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Matth es J. C. (Amsterdam). Az engesztelés gondolata a hűn-
áldozatoknál. Μ. tanulmánya cáfolata és helyreigazítása Volz 
„A kézfeltétel az áldozásnál" című cikkének, amely a Zeitschr. 
für alttestl. Wiss. 1901. évfolyamában (93.—100. old.) jelent meg 
és amelynek ismertetése a Theol. Szaklap I. 144—146. oldalán 
olvasható. Kizárólag a kézfeltétel rítusának jelentősével foglal-
kozik, miért is célszerűbb lett volt ugyanazt a címet választani, 
amit Volz választott. Volz az összes eseteket, a hol kézfeltétel 
szokásos, egy közös gondolatból kívánja megérteni. A kézfeltétel 
mindig erőátvitel, átvitele egy titokzatos substantiának, 'amely 
lehet jó is, rossz is. Áldozatnál, hivatalbaigtatásnál, gyógyításnál 
a physikai érintés révén jó substantia közöltetik, tanúskodásnál, 
áldozásnál viszont rossz substantia. Az áldozó azért teszi kezét 
a barom fejére, hogy a bűnnek gonosz anyagát az állatnak át-
adva attól szabaduljon (a helyettesítési theoria). M. szerint e 
felfogásnak csupán egyik része igazolható. Tény, hogy úgy az 
Ó-, mint az Új testámen tómban jó adományok érintés által köz-
vetíttetnek (Num. 2718 Dt. 349 1 Tim. 4 U 2 Tim. 1G Mk. 527—30). 
Rossz dolgoknak, mint átoknak, bűnnek, tisztátalanságnak át-
vitelőre azoijban az áldozati cultus körén kívül egyáltalán nincsen 
példa. A tanúskodásnál, amire Volz hivatkozik, az érintés csak 
symbolikus értelmű lehet: a tanuk evvel igazolják, hogy a vád 
csakugyan annak szól, akire kezeiket ráteszik. Az áldozati cultus 
körén belül előfordul ugyan olyan eset, hogy az emberi tisztá-
talanság kézfeltétel által átmegy az állatba, így az Azazelnek 
szánt baknál. „Áron tegye rá két kezét az élő bak fejőre, vallja 
meg felette az Izráelfiak összes bűneit és összes vétkeit, amiket 
csak elkövettek és helyezze azokat a bak fejére" (Lev. 1621). De 
ez az állat nem Jahvénak szól, nem is vágják le s vérét 
nem juttatják Jahvénak, hanem a pusztába küldik a sivatag 
daemonának. A Jahvénak hozott áldozatoknál egyenesen ki van 
zárva, hogy a kézfeltétel cselekvénye a bűnnek átvitelét jelent-
hette volna. Az égő- és üdváldozatoknál, hol szintén szükséges 
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a kézfeltétel, nincs is bűn, tehát nincs mit közölni. A bűnáldo-
zatokat viszont nem lehetett volna többé Jahvénak bemutatni, 
ha a húst és a vért az átszármaztatott bűn tisztátalanná vál-
toztatta. Volz azon állítása, melylyel ez argumentumot illuso-
riussá akarja tenni, hogy az engesztelő áldozatok eredetileg nem 
Jahvét, hanem a daemonokat illették, kiknek a fertőzött hús is 
jó volt, oly állítás, miről az ÓT. semmit se tud. Másrészt a 
törvény világosan megmondja, hogy a bűnáldozat húsa szent s 
így természetesen tiszta hús (Lev. 10,7, a mosási és fürdési 
szabályok, a húsnak tiszta helyen való elégetése). Az idegenből, 
görögöktől, rómaiaktól, egyptomiaktól hozott analógiák is részben 
semmit, részben ép Volz ellen bizonyítanak. A kézfeltétel az 
áldozásnál tehát semmikép se lehet bűnátvitel, hanem csakis 
symbolikus cselekmény, mint a tanúskodásnál. Az áldozó e 
rítussal azt fejezi ki, hogy az áldozati állat az övé. A bűn kien-
gesztelését pedig maga az ajándék eszközli, első sorban annak 
legbecsesebb része, a vér. — A kérdés érdemére vonatkozólag 
csak a Szaklap idézett helyén mondottakat lehet megismételni. 

Preaschen Erwin (Darmstadt) Doeg mint incubáns. Dávid 
éjnek idején elmenekül Saul elől, útjában szürkület táján Nóbba 
vetődik és a szentély papjától Ahimelektől valami ennivalót kér. 
Ez, minthogy más nincsen kéznél, a színkenyereket ajánlja fel 
neki (Mt. 12x— 8 Mk. 223—28 Lk. 6 t — s azonnal be is megy 
a szentélybe, hogy elhozza azokat. „És ott, folytatja az elbeszélő, 
egy ember volt Saul szolgái közül azon a napon bezárva Jahve 
előtt, kit az edomita Doegnak hívtak". (1 Sám. 218). Homályos, 
mint jelent a „bezárva Jahve előtt" kifejezés és hogy mit keres 
ez az ember hajnalkor a szentélyben? Már a régiek, a Targum, 
a Pesitto, az arab fordító, Hieronymus se tudták Doeg jelen-
létének valami acceptabilis magyarázatát adni. Preuschen a 
görög versióra támaszkodva ugy véli, hogy „bezárva" helyett 
„aki magát bezáratta" a helyes fordítás; azután figyelmeztet a 
Luciankéziratok egy széljegyzetére, ahol όιγοπνρετονχagy ()ιγοπνρετφ 
(hideglelés) áll. A széljegyzet Preuschen szerint fején találja a 
szöget és minden kétséget eloszlat: a hidegleléstől gyötört Doeg 
bezáratta magát a szentélybe egy éjszakára „és álomjóslásban 
keresett segélyt betegsége ellen" vagyis gyógyító incubatiot vég-
zett. A szent helyen történő álomjóslások közismeretüek a görö-
göknél, rómaiaknál és Izraelben is divatoztak. (Gn. 28. 1 Kir. 3). 
Uj donságszámba megy azonban, hogy itt az egészség vissza-
nyeréseért végzi valaki az incubatiot, mely szokásra idáig sok 
példát sikerült találni a görögöknél, de Izráelben egyetlen 
egyet sem. 

Lic. v. Gall. Némi nyoma az esövarázslcísnak. A görö-
göknél eső és gyapjú összefüggött egymással és az esővarázs-
lásnál a gyapjúnak jelentős szerepe volt. Nyár derekán midőn 
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a tartós szárazság beállott, juhbőrbe bujt ifjak vonultak a Pe-
lionhoz, Zeus székhelyéhez, ki az esőt adja, a villámokat szórja 
s a rettenetes felhőirhát, a bozontos Aegist rázza (Meyer, Gesch. 
d. Alterth. II.). Gallt a görög példa Bir. 636—40-ΓΘ emlékezteti. 
Gideon gyapjút helyez a szérűre s jelül azt kéri Istentől, hogy 
reggelre legyen a gyapjú harmattal teli, a föld pedig maradjon 
száraz. A kívánság teljesül. Másnap azt kéri, hogy fordítva tör-
ténjék s a kívánság újból teljesül. Miután az elbeszélés köze-
lebbi magyarázata Gall tudomása szerint idáig senkit sem fog-
lalkoztatott, felveti a kérdést, hogy vájjon nem az esővarázslás 
szokásával van-e itt dolgunk, amelynél gyapjút használ a va-
rázsló Izráelben éppen úgy, mint a görögöknél? — Munkácsi 
Bernát az Ethnographia 1903. évfolyamának 77—79. oldalain a 
nálunk szokásos harmatszedéssel való kuruzslásnak forrását 
keresi és azt az ÓT-ban találja meg. A Gideontörténetre is 
reflektál. „Ugy látszik, hogy bibliai alapú még az az eljárás is, 
melynél fogva kendővel fogják fel a harmatot s kifacsarva 
edénybe gyűjtik. Igen hasonlít t. i. ehhez az a varázslás, melyet 
a Birák könyve szerint Gideon alkalmazott." 

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Herausgegeben von Β. Stade. 
1904. 24. Jahrgang. 

Mcbtthes I. C. (Amsterdam). A dekalogus. A tízparancsolat 
szereztetési idejének kérdése egyike az elintézetlen kérdéseknek. 
A vélemények megoszolnak és a megoszlás 600 esztendő diffe-
rentiát jelent. Reuss (f 1891), Dillmann (f 1892), Cheyne, Kittel 
föltétlenül Mózestől (1300 Kr. e) származónak tekintik a dekalo-
gust, Stade, Smend, Guthe, Baentsch élükön Wellhausennel a 
profetismus termékét látják benne s keletkezési korát a 7. század 
első felére, Manasse idejére (698—643) helyezik. Legújabban a 
holland theologusokat izgatja ismét a probléma. A közel múltban 
(1903) ketten nyilatkoztak róla, Wildeboer és Eerdmans, s mind-
ketten a mózesi szerzőség híveinek vallották magokat. Megszó-
lalásuk szólásra kényszeríti a szintén holland Matthest. „E 
nézetet tévesnek tartom és határozottan állást kell ellene fog-
lalnom. A dekalogus nem lehet Mózestől való, nem is származ-
hatik a nomádkorból, mert nem ezen idő bélyegét viseli magán, 
hanem a júdeai királyság és profetismus koráét. Kitűnik ez a 
nemzeti állapotból, amelyben gyökeredzik; a nyelvből, amelyen 
írva van ; a sociális, istentiszteleti, valláserkölcsi viszonyokból, 
amelyeket előfeltételez". így összegezi M. az eredményt mindjárt 
tanulmánya elején. Maga a tanulmány azután az említett okok 
részletes kifejtése. 

A tízparancsolat a néphez szól, vagyis az egyesített tör-
zsekhez. Már pedig az egység nem volt meg a letelepedés után 
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sem, még kevésbbé lehetett meg Mózes korában. Csak a királyság 
intézménye fűzte a szétszórt elemeket egy összetartozó egészbe. 
A megoldhatlan nehézségek valódi tömkelegébe viszi a nyelv és 
az írás kérdése azt, aki a mózesi eredetet védelmezi. Izráel ha-
gyománya szerint a tíz szó fel volt írva, kó'be volt vésve. A 
meglevő' recensiok (Ex. 20. Dt. 5) azonban oly terjedelmesek, 
hogy ugyancsak hatalmas két kőlap kellett volna a feljegyzésre, 
melyeket aligha lehetett volna szállítani. Azután minő nyelvű 
volt a feljegyzés ? A sivatagban bolyongó izráeliek nem a hébert 
beszélték, amit csak a kanaaniaktól tanultak el, hanem egy 
arab dialektust. Fel kellene tehát tételezni, hogy a dekalogus 
eredetileg arabul hangzott, jelenlegi formáját pedig fordítás utján 
kapta, ami éppenséggel nem hihető. Ha nomádok között nomá-
dok számára készült e törvény, úgy természetesen a nomád 
sociális viszonyoknak kell benne visszatükröződni. Ehelyett a kul-
túrának előrehaladott foka érezhető ki minden sorából. Akikhez 
szól, azok házakat építenek, városokban laknak, a földet mű-
velik, ökröket és szamarakat alkalmaznak a munkára, rabszol-
gákat és rabszolgalányokat tartanak. Nem sivatagjáró beduinok 
többé, hanem állandóan letelepült felláhok. Az istentisztelet kö-
rébe vágó előírásokban világosan a próféták kora nyilatkozik 
meg. A dekalogus Jahve monolatriáját hirdeti: „ne legyenek én 
mellettem más Isteneid." így Mózes nem beszélhetett, hisz maga 
az izraeli hagyomány is megőrizte, hogy Mózes Jahvén kivül 
a kígyóistent is imádta és imádtatta (Num. 218.9. 2 Kir. 184). 
Amellett teljesen megfoghatatlanná válnék a későbbi izráeliek 
viselkedése, akik századokon át minden scrupulus nélkül más 
Isteneknek szolgáltak, dacára annak, hogy már Mózes óta tud-
niok kellett, mennyire tilos dolgot művelnek. A parancs azonban 
érthető és természetes a próféták idejében, akiknek programmja 
Jahve monolatriáján épül fel. A dekalogus tiltja az Istenszobrok 
és képek használatát, mégis Dávid házában ott vannak a tera-
phim (penates), Salamon szentélye telve képekkel annélkül, hogy 
bárkinek is eszébe jutna azon megbotránkozni. Csak a próféták, 
veszik fel a küzdelmet a százados gyakorlat ellen. A tízparan-
csolat szigorúan megköveteli, hogy a sabbath napja pihenő nap 
legyen főleg azoknak, akik hétközben nem jutnak nyugalomhoz: 
a szegényeknek, nyomorultaknak, rabszolgáknak, barmoknak. Elisa 
kortársai előtt ez ismeretlen (2 Kir. 423—24) s még Jeremiás idejében 
is a rabszolgák dolgozni kénytelenek a sabbathnapon (Jer. 172l— 2S)· 
Másrészt köztudomású, hogy a próféták mindenütt mint a sze-
gények és elnyomottak szószólói és védői szerepelnek. Egészen 
a profetismus szelleme jut kifejezésre a dekalogus vallás-erkölcsi 
alapgondolatában. A tízparancsolat azt tanítja, hogy a vallás 
lényege nem a cultusban rejlik, hanem az erkölcsben, ép úgy 
mint a próféták; és pedig a benső ethikai vallását követeli, ép 
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úgy mint a próféták. így keletkezése csakis ez utóbbiak mun-
kája után vagy alatt érthető. Szereztetósónek ideje tehát semmi-
esetre sem a nomadizálás barbár kora, hanem a próféták műkö-
désének ideje, valószínűleg a 7. század. 

Wildeboer G. (Groningen). A dekalogus datálása. Matthes 
fejtegetéseire, amelyek ő ellene is irányulnak, csupán néhány 
megjegyzéssel kiván felelni. Elismeri, hogy a tanulmány az 
igazságot őszintén kereső, objektiv, érdekes és vonzó munka. 
De téved Matthes, midőn úgy tünteti fel a dolgot, mintha a siva-
tagban nomadizáló izráeli törzseket semminémű kapocs se 
kötötte volna össze. Igaz, a nemzeti egységet csak a királyság 
hozta meg. Hogy azonban már előzőleg, a vándorlás és hódítás 
idejében is volt valamelyes szövetsége a törzseknek, azt a Penta-
teuch összes forrásai és a 8. század prófétái egyhangúlag bizo-
nyítják. Ha pedig volt ily törzsi szövetség, akkor nincs mit 
csodálkozni azon, hogy a szövetségben résztvevő törzsek 10 
mondatból álló rövid törvénycodexet állapítottak meg, amely az 
egymás iránti és a közös Isten iránti kötelességeket szabályozta. 
— Matthes teljes biztonsággal azt mondja, hogy az izráeliek a 
bevándorlás előtt egy arab dialektust beszéltek. Az állítás helyes-
sége felette kérdéses, igen fontos argumentumok ellene szólanak. 
Az izráeli hagyomány egyöntetűen jelenti, hogy az izráeli tör-
zsek mielőtt Egyptomba kerültek volna Kanaánban bolyongtak; 
a későbbi bevándorláskor soha sincs tolmácsra szükség a kana-
aniak és izráeliek érintkezésénél: mindez arra enged következ-
tetni, hogy a sivatagban tartózkodó izráeliek nyelvének közelebb 
kellett állani a kanaani nyelvhez, mint az arabhoz. — A 7. század 
prófétái és az ő szellemökben készített Deuteronomium is az 
Individualismus talaján állanak. Mindenkit csak a maga bűneért 
szabad felelőssé tenni, tanítja a Deuteronomium (24lfi 71(v) és 
Jeremiás (3129—30). Evvel szemben a dekalogus azt vallja, hogy 
Jahve féltékeny Isten, ki az apák bűneit a fiakon, unokákon és 
dédunokákon is megtorolja. Ez a dekalogus régiségét mutatja. 
Oly kor beszél még itten, amely a nemzetség tagjait minden 
tekintetben solidárisaknak tudta egymással. Hogy a dekalogus 
e kijelentését a Deuteronomium összeállítója, dacára annak, hogy 
a maga felfogásával homlokegyenest ellenkezett, változtatás 
nélkül felvette (Dt. 59), szintén csak azért történt, mert a deka-
logus régi és közismert volta és tekintélye a változtatást nem 
engedte meg. — Végül lehetetlen, hogy mindaz, amit Dt. 5 
tartalmaz, puszta fantázia. Már Izráel régebbi traditiójában a 
Sinai és a dekalogus szorosan összefüggött egymással, ami tel-
jesen érthetetlen volna, ha nem lett volna a dekalogus ősrégi 
és ismeretes emléke Izráelnek. 

Közli: Hornyánszky Aladár. 
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The Hibbert Journal 
1900 juliusi (4.) sz. 

G. Peabody classicus tömörségű cikke szerint „J. Krisztus 
jellemének alapvonása" nem az asceticismus, nem is az aesthe-
ticismus, hanem az az ethikai és inteliectuális erő, mely őt a 
lelki vezér szerepére tette alkalmassá. Ε morális és értelmi fel-
sőbbsége kiválóan nyilvánult az emberiség iránti rokonérzésében, 
mely által életét mások javára áldozni tekinté feladatának, vala-
mint ama lelki elkülönzöttségben, a melyben — benső élete 
isoláltsága közepett — az isteni élettel való communióját fölis-
merte : s ez az összeköttetés tudata szolgált rugójául hivatása 
rendithetetlen betöltésének. 

Közérdeleű Cheyne tanulmánya „Az ószöv. tanulmányozására 
kényszerítő okok"-T(A. Főleg az assyriologiai és egyptologiai leg-
újabb kutatások eredményei s az apocryph és pseudepigraphicus 
zsidó irodalom használandók föl. Előbb azonban elengedhetlenül 
szükséges az assyriologia anyagának rendezése s szabatos lefordí-
tása. Ép igy az ótest.-nak hagyományos s igen sok helyt conjecturá-
lis szövege, melyben — iró kimutatja — fölöttébb sok a corrup-
tio, — és a különféle versiok s különösen a LXX. mélyreható 
kritikai átvizsgálás után javitottan kiadandók. 

Tárgya s kidolgozásánál fogva egyaránt meglepő J. Moffatt 
értekezése, melyben „A Zoroaster vallásának befolyásé"-t ismer-
teti a judaismus — s főként az ős ker. irodalomra. Ez a hatás 
tagadhatatlan, bár inkább a zsidó apocalyptikus irodalom által 
közvetített, mint sem közvetlen, s nem annyira a kifejezésekben, 
mint az eszmékben található több-kevesebb rokonság vagy 
egyezés, mely leginkább a demonologia,- angelologia- és escha-
tologiára terjed ki. De vannak egybevágások egyébütt is. Pl. A 
(Máté II. 1—12.) „μάγοι από avaroAwi>"«majdnem bizonyos,» hogy 
a széles körben ismert Mithracultusnak vagy a mazdaismus-
nak a papjai. A fölkelt „új csillag" az újszülött hős fravasi-ja; 
s az illatos anyagok használása jellegzetes vonása a zoroasteri 
vallásnak. Jézus megkisértetése, Bevan sejtése szerint, utánzása 
annak a perzsa szertartásnak, melylyel az egyént a jinnik vagy 
démonok vigyázására bizzák; míg Carpenter, Mill és Seydel 
szembetűnőbb hasonlóságot fedeznek föl az evang. történettel 
Zoroaster megkisértetésében. Jézus keresztre feszittetése előtti 
gúnyos megkoronáztatásának analógiája megvan a babyloniai 
Szakéa-ünnepen, s talán „régi persa szokás reflexiója" az is, 
hogy Jézust harmadmagával feszitették meg. A mazdaismus be-
folyására vihető vissza az a hiedelem (v. ö. : János, XI. 39; Márk, 
XVI. 2. stb.), hogy a megholtnak lelke 3 napig a test körül ma-
rad s csak a negyedik napon megy végképp a mennybe vagy a 
pokolba. S igen jellemző a feltámadásnak a virradattal való össze-



Lapszemle . 1 7 5 

függése is (Márk, XVI. 2.; Máté, XXVIII. 1.), tudva azt, hogy a 
Jast XXII. 7. szerint: „ha az ember meghal . . . . s ha (ezután ) 
a harmadik éjjel elmúlt, mikor hajnalodik, virrad s a nap föl-
kelőben : akkor" a lélek fölemelkedik a mennybe vagy levitetik 
a pokolba Az észöv.-i 7 arkangyalon, illetve amsaszpandon kivül, a 
melyekben való hit az újtestámentomi iratokban is előfordul, a 
fravasik (geniusok) fogalma 3 helyt föltalálható, és pedig 2-szer 
(Máté XVIII. 10; Acta XII., 5.) mint az egyének s l-szer (Jel. 
I. 16—20.) mint a gyülekezetnek angyala. Ez tisztán a zoroas-
teri vallás hatása. De közös forrásból is származnak egyezések 
és analógiák. A Jel. XII. f.-ben p. o. egyrészt, a messiási tradi-
tión kivül, az egyptomi Typhon sárkány, vagy a Pytho sár-
kánykígyó által üldözött Leto és Apolló-mondának vonásai 
ismerhetők fel, másrészt azonban árul el az hasonlóságot az ős 
iráni Azi-mythossal is. S általában „a Jel. XII. XIII. s XVII. 
f. megfelelnek egy a ker. időszámítás előtti eschatologiai tradi-
tiócyclusnak", melybe babyloni elemek is vannak befoglalva. Ily 
közös forrásra mutatnak : Jel. I. 16—20; XII. 16—17; valószínű-
leg tisztán iráni befolyás nyilvánul a Jel. XI. 3.—13; XI. 14; 
XII. 1; illetve a XI. 7. 15. XIV. 14; XIV. 18., XX. 1—4; I. 13; 
IV. 10; VI. 8. 14. VIII. 7., XVI. 13., XIX. 17. 18. XX. 13., XII. 
12. XVI 7.-verseiben, részben az eszmei, részben a kifejezésbeli 
rokonságot avagy egyezést tekintve; sőt az Efez. levélben is — 
Moffatt szerint nem csupán sajátságos iráni felfogás visszhangzik 
a két világ egymással folyó harcában, hanem rokon hit is abban, 
hogy a sátán ellenfele Istennek s az Isten népének (V. ö. Máté 
XXV. 41 s.Jel. XII. 7. 8.) S feltűnő hasonlóság van János. XX. 11 
s. XXII. 12 és a Jast XIX. 19. és a Bundehes XXX. 7.-ben 
foglalt eszmék közt, s különösen „mindnél meglepőbb" a kettős 
analógia a mazdaizmus és a ker.-ség közt a végitélet állapotára 
nézve. Ε hasonlóságok azonban, mint M. is megvallja, nagyrészben 
fölszínesek s belőlük messzebbre menő következtetéseket vonnunk 
nem szabad. Hogy néhány eszme s több-kevesebb kifejezés a 
zoroasteri és egyéb keleti vallások közvetett vagy direct hatását 
mutatja, ez a körülmény ép úgy nem von le legkisebbet sem a 
ker. vallás eszméinek eredetisége és magasztosságából, mint a 
folyó partján diszlő liliom alakjára és színére nézve mindegy, 
ha gyökerének egy vagy több szálára messze idegenből odaso-
dort iszap is rakódott le. 

1903. októberi (3.) szám. 
Edward Caird „Szent Pál és az evolutió ideája" cimen mint 

az alapelvekből folyó szükségszerűséget ismerteti azt a tanfejlő-
dést, melyet Jézus ama nyilatkozatával szemben : „nem jöttem 
a törvény eltörlésére, hanem betöltésére" (Mt. V. 17.) — Pál ek-
ként formulázott: Kr. váltott meg minket a törvény átkától . . . ., 
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hogy a lélek igéretét vegyük a hitnél fogva" (Gal. III. 13. 14.) 
S úgy tüntetvén föl Pált, mint a ki saját életében objectificálta 
a régi és új tudomány ellentétét, doktrínái is magukon hord-
ják az antithetikus vonást; de míg egyrészt ez az egyoldalúság 
szükségszerű minden új eszmére nézve, ha mint tényező helyet 
akar nyerni a világ életében, másrészt — a mi az apostolnak ki-
tűnő érdeme — az ellentétek nála mindig magasabb egységbe olvad-
nak össze,legjellegzetesebben christologiájában s eschatologiájában, 
melyet C. akként jellemez, hogy abban az az örömhír, hogy az 
istenországa már az emberek- „ben" vagy azok „között" van, át-
változott olyan evangéliommá, mely azt magyarázza, hogy isten-
országa meg volt Kr.-ban s meg lesz követőiben az úr második 
eljövetelekor. 

H. Jones „Mi a jelenkori fölfogás a vallásról' c. cikkének 
befejezéseül mélyen járó vallásbölcseleti fejtegetéssel igazolja, 
hogy a tudomány és a vallás kölcsönös viszonyban állnak egy-
mással. A vallási ideál a mint pl. — úgy mondják — nem va-
lósulhat meg egy emberben, ép így a tudomány ideálja — az 
igazság — is elérendőül van az emberi nem elő tűzve ; s ez esz-
mények a megvalósulás folyamatában vannak, mely processus 
az ideálnak tulajdon processusa, melyben önmagát annak minden 
fázisában megbizonyítja. „Ennélfogva az (erkölcsileg) jő élet az az 
élet, melyben a tökéletes jóság ideálja munkás s a melyet élni 
annyi, mint Isten akaratát cselekedni." De azért az individuális 
nem veszti el ez által realitását, a mennyiben a reálitás egy 
coherens rendszer, melynek minden része a benne magát kinyil-
vánító legfőbb princípiumban és által — ezt a vallás Istennek, 
a bölcsészet absolutnak nevezi — bírja létét. S ez a princípium 
concrét unitás, a melyben s a mely által a particularis, a véges 
megtartja a maga characterét, jelentőségét s reál i tását . . . Bizonyos 
tehát, hogy az emberi tudás ugyanazon föltevésen alapul, mint a 
melyen a vallás s hogy mind a kettőre nézve elengedhetlen az absolut-
nak eszméje. Ε viszonynál fogva, melylyel vallás meg tudomány egy-
mással összefüzvék,nem beszélhetünk dualismusokról s gondolnunk 
se kell összebékitésökre. A művészet, a moralitás, a tudomány 
és a vallás nem „találkoznak össze" az absolutban, ha csak 
előzetesen együtt nem voltak abban történelmüknek egész folya-
mán. Véges praemissákból nem juthatunk absolut conclusiőhoz... 
S az absolut akár érzéklésünkön kivül álló s csakis puszta név, 
akár ama legfőbb hypothesis, melyet a tudomány igazol s igy 
ennek kezdete és végeredménye is egyszersmind : ez az a prin-
cípium, melyben a moralitás nyugszik, s ez az az Isten, a ki-
ben a vallás él — lételét bírja. S őt ezen ideáljától megfosztani 
lehetetlen a nélkül, hogy hasonlóan kételyek ne támadjanak 
bennünk a tudomány és erkölcsiség ideálja tekintetében is. De 
ezt nem is tehetnők : mint a hogy az ember mindenkor kutatta 
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az igazat, kereste a jót s bizott Istenben, a ki egyesíti magában 
az embervilág képzelhető' tökéletességét, épp úgy — tapasztalati 
tény — törekszik absolut ideálokra, bármennyire tudja is, hogy 
azok általa az életben sohase lesznek teljesen elérhetők : s ez a 
törekvés az ember élete és actiőja. S a tapasztalati világot te-
kintve, a bölcseletre nézve az egész világ az igazság alakjában 
kifejezhető, a művészetre nézve a szépség, a moralitásra nézve 
a jóság alakjában, — a vallás pedig combinálni törekszik a maga 
ideáljában az összes tökéletességeket.Ennélfogva a realitás világának 
minden objectuma alá van vetve a szempontok egyike vagy másiká-
ból való megítélésnek, s e nézpontok egymással összeköttetésben 
levén, mind együttesen foglalják le az egész embert, úgy, hogy pl. nem 
tagadhatni a vallásos szellemről, hogy nyilvánulhat a bölcselő 
meditálása s a morális cselekvőnek és a művésznek gyakorlati 
foglalkozásai közepett egyaránt. A tapasztalatnak e formái tehát 
kölcsönösen comprehensivek, egymástól teljesen el nem különít-
hetők. Az emberi szellem nem gyakorolja functióit váltakozva 
vagy periodikusan — nem „akarat" egyszer s nem .,tisztán ész" 
máskor. Az akarást nem zárhatjuk ki az intellectióból, sem az 
intellectiőt az akarásból. S a mi figyelemre méltó: soh' sem 
gondolkodunk vagy akarunk általánosságban, hanem minden esz-
ménk s akarati törekvésünk egy határozott célra irányul. De 
azért a gyakorlati igazság vagy jó, melyet keresünk, partialis és 
múlékony expressiója egy ideáinak, a mely maradandó és egye-
temes. S e részleges és ideig való tényeket, e speciális jót és 
igazat ahoz az állandó ideálhoz méri az ember, melyet absolut 
jóságnak vagy igazságnak tart — s amaz igazolását és értékét 
abban birja, hogy viszonyban van az elvben egy az igazság és 
jóság összességével. 

És bár e stantard ideál, ez a criterion, föltételes jegyen is, 
mint ahogy pl. az evolutió hypothesisénél ehez, mint egyetemes 
törvényhez méretik az egyes tárgy, illetve erre alkalmaztatik az 
egyetemes törvény, de ezen processus alatt e törvény is állan-
dó próba alá van vetve s ez által a folyamat által nyeri igazo-
lását : épp úgy itt is. így hát a tények és hypothesis 
szoros értelemben véve csakis abstractiók, miknek külön-külön 
nincs értelmök, hanem csupán úgy, ha a törvény alkalmazható 
a tényekre s a tény megfelel a törvénynek. Másszóval: az igaz-
ság rendszer, a melyben az universalis és a partialis, az egy 
meg a sok összetalálkoznak ős egymásba hatolnak a concret 
individuálban.S e tekintetben az absolutnak hypothesise, a melyen 
intellectualis életünk mint egész nyugszik, nem külömbözik a 
speciális tudományok hypothesisétől, ennélfogva nem tagadhatjuk 
meg azt, ha csak magát a gondolkozást is meg nem tagadjuk. 
És jóllehet ez az absolut — egy bizonyos értelemben — ma is 
hypothesis, sőt az is marad, a mig az ember ember lesz, kinek 
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törvénye nem a finalitas, hanem a haladás ; de másrészt olyan 
hypothesis az, melynek igaz volta benne van az egész movement-
ben, sőt nyilvánult s megtapasztaltatott mind abban, a mit mi 
igaznak tartunk. így hát több az mint hypothesis — absolut pos-
tulatum. 

S a mennyiben képesek vagyunk igazolni, hogy az ész spe-
culativ és morális használatában a vallással egyazon praesup-
positión alapul, s hogy intellectualis és morális tapasztalataink 
— a maguk egészében — progressiv bizonyságai annak, hogy 
a praesuppositió megáll, és lehetséges, hogy bármily primitiv in-
tellectualis cselekvény vagy bármily kezdetleges erkölcsi jó ma-
gában foglalja — akármily csekély mértékben is — természet-
szerűleg az absolut igazságnak vagy jóságnak képzetét: akkor 
a vallás végzetét azonosítanunk kell tulajdon énünknek, mint 
rationalis valóságoknak végzetével, s értelmünk elhomályositása 
nélkül meg nem tagadhatjuk azt — vagyis ennélfogva egyál-
talán meg nem tagadhatjuk. 

G. F. Stout egyik főspiritiszta, Myers, posthumus munká-
ját („Az ember personalitása s annak fennmaradása a testi ha-
lál után") bírálva, megvallja : nem hozott fel szerző új bizonyí-
tékot sem a lélek halhatatlansága, sem az elköltözött lelkek-
kel való érintkezés mellett, habár ez utóbbira nézve „nincs 
elégséges okunk a különösebb kételkedésre." St. szerint e com-
municatió állítólagos eseteit nem egészen indokolt tisztán a te-
lepathia segélyével magyarázni ki. Egyébként ő a „subliminalis 
én" képzetét elveti, s ajánlja, tudományosan megfigyelnünk és 
tanulmányoznunk a lelki élet e sajátságos jelenségeit. 

„Babilónia és a biblia"· cimen Cheyne elitélőleg ismerteti 
Winckler nőmet tudós ótestamentomi tanulmányait — túlzó ne-
gatív, sőt forradalmi szellemökért. Tagadja, hogy Ábrahám, össze-
függésben a babiloni Nannar holdistennel babiloni eredetű lunaris 
hős lenne, illetve, hogy József azonos Janhamu-val, a ki IV. 
Amen-hotep király uralkodása alatt a Jarimuta tartománybeli 
magtárak felügyelője volt. Hogy „Jahwe pusztán Izráel Baálja," 
s „a nebiim a Weltmacht-nak csupán politikai ágensei"és hogy 
Salamon nevének eredete összefüggésben volna S-l-m istennévvel, 
melyet Winckler mint phoeniciai tulajdonnevet, illetve a gyó-
gyítás istenének, Salamon-nak, nevét, fölfedezett stb. Ez érdekes 
tárgyról W. válaszának ismertetése alkalmával fogunk részlete-
sebben szólani. Közli: Miklós Géza. 

The Expository Times. 1901. évfolyam. 

J. Hastings szerkesztésében Edinburgban havonként meg-
jelenő ezen folyóirat megbecsülhetetlen szolgálatokat tehet min-
den theologusnak, ki a theologiai irodalom s főleg az angol 
theologiai mozgalmak terén állandóan tájékozódni akar. Alapjá-
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ban véve gyakorlati czélokra, tudományos informácziőra szolgál, 
mert bár közöl önálló kutatásokon alapuló tanulmányokat is, 
első sorban az irodalom ismertetésére és a gyakorlat szempont-
jából való irásmagyarázatra veti a súlyt. Erre vall czime is, 
melyet magyarra „írásmagyarázati Közlöny"-nek lehetne fordí-
tani. Elsó' helyen mindig Notes of Recent Exposition (írásmagya-
rázati újdonságok) czim alatt tárczaczikkszerű szemle van, 
amely egyes, az exegetika s a vele rokon körökben felmerülő 
legújabb közérdekű jelenségekhez szól liozzá. 15—20 hasábon 
végig tárgyal tiz-tizenöt ujabban felvetődött eszmét, új könyvet, 
folyóiratban megjelent czikket s azokhoz reflexiókat fűz. Ezután 
egy vagy két kisebb értekezés következik, majd az angol theo-
logiai irodalom legutóbbi jelenségeinek ismertetése, majd ismét 
néhány értekezés, egyházi beszéd, a külföldi theologiai irodalom 
nevezetesebb termékeiről szóló reíeráda, az állandó rovatokban 
pedig apróbb közlemények, olvasók felszólalása és több más. 

Az 1904. évfolyam minden számában a januári kivételével 
megtalálható egy The great Text Commentary czimű czikk-
sorozat, mely az egyházi gyakorlat szempontjából tárgyalja az 
Apostolok cselekedeteinek legfontosabb helyeit (759.60 ; 93—6 ; 
1034—35 ; IO33 stb.). Minden textus magyarázata négy részből 
áll : az első az illető szöveg részletes magyarázata oly módon, 
hogy minden passzushoz idézi egy-egy tudós megjegyzéseit; a 
második részben két vagy több e textuson alapuló beszédnek 
vázlatát találjuk különböző szerzőtől; a harmadikban pár-
huzamos helyeket kapunk modern irók és költők műveiből, a 
negyedikben pedig a textusra vonatkozó irodalmat. Mindez na-
gyon érdekesen és tanulságosan van feldolgozva, laikus is érdeklő-
déssel olvashatja, a lelkész pedig egész sereg új szempontot 
nyer belőle. — H. Sayce, az assyriologia tanára Oxfordban, 
állandóan ismerteti a bibliai és orientális archaeologia újdon-
ságait. Ez ismertetéseknél világosabb és megbízhatóbb tájékoz-
tatást aligha találni másutt e tárgykörre vonatkozólag. 

A januári füzetben G. Aird Sím bizonyítgatja a Malta 
szigetén, Cittá Vecchia mellett levő katakombák keresztyén 
eredetét. — A márcziusi füzetben R. A. Falconer (Halifax) 
Péter I. levelét tárgyalja, Sir John C. Hawkins (Oxford) egy 
folytatólagos czikkben Lukács passioelbeszélését fejtegeti a 
synoptikus probléma szempontjából. — Áprilisben George Murray 
(Sauchie) egyházi beszédet közöl a hűtlen sáfár thémájáról, G. 
H. Box (London) a zsidó imádságos könyvet ismerteti, M. 
Power (Edinburgh) pedig Polykarp vértanusága dátumának meg-
állapításához járul új adalékkal. — A májusi számban folyta-
tódik Box czikke, ezenkívül közöl a szám egy beszédet a már 
nem élő W. A. Gray-tól II. Cor. l i 9 alapján. E. Nestle (Maul-
bronn) Lukács 957—61-re tesz szövegkritikai megjegyzéseket és 



1 8 0 Lapszemle . 

a Bibliatársulatnak kritikai apparátussal ellátott görög Ujtesta-
mentomkiadásáról szól. — A juniusi füzetben T. A. Gurney 
(Bristol) két oxfordi theologusnak, az elhúnyt Robert Campbell 
Moberlynek és Strongnak nézetét állítja egymás mellé az incar-
natiőra vonatkozólag, G. Murison (Toronto) pedig érdekesen 
fejtegeti Dávid király complex jellemét. — A juliusi füzetben 
B. Whitefoord, a salisburyi theologiai collégium vezetője az 
ugyanottani székesegyházban mondott beszédében Num. l l 2 9 
alapján a prófécia szükségéről beszél a modern korban. Figye-
lemreméltó kis czikk Θ számban D. Macrae Tode-é Jeremiás 
költőiségéről és elmés mondásairól. Ugyané számban kezdődik 
és a szeptemberiben fejeződik be W. Menzies Alexander (Glas-
gow) tanulmánya Pál apostol betegségéről. Arra az eredményre 
jut, hogy az apostol abban a betegségben szenvedett, melyet 
máltai vagy földközi tengeri láz néven ismer az orvosi tudomány 
és a melynek főbb symptomái a határozatlan időközökben, de 
legerősebben esőtlen időben fellépő láz, éjszakai deliriummal, 
fejfájás, fájdalom a csuklókban és izmokban, az emlékező tehet-
ség időnkénti gyengülése, bőrkiütések, hajhullás. — Az augusz-
tusi és novemberi számban G. G. Findlay (Leeds) értekezik 
János theologiájáról. Ugyancsak az augusztusi számban van 
James Moífatt közleménye, mely a modern irodalomból pár-
huzamos helyeket állít össze a hegyi beszédhez ; Π. B. Swete 
(Cambridge) a legújabb, második oxyrhynchusi fragmentum 
interpretálására tesz kísérletet. — A szeptemberi számban egy 
német tudós, a heidelbergi G. Grützmacher Cluny Péterről ír 
jellemzést. — Az octóberi számban a Buddhára és a buddhiz-
musra vonatkozó legújabb irodalom rövid ismertetésén kívül 
találjuk \V. M. Ramsay (Aberdeen) értekezését Pál apostol 
tarsusi polgárságáról. — A novemberi és deczemberi füzetben 
olvasható az elhúnyt W. Robertson Smith (f 1894) értekezése 
a zsoltárok fordításáról és a nyilvános templomi istentiszteletek-
ben való használatáról, Ramsay czikke János pathmosi szám-
űzetéséről, továbbá W. 0. E. Oesterley tanulmánya az Asteroth-
Karnaim helynévről, amely azt bizonyítgatja, hogy Astoret 
(Astarte), kit később babyloniai hatás alatt mint csillagisten-
séget imádtak a zsidