
Lapszemle. 

Zeitschrift f. d. neut. Wissenschaft u. d. Kunde des Urchristentums. Herausg. 
E. Preuschen. 1901. 2. Jahrg. 

1. szám. 
Jannaris, St. Johns Gospel cincl the Logos. Mint philologus ki-

mutatja, hogy a logos szó sohasem használatos hypostatikus 
és anthropomorphistikus értelemben. A most szokásos jánosi 
értelmezés csak Iustinus martyr óta található, ki a jánosi 
lógósnak a bölcsészet kedvéért a mai napig szokásos jelen-
tó'séget adta. Az evangelium irója azonban csakis a Genesis 
elején is eló'forduló memra szóra gondolhatott. Mutatja ezt az 
is, hogy magyarázatnélkülhasználjasfelteszi, hogy minden ember 
ismeri és tudja, miró'l van szó, mikor a logosszal kezdi evan-
géliumát. Szerinte έσχήνωσεν εν hüv kifejezés így fordítandó : 
bennünk testesült meg. Mert az ige nem a / ον.ψτ-\β\, hanem 
a το σλήνος-tői származik = test. A ίίρης is = önmagához. 
Végül más interpuctiót ád az egész prológusnak, a mivel a 
szöveg értelme is megmásul. — Ε czikkre még visszatérek, 
annyival inkább, mert megerősíti „A Logos" cz. munkámban 
elfoglalt álláspontom helyességét. 

ffarnack, zu Lk. 1, 34, 35. Vitatja, hogy e két vers nem eredeti. 
Okai: 1., Az έπεί és διό itt előforduló elöljárók közül az előb-
bit Lukács egyik írásában se használja, az utóbbit az Actában 
igen, de az evangéliumban csakis 7, 7-ben. 2. A 31. v. termé-
szetes folytatása a 36. v. 3., A 35. egyszerű mása a 31 és 32-
nek. 4. A 36. és 37. v. csakis akkor érthető, ha eló'bb nem 
volt szó a szentlélektől való születésről. 5. Mária kétkedése 
érthetetlen, s csakis azon csodálkozik, hogy egyáltalán szül, 
nem pedig azon, hogy a Messiást fogja szülni. Mindezek alap-
ján azt a következtetést vonja le, hogy Lukács egyik művé-
ben sem volt szó eredetileg a szűztől való csodás születésről. 

A felhozott okok igen nyomásak, de mert a két vers 
egyetlen kéziratból sem hiányzik, maga Harnack is kénytelen 
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felvenni, hogy esetleg a szerző (kiadó) maga szúrhatta be 
azokat a szövegbe. 

2. szám. 

Mommsen, Die Rechtsverhältnisse des Aρ. Paulus. Érdekesen beszél 
Pál hovatartozásáról, kettős nevéről. Szerinte az εν τ<~> γένει, 
ι ο ί a tarsusiakra vonatkozik, amiből következik, hogy Pál 
már otthon is üldözte a keresztyéneket. A Galatai levél nem 
zárja ki a jerusalemi utat, amint arról Acta tudósít. De ott 
csak 15 napig volt. Galatia csak a szűkebb értelemben vehető. 
Az Actának Pálra vonatkozó részét apróbb részletek kivéte-
lével egészében teljesen hitelesnek mondja. Pálnak a városi és 
az állami hatóságokkal való ügyei is mind megfelelnek az 
akkor érvényes jogszabályoknak. Csak a felebbezés ügyében 
van tévedés. Mert Pál csakis elitéltetése esetén felebbezhetett 
volna, a zsidók pedig csakis felmentése esetén. — Azt hiszem, 
itt Mommsen nem vette tekintetbe, hogy Pált az indítja a 
felebbezésre, hogy a caesareai fogság tevékenységében csak 
bénította s az abból való szabadulásra kínálkozó egyetlen 
utat, a felebbezést el nem mulaszthatta. 

Holtzmann H. Zum zweiten Thessalonieherbrief. Bornemann, 
Zahn és Jalicher legújabban nyilvánított felfogásával szemben 
vitatja a 2.-ik levél hiteltelenségét. Okai már az előbbi idők-
ből ismeretesek. Az egész levélben újnak csak a következő 
részleteket mondja: 2, 1 - 1 2 (szigorúbban csakis 2—9, 11, 
12. v.) és 1, 5, 6, 9, 12. 2, 15. 3, 2, 13, 14, 17. A többi ki-
vonat, körülírás, változtatós. Szerinte ezt csak azért írták, a 
miért a II. Péter is készült, hogy a Mk. 9, l-féle jövendölések 
betelj edésének elmaradása felett érzett általános megütközést 
enyhítsék. János 21. is erre az okra vezetendő vissza. 

— Érdekes és szellemes hypothesis, de a levél keletke-
zésének okát megnyugtató módon nem világosítja meg. 
Viszont az is bizonyos, hogy a levél hitelességét kimutatni a 
sok ellene szóló ok miatt szintén nem lehet. A kérdés máig 
is eldöntetlen. 

4* 
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Clemen, Die Zahl des Tieres Apoc. 13, 18. Tiltakozik Gunkol és 
Bousset eljárása ellen, hogy héber kifejezésre vagy szóra akar-
ják a számot visszavinni. A görög szövegben erre utalásnak 
kellene lennie, mert különben értelmetlen volna a szám. Csá-
szárok nevére (Nero, Trajanus, Hadrianus, Gajus) sem vonat-
kozik az, hanem egyedül csak a római birodalomra és pedig a 
kétféle számadatnak megfeleló'en vagy 666 = /} ΪΓah) βασιλεία,  
vagy 616 = ή λατίνη βασιλεία. 

A megoldás az Apok. intentiójának megfelel s valamennyi 
eddig szokásra megoldási módnál valószínűbb. 

Soltaa, Zum Problem des Johannesevangeliums. Mint egyik vezér-
embere a forráshypothezis hivei ama táborának, mely min-
denütt forrást keres és talál, s ezért oszt, bont, osztályoz, 
összefűz. Soltau itt a Máté evangéliumára már alkalmazott 
hypothezisét vonja rá János evangéliumára is. Szerinte az 
evangéliumban világosan megkülönböztethető' az anyagnak 
három csoportja: a beszédek, a synoptikus eredetű és jellemű 
részletek és a saját birtok. Mindezek alapja pedig egy Írásos 
forrás, amit ő jánosi logiának ( y / f ) nevez. Ez az ősforrás János 
apostoltól ered és az efesusi presbyter, az I. jánosi levél irója 
dolgozta azt át a mai formába. Innét érthető a hagyomány 
mindkét ága: a negyedik evangelium Jánosé, de a presbyter 
írta. — Szellemes a hypothesis, de csak azt mondhatjuk rá, 
a mit egy tudós mondott más alkalommal: ne gondoljuk, hogy 
az őskeresztyén irodalom termékei úgy készültek, mint a 
modern újság: ollózással. Tudományos szempontból érdekes ez 
a hypothesis nem csak azért, mert jelensége a jánosi írásokkal 
való újabb irányú foglalkozásnak, hanem azért is, mert a 
íorrás hypothesis híveinek erős agilitását bizonyítja. 

Fries, Was meint Paulus mit 'Αραβία in Gal. 17? Azt állítja, 
hogy a Galileában Sepphoris és Kana kötelében fekvő "> 
(Josefusnál Άραβα) város értendő. Igy pers.o az arábiai tar-
tózkodás problémája elesik. — Csak az a baj, hogy Pálnak 
galileai térítői működéséről mit se tudunk. Ha megállhat ez a 
megoldás, akkor igen sok nehézség magától elesik. 
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Nestle, Luk-. 4, 18, 19. Az interpunktióra figyelmeztet. A most 
szokott pontozás csak Bengel óta szokásos. A régit, melyet a 
codexek és fordítások igazolnak, a textus receptuson és az 
1825. évi baseli kiadáson kivül másutt nem találjuk. Pedig ez 
a sokkalta helyesebb: 

πνεύμα ν.νρίου f/i' εμέ, ob ί'ινεχεν εχρισέν με 
εναγγελίσασΟαι πτωχόϊς απέαταλν.έν με, 
νχρίξαι αίγμαλώτοΐξ ιίρεαιν v.al τιφλοΤς άνάβλεψιν, 
άποστεΊλαι τε&ραισμένονς εν άφέσει, 
•/.ηρνξαι ένιαντόν Υ.νρίον όε/.τον. 

3. szám. 

Preuschen, Paulus als Antichrist. Az apokalyptikus irodalomnak 
az Antikrisztusra, illetve Beliárra vonatkozó képzeteivel foglal-
kozik, azok alakulását rajzolva. Majd Illés apokalypsisének 
(Texte und Untersuchungen Ν. Τ. 1899). Antikrisztusát ismer-
tetvén, azt állítja, hogy az nem egyéb, mint a zsidókeresztyén-
ségnek Pálról alkotott képe. Ezt Pál életének körülményeivel 
igyekszik a szerző bizonyítani. S mivelhogy ott kiütésesnek 
van az Antikrisztus mondva, ezért szerinte a II. Kor. 12, 7-
ben említett σ/.όλοψ is nem = nehézség, hanem kiütés. Ezt 
igazolja a ν.ολαφΐζεω ige is (Lev. 13, 44 és 22, 4 stb), de meg 
az Acta 21, 20-ban található tisztulási processus is. — Azt 
hiszem, csak ingatag hypothesis ez. Az a kép, melyet az Illés 
apokalypsise ád, inkább volna Jézusra, mint Pálra vonatkoz-
tatható. Hogy e mű keresztyén termék volna, arra nézve nin-
csen benne nyom. S hogy az az Antikrisztus a kereszttel jár 
és híveit bizonyos jellel látja el (keresztség) s hogy istenné 
teszi magát, nem Pálra, hanem Jézusra vonatkozik. 

Knopf, Eine Thonscherbe mit dem Texte des Vaterunsers. A Mega-
rából származó s az athenaei nemzeti muzeum tulajdonát 
képező ez unikum különösen azért érdekes, mert bizonysága 
annak, hogy a 4.-ik században a Miatyánkat még mindig a 
doxologia nélkül használták. 
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Steffen, Das Verhältniss von Geist nnd Glauben bei Paulus. Kimu-
mutatja, hogy Pálnál nem a hit. hanem a lélek (szellem) ké-
pezi a valláserkölcsi élet központját és mozgató erejét. Csak a 
reformatio tette a hitet oly nagy jelentó'ségűvé. A két füzetre 
terjedő' érdekes czikk a páli theologia megértéséhez sok fontos 
adatot tartalmaz, s ha túlzásait le tudjuk vonni, mindenképpen 
haszonnal értékesíthetjük. 

