokkal (Tóbiás, 
Judit és Makkab. 2 könyve) együtt, semmi különbséget sem 
téve (föntebb sem) köztük. Kiemeli Hieronymusszal, a fordí-
tóval és magyarázóval Jób tartalmi és alaki gazdagságát. 
Benne a türelem, Tóbiásban a remény, Eszterben a szeretet, 
Juditban a női bátorság, a Makkabeusok-ban az Istenért a jelen 
világólet megvetése nyer ékes kifejezést. Utal Augustinus, 
Hilarius, Origenes, Ambrosius és Bellator magyarázataira. A 
könyvek fejezeteinek megjelölésére és titulusainak összefog-
lalására is volt gondja. 

Az Evangéliumokat tartalmazza a szentírás 7., az új-
test-nak 1. codexe, É legfontosabb részhez semmi tárgyi 
megjegyzést sem fűz, csupán felsorolja az összegyűjtött 
kommentárokat; Hieronymus, Hilarius, Victorinus, Ambro-
sius és Augustinus magyarázatait és megemlíti még Caesarea! 
Eusebiusnak az evangéliumokhoz készitett 10 kánonát. 

A 8. codex az apostoli leveleket foglalja magában, 
melyekhez rendkívül gazdag kommentár-gyűjteményt állított 
össze. Pál apostol leveleihez 3, sőt Péter tripolisi abbásnak 
Augustinus után készitett kdmmentárjával 4 teljes, de rövid 
magyarázatot tudottá könyvtárnak szerezni — jórészt ismeret-
len, vagy bizonytalan szerzőktől. A kanonikus levelekhez (— nyu 
gáton hosszó ideig a katholikus levelek neve —) egyes irók 
(Alex. Kel. August.,Didymus) külön műveiből állított össze — 
a görögöket le is fordíttatván — hasonló gyűjteményt. Eze-
ket a kezdőknek szánta. Az előrehaladottabbakatutalja Ori-
genes (átdolg Rufinus), Augustinus, Hieronymus, Chrysosto-
mus idevágó nagy kommentárjaira. Amennyiben még ezek 
után is egyes helyek kétesek maradnának tanítványai előtt, 
nem tiltja el őket a modern magyarázóktól sem, csak katho-
likusok legyenek. Hogy mint ügyelt a kath. hit tisztaságára ), 
fentebb Origenes és Tyconius műveivel való elbánásából lát-
tuk. Még alaposabban járt el a Gelasius pápának (tévesen) 

Az Énekek-énekének e kommentarja — mint kiderült — Philo car-
pasiumi püspöktől való. 

') V. ö. a 24. caputtal. 
20* 
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tulajdonított kommentárral szemben (Pál 13 leveléhez), mely-
ben Pelagius eretnekségét találván, a Római levéről szóló részt 
maga purgálta, a többit az adott példa után tanítványaira 
bízta. Ugyanezt tette Alex. Kelemennek a kath. levelekhez 
irt magyarázatával, kihagyatván a fordítóval a gyanús 
részeket. 

A 9-ik, vagyis utolsó codex az Apostolok cselekedeteit 
és az Apokalypsist foglalja össze azon az alapon, hogy ez 
utóbbi is apostollal történt. Az elsőhöz Chrysostomus liomi-
liáit fordíttatta latinra, az utóbbihoz Hieronymus, Viktorinus, 
Vigilius, Tyconius, Augustinus és Primasius egyes művei 
nyújtanak több-kevesebb magyarázatot. 

Az apostoli iratokhoz egy Complexiones1) című munkát 
is irt 3 részben: Compl. in epist. apostolomul és Compl. 
Actuum apóst, és Apocalypsis Sancti Joannis, Ε mű — mint 
cime is mutatja — a szentiratok tartalmának világos össze-
foglalása fejezőtekben Pl. a Római levél 36, a Gal. 8, a 
Csel. 72, az Apokal. 33 caputban, mindegyikben megjelölvén 
a verset, melynél az összefoglalás kezdődik. 

Ε mű tehát szintén tanító céllal készült ős hasonló 
természetű2), mint a még rövidebb (elveszett) Liber titulo-
rum3), mely a szentirás összes könyveinek rövid tartalom-
jegyzéke volt, azok titulusaiból összeállítva, melyek a szö-
veg bizonyos tagozódásának, részeinek feleltek meg. (6. cap.) 

De nemcsak a magyarázatokra volt gondja, hanem a 
bibliai textusnak kiigazítására is, Hieronymus nagy példáját 
követve. Mert a becsúszott hibák csak rontják a szentirás 
tekintélyét és hatását. Ε tekintetben nagyon tanulságos a 
12—15. fejezetek áttekintése. A szöveg javításához bizonyos 
apparatusra volt szüksége s e célból a következő codexeket 
szerezte be: A Septuagintát és az újszöv. görög szövegét 
egy pandektesben, mely együtt 90 quaternióból állott és 75 
könyvet foglalt magában. (14. c ) Tehát apokrifusokat is. 
Hogy héber szöveg is volt kezében, melyet helylyel-közzel 
ahhoz értők segítségével figyelembe vett, mutat ja a Zsoltár-
komin. praef 16. c.-ban ós a 13. zs. 6. és 54. zs. 3.-nál tett 
megjegyzése ós eljárása. Másik textusa az antiqua translatio, 
(Itala) melynek tartalomjegyzéke, mig az 0 . T.-ban több 

') Ε művet, me ly Garet kiadásában hiányzik, hozzáadta Migne ahhoz 
a Patrologiae Cursus completus 70. kötetében, Maffei Scipionak 1721 ben 
megjelent, egy általa fölfedezett régi codexre támaszkodó kiadása szerint. 

') ,. Complexiones . . . quasi brevissima explanatione decursas." De 
Orth, praef. 

' ) „ . . . . quem de divina scriptura collectum Memorialem volui nun-
cupari, ut breviter cuncta percurrant, qui legere prolixa fastidiunt". De 
Orth, praef. 
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apokrif könyvet is emiit'), addig az U.-T.-ban az Efézusi 
levelet kihagyja2). A könyvek száma 44 -4- 263). Harmadik 
e régi latin fordításnak Hieronymus által készített emendati-
ója, mely 95 quaternioban (odex grandior) 44 ó-test., 26 új-
test. könyvet tartalmazott, tehát a tartalma az előbbiével 
azonos. Negyedik textusa a Hieronymus fordítása, a később 
u. n. Vulgata, mely a héber betűk számának megfelelőleg 
22-ben foglalja össze az Ο. T. könyveit, míg az U. T. iratai-
nak száma, (melyeket Ilier. csak reconseált,) a rendes 27. 
Apokrifusok nincsenek tartalomjegyzékében. De hiányzik a 
Királyok két könyve is, az Ecclssiastes (Pred.) helyett pedig 
az apokrifus, Ecclesiasticus neve áll4). 

Még Augustinus felosztását és sorrendjét is bemutatja 
(13. c.) mely (De doctr. Chr. II. 8.) a 27 újtest. könyv mellett 
44 ó-testamentumit (tehát a 6 apokrifust is) számlál, sor-
rendre nézve pedig elüt az előbbiektől^). 

Ez emiitett felosztások egyikével sem egyezik teljesen 
a Cassiod. 9 csoportjában látható sorrend, melyet igy az 
övének kell tartanunk. Ε 9 csoport szerint vetette össze a 
szentírást, minden valószínűség szerint az Itala alapján, a 
régi codexekkel. (Praef.) Evvel mintát és ösztönt akart adni 
szerzeteseinek e munkára, melyet a legtudósabb emberekhez 
méltónak tart. Kár, hogy kísérletét, mely ahhoz az időhöz 
és aparatusának szegényes voltához képest igazán elismerést 
érdemlő nagy munka volt, csak fordításon, nem pedig eredeti 
szövegen tehette meg. 

De lássuk az emendatiora vonatkozó nézeteit s utasí-
tásait, melyeket a 15. fejezetben foglalt Össze ily cím ala t t : 
Sub qua cauteia relegi debeat coelestis auctoritas ? 

Az isteni és világi tudományokban való kiváló jártas-
ság és nagy elővigyázat az általános kellék e munkához. 
Ehhez képest: ügyelni kell a szentirás idiomájára, azaz a 
propriae locutiones-re, melyek a közönséges beszédben nem 
igen fordulnak elő, de azért nem hibák. Hogy el ne tévesz-
szék, meg is jelölte a szövegben pp jellel. (26. c.) Némely, 
hébertől átvett szavak nem ragozhatók, tehát nem keli 
erőszakolni. Vannak dolgok, melyek jó, vagy rossz értelem-

') Sapientia Sal., Ecclesiasticus, Tóbiás, Judit, Makkabeusok két 
könyve. 

2) Miért maradt ki, nem tudjuk. Csssiod. mindig említi 
s) A bibliai könyvek számának szimbolikus jelentését is mindenik fel-

osztásnál megmagyarázza a zsoltároknál megismert módszer szerint. 
4) Ε jegyzék nagyon hiányos. Hier, fordításában 5 apokrifus is van 

(Tob., Jud., Sap., Ecclesiasticus, Baruch.) Sorrendje is más, mely a Prologus 
galeatus és a héber kánon sorrendjétől is elüt. 

s) Egybevetve Augustinusnak a bencések által eszközölt 1700-ik év i 
kiadásában levővel, attól is elütönek találtam. 
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ben állhatnak, A szöveg mutatja meg, milyenben. Tehát nem 
kell változtatni, valamint az olyan szavakat sem, melyek 
képes, de esetleg homályos értelműek. A magyarázó dolga 
megvilágítani őket. A mondat-, alak- és hangtanilag sza-
bálytalan kitételek is meghagyandók, ha több régi codex 
tanúskodik mellettük. Ε negativ pontokat a mai textuskritika 
is elfogadhatja, még ez utolsót is, bibliai szövegről lévén 
szó, csak az indokolásai hangzanak néha furcsán, sőt az 
előzményeknek elienmondólag.1) 

Positiv irányban is ad tanácsokat, hogy miként kell 
emendálni2). Ezek többnyire a szöveg kisebb hibáira szorít-
koznak s néha belevágnak a föntebbi utasítások tilalmas 
területébe. Kiigazitandók a praepositiók helytelen vonzatai; 
a declinatio- s coniugatiobeli nyilvánvaló hibák, — (ubi tamen 
sacra non impugnat auctoritas), meg nem felelő esetek, 
idők; az egyes rokon betők (a, ae; b, v; d, t ; o, u) felcse-
réléséből előállt szabálytalanságok, a felesleges, vagy kima-
radt aspiratio, vagy a jóhangzással ellenkező mássalhangzó-
torlódásokj melyeket a nyelv az assimilatióval simít el. — 
Ezekhez jó mintát találnak az emendált codexekben. 

Ha pedig „aliqua verba reperiuntur absurde posita", 
akkor forduljanak Hieronymus emendatiójához, vagy az ő 
saját fordításához (Vulgata)3) vagy — mint Augustinns 
ajánlja, a görög pandecteshez, sőt — s ez a legfontosabb — 
magához a héber szöveghez ós annak tudósaihoz is. „Decet 
enim, ut unde ad nos venit salutaris translatio, inde iterum 
redeat decora correctio". 

Egyéb auctorok műveit a világi tudományok mestereinek 
módja szerint kell javítani. És ahol íráshibák fordulnak elő 
náluk, bátran kiigazíthatók, mert fel lehet tenni, hogy ez 
ékesenszóló férfiak megtartották a nyelvtani szabályokat. 

Ε szabályok sok pontban ingadozók és részletességük 
mellett is hézagosak, elégtelenek, mert hiszen az emendatiora 
nem a szabályok ismerete, hanem a nagy aparatuson, a 
nagy tudáson, a műben való elmélyedésen alapuló éles meg-
figyelés és józan ítélet képesít. Az a nagy megkülönböztetés 
is, melyet ő vallásos indokból, az emendatio szempontjából 
a biblia és egyéb művek között tett, tudományosan nem 
igazolható, mert hiszen végeredményében mindegyiket a maga 
Charaktere szerint, melylyel a kritikusnak tisztába kell 

') Pl. Corrumpi siquidem nequeunt, quae inspirante Domino dicta nos-
cuntur. Ld. alcább is! 

2) Hét pontban foglalta össze szabályait mindkét részben. 
3) Az a nézet, hogy Cassiod. már a megromlott Vulgata javításán 

fáradozott, épen e ponton szenved hajótörést. Hogy javíthatta azt, amit épen 
kritériumul állit oda ? 
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jönni, kell emendálni. Az az utasítása pedig·, moly egyik latin 
fordítás kritériumává a későbbi másikat teszi, egyenesen 
természetellenes. De mindezek mellett nagy érdeme marad 
öreg tudósunknak, hogy abban a korban ennyi józan érzéke 
és gondja volt a könyvek szövegének tisztántartása iránt. 
Nincs időnk ós módunk, hogy kísérletének értékét elődeiével 
összevessük, csak egy dolgot akarok itt kiemelni, s ez a 
következő: Mig Augustinus csak az U.-T.-ra nézve kívánja a 
latin fordításnak az eredeti szöveggel való egybevetését, az 
Ó.-T.-ra nézve pedig — felülve egy mondának — megelég-
szik a LXX.-val ), addig Cassiod. már itt is szükségesnek 
ta r t ja — igaz, hogy csak utolsó sorban — a romlott szö-
vegnek a héberrel való összehasonlítását s erre — mint 
fentebb láttuk — maga példát is adott. 

Fentebb azt is láttuk, hogy kritikai szabályai átnyúltak 
az ortliograpliia területére. Ε kapcsolat folytán szól e tárgy-
ról is, melynek külön fejezetet (30-ik) s egy külön kis munkát 
(De orthographia) is szentelt. Már ismert complexioi és titu-
lusai által a biblia szövegét részeki'e terelte. Most pedig pon-
tok alkalmazása által a szöveget az összetett mondatok és 
részeik szerint elválasztván, valóságos interpunctiot hozott 
be, moly hármas, u. m. plena, media és subdistinctiot ismer, 
a szerint, a mint a pontot fönt, középütt, vagy alul alkal-
mazza. Ez interpunctío nem Cassiodorius találmánya. Donatus 
Ars gramaticajára utalja a tanulnivágyó olvasót, s Hieronymus 
példájára hivatkozik (Praef. és 12. c.), ki a világi tudományok-
ból átvévén a kólonok és kommák szerinti elválasztást, fordí-
tásában alkalmazta. Cassiodorius is keresztülvitte a zsoltárok 
codexében. hogy ezáltal a nótáriusoknak, kikre a többi codex 
ilyen módon való kijavítását bizta, mintát adjon, Hieronymus 
fordítását is igy íratta le. 

Itt nyílik alkalom, hogy az ő orthographiai munkássá-
gával is megismerkedjünk. Sokat foglalkozott ezzel és a vele 
összefüggő nyelvészeti stúdiumokkal, melyekhez azt a codexet 
is összeállította, moly Donatus Ars-át, az etymologiáról szóló 
könyvet és Sacerdosnak a schemákról szóló művét tartal-
mazta. (Ortn. praef.) Bántotta az, hogy a latin orthographia 
annyira ingadozó, bizonytalan. 

De még egy különös oka is volt. A codexek szövegének 
javításával, melyet csak a legtanultabb barátokra kívánt bízni, 
összetartozik azoknak másolása, sokszorosítása is, melyet 
általános foglalkozásul óhajtott kitűzni a kolostorban. Lelkes 

*) Latini ergo codices V. T. si necesse fuerit, Graecorum auctoritate 
emendandi sunt et eorum potissimum, qui cum LXX. essent,"ore uno inter-
pretati esse perhibentur. Libros autem Ν. T, Graecis cedere oportere non 
dubium est. De doctr. Chr. II. 15. 
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szavakkal magasztalja az antiquariusok1), vagy librariusofc 
munkáját, mely a legszebb és a szerzeteshez legméltóbb kézi-
munka, melyből mind magára, mind másokra áldás fakad, 
íme a középkor könyvmásoló barátjainak ősei a vivariumi 
kolostorban! Még a könyvkötők és díszítők sem hiányoznak. 
Innen vették a bencések a példát, melynek követésében oly 
fontos culturmissiót teljesítettek. Különösen a szentírás gondos 
másolását köti szívökre. „Tot enim vulnera satanas accipit, 
quot antiquarius Domini verba describit." És pedig egy kis 
nád segítségével, melylyel egykor a Sátán az Ur fejét verte 
szenvedésekor. 

De hogy helyesen másolhassanak, sőt a másolt szöveg 
hibáit is tudatosan elkerülhessék, közökbe adta a De ortho-
graphia című 12 fejezetes kis munkáját is, a fentebbi utasí-
tásokon kivül. Szerzetesei is nagyon kérték e mű megírására, 
melylyel Institutioit is kiegészítette. Ebben 12 régi latin ortho-
graphiai munkából vett részleteket dolgozott össze s értéke 
is ma épen abban rejlik, hogy más elveszett művek töredé-
keit is őrzi. 

Sajnos, e munkával sem foglalkozhatunk már bővebben, 
mivel még egy futó tekintetet kell vetnünk az Institutiok 
históriai vonatkozású s igy most minket kevésbbó érdeklő 
részeire, melyekben a 4 első dogmaalkotó zsinatról, egyház-
történészekről, (Josephus, kit második Liviusnak nevez, Euse-
bius és átdolgozója: Ruffinus, Sokrates, Sozomenus és Theo-
doretus, Orosius, Marcellinus, Prosper, Hieronymus és Gen-
nadius, kiknek egymást kiegészítő munkáját (De vir. ill.) 
Cassiodorius egy corpusban egyesitette és a nyugoti egyház-
nak 5 kiváló alakjáról (Hilarius, Cyprianus, Ambrosius, Hie-
ronymus, Augustinus) továbbá Eugipius ós Dionysius abbá-
sokról, mint kiváló kortársakról. Kiegészíti e részt a kosino-
graphia és az ebben kiváló auctorok ajánlása. Ε kettőnek 
körébe vág Computus paschalis c. kis irata, míg az egyház-
történelemben egy nagy munkát szerkesztett össze, História 
ecclesiastica tripartita címen !2 könyvben, a föntebb már 
említett Sokrates, Sozomenus, Theodorotus műveiből, kik az 
Ensebius elejtette történeti fonalát különböző önállósággal 
és értékkel tovább vitték az 5. század 3. 4. tizedéig. Ε mun-
kákat Cassiodorius egyszorűen kivonatolta — hol egyiket, hol 
másikat követve2) Epiphanius fordítása alapján. A gyakorlati 
szükség által termelt kézikönyv, mely Rufinus Eusebius át-
dolgozásával együtt használatban volt az egész középkoron 
át. Ma már egyéb jelentősége nincs, mivelhogy forrásai is 
megvannak. 

') De antiquariis et commemoratione Orthographiae. (30. c.) 
2) Ebből sok ellenmondás és zavar támadt. 
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Igy adott, vagy jolölt ki Cassiodorius a tudományok 
összes körében megfelelő műveket tanítványai számára. Az 
Inst. I praefatiójából azt lehet következtetni, hogy buzgó tö-
rekvése és nemes példaadása nem is maradt hatás nélkül. 
De ha mégis némely szerzetesnek nem tetszik, vagy nem való 
a tudományos foglalkozás, az menjen a kolostori birtokra, 
munkálja a földet, kertészkedjék, tenyószszen galambokat, 
halakat stb. a mi mind igen hozzáillő, tisztes foglalkozás. 
Hogy ezt sikeresebben űzhesse, mindjárt ajánlja is Gergilius 
Martiális, Columella és Aemilianus gazdaságtani munkáit ta-
nulmányozás végett. (28. c.). Vagy ha valakinek a vivariumi 
coenobium a maga életmódjával és kényelmével (fürdők, lám-
pák, órák is voltak benne) nein tetszik,! menjen a hozzátar-
tozó castellumi anachoreta rejtekekbe (29. c.). 

_ Ha pedig valaki megbetegszik (bejáró betegeik is voltak), 
az Úrba vetett bizalommal ápolni és gyógyítani kötelesség. 
Ehhez is mindjárt előírja a megfelelő orvosi műveket, melyek 
a könyvtárban megvannak. (Dioskorides, Hippokrates, Gale-
nus, Aurelius Coelius stb.). Mindezen fejezetekben, vagy köny-
vekben, melyekben valamely tudománykört tárgyal, mindun-
talan szemünkbe ötlik a stereotyp megjegyzés: „quem ν. 
quos (librum ν. libros) in bibliotheka nostra. Deo auxiliante, 
(Dominus praestante) vobis dereliqui". Másutt meg panasz-
kodik, hogy ezt vagy azt még nem tudta megszerezni, vagy 
megtalálni. Tanítványait buzdítja tehát, hogy kutassák. Ha 
csak az előbbieket vesszük is, már nagy gyűjtemény áll előt-
tünk az irodalom minden regiójából. De joggal feltételezhet-
jük, hogy az olvasásra ajánlott művek is, ha nincsenek is 
külön megjegyezve, nagyobb részben ott voltak a vivariumi 
Könyvtárban. Franz i. m.-ben összeállította a Cassiodorius 
műveiben idézett könyvek, iratok katalógusát auctorok ós 
szakok szerint, kiegészítvén ezáltal Garetnek csupán az auc-
torokat és előfordulási holyöket megfelelő jegyzékét. Meg-
különbözteti őket a szerint, amint kifejezetten megvoltak, 
(ilyen a túlnyomó szám), vagy valószínűleg megvoltak, vagy 
meglétük kétes, és mindezek együtt 223 művet, illetőleg 
gyűjteményt tesznek ki, melyből 143 theologiai, 80 világi. 
A mi ο számból kétes, azt a műveiben meg nem említettek 
(— mert ilyenek is bizonyára voltak könyvtárában —) körül-
belül kipótolhatják. És így olyan gyűjtemény áll lelki sze-
meink előtt, mely mind mennyiségénél, mind értékénél fogva 
az akkori viszonyokhoz képest meglepő, melynek összeszedé-
séhez egy Cassiodoriusnak hosszú, gazdag élete, nagy tudása, 
befolyása, és vagyona kellett, mely magában teljes világos-
ságot vet annak a tudományos és gyakorlati kópzésnok 
magasságára, melyben az öreg tudós szerzeteseit részesítő. 
Ez kimerité az akkori tudományosság teljes mértékét. A vi-
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váriumi iskola igazi főiskola volt. Ezzel szemben például a 
Benedek kolostorában levő könyvtár, melyből a barátok a 
téli félévben, különösen a nagyböjt idején könyveket kaptak 
olvasásra, (Reg. XLVI1I.) inkább kegyességi müveket tartal-
mazott, miként az idézett pont azon utasításából is látható, 
mely szerint egy-két öregebb barátnak ez idő alatt körül 
kellett járni a cellákban, hogy olvasnak-e, vagy nem mást 
olvasnak-e (pl. fabulát) a fráterek 

Cassiodorius messze elküldötte embereit könyvek kuta-
tása és megszerzése végett, miként ezt az Inst. div. litt. 8. 
cap. egy alkalmi megjegyzése mutatja. A megszerzetteket 
másoltatta és tárgyuk szerint helyezte el, pl. Chrysostomus-
nak Pál ap. leveleihez írt magyarázatát a 8-ik armariumban, 
hol a görög biblia és exeg. művek voltak (14.). Tartalmukat 
kívül is megjelölte miniummal, indexeken könnyen felismer-
hető jegyekkel, pl. az Octateuchushoz szóló codexet Oct., a 
Kir. könyveihez szólót Reg., a zsoltárokét Ps. jellel stb. (26. c.). 
A hasonló tárgyú kisebb munkáka t gyakran egy corpusba 
illesztette, vagy íratta, (pl. Hier, és Gennad. De viris ill.) 
néha üres quaterniokat is hagyván a későbbiek számára. Igy 
kerültek össze a mi introductoraink is öten, kiknek szere-
pét aviváriumi barátok tanulmányaiban megismertük. 

Budapest. Marton Lajos. 



Mária születése. 

Ez az elbeszélés De nativitate Mariae cimet visel a 
Tischendorf-féle gyűjteményben,1) a melynek szövegét for-
dításom alapjául veszem. Az előbbi kiadásban Fabricius és 
Thilo után maga Tischendorf is Evangelium de nativitate 
Mariao cimen közölte ezt a munkát, de belátva ez elnevezés 
jogosulatlan voltát, az evangélium szót elhagyta. 

Mária születése másodrendű munka. Jakab elbeszélé-
séhez és az Ál-Mátéhoz való, gyakran a szószerű megegye-
zésig összevágó rokonsága feljogosít a feltevésre, hogy ezek 
alapján keletkezett. Mégis nem egyszerű másolat, hanem 
önálló feldolgozás, a mint azt a futólagos összehasonlítás is 
bizonyítja. Ez okolja meg, hogy a többiek mellett ezt az 
elbeszélést is teljes szövegében közlöm. 

Ε munka keletkezése idejét pontosan meghatározni 
adatok híjján nem lehet ugyan, de első nyomaiból követ-
keztetve, keletkezése idejét a 6-ik, legfőlebb az 5-ik századra 
tehetjük. Bizonyítja az a körülmény is, hogy benne a Mária-
tisztelet alapjai teljesen megszilárdulva állanak előttünk. 
Mária itt már teljes tudatában van kiválasztottságának, 
még pedig gyermekségétől fogva. Akkor teszi az örök szü-
zességi fogadalmat is. A templomban az apácák mintájára 
él, többed magával. De már születése is tudatos előkészítése 
a Mária csodálatos fogantatásáról szóló római dogmának. A 
felfogás tehát már teljesen katholikus, célzatos. Mint ilyen, 
a katholizálódás alakulására jellemző munka, s így a vele 
való megismerkedés hasznos is. 

A szöveg a következő: 

') Tischendorf de, Constantinus, Evangelia apokrypha, adhibitis pluri-
mis codicibus Graecis et Latinis maximam partém nunc primum consultis 
atque ineditorum copia insignibus. Editio altera. Lipsiae 1876. 
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Mária születése. 
1. fejezet. 

A boldogságos és dicsőséges, örökké szűz Mária Dávid 
királyi törzséből és családjából származott, Názáret városá-
ban született, Jeruzsálemben, az Úr templomában nevelkedett 
fel. Atyját Joákimnak, anyját pedig Annának kivták. Atyai 
ága Galileából, Názáreth városából, anyai nemzetsége pedig 
Betlehemből való volt.1) Ezek élete egyszerű és az Ur előtt 
igaz, az embereknél feddhetlen és kegyes volt. Mert minden 
vagyonukat három részre tagolták: egy részét a templomnak 
és a templom szolgálatában lévőknek adták, a másikat a 
vándoroknak és a szegényeknek nyújtották, a harmadikat 
pedig családjuk és a maguk fentartására tartották vissza. 
Ily módon, mint Istennek kedvesek, embereknek jámborak, 
már húsz esztendőn át éltek tisztes házasságban, a nélkül, 
hogy gyermekük lett volna. Megfogadták azonban, hogy ha 
Isten netalán utódot adna nekik, azt az Úr szolgálatára 
szánják, a minek érdekében évenként minden egyes ünnepen 
el is szoktak járni az Úr templomába. 

2. fejezet. 
Történt pedig, hogy az újesztendő ünnepe8) elérkezett, 

a melyre néhány hozzátartozójával Joákim is Jeruzsálembe 
ment. Ekkor pedig Izakár volt ott a főpap. Mikor aztán 
több polgártársával együtt Joákim is az áldozata után látott, 
lenézte őt és megvetette ajándékát, azt kérdezve tőle, hogyan 
merészel, mint magtalan, a termékenyek közé állani.3) mond-
ván, hogy Istennek nem lehet kedves az ajándéka, miután 
nem ítélte őt méltónak utódra, a mint azt az irás hangoz-
tatja : Átkozott mind, a ki nem szül fiat Izraelben. Azt 
mondta hát, hogy előbb a magtalanság átkától kell feloldást 
nyernie, és csak úgy járuljon az Úr szine elé áldozattal. Ε 
szemrehányás okozta nagy szégyenében Joákim a nyájakkal 

4) Itt Máriát már nem Áron, hanem Dávid utódjának mondják, hogy 
Jézus dávidi származását kétségtelenül kimutassák. 

J) Encaeniorum festivitas. 
s) A zsidók a magtalanságot nagy szégyennek és csapásnak tartották. 

Az ótestamentom számos helye tanuskodiK erről (pl. I. Moz. 80a3. Hiob 24a i . 
I. Sám. 2„. Jés. 47„. 49a l . Hos. 914 stb). 
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lévő pásztorokhoz menekülve, a legelőjükön letelepedett és 
mégcsak haza se akart térni, nehogy ellenesei, a kik szintén 
jelen voltak és ezt a paptól hallották, ott a szemrehányásra 
való emlókeztetőssel megbélyegezzék. 

3. fejezet. 
Mig azonban ott bizonyos időt eltöltött, mikor egy 

napon egyedül volt, az Úr angyala lépett hozzá átható 
ragyogásban. Mikor aztán látomása megzavarta, a neki 
megjelent angyal eloszlatta félelmét, mondván : 

— Ne félj, Joákim, ne is zavarjon meg az én látásom, 
mert én vagyok az Úr angyala, akit ó küldött hozzád, tud-
todra adnom, hogy kéréseidet meghallgatták, s jó cseleke-
deteid felszálltak az Úr szine elé. Látván látta pedig a te szé-
gyenedet és hallotta a magtalanság miatt téged jogtalanul 
illetett szemrehányást. Isten azonban nem a természetnek, 
hanem a bűnnek a büntetője, s ezért mikor valakinek a 
méhét bezárja, azért teszi, hogy annál csodásabban nyissa 
fel, hogy azt, aki születik, ne a vágyak, hanem az isteni 
ajándék gyümölcsének ismerjék el. Hiszen nemzetségtek 
ősanyja Sára is nem volt-e 80 éves koráig meddő ? És mégis 
késő vénségében szülte Izsákot, akinek az összes népek 
megáldásának Ígérete adatott. Rákel is, akit nem kegyelt 
kevésbbé, mint a hogy szent Jákob szeretett, meddig volt 
meddő, és mégis Józsefet szülte, aki nemcsak Egyptom ura. 
hanem oly sok éhséget szenvedő népnek szabaditója is lett 1 S 
ki volt a vezérek közül Sámsonnál erősebb, vagy Sámuelnél 
szentebb? És mégis mindkettőjüknek meddő anyjuk volt. 
Ha hát szavam okfejtése meg nem győz, úgy higyj annak, 
hogy a kései fogamzás és meddő szülés csodálatosak szoktak 
lenni. Ezért hát a te feleseged Anna leányt szül neked és 
Máriának nevezed majd nevét. Ez, amint fogadtad, csecsemő 
korától fogva Urának lesz szentelve és születésétől kezdve 
szentlélek tölti be. Se nem eszik, se nem iszik semmiféle 
tisztátalant, nem is forgolódik kint az emberek tömkelegében, 
hanem az Úr templomában tartózkodik, nehogy illetlenséggel 
vádolni, vagy csak gyanúsítani is lehessen. S amint ő maga 
is előhaladott korban csodálatosan meddőségből születik, 
liasonlókép példátlanul szüli majd maga is a Magasságos 
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fiát, ki Jézusnak neveztetik, a ki nevének jelentése szerint az 
összes népek megváltója lesz.1) S ez lesz néked mindezen 
meghirdetett dolgoknak a jele, hogy ha most felmégy Jeru-
zsálembe az aranykapuhoz, ott találod szemben feleségedet 
Annát, a ki visszatérésed késedelmezese miatt igen búsla-
kodik s most látásodra megörül. 

Ezt mondván az angyal, eltávozott tőle. 

4. fejezet. 
Azután feleségének, Annának jelent meg az angyal 

mondván: 
— Ne félj Anna, se kópzelődésnek ne gondold, a mit 

látsz. Én vagyok ugyanis az az angyal, a ki a te kórőseidet 
és jótéteményeidet Isten szine elé felvittem, s most hozzátok 
vagyok küldve, hogy hirdessem nektek egy leányka szüle-
tését, a ki Máriának neveztetik s az összes asszonyoknál 
áldottabb leszen.2) Ez mindjárt születésétől fogva telve lesz 
az Úr kegyelmével, elválasztásától három esztendeig a szülei 
házban marad, azután az Úr szolgálatába adatik, s felnőtt 
koráig el nem válik a templomtól, a hol bőjtölősekkel és 
imádkozásokkal éjjel-nappal Istennek szolgálva, minden tisz-
tátalantól tartózkodik, férfit soha nem ismer, hanem egyedüli 
lesz, aki példátlanul, mocsoktalanul, romlatlanul, férfi közös-
sége nélkül, szűzen, mint Isten szolgálója szül majd fiat, 
kegyelemmel, névvel, cselekedettel üdvözítőjét a világnak. 
Azért hát gyorsan menj fel Jeruzsálembe, és ha ama kapuhoz 
érsz, a melyet aranyozása miatt aranykapunak hívnak, jelül 
szemben találod majd a te férjedet, a kinek jóléte miatt 
aggodalmaskodol. Ha hát ez így lesz, abból megtudhatod, 
hogy a mit mondtam, kétségtelenül megtörténik. 

*) A Mária-kultusz ez irat keletkezése idején már annyira ki volt fej-
lődve, hogy nem tünt fel az a roppant ellenmondás, a mely az ilyesféle 
elbeszélés és az újtestamentomi közlés között van. Itt már a csodásszti 
lést, az örök szüzességet, a kiválasztottság tervszerűségét, az unoka Jézus 
nevét és jelentőségét évtizedekkel előbb meghirdeti az angyal nem az anyának, 
vagy az apának, mint Máténál és Lukácsnál, hanem már a nagyapának. 

*) Ez a fejezet is olyan jellemű, mint az előbbi. Kései kor Mária-
kultusza színezte igy ki. Jakab elbeszélésével összehasonlítva, láthatjuk, 
hogy ez a monda annak alapján keletkezett. 
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5. fejezet. 
Igy az angyal utasítása szerint mindketten felkerekedve 

a helyről, a hol voltak, Jeruzsálembe mentek, és a mint az 
angyali jövendölés által jelölt helyre értek, ott szembe-
kerültek egymással. Akkor a kölcsönös látáson örvendezve 
és bizonyossá válva róla, hogy kétségtelen az igért utód, a 
köteles hálaáldozatot meghozták az alázatosakat felmagasz-
taló Úrnak. Az Úr imádása után hazatértek és biztossággal 
ós vidáman várták az isteni ígéretet. Fogant hát Anna és 
leányt szült, a kit is az angyali utasításnak megfelelően 
Máriának neveztek el a szülei. 

6. fejezet. 
Mikor három esztendő letelt és az elválasztás ideje 

elérkezett,1) a szüzet áldozatokkal az Úr templomába vitték.2) 
A templom körül pedig a tizenöt lópcsőzsoltárnak3) meg-
felelően tizenöt lépcső volt a felmenetelre, mert miután a 
templom hegyen épült, a kívül lévő egészen elégő áldozati 
oltárhoz nem lehetett máskép, mint lépcsőkön eljutni. Ezek 
egyikére tették le a boldogságos szűz Mária gyermeket a 
szülei. S mialatt azok az úti ruháikat levetették ős a szo-
kásnak megfelelően ékesebb és tisztább ruhába öltöztek, az 
Úrnak szüze az összes lépcsőkre egymásután kézfogás és 
vezetés nélkül úgy ment fel, hogy legalább ebből mindenki 
azt gondolhatta, a teljeskorúságból mi sem hiányzik nála. 
Az Úr ugyanis az ő szűzével már gyermekségében nagyságos 
dolgot cselekszik és megmutatja csodás bizonysággal előre, 
milyen nagy jövendője lesz. Igy aztán a törvény szabása 
szerint meghozván az áldozatot ós tett fogadalmuk szerint 
a szüzet átadván, hogy őt a templomban más hét szűzzel 
együtt neveljék, maguk hazatértek. 

') A zsidók a gyermeket éveken át szoptatták. 
a) Nagyon elapácásodott egyházi életnek kellett ott lennie, a ho l ezt 

az elbeszélést történetinek tartották. A zsidóknál ugyanis szent szüzek n e m 
voltak, mert a templomban asszonyok n e m lakhattak, n e m is mehettek be. 
Ε fejezetben pedig szüzek benlakásáról olvasunk, a mi csak a katholikus 
egyházban szokásos. L. Theol. Szaklap 1906. 2. számában Jézus születése 
c. cikket. 

') Ε lépcsők a papok előudvarában álló nagy égőáldozati oltárt kör-
nyezték. A lépcsőzsoltárok, vagy a grádicsok énekei a 120—134. zsoltárok. 
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7. fejezet. 

Az Úrnak szííze pedig kora előhaladtával az erények-
ben is gyarapodott és a zsoltáriró szerint1) apa ós anya el-
hagyták, az Úr azonban felkarolta őt. Ugyanis naponként 
angyalok táplálták őt, naponként isteni jelenésben részesült, 
a mely őt minden rossztól megóvta s minden jóban bővel-
kedővé tette. Igy a tizennegyedik évéig jutott, hogy nem-
csak a gonoszok nem tudtak róla semmi megrovásra méltót, 
hanem a jók is mind, a kik ismerték, életét ós beszédét 
csodálatraméltónak ítélték. Akkor a főpap nyilvánosan ki-
hirdette, hogy azok a szüzek, kik a templomban nyilvánosan 
neveltettek ós a megfelelő kort betöltötték, menjenek haza 
és a nép szokásának és koruk érettségének megfelelően 
kössenek házasságot. Midőn e rendeletnek a többiek kész-
séggel engedelmeskedtek, egyedül csak a,z Úr szüze, Mária, 
felelte, hogy ő ezt nem teheti, mondván, hogy úgy ő, mint 
szülei az Úr szolgálatára kötelezvók s hozzá még ő az Úr-
nak szüzességet is fogadott, a mit soha férfi ismerésével 
megtörni nem akar. A főpap sarokba szorult, mert sem 
azt nem hihette, hogy egy fogadalom az irás ellenére, 
a mely azt mondja: „Fogadtátok, tartsátok", megtörhető, 
sem a népnek ismeretlen szokást bevezetni nem meré-
szelt : azért megparancsolta, hogy a közelgő ünnepekre 
Jeruzsálemből és a környékből minden főpap jöjjön be, a 
kiknek tanácsa alapján kiderüljön, hogy ilyen kétes dolgok-
ban mi a teendő. Mikor ez megtörtónt, mindenkinek tetszett, 
hogy e dologra nézve az Úr kérdeztessék meg. S mialatt 
mind imádságba merültek, a lőpap elvonult, hogy szokás 
szerint megkérdezze az Urat.s) Kevés vártatva mindnyájuk 
hallatára szózat támadt a jövendölés ős kegyelem helyéről, 

') Itt bizonyosan Zsolt. 2710-re utal a szerző. Alább Jésaiásra is hivat-
kozik és pedig l lj-j-re. Ebből is láthatjuk, hogy e munka már ótestámen-
tomi utalásokkal igyekezett elbeszélésének egyes adatait támogatni, s igy nem 
az egyszerű népies hagyomány lerakódásának, hanem a tudatos és tervszerű 
legenda-faragás egyik példányának kell tekintenünk. Az idézet szó szerint a 
Vulgátából van véve, s igy 400 előtt e mű nem keletkezhetett. 

') Célzás arra. hogy a főpap a szentek szentébe ment, a hova csakis 
neki volt szabad belépnie. Csak az a baj, hogy a szerző megfeledkezik arról, 
hogy a főpap is csak egyetlen egyszer ment be évenként a szentek szentébe, 
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hogy Jésaiás jóslásának megfelelően keresni kell valakit, a 
kire a szűz rábízassák és a kivel eljegyeztessék. Jésaiás 
ugyanis azt mondja: „Jesse gyökeréből vessző hajt ki és 
virág fakad abból a gyökérből és azon az Úr lelke nyug-
szik, lelke a bölcsességnek és értelemnek, lelke a tanács-
nak és az erőnek, lelke a tudásnak és a kegyességnek és 
az Úr félelmének lelke tölti el őt". 

Ε jövendölésnek megfelelően megparancsolta a főpap, 
hogy a Dávid házából és családjából való összes nőtelenek 
hozzák az oltárra vesszeiket, s a kinek a vesszeje az előhozás 
után virágot hajt és hegyén galamb képében az Úr lelke 
megül, az legyen az, akinek a szüzet átadják és eljegyezzék. 

8. fejezet. 
A többi között ott volt a Dávid házából és családjá-

ból való élemedett József is. Mig azonban a többiek vessze-
iket sorban átadták, egyedül ő tartotta vissza a magáét. 
Midőn azonban semmiféle jelenség sem mutatkozott az 
isteni kijelentés szerint, a főpap elhatározta, hogy ismételten 
megkérdezi az Istent, aki azt felelte, hogy a kijelöltek kö-
zül egyedül csak az nem adta át a vesszejét, a kinek a szüzet 
el kell jegyezni. Igy József el volt árulva. Mikor hát a vessze-
jét átadta és annak hegyére az égből leszállva egy galamb 
ült, mindenkinek nyilvánvalóvá lett, hogy neki kell a szüzet 
átadni. Igy miután a szokásnak megfelelő módon megülte az 
eljegyzést, magánosan visszament Betlehem városába,1) hogy 
a házát rendbehozza és a lakodalomhoz szükségesekről gon-
doskodjék. Az Úr szüze Mária pedig más hét szűzzel, kik 

a nagy engesztelő napon. Ilyen ügyekben tehát n e m járulhatott az Ur szine 
elé, ha csak eset leg a templom másik részébe, a szentbe nem ment be. De 
az a hely meg n e m volt i lyenfé le dolgokra szánva. Kétségtelen, hogy a ka-
tholizálódó egyház szempontjai, szokásai és felfogása vitetnek itt rá Jézus 
korára. Mutatja ezt az is, hogy Mária meglepő nyilatkozatát a nagy tanács 
hivatalosan tárgyalja s az isteni nyilatkozás után tudomásul is veszi , a mi 
pedig kortörténeti képtelenség. 

') Itt József már nemcsak hozzátartozik Dávid családjához, h a n e m 
Betlehemben, Dávid városában lakik is. Ha ez igy lett volna, akkor n e m 
kellett volna Máriával az összeírás alkalmára Bet lehembe vándorolnia, hacsak 
úgy nem áll a dolog, hogy fe lesége után Názáretbe ment (1. 10. fej.), a mikor 
meg nem volt értelme, hogy Bet lehembe menjen a ház rendbehozása végett. 

Theol. Szaklap . IV". évf . 2 1 
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kortársai és barátnői voltak, s kiket a főpaptól kapott, a 
saját szülei házához Galileába tért vissza.1) 

9. fejezet. 
Azon napokban pedig, tudniillik az δ Galileába érkezé-

sük kezdetén, Gábor angyalt küldte hozzá az Isten, hogy 
neki az Úr fogamzását megmondja s előtte a foganás módját 
és körülményeit feltárja. Mikor aztán bement hozzá, ama 
helyiséget, melyben tartózkodott, hatalmas fénnyel árasz-
tot ta el, őt pedig a legnagyobb hódolattal üdvözölte, mondván: 

— Üdvözlégy Mária, Istennek legkedvesebb szüze, kegye-
lemmel teljes szűz, az Úr van veled, te áldottabb minden 
asszonynál, áldottabb az összes eddig született embereknél! 

A szűz, ki az angyali arcot már jól ismerte, s ki előtt 
a mennyei fény nem volt szokatlan, sem az angyali jelenés-
től nem ijedt meg, sem a nagy fénytől el nem ámult, hanem 
csak a beszéd zavarta meg, s gondolkozni kezdett, mi lehet 
az a szokatlan üdvözlés, mire céloz, vagy mi végre vezet ? 
Gondolkozásának az isteni ihletű angyal jöt t segítségére: 

— Ne félj Mária, úgymond, mintha ezen üdvözlettel 
valami olyast rejtegetnék, a mi a te tisztaságoddal ellentót-
ben áll. Mert kegyelmet találtál az Úrnál, mivelhogy a tisz-
taságot választottad: ezért is szűzűl bűn nélkül fogansz és 
szülsz majd fiat. Ez nagy lesz, mert uralkodni fog egyik 
tengertől a másik tengerig ós a folyamtól egész a föld végső 
határáig; s a Magasságos fiának mondatik, mert bár e földön 
alacsonyan születik, az égben majd fenségesen uralkodik. És 
az Úristen atyjának Dávidnak a székét adja majd neki, s 
uralkodni fog a Jákob házában örökké, s uralmának vége 
nem szakad; mert hisz ő a királyok királya és az urak ura, 
s trónusa ö rök! 

Az angyal e szavaira a szűz nem hitetlenségből,2) hanem 
csak mert a módját akarta tudni, válaszolt : 

- - Hogyan lehet az? Hiszen ha én fogadalmam szerint 
ι 

') A szüzek itt Mária á l landó ktséretét képezik, s így Mária olyan, 
mint egy apáca-fejedelemasszony. 

!) Látszik, mi ly gondosan kerülnek mindent, a mi Máriára csak leg-
kisebb foltot is vethetne. 
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férfit soha nem fogok ismerni, férfi magjának hozzájárulása 
nélkül hogyan szülhetek? 

Erre az angyal mondá: 
— Ne véld Mária, hogy majd emberi módon fogansz, 

mert te férfival való közösülés nélkül szűzűl fogansz, szűzül 
szülsz, szűzül szoptatsz. Ugyanis majd a szentlélek szálland 
te beléd és a Magasságos ereje árnyékoland be téged a 
vágyak minden izgulása nélkül; azért a ki tőled születni fog, 
egyedül lesz szent, mert mint olyan neveztetik Isten fiának, 
aki egyedül fogant és született bűn nélkül. 

Akkor Mária kezeit kiterjesztve és szemeit az égre 
emelve mondá : 

— Ime az Úrnak szolgálója, mert én nem vagyok méltó 
az úrnő nevezetre, legyen velem a te beszéded szerint! 

Nagyon hosszadalmas és bizonyos mértékig unalmas is 
lenne, ha ebben a kis munkácskában mindazt, ami az Úr szüle-
tését megelőzte, vagy követte, el akarnánk beszélni, azért 
hát azokat, amik az evangéliumban vannak elbeszélve, el-
hagyván, azokat toldjuk meg, amelyek elbeszélése némi pót-
lást igényel. 

10. fejezet. 
József hát Júdeából Galileába jővén, a neki eljegyzett szü-

zet feleségévé akarta tenni, mert már három hónapja múlt s a 
negyedik is beállott, a mióta jegyese volt. Azon közben azon-
ban lassanként domborodott, úgy hogy a terhessége nyilvá-
nulni kezdett, ami József előtt sem maradhatott titok, mert 
a jegyesek szokása szerint szabadabban járogatott a szűzhöz 
és bizalmasabban beszélgetett vele s igy észrevette, hogy 
terhes. Búslakodni és tétovázni kezdett, mert nem tudta, mit 
volna helyesebb cselekedni. Ugyanis sem elvenni nem akarta, 
mivel hogy igazságos ember volt, sem pedig paráználkodás 
gyanúja alapján meggyalázni, mivelhogy kegyes volt. Igy 
hát azt gondolta, titkon bontja fel a házasságot és őt csend-
ben elbocsátja. Mikor azonban ezt kigondolta, íme az Úr 
angyala jelent meg neki álomban, mondván: 

— József, Dávidnak fia, ne félj, ne tápláld a szűz iránt 
a paráználkodás gyanúját, se más igaztalanságot ne gondolj, 
se ne félj őt feleségül venni, mert a mi benne fogant, s ami 
most lelkedet aggasztja, nem embernek, hanem a szentlélek-

2 1 * 
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nek műve. S mint mindenek között egyedül szűz fogja meg-
szülni az Isten fiát és te ennek nevét majd Jézusnak nevezed, 
ami annyi mint szabadító, mert ő szabadítja majd meg az 
δ népét bűneitől. 

Igy hát József az angyal parancsa szerint feleségül 
vette a szüzet s még csak nem is ismerte őt, hanem tisztán 
őrizte meg. Már a kilencedik hónap állt be az δ fogantatása 
óta, midőn József, felpakkolván a feleségét és minden egyéb 
szükségeseket is, Betlehem városába ment, a honnét való 
volt. Lőn pedig, hogy mialatt ott voltak, beteltek a szülés 
napjai és megszülte az δ elsőszülött fiát, a mint az evan-
gélisták tanít ják, a mi Urunk Jézus Krisztust, a ki az Atyá-
val és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké! 

Raffay Sándor. 



Lapszemle. 

A Neue kirchliche Zeitschrift 1906. évi évfolyamának 7., 
8. és 9. száma egyrészt az előző évnegyedben megkezdett 
cikkek befejezését hozza, másrészt pedig ujabb értékes cikkeket 
is nyújt. A megkezdett és most befejezett cikkek közül kétség 
kivül a legjelesebb Ihmelsé Jézus és Pál apostolról. Ihmels, 
miután dolgozata első részében (már előbb) igen finoman kifej-
tette Jézus tanításának lényegét, most Pál apostol hirdetését 
vázolja, hogy azután egy 3. részben a kettőt egymással össze-
hasonlíthassa. Az eredményt 3 tételben foglalja össze: El kell 
ismerni, hogy Jézus és Pál apostol hirdétése közt van különbség. 
De ez nem ellentét, amennyiben Pál apostol hirdetése Jézus 
tanához nemcsak hozzá kapcsőldik, hanem azt más szempont-
ból ugyan, de újból fel is veszi: „Mit einem Wort: die Verschie-
denartigkeit des Zeugnisses Jesu und seines Apostels wird 
gerade durch die sachliche Identität gefordert."— A másik befejező 
cikk, Hollenstenier lelkész elmélkedése Harmack és Bousset-ról 
nem felel meg a várakozásnak, melyet az elmélkedés cime és az 
első cikkek keltettek. Amit főleg Bousset történeti módszerének (?) 
önkényéről következetességeiről stb. ír, mind ismeretes dolog. 
Végül megemlítendő a 3. befejező cikk, Böhmer: a keresztszülői 
tiszt reformjáról. Az előző számban adott történeti visszapillan-
tást folytatja és azután fejtegeti a mai e téren való gyakorlat 
tarthatatlanságát, mely abban nyilvánul, hogy a keresztszülők 
tisztét olyan kötelességek vállalása kedvéért tartják fen, melyeket 
maguk a szülők végeznek, úgyhogy a keresztszülők csak mint 
ajándék-adók jönnek tekintetbe. Azért a mai alakjában el kell 
törülni és a keresztség tanúiul és az egyház képviselőiül a gyü-
lekezet véneit behívni, vagy pedig el kell törülni az egész intéz-
ményt. 

Az előttünk levő három szám ujabb cikkei közül az össze-
hasonlító vallástörténetbe vág Stosch dolgozata, melyben Tiruval-
luver erény-fogalmát összehasonlítja a példabeszédek bölcseség 
fogalmával. König értekezik azután a dekalog fölötti legújabb 
vitákról, melyek Eerdmans, Wildeboer és Matthes holland tudósok 
neveihez íűzödnek. Új testamentomi cikk Feine bécsi tanárnak 
1906. jun. 6. a bécsi pap konferencián tartott előadása a babyloni 
befolyásról az uj testamentomra, melyben a Gunkel által meg-
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kezdett,és ujabban mások által is hangoztatott panbabylonismusnak 
sok (szerintünk túlsók) engedményt tesz ugyan, de főleg Pál apostol 
példáján visszautasítja azon törekvését, hogy ezen babyloni be-
folyást még Krisztus hitének legszentebb szentjében is felfedezzék. 
Szóval Pál és János apostol keresztyénsége nem az a synkre-
tisztikus vallás, amelyet a panbabylonisták benne látni szeretnének. 
A dogmatörténet terén mozog Hunzinger, aki Kempis Imitatió-
jának gondolatait elemzi és azokat több körhöz (az augusztinusi 
a berhardini és a kortörténetileg meg helyileg meghatározott 
gondolat kör) tartozónak mutatja fel. Igen érdekesek van Wyk 
amsterdami lelkész cikkei, aki kimutatja, hogy a dogmatörténeti 
fejlődésben a keresztyén hit igazságai ugyanoly sorrendben 
nyertek öntudatos tanbeli kifejezést, amilyenben azok Luther 
kátéjában egymás után következnek, úgyhogy minden gyermek, 
aki kátéját tanulja, rövid idő alatt megtanulja mindazt, amire a 
szent lélek az egyházat á századok folyamán tanította. 

Hátra vannak még a rendszeres theologiai cikkek. Vollert 
gerai tanár röviden összefoglalja azon tanbeli haladást, melyet a 
Form. Conc. III. cikke főleg az Oslander elleni vita eredménye-
képen összefoglalt. Kretschmer lelkész a socialis ethika tagolá-
sáról értekezik. A legjelesebb cikk azonban az, amelyet Stange 
greifswaldi tanár a Jézus Krisztusban való hit erkölcsi jelentő-
ségéről írt. Nehéz volna e cikk tartalmát röviden vázolni, amint 
a reformációnak a mysticismussal való összehasonlítása útján 
rendszeresen haladó fejtegetéseiben és bámulatos psychologiai 
ismerettel meg vallásos érzékkel a Krisztusban való hit ezen 
jelentőségét felmutatja. Ezen cikket el kell olvasni és tanulmá-
nyozni, hogy értékét megismerhessük. Komoly tanulmányozásra, 
különben az egész folyóiratot, annak legtöbb cikkét csak melegen 
lehet ajánlanom. 

Dr. Daxer György. 



Könyvismertetés. 

Rohoska József. A reformáció vallástörténeti jelentősége. Sáros-
patak 1905. 20. Ára 80 fillér. A tiszta jövedelem a sárospataki 
theologiai egylet szemináriumi könyvtár alapja növelésére for-
dittatik. 

Régi szándékom e füzetre olvasóink figyelmét felhívni, de 
a közlendó'k halmaza mindez ideig akadályozott. Igaz, hogy ha 
csak át akartam volna egy-két megjegyzéssel siklani a munkán, 
könnyebben találhattam volna rá helyet, de mert részletesebben 
kívántam hozzá szólani, azért csaknem egy esztendeig vártam 
az ismertetésével. S most, a reformátiő ünneplésének küszöbén 
nemcsak hasznos, hanem alkalmi is az e füzettel való foglalkozás. 

Örömmel emelem ki, hogy nem egyszerű, a szokásos me-
derben csendesen hömpölygő' ünnepi beszéd ez, melyet a mult 
esztendőben Rohoska József a sárospataki főiskolán elmondott, 
hanem komoly igazságok magasabb szempontból való vizsgálata 
és hirdetése, s mint ilyen egyúttal program is. 

„A reformáció vallástörténeti jelentősége" cimet adta ugyan 
felolvasásának, de az nem meríti ki teljesen az eszmekört, a mely-
ben mozog, nem jellemzi egészében a szempontot, a melyből 
vizsgálódását végzi, s tanításait adja. 

Az egész művön átvonuló lelkesedés hangján hirdeti már 
a bevezetésben, hogy meggyőződése szerint a reformációnak vallás-
és világtörténeti nagy jelentőségét még csak ezután fogják igazán 
felismerni és méltányolni. Mert nem egyéb az, mint a vallásnak 
a maga lényegében való felmutatása. 

Majd vázolja a reformáció munkáját és ebben megnyilat-
kozó korszakos jelentőségét. Minden vallásnál tapasztalható az 
a sajnálatos jelenség, hogy kiforgatják eredeti mivoltából, s ki-
csinyes szempontokból külsőségekbe vesztik s önző érdekek 
szolgálatába vonják. Jézus ebből a szégyenletes helyzetből emelte 
ki a vallást, de követői nemcsak emberi gyarlóságból, hanem a 
korszellem s az öröklött képzetek behatása alatt is rövid időn 
ismét csak visszasülyesztették oda, a hol volt. „Az a meggyőződés, 
mely szerint a vallás nem egyéb, mint valami titokzatos szent 
elmélet és e földön el nem érhető dolgok után való vágyakozás, 
annyira befészkelődött a népek tudatába, hogy azt onnan kiirtani 
mai napig sem sikerült." Majd azt mondja, mikor a vallás korrekt 
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meghatározásának hiánya miatt kesereg, hogy „a vallás nem 
ábrándozás, hanem komoly valóság; nem Istennek lantban, hege-
dűben, cimbalmi zengésben való esztétikus magasztalása csupán, 
hanem munka, fáradtság, önfeláldozás. Nem az ó' mindenható 
kegyelmének, segedelmének szószaporitó imádságokkal való ké-
rése a maguk számára, hanem készséges segedelem, önzetlen 
támogatás, szorgalmas fáradozás a mások számára. Nem a magunk 
lelke üdvösségének, szivünk nyugalmának biztosítása csupán, 
hanem egyúttal a mások nyugalmának és békéjének gyöngéd, 
szeretetteljes védelmezése. Egyszóval az az aktiv és positiv tevé-
kenység, amiből bárki is kiveheti, ha akarja, a maga részét, 
legyen az akár zsidó, akár görög, nem pedig a folyton ingadozó 
elmélet, amely mindig szét fogja választani az embereket egy-
mástól, mig a világ világ lesz." 

Ε szempontból indulva ki, megállapítja, hogy „Jézus gondo-
lata szerint a szeretet vallása nem öncél, hanem igenis célul van 
elibe tűzve egy, az ő eszményének megfelelő emberi társadalom 
alakitása. Az az istenországa, a mit Jézus hirdetett, voltakép nem 
egyéb, mint az emberi társadalom eszményképe. Az istenorszá-
gára való törekvés a Jézus értelmében nem egyéb, mint folytonos 
javítás". Ez alapon azt mondja, hogy a keresztyén, a jézusi vallás 
lényege a morálban van, s a reformációt a katholizálódott egy-
háznak az a szomorú munkája hívta ki és tette jogosulttá, hogy 
a vallást ritualismussá sülyesztette, s a könnyebb végét fogván 
a dolognak, az embereket szentelt vízzel, olajokkal, illatos fűszer-
számokkal a túlvilági üdvösségre igyekezett preparálni, a helyett, 
hogy e földi életre becsületes emberekké nevelte volna. 

A reformáció nem tett egyebet, mint a jézusi elvet a mes-
terileg szőtt burokból kihámozva, újra felállította, s amit az út-
törő munka küzdelmei megengedtek, ez elv alapján eredeti „apos-
toli", de nem „jézusi" álláspontról újjászervezni igyekezett. De 
itt a szerző nyomatékosan kiemeli, hogy e reformáció csak igye-
kezett arra a célra, a melyet helyesnek ismert fel és hirdetett, 
de el nem érte azt, mert nem forgathatta fel fenekestől évszázadok 
alkotásait. „Ami igazi jézusi lett volna, az attól az időtől jogosan 
nem is várható nagy és rohamos lépéseket követelt volna". A 
fő, hogy az igazi útra rámutatott s megkezdte a legnemesebb 
jézusi és apostoli munkát, az igehirdetést, ami azonban oly ér-
telemben vehető, hogy az „minden alkalomnak, minden órának, 
minden pillanatnak lelkiismeretes felhasználása az emberek neve-
lésére, javítására, nemesítésére, tökéletesítésére". Ezt a munkát 
kell nekünk folytatnunk, még pedig a korszellem által követelt 
módon. A protestáns öntudat hanyatlásának az az oka, hogy négy 
század formái tartják nyűgben azt a szabad szellemet, a vallás-
nak azt a helyes felfogását, a melyet a reformáció felszabadított. 
Azért a reformációban megkezdett munkának a folytatását, a 
szakadatlan reformációt, a vallásnak igaz lényege szerint való 
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kifejtését és értékesítését kell korunknak munkába vennie. Az 
alap ugyanaz, a szempont is az, csak a mód és az eszközök 
változnak a mai kor igénye szerint. A külső missióinak is azért 
nincsen kellő sikere, mert „formákat fogadtatt el azokkal a sze-
rencsétlenekkel, a kiket a formák nyűgéből kellene kiszabadítania. 
Egyházi cerimoniákra esketi azokat, a kiket az egyházi cerimo-
niák tartanak sötét tudatlanságban. Azokat meg, a kiket a papi 
hatalom varázsló vesszeje ejtett a babona szolgaságába, egy még 
keményebb papi hatalom vasvesszejének z-arnoki hatalma alá 
igyekszik hajtani". Nem a hitnek elméleti vallását kellene hát 
hirdetni, hanem a szeretet gyakorlati vallását kellene megszólal-
tatni és mutogatni, ez a reformáció egyházának feladata a refor-
matio szellemében. 

A munka, melyen a komoly meggyőződés ihlete vonul át, 
mindenkép értékes, szép és hasznos alkotás. A reformáció jelen-
tőségét helyes szempontból fejtegeti, a reformáció egyházainak 
feladatát és hivatását igaz világításba helyezi. Mert azt senki 
sem tagadhatja, hogy a reformáció nemcsak világtörténeti nagy 
jelenség, hanem egyúttal útmutatás sőt kötelezés is, amely a 16. 
században csak megindult, de máig sem fejeződött be. Mikor 
korunkban az eiégületlenségtó'l forrongó lelkek azt a balhitet 
táplálják és hirdetik, hogy a keresztyénség helyébe is új vallásra 
van már szüksége az emberiségnek, akkor voltakép annak a ki 
nem fejezett gondolatnak nyomása alatt állanak, hogy ha a refor-
máció csak a 16. század munkája volt, akkor eredményei ma 
már sokak lelkét nem elégíthetik ki, akkor ma már ismét vagy 
új reformációra, vagy új vallásos világnézetre van szükség. Pedig 
nincs, mert a reformáció nem a múlté, hanem a jelené, sőt a 
jövendőé is, mindaddig, mig el nem jön az a kor, melyben min-
den emberben ugyanaz a lélek él, amely volt a Jézus Krisztus-
ban. Akkor foglalja el majd az egyedül üdvözítés igényével fel-
lépő öntelt közösségek helyét az istenországa. 

Ámde ennek feltétele nemcsak a szeretet gyakorlása, nem-
csak a morál diadala. Rohoska a vallás lényegét nem az első, 
hanem a második láncszemnél fogva fejtegeti. Jézus szerint az 
emberszeretet az Isten iránt való szereteten épül, áll és hat. A 
vallásnak nem az emberekhez, hanem az Istenhez való viszony 
tudata az alapja. Fejtegetéseiben maga Rohoska is ez alapon áll 
ugyan a mikor az üdvözülés és üdvözítés külsőleges feltételei 
ellen tiltakozik, de nem domborítja ki eléggé, hogy a reformáció 
maga is az Istenhez való viszony tudatát tisztázta első sorban, 
azzal, hogy hittételeket alkotott s nem pusztán csak erkölcsi 
törvényeket állapított meg. Mert az erkölcsiség alapja is a hit, 
nem mint hittétel elfogadása, hanem mint Istennel való együtt-
élés, a miből következik az Isten családjával, gyermekeivel való 
testvéries együttélés is. Ezért a morál csak második^ láncszeme 
a vallásban meghatározódó emberi viszonyoknak. Úgy a mint 
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Jézus is a nagy törvénynek, a szeretetnek első megnyilatkozását 
az Isten iránt való szeretetben s csak a másodikat látta az em-
berekkel szemben megnyilatkozó szeretetben. 

Hogy ez nincs kellően kidomborítva, ezt tekinthetjük a 
munka egyetlen hiányának. De egészben véve oly szép, olyan 
igaz és annyira hasznos, az evangéliomi szellem és igazság oly 
hű visszatükröződése, hogy egyetlen evangéliomi lelkész és theo-
lógus, tanító és tanuló könyvtárából se volna szabad hiányoznia. 
Sőt jó volna, ha szélesebb körben, a nagy közönség körében is 
elterjedne és az eszmék tisztázását széltében szolgálná. 

Bajfaij Sándor. 

Harsányi István. Az élő, önálló, személyes meggyőződésen ala-
puló hitre való nevelésről. Tanári székfoglaló értekezés. Sárospatak, 
1905. 31. lap. Ára 60 fillér. 

Rohoska reformációi beszédjének mintegy természetes kie-
gészítője jelent meg, a sárospataki főiskola egyik tanárának, 
Harsányi István gymn. vallástanárnak s theol. magántanárnak 
ez a székfoglalója. Ha Rohoska azt fejtegette, hogy a reformáció 
szent örökségül nemcsak igazságokat, hanem kötelességeket is 
hagyott ránk, úgy itt Harsányi ezeknek a kötelességeknek egyik 
legfőbbjére, a vallástanításra igyekszik a figyelmet irányítani. A 
székfoglalóul választott tárgy amily önként kínálkozott neki, mint 
vallástanárnak, ép oly nehéz feladat elé is állította őt, a melyet 
csak részben volt képes megoldani. Abban teljesen igaza van, hogy 
az élő, önálló, személyes meggyőződésen alapuló hitre való nevelés 
lehet a vallástanitásnak egyetlen megfelelő, komoly célja. Igaza 
van, hogy nem ismeretek közlése, hanem lélek és buzgóság, hűség 
és meggyőződés nevelése a vallástanítás feladata. A mikor ezek 
hiányában látja a vallásosság hanyatlásának az alapokát, helyes 
nyomon jár. Mikor ezek szempontjából vonja meg az ellentétes 
párhuzamot a római kath. és a protestáns vallásnevelés eszménye 
között, akkor is helyes úton halad. De a midőn a még kiforratlan 
csakis hypothezisekkel tapogatózó módern vallástörténeti irány 
csillogó jelszavai után indulva kívánja a „tudomány eredményeit'1 

bevinni már a népiskolába is, a mikor a középiskolai ifjak előtt 
mindent leplezetlenül akar tárgyalni, amikor a természettudomány 
alapján akarja elbírálni a vallásos igazságokat is, túllő a célon, 
melyet el akar érni. Érzi ezt ő maga is, mikor megfékezve a 
logika kerékvágásában megszaladt okoskodását, azt mondja: 
„Egyébként kötelessége a vallástanának kizárólag azon az alapon 
maradni, melyen az egyház áll, s azon elvek hirdetésére, ismer-
tetésére szorítkozni, amelyek az egyház, a felekezet öntudatában 
megerősödtek". Ha ezt vallja kötelességének, akkor a régi, eddig 
is követett útra tért, a melyen elvi szempontból hangoztatott 
kívánalmai és szándékai gyakorlati jelentőséggel nem bírnak. 
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Harsányi székfoglalója is egyik bizonysága annak, hogy a 
miről a külföldön már rég ideje heves vitákat folytatnak, a val-
lástanítás mai menetével és szempontjaival a gondolkodóbb em 
berekjj megelégedve nincsenek. Valamit kell tenni, hogy a kor 
szellemének követelményei vallástanításunkat elégtelennek, eset-
leg fölöslegesnek ne nyilvánítsák. De a teendőkre Harsányi nem 
tudott meggyőző erővel rámutatni. Lelkesen, szeretettel szól ugyan 
tárgyáról és óhajtásairól, de látszik, hogy még az ő lelkében sem 
alakult ki világosan a feladat, s különösen a kivitel módja. Mert 
nem annyira a tanításra kerüló anyagban magában, mint inkább 
a tanítás szellemében van a fő hiba. A római katholikus egyház 
rengeteg sok olyan dolgot tanít, ami homlokegyenest ellentétes 
a tudomány eredményeivel, sok nézete, felfogása kerül szembe a 
közönséges meggyőződéssel és mégis oly buzgósággal, oly lelkes 
kitartással, annyi odaadással hirdeti igazait, hogy hirdetésének 
gyümölcsöző hatását nemcsak egyháza, iskolája, hanem az egész 
társadalom, sőt a mi egyházunk is érzi a folytonos veszteségek-
ben. Hogy iskoláinkban nem tudunk többé oly élő, igaz vallásos 
buzgóságot kelteni, mint még csak bennünk is keltettek a mi 
vezetőink, annak okát én egyelőre nem tudom másban látni, 
mint hogy ezelőtt a vallástanítást az intézetek közszelleme maga 
is támogatta, ma pedig a valláséra is csak egyik óra a másik 
mellett, a melyet tanár és tanítvány ép oly érdeklődéssel vagy 
közönnyel ül át, mint bármely nyelvi, vagy mathematikai órát. 
Hogy azonban e mellett a tanítás anyagán is lehetne és kellene 
sőt talán a módszeren is jó volna a mai viszonyok kívánta mó-
don egyetmást, változtatni, azt én is készséggel vallom. De val-
lom azt is, hogy hitet csakis hittel kelthetünk, s hogy a vallás-
tanítás sikere legfőkép és első sorban mindig a család szellemé-
től és a vallástanító egyéniségétől függ. Egyebekben elismetéssel 
adózom Harsányinak azért, hogy komolyan szól a komoly tárgy-
hoz és hogy a protestáns egyházak egyik legfontosabb kérdésére 
igyekszik a figyelmet terelni. 

Raffay Sándor. 

A „Biblische Zeit- und Streitfragen" második sorozatának 
2. és 3. 4. száma fekszik előttünk. Amazt Oettli, greifswaldi tanár 
irta. Cime: „Die Autorität des alten Testaments für den Chris-
ten." (40 1.) Ára 54 fillér. Ezt a kettős számot Feine bécsi tanár 
írta: „Paulus als Theologe" cím alatt. (80. 1.) Ára 1.08 korona. 

Ezen kőt szára is teljesen megfelel a vállalat eddig meg-
jelent füzetei jellemének. Oettli az ó testámentomi tudomány 
positiv irányú mivelői közt egyike az elsőknek. Az ujabbkori 
tudománynak szerinte kétségtelen eredményeit ő is elfogadja; de 
a szent írásnak, s így az ó-testamentomnak kijelentésszerüségőt 
igyekszik azokkal öszhangba hozni. Egyrészt a naturalistikus 
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evolutionismussal, másrészt a verbalinspiráció álláspontjával 
szemben igyekszik az ó- testámentom magasabb szellemi tekin-
télyét a keresztyén emberre nézve feltüntetni. Végül aztán kimu-
tatja, hogy az ó-szövetség ezen becsülése megfelel az uj-testá-
mentom tanúbizonyságának is. 

A másik füzet szerzője, Feine, már több nagyjelentőségű 
irattal gazdagította az uj-testámentomi theologiai irodalmat, mely 
mind Pál apostollal foglalkozik. Igy tehát ő a megfelelő szak-
ember, aki hivatva van arra, hogy Pál apostolt a vallástörténeti 
irány néhány fiatal, romboló törtetőjének gyanúsításaival szem-
ben a méltó védelemben részesítse. Először kimutatja, hogy Pál 
nem systsematikus, hanem theologus, azután felmutatja meg-
térésében theologiájának alapjait, hogy azután Pál apostol theo-
logiájának egyes pontjait (tanát az istenről, christologiáját, a 
megváltás, a kiengesztelés, a megigazulás és a hit tanát) meg-
világosítsa és végül Jézus és Pál viszonyának problémáját (a 
modern túlzásokkal szemben) higgadtan fejtegesse. „Es ist 
ein vergebliches Unternehmen, Paulus als zweiten Stifter des 
Christentums hinzustellen. Paulus wird bleiben, was er zu sein 
überzeugt war, Apostel und Knecht Christi." Hálával tartozunk e 
füzet szerzőjének, ki alapos philologus, hogy az Úr legnagyobb 
apostolának védelmére kelt alapos tudományosságának fegyve-
reivel és azt avval is le véljük róhatni, ha olvasóinkat ezen 
müvére különös nyomatékkal figyelmeztetjük. 

D. Gy. 
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