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A KERESZTÉNYSÉG KELETKEZÉSÉNEK KORA. 
• 

(Dr. Ziegler J.f Der Kampf zwischen Judentam and Ohristentam 8tb. 
Berlin 1907.) 

Kétségtelenül az emberiség történetének egyik legérde-
kesebb időszaka az, midőn a zsidóságból kiválik az új hit 
és hódító útjára indul. Nem is lehet panasz az iránt, hogy ezen 
esemény mozzanatait, jelentőségét és körülményeit ne tárgyal• 
ták volna elegen, — de leginkább a keresztény tudósok. A. 
zsidóság szempontjából még mindig kevéssé van az megvilágítva, 
azért vállalkozik dr. Ziegler karlsbadi rabbi most erre. 

Nem szorosan véve tudományos munka fekszik hát előt-
tünk, mely önálló kutatásokra és fölfedezésekre támaszkodik, 
mint inkább a zsidó művelt közönséget óhajtja helyesen tájé-
kőzni e kérdésről, mely közönség — úgymond — ma már 
csak daczból zsidó, de elvben méghódol a kereszténység előtt, 
vagy legföljebb a czionizmus nádszálába kapaszkodik, mely 
— a próféta szerint — ketté törik és sokaknak megsérti kezét• 

Nem Ziegler nyilatkozik így a czionizmusról, hiszen ő ezen 
mozgalommal mindig rokonszenvezett, sőt nemrégiben meg*־ 
jelent történeti müvét ez eszme magasztalásával fejezte be, de 
immár ő is belátja, hogy >das Judentum ist mit allén seinen 
Qesetzen nur Religion«, »eine ausschliesslich réligiöse Einheit 

Műve előbb a nazarethi mester életének, vagyis inkább 
halálának történetét adja és — részben Philippson alapján — 
kimutatja, hogy a zsidóságnak nem volt a keresztrefeszítésben 
semmi része, de nem is volt rá semmi oka, s ha talán mégis 
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hozzájárult valaki ahhoz a zsidó állam részéről, ugy legföljebb 
a Herodianusok lehettek azok, de ezek a zsidóság ellenei vol-
tak, őket a tulajdonképeni gyülekezet kebelébe nem fogadta 
és így tetteikért egyáltalában nem lehetett felelős. 

Ha üldözték a mester halála után annak tanítványait, — 
ami ugyan még nincs bebizonyítva — ez szintén csak a 
Herodianusoktól eredhetett. Majd áttér annak bizonyítására, 
hogy a mester és tanítványai teljesen a zsidóság alapján állót-
tak, nemcsak az erkölcsi fölfogás tekintetében, mert ebben 
nincs és nem is volt soha eltérés a két vallás között, hanem 
a »törvény* kötelező voltának elismerésében is. Csak a görög 
Tarsusból származó Pál apostol lép föl először támadólag 
a zsidóság ellen. O akarja a zsidóság eszmei tartalmát min-
dénáron a görög-római világ közkincsévé tenni, s mivel ez a 
>törvény*-nyel együtt nem lehet, teszi azt a törvényt helyet-
tesítő Krisztusban való hittel. A zsidóság rögtön fölismeri, 
hogy az emberi megváltóban való hit előbb-utóbb az isten-
ember imádásához és így a monotheizmus meghamisításához 
vezet, azért ez ellen mindjárt kezdetben tiltakozik. A fanati-
kus és erőszakos Pál ezért támadólag fordul a zsidók ellen 
és itt megkezdődik az ellenségeskedés zsidóság és keresztény-
ség között. A támadó azonban mindig Pál és követői, de a 
zsidóság csak az erélyes védelemre szorítkozik és erre is kivá-
lóan csak Palesztinában, de határozott adataink vannak arra 
nézve, hogy a pogányok körében a monotheizmus ezen alakban 
való terjedését is szívesen látta. 

A tulajdonképeni harcz akkor tör ki teljes erővel, midőn 
az új hit világhódító útjáról hazatér és kényszeríteni akarja 
anyját, a palesztinai zsidóságot, hogy előtte föltétlenül hajoljon 
meg. A zsidóság erre fölismeri, hogy e harczban az ő egyet-
len •védő fegyvere és bástyája csak a *törvény* lehet. Ezt erő-
siti, ezt építi ki hangyaszorgalommal, hogy megóvja magát 
örök hivatása számára. 

De az, mit a törvény ezen bástyafala véd, nem faji vagy 
nemzeti szűkkeblűség, hanem tiszta univerzális erkölcsi mono-
theizmus. Ez az ma, de ez volt a kereszténység keletkezésének 
idejében is és így a világtörténelem legnagyobb hazugságai 
közé tartozik az, hogy a kereszténység nem egyéb mint a 
zsidóságnak magasabb színvonalra való emelkedése. 
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Ezen bizonyára nem új igazságokat fejtegeti Ziegler 94 
oldalas munkájában, éppen oly érdekesen, mint világosan 
és meggyőzően. 

Czéltudatosan követi a maga elé kitűzött czélt és mel-
lőz mindent, mi nem tartozik szorosan tárgyához. Ez helyes 
is. Néha azonban egyes tényeket nemcsak mellőz, hanem el is 
tagad munkája kerekdedségének kedvéért és ez már hiba. Joga van 
ahhoz, hogy az essenismusről nem beszél, de azt állítania 
nem szabad, hogy ezek a kereszténység keletkezésében jelentő-
séggel nem bírnak. Ismeretes, hogy az uj kereszténység Paleszti-
nában innen indul ki és teljesen az esseusok hatása alatt áll. 

Éppen olyan téves amaz állítás, »dass das national-religiöse 
Gtesetz ein Érbe Palástinas ist,« mert hiszen a vallástörvény 
ama kiépítése, mely bennünket mint zsidókat megmentett, 
éppen Babylóniában ment végbe. Hibának tartom azt is, hogy 
Ziegler Pál apostol vádjait a zsidókkal szemben minden kri-
tika nélkül valókul fogadja el. Különben is a szakadást nem 
az idézi elő, hogy Pál a törvény föltétlenül kötelező erejét 
nem akarja elismerni. Ilyen nézetek azelőtt is uralkodtak már 
a hellén küzdők között, de szakadásra nem vezettek. A szaka-
dást csupán az emberi megváltóban, később az istenemberben 
való hit idézte föl. Azt is szerettem volna határozottabban 
kiemelve látni, hogy Pál előtt nem az a czél lebegett, hogy 
a nazarethi mestert megváltónak elismertesse, hanem az, hogy 
a görög-római világgal a zsidóság eszmei tartalmát elfogad-
tassa. Mivel azonban belátta, hogy az teljes tisztaságában 
erre még nem alkalmas, segítségül vette a közvetlen előtte 
végbement eseményt. A nazarethi mesterben való hit nála 
csak eszköz, melyhez csak kénytelenségből nyul, sőt vádolták 
azzal is, hogy azt nem veszi elég komolyan és a *maga 
nevében keresztel«. 

Ziegler könyvéből a szakember is sokat tanulhat, de 
kiváló mértékben alkalmas az a művelt nagyközönség szá-
mára, mert a mű nemcsak meggyőzően, hanem érdekesen és 
világosan van megírva. 

Losoncz. DR. VAJDA BÉLA. 