Nestle, Lk. 20, 36. bei Justin und Marcion. Szerinte az öt külön-
böző olvasásmód között leghelyesebb az ezeknél levő követ-
kező szöveg: ο'ντε γαμταοιαη·, ο'ντε γαμνί) ιαονται, αλλά Ισάγγελο: 
έσονται, τiy.ru τον {)εο7 τΙς αναστάσεως ίίντες. 

Deutsch ev. Blätter 1901. 
4. szám. 

Haupt, Osterglaube. Harnacknak a Wesen des Christentums cz. 
művében kifejtett nézetét bírálja. Elismeri, hogy Harnack tel-
jesen méltányolja a feltámadás hitének jelentőségét. De nem 
találja helyesnek, hogy Harnack szerint a húsvéti hit nagyon 
ingatag és bizonyításra szoruló alapon, t. i. a húsvéti hír-
adáson alapul csak. Haupt szerint a hír nem volt a tulajdon-
képi gyökere a hitnek, de viszont a hír nélkül a hit nem is 
éledhetett volna fel. A feltámadás hitének benső alapjai 
vannak. (Act. 2, 24.) Jézus nem azért korholja, az emmausi 
tanítványokat, hogy a híradásnak, hanem hogy a prófétáknak 
nem hisznek. Tehát hogy Jézus feltámadását nem tartották 
természetesnek és istenileg szükségszerűnek. A Jézus fel-
támadása Pál szerint is, de az írás szerint mindenütt 
nem volt érzéki, mert Jézus már akkor nem tartozott a 
physikai világhoz, még János evangéliuma szerint se, tehát 
teste nem is eshetik a physikai világ törvényei alá. A fel-
támadás benső okát Haupt az ó'skeresztyénség azon hitében 
látja, hogy az istenországát jelenvalónak s Jézust amaz ország 
urának tekintette. Természetes, hogy a mennyben élő Űr itt 
is állandóan jelenvaló. A feltámadás hite mindenkor, így ma 
is nem híradásokon, hanem a benső lelki átélésen alapul. — 
Maga Haupt is érzi és bevallja, hogy az első keresztyének 
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húsvéti hite más jellemű volt. Ez a magyarázat a Renán-
. féle magyarázatnak egyik változata, · s a közvetítő iskola is-

meretes álláspontjából folyik. Tudományos szempontból újat 
nem mond. 
9. szám. 

Haupt, Zur Charakteristik der Beden Jesu. A jellemzés akadálya, 
hogy csak a synoptikusok gyűjteményét lehet tekintetbe 
venni. Azok is eredetileg aramul hangzottak el és sokáig 
éltek csak az emlékezetben. Mégis meglehet a jellemző vonásokat 
állapítani. Jézus beszédei vagy beszédek, vagy beszélgetések. 
Amazokról csak azt lehet mondani, hogy mindig bizonyos 
határozott thémát fejtettek ki. Emezeknél jellemző az előadás 
paedag. művészete és a meghódító erő. Alapja ennek az em-
berismeret, az öntudat biztossága, a szent komolyság, biztos 
hivatástudat, elvi magaslat, a személyi ős tárgyi elemek össze-
füzése s a közvetlenség. Az előadás formája mindig konkrét 
s ennek két eleme van: az egyénítés és a kép. A kifejezés-
mód mindig találó és világos. Az értekezés tudományos szem-
pontból is értékes. 

Studien und Kritiken. 1901. 
3. füzet. 

Zimmermann, Die vier ersten christlichen Schriften der Jerusa-
lemischen Urgemeinde in den Synoptikern und der Apostel-
geschichte. Mivel Wernle azt állította (Die syn. Frage 1899), 
hogy a legrégibb írásbeli feljegyzés a 60-as évekből való 
„beszédgyűjtemény" s abból se sok maradt, Zimmermann itt 
azt vitatja, hogy az első feljegyzések aram nyelvűek voltak. 
Tételei: 1. Das älteste griechische Εν. für die Heidenwelt ist 
das Markus-Evangelium. 2. Das Markus-Ev. ist die griech. ver-
besserte und für Heidenchristen kommentierte Übersetzung des 
ursprünglich Έβραΐδι διαλίν.τω für palest. Juden geschrie-
benen ältesten Ev.-s, die erste griech. Übersetzung der ältesten 
Quelle (AQ), von der Ev. Matth, als zweite, Ev. Luk. als 
dritte Bearbeitung auf uns gekommen sind. 3. Matth, und Luk. 
benutzen den Markus überhaupt nicht. 4. Es hat neben der 
semitischen AQ eine zweite semitische Quelle, eine) Sprach-
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Sammlung (LQ) gegeben, die noch nicht dem Markus, wohl 
aber dem Matthäus und Lukas bekannt ist, und von letzterem 
gemäss seiner Genauigkeit alten Quellen gegenüber zum Theil 
selbst in ihrer zusammenhanglosen Reihenfolge — eingefügt in 
die AQ — überliefert ist, während der erste Evangelist ihr 
nur gedächtniss massig an zahlreichen Stellen Gebrauch 
gemacht hat. 5. Matthäus, d. h. unser erster Evangelist, hat 
noch vor dem Jahre 70, aber nach dem Jahre 66 geschrieben. 
6. Lukas hat den Matthäus gekannt, bisweilen auch berück-
sichtigt, doch nicht benutzt. 7. Lukas bringt als Vorgeschichte 
Kap. 1—2 die schlechte griech. Übersetzung eines alten ur-
sprünglich semitisch geschriebenen Kindheitsevangeliums (KQ). 
8. Andere schriftliche Quellen für den Haupttheil unserer drei 
Synoptiker anzunehmen, nötigt nichts. 9. Von Luk. 24, 13 ab 
benutzt Lukas für sein Geschichtswerk eine vierte semitische, 
aus dem Kreise der Jerusalemischen Urgemeinde stammende 
Schrift, deren Faden erst Apg. 15, 34 abreisst und die nur 
zufällig bei Luk. 24, 43 eine Unterbrechung erleidet. 

A forrás-hypothesis egyik szerényebb alakja ez. De tudo-
mányos érteke csak részben van. Az első tételt ma már 
szinte kivétel nélkül mindenki elfogadja. A 2-ik meg nem 
állhat. Mert Márk nem lehet fordítás. Az egész tétel alkal-
mazkodás a Logiának Resch által adott magyarázatához. 
Csakhogy akkor fölösleges a 4-ik tétel, illetve a LQ felvétele. 
A 3-ik tételnek csak Mátéra vonatkozó része áll. Lukács egé-
szen Márk nyomán halad. A 4-ik a Papiás-félé hagyomáiiy 
értékesítése. Ma már általános nézet, hogy Lukácsnál van 
meg a természetesebb forma, Máté pedig csoportosít, de nem 
emlékezet, hanem hasonlóság alapján. Az 5-ik a görög Mátéra 
vonatkozik. A 6-ik meg nem állhat. Lukács Mátét nem hasz-
nálhatta, hanem vele közös forrást dolgozott fel. A 7-ik puszta 
feltevés, aminek positiv támasza nincs. A 8-ik nagyon elastikus, 
mert nem zárja ki az apróbb források bármily tömegét. A 
9-ik puszta hypothesis. Zimmermann hypothesise egy lépéssel 
sem vitte előbbre a synoptikusokra vonatkozó tudásunkat. 
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Protestantische Monatshefte. 1901. 
5. szám. 

PHeiderer, Neue Lösungsversuche zur johanneischen Frage. Kreyen-
bühlnek nagy munkájáról (Das Εν. der Wahrheit) mond íté-
letet. Nem fogadja el azt az eredményt, hogy Menander írta 
volna a negyedik .evangéliumot. Megmarad a régi bauri állás-
ponton — Kreyenbühl munkáját legközelebb ismertetni fogjuk. 

8. szám. 
Schultze, Die Logik der Auferstehungsglaubens. A kérdés kulcsát 

az I. Kor. 15, 14-ben lévő v.ev<)v és χειή kelyes értelmezése 
képezi. A hit tárgya az élet volt. Élet nem lehet test nélkül. 
A test tovább élése tehát a sine qua non. Ezért a Jézus testi 
feltámadása a hit elengedhetlen tárgya, a remény alapja. Ha 
ez nem történt meg, akkor tárgytalan a prédikálás, tárgytalan 
a hit. Ezért volt az ó'skeresztyénségnek oly drága a Krisztus 
feltámadása. De ma már értéktelen, s mert helytelen — 
érzéki — képzeteket is kelthet, nem kell többé hirdetni. A 
modern keresztyén felfogás az egyén örök életét nem kap-
csolja többé össze a Jézus feltámadásával, hanem igenis a 
Jézus életével. Jézus életének értéke az örök. Ezt kell 
elsajátítani. S érezni minden pillanatban, hogy az ember 
élete örök. Ε két szempont a ker. erkölcsiségnek is alapja. 
Ehez járul aztán a remény, hogy egykor majd az Atyával 
személyesen öntudatos életközösségben egyesülünk. Ε három 
szempont a fő. S ez az 5rök életnek modern keresztyén hite 
s ennek Jézus feltámadásához semmi köze. Érdekes példája a 
modern keresztyénség felfogásának. De mi azt hiszszük, hogy 
a Jézus feltámadásának kérdése ma sem csak puszta tör-
téneti, theologiai vagy psychologiai, hanem mint a múltban 
volt, ma is vallási kérdés is. 

9. szám. 
Schmiedel, Die Auffassungen des Namens „Menscliensohn." Össze-

veti az újabb eredményeket. S különösen Fiebig legújabb ku-
tatásaira hivatkozva Lietzmannal és az előbbi álláspontját 
feladva legújabban ehhez csatlakozó Wellhausennel szemben 
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vitatja, hogv nem a későbbi kor, hanem Jézus használta az ő 
messiási igényeiről ezt a kifejezést. Ezt azonban más alka-
lommal igéri igazolni. A rendkívül vitás kérdésben Schmiede, 
czikke kitűnő tájékoztató. 

Neue kirchliche Zeitschrift. 1901. 
2. szám. 

Klostermann, Der 119. Psalm ein Gebet des Apostel Paulus. 
Azt a hihetetlenül érdekes hypothesist bizonyítgatja, hogy a 
119. zsoltár keresztyén termék és pedig Páltól származik. Sok-
kal érdekesebb ama helyes szempontnak a vitatása és értéke-
sítése, amelyből a vizsgálatot megindítja és vezeti, hogy az 
írás kutatásánál a traditio által sohasem szabad az embernek 
magát félrevezetni engedni. Az ő kutatását a traditio nem 
irányította. Azt hiszem azonban, hogy mégsem a helyes alapra 
irányította a „drót nélküli telegráf" sem. 

Couard, Jüdische Sagen über das Leben Jesu. Ismerteti Celsus. 
a Talmud és a Tholedoth Jesu adatait. Folytatja pedig érdekes 
ismertetését a 3-ik számban is „Altchristliche Sagen über das 
Leben Jesu" czímen. Tudományos jelentőségre nem, csakis 
ismeretterjesztésre törekszik. 

4. szám. 
Homberg, Jerusalem und Galilea, die Schauplätze der Erschei-

nungen des Auferstandenen. Kiegyezteti az ellentéteket, s azt 
állítja, hogy mindkét helyen megjelent a feltámadott Jézus. A 
προάξω szerinte a pásztornak szava a nyájhoz. S mert a nyáj 
nem Jeruzsálemben, hanem Galileában volt, tehát ott is meg-
jelent az Úr, bár előbb a 11 tanítványnak már Jeruzsálemben 
mutatkozott. Az egész fejtegetés alkudozás az ellentétek meg-
szüntetése érdekében. 

Landgreen, Bie Heilsbedeutung des Todes Jesu.A Ε biblia-theo-
logiai tanulmány e két kérdést igyekszik tisztázni: 1. Mit 
eredményezett nékünk Jézus halála? S itt rámutat az αφεσις 
αμαρτιών απολντρωσις, ζαταλλαγή jelentéseire. Α fő nem a bűn 
súlyának, hanem a bűn hatalmának a megszűntetése. 2. Mikép 
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volt képes ezt eredményezni? Ε kérdés megfejtésénél szakít a 
satisfactió vicaria régi tanával, mert itt nem az igazság' 
hanem a szeretet volt ható tényezó'. Mt. 20, 28-nak az az 
értelme, hogy Jézus egymaga adta azt a váltságdíjat, amit 
soknak vagy mindnek kellett volna adnia, de nem adták. S 
Isten ezt az egyet elegendó'nek vette. Tehát itt is a szeretet 
és kegyelem érvényesült. Mégis fenntartandó a satisfactió 
vicaria képzete a Jézus halálának az ó-test. engesztelő áldo-
zati jellege miatt és alapján. De ezt félreértések kikerülése 
végett satisfactió vicaria gratuitanak kellene nevezni. Mint 
biblia theologiai anyag értékes és helyes, de ez anyag alap-
jainak vizsgálatába is bele kellett volna bocsátkozni. 

7. szám. 
Wohlenberg, Glosse zu 1. Joh. 3, 9. Bengel magyarázatát eleve-

níti fel. σπέρμα = natus. A hely értelme tehát az: aki Isten-
nek a magva, tehát Istentői való, az benne marad. A magya-
rázat egészen megnyugtató. 

A 9-ik számban ugyanő I. János 3, 15—16-hoz azt a megjegy-
zést teszi, hogy a 15. végén álló μένονααν a 16. ν. αγάπη ν 
szavával kötendő össze, mert csak ezt az összefüggést igazolja 
a 17. v. is. Ε szerint a 15. vers εν εάντφ-γ&1 végződik. A ma-
gyarázat elfogadható, bár a μένοιοαν mint verset kezdő szó, 
helyzeténél fogva is, s a vezérigéhez való viszonya miatt is, 
nagyon szemet szúr. De e hely eddig szokásos magyarázatai 
sem mondhatók kifogástalanoknak. 

11. szám. 
Cölle, Die Pointe des Gleichnisses von d. zehn Jungfrauen. 

Helyesen mondja, hogy nem allegória ez, hanem hasonlat, 
még pedig nem jövendölés, hanem óvás. A főgondolatot a 13. 
vers tartalmazza, ahol Jézus a folytononos vigyázásra és 
készenlétre int. Helyesen emeli ki, hogy a hangsúly a vigyázás 
folytonosságán van, s hogy az allegorizálás a parabolát az 
eredeti értelmétől eltereli. 
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12. szám. 
Couard, Die messianische Erwartung in den alttest. Apokriphen. 

Hogy alig szólanak a messiási ország és a Messiás eljövete-
léről, annak okát Schultz és Smend után ő is abban látja, 
hogy a Jézust közvetlen megelőző korban látták az utolsó 
időt. Ezért nem szólnak többé róla mint jövendőről. Egyéb-
ként a messiási országnak és a messiásnak a képe is egészen 
zsidós nemzeti érzéki. A hallgatás okát én nem abban látom, 
hogy az idők teljességét érezték. Ez a magyarázat keresztyén 
szempontból kedvező ugyan, de történetileg is igazolni kellene. 
A korok és irók egyéni felfogása és hangulata nyilatkozik 
meg minden egyes irodalmi műben. S ezeknél vannak ural-
kodó, vannak háttérbe szorult eszmék. Ez utóbbiak közé 
sorolhatjuk a messiási várakozások erőteljesebb kiszínezését 
is. Mert ha az utolsó időnek tekintették volna a két századra 
terjedő politikai fellendülés és ingadozás korát, akkor az 
ebből származó irodalmi termékekben ennek határozott nyoma 
volna. S aránylag a kanonikus könyvekben sem több a mes-
sianistikus részlet, mint az apokrifusokban. 

Közli llaffay Sándor. 

Zeitschrift für die alttestamintliche Wissenschaft. Herausgegeben von Β. Stade 
1901. 21. Jahrgang. 

Stade lapjának legutolsó évfolyamát Luther i?.-nek az 
izraeli törzsekről irt, 76 oldalra terjedő tanulmánya nyitja meg. 
A czikk nem kíván egységes feldolgozása lenni mindazon kérdé-
seknek, melyek e nehéz és sokat vitatott thémánál felmerülnek. 
Csupán adalékokat akar szolgáltatni egyes, e körbe tartozó 
problémák megoldásához. Innen a mozaikszerű összeállítás, melyet 
a szerző választott. A tanulmány 5 fejezetre oszlik. Az első a 
törzsek keletkezésével, lényegével és jelentőségével foglalkozik. 
A nomadizáló hébereknek nem volt törzsi szervezetük. A meg-
maradt emlékekből azt kell következtetni, hogy csakis a család 
és a nemzetség létezett mint közösség. Előbbinek berendezéséről 



Gl 

majd semmit se tudunk. Utóbbiról elég világos képet lehet 
alkotni. A nemzetség (mispacha) sok család egyesülése. Tagjai a 
vagyonosak, a birtokkal rendelkezó'k, kik veszély idején a véd-
eró't szolgáltatják (gibborim). Ezek kezében van minden jog és 
hatalom. Élükön a nemzetségi fó'k állanak (zegenlm), kik az 
egyes tagok között a peres ügyeket elintézik, kifelé a nemzet-
séget képviselik. Háború esetén a nemzetség tagjai együtt har-
czolnak egy nemzetségi fó' vezetése alatt. A cultust a mispacha 
együtt végzi (I. G. 20) s a vérboszú végrehajtása a nemzetség 
egyik kötelessége. Ily szervezettel lépték át a héberek Kanaán 
határát. Itt a honfoglalás és az azt követő' letelepedés uj viszo-
nyok közé vezette a sivatag beduinjait. Csak hosszas küzdelmek 
után jutottak nyugalomhoz, előbb a hegyvidékeken, később a 
síkságon. Majd a nomadizálók földművelőkké váltak. Ez átala-
kulás változást idézett elő az eddigi közösségekben. A nemzet-
ségek közti kapcsolatok lazulnak, a mispachot elveszítik jelentő-
ségöket. Az idegenekkel való folytonos hadakozás uj, kiterjedtebb 
szövetségeket tesz szükségessé. Kik egymáshoz közel, egy terü-
leten szereztek birtokot, tartozzanak bár külömböző nemzetségek-
hez, közös védelemre és közös támadásra vállalkoznak. Az érdekek 
azonossága rokonságot létesít az együtt lakók között. Idők multá-
val e rokonságot vérbélinek tekintették, eredetileg azonban csak 
a geographiai helyzettel adott érdekközösség volt az összetarto-
zás érzetének forrása. így jönnek létre Kanaánban a hódítás és 
letelepedés folyamán a törzsek territoriális alapon. Ezt mutatja 
nem egy törzsnek neve, mely geographiai név (Ephraim, Benjamin). 
Ettől fogva a törzsek veszik át azt a hivatást, mely azelőtt a 
nemzetségeké volt. A törzs (sebet, matte) visel közösen háborút, 
intézkedik jogi kérdésekben és védelmezi a hozzá tartozókat. 
Cultusa azonban nincs, ez megmarad a még létező, de jelentő-
ségnélküli nemzetségeknél. A törzsek jelentősége sem tart sokáig. 
A történet nem a külömböző törzsek, hanem azon ellentét körül 
íorog, mely az éjszaki (Izráel) és a déli (Juda) tartomány között 
az idők folyamán kifejlődött. Már a királyság első korszakában 
a törzsek mint különálló közösségek alig játszanak szerepet. 
Csupán a systhematizáló geneálogiák juttattak nekik oly kiváló 
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helyet, minőt a fenmaradt történeti könyvekben elfoglalnak. — 
A II. fejezet a genealógia legrégibb formáját tárgyalja. Ismeretes, 
hogy az ó-test. iratokban a törzsek osztályozása a genealógia 
alakjában történik. A monda a törzseknek egymáshoz való viszo-
nyát az ősatyáknak rokonsági viszonyaival fejezi ki. így a meg-
levő emlékekben azon felfogás uralkodik, hogy a héber törzsek 
testvéreknek utódai, ősatyáik egy közös apának gyermekei. Jákob, 
kit máskép Izráelnek is hívnak, a családfő, a 12 fiú a család-
tagok. Ε fiúk mindegyike egy-egy a történetben szereplő törzs-
nek repraesentánsa. Ε felfogás legelőször a Jahvista iratában 
fordul elő. L. valószínűnek tartja, hogy J volt az, ki a törzsek 
ilyen osztályozását forgalomba hozta és a további irodalomban 
meghonosította. Bár lehetséges, hogy J csak átvette azt a nézetet, 
mi a köznép gondolkozásából fakadt és a nép ajkán forgott. 
Mindkét esetben azonban kétségtelennek véli, hogy e genealógiai 
csoportosítás a IX. sz.-nál nem idősebb. Ahab korából lehet leg-
jobban megmagyarázni, hogy Jákob-Izráel szerepel mint a 12 
fiú atyja, kik között Juda is megtalálható. De van egy régibb 
osztályozás is, melynek nyomai egy-két helyen még átcsillám-
lanak. II. G. 19,44 és Dt 33,17-ből L. azt igyekszik bizonyítani, 
hogy volt idő, midőn Izráelt nem tekintették Jákob epitheton-
jának, hanem önálló személynek, ki Judának testvére. Más szó-
val a régibb genealógia szerint Jákobnak csak 2 fia van, Izráel 
és Juda. Előbbi az elsőszülött, de különben a 2 testvér teljesen 
egyenjogú. Ez osztályozás oly korból származik, midőn Juda 
politikailag egyenrangú volt az éjszaki részszel, vagyis valószínűleg 
Dávid és Salamon korából. A déli tartománynak folytonos sülye-
dése, Izráellel szemben való gyengülése a genealógiának oly át-
alakulását vonta maga után, mint az J-nél megtalálható. A IX. 
sz. derekán a héber ember szemében Izráel nem volt többé 
fivére Judának, de más elnevezéssel maga Jákob, kinek gyer-
mekei között szerepel az elhalványult dicsőségű Juda is. — A 
III. fejezet a 12 törzs rendszeréről szól. A hébereknek 12 törzsre 
való beosztása nem történeti tényen alapul, hanem mesterséges 
számítás, mely a valóságot a systhema kedveért elferdíti. Hogy 
mi szolgált okul ép a 12-es szám felvételére, homályos. Lehet, 
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hogy a hónapok száma, lehet, hogy más körülmény. L. Salamon 
egy intézkedésébó'l véli legjobban megmagyarázhatónak e be-
osztást. Salamon ugyanis királyi háztartásának ellátása végett 
birodalmát 12 részre osztotta fel, hogy minden hónapban egy-
egy provinczia szolgáltassa az udvar számára szükséges élelmet 
(I. K. 4.) A késó'bbi idő' valószínűleg ebbó'l a felosztásból indult 
ki, midó'n a törzsek számát 12-ben állapította meg. A törzsek 
neve az ó-testámentom külömböző helyein eltérő sorrendben 
fordul elő. J nemcsak a gyermekek neveit sorolja fel, de azokat 
anyák szerint is csoportosítja (Gn. 29. 30). Azt állítja, hogy 
Jákobnak két felesége volt (Lea és Ráchel) és két ágyasa (Silpa 
és Bilha). A 12 gyermek ezek között oszlik meg. Az ó-test. 
kutatók J-nek e genealógiai osztályozását a messze múltban 
fekvő viszonyok megállapítására használták fel. Történeti 
hátteret kerestek J e közleményében és a Kánaánba való 
bevándorlás előtti állapotok visszatükrödözését látták a fele-
ségek és gyermekek ily különválasztásában. Históriai magya-
rázatát kívánták adni, hogy miért szerepelnek ágyasok a 
feleségek mellett, s hogy mit jelentenek történetileg a külöm-
böző anyáktól származó gyermekek. így Wellhausen, Stade, 
Guthe és Cornill, kiknek mindegyike más és másképp értékesíti 
J osztályozását. L. részletesen ismerteti e 4 kutató eredményeit, 
majd azok bírálatába bocsátkozik. Hangsúlyozza, hogy úgy a 
genealógia, mint a genealógiai elbeszélések és mondák csakis a 
bevándorlás utáni időre vonatkozhatnak. Szó sem lehet arról, 
hogy ezekből valaki azokra az állapotokra következtessen, 
melyek a héberek között akár a Sinai félszigeten, akár az Aegyp-
tomban való tartózkodás alatt uralkodtak. A mondák egyáltalán 
nem használhatók fel, mint idáig oly gyakran előfordúlt, egy-
szerűen bizonyos történeti viszonyok megállapítására. Ez végze-
tes methodicus tévedés. A mondák külömböző elemekből vannak 
összetéve, melyeket először szét kell választani, hogy az eset-
leges történeti magvat ki lehesen beló'lök hámozni. A két fele-
ségnek, a kedvencz Ráchelnek és a megvetett Leának szembe-
helyezése Izráel és Judának ellentétéből magyarázandó. Az ágya-
sok gyermekei azon határtörzsek képviselői, melyek többnyire 
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nem voltak Izráel birtokában és azért nem voltak egyenrangú-
aknak tekinthetők. Az a körülmény pedig, hogy J tudósításában 
Ruben mint elsőszülött szerepel, mi oly sok történeti conbina-
tióra adott alkalmat, nem arra enged következtetni, hogy Ruben 
valamikor egy előttünk homályba takart időben nagy tekintély-
nek és hatalomnak örvendett. Jelentőségnélkülisége elegendő ok 
arra, hogy Izráel és Juda vetélykedése mellett őt tekintse a 
genealógia az elsőszülött gyermeknek. Ez alapgondolatok mellett 
L. sok más kérdést is érint e fejezetben, melyek szorosan nem 
tartoznak a felvetett thémához. így egyebek között, hogy Izrael-
ben valószínűleg 2 hagyomány létezett a bevándorlást illetőleg. 
Az egyik szerint Izráel egyenesen Naharaimből jött Kanaánba, 
a másik szerint Aegyptomból. Továbbá, hogy eredetileg Jákobot, 
Izsákot és Ábrahámot Kanaán külömböző vidékei egymástól 
függetlenül tekintették a nép ősatyjának. Bethelben Jákob, Beer-
sebában Izsák, Hebronban Ábrahám volt az az előd, kitől magát 
az egész nép származtatta. Csak a IX. sz.-beli valószínűleg J-től 
kezdeményezett genealógiai osztályozás hozta őket egymással 
rokonsági viszonyba. Izsákot megtette Jákob atyjának, Ábrahá-
mot nagyatyjának. — A IV. fejezet egy. az ó-test.-i kutatóknál 
elterjedt hypothezissel foglalkozik. Ε hypothezis abból indul ki, 
hogy régebben a törzseket nem Jákob fiainak, de feleségeinek 
tüntették fel, a nép egyes részeit tehát nem a fiúk, hanem a 
feleségek szerint osztályozták. Ezen, a feleségek szerint történő 
csoportosítástól függetlenül fejlődött ki idővel a másik felfogás, 
mely a fiukat tette meg az egyes törzsek ősatyjává. L. e hypo-
thezist indokolatlannak és tévesnek tekinti. Sem a nevek, sem 
az elbeszélések (Gn. 34. 38, Jud. 1, 12—15) nem engedik meg 
azon felvételt, hogy eredetileg a törzsek az anyák szerint osz-
tályoztalak volna. Sőt egész határozottsággal azt kell állítani 
hogy elejétől fogva a törzsek repraesentánsai mint Jákob fiai 
szerepeltek a genealógiai tudositásokban. — Az utolsó fejezet 
végül Jákobot teszi vizsgálódás tárgyává. Ε részlet Izráel vallás-
története szempontjából is érdekes. Jákobot illetőleg jelenleg 
felette eltérő nézetek uralkodnak. Stade azelőtt törzset látott 
benne, de később e véleményét megváltoztatta. W. M. Müller és 
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Meyer Eduárd, miután e név Jakobek formában egy aegyptomi 
feliraton több város között felsorolva fordul elő, azt vélik, hogy 
egy kanaanita várost kell benne keresni Nöldeke viszont azt 
sejti, hogy valamely Isten rejlik e szó mögött. L. is ez utóbbi 
véleményt tartja legvalószínűbbnek. A név formája, a Jákob 
monda több vonása, az „Izráel ( = Jákob) köve" kifejezés (Gn. 
49, 24) arra mutatnak, hogy eredetileg kanaanita Istenséggel van 
dolgunk, melylyel a bevándorolt héberek megismerkedtek s 
melynek tiszteletét elfogadták és gyakorolták. Döntő bizonyíték 
L. számára a Gn. 32. 24—32-ben foglalt elbeszélés. Ez mostani 
alakjában persze erősen átdolgozott formát mutat. De még így 
is kivehető az eredeti értelem. Jákob és az Isten viaskodása két 
numennek, talán a nap és éjszaka Istenségének küzdelme. Erről 
beszélt az a kanaanita mythus, melyet a héberek bevándorlásuk 
után a föld előbbi lakóitól elsajátítottak. Monotheistikus irány-
zatuk azonban nem tűrte meg sokáig az idegen Istenséget Jahve 
mellett. A kanaanita numen a nép gondolkozásában lassanként 
átalakult. Az emberfölötti lény emberré lett és az eredetileg 
mythikus hős a héber nép ősatyjává degradálódott. Időmultával 
Jákobot Izráellel hozták kapcsolatba és e nevet ő reá ruházták. 
Tulajdonképp azonban a kettőnek egymáshoz semmi köze. Mert 
Izrael egy heros eponymos, míg Jákob a kanaanita egyik Isten-
monda alkotó része. Utóbbi ősrégi, előbbi ellenben meglehetősen 
fiatal és mesterségesen construált alak. — Mint e rövid kivonatból 
is látható, L. sok érdekes és fontos problémát tárgyal terjedelmes 
értekezésében. Kár, hogy czikke sok helyen annyira zűrzavaros, 
hogy az olvasó alig tud benne eligazodni. L. sem az anyagot 
elrendezni és csoportosítani, sem a hozzátartozót a hozzá nem 
tartozótól különválasztani nem tudja. Hogy emellett az eredmé-
nyek jó része nagyon is hypothetikus értékű, talán felesleges 
külön kiemelni. H. A. 
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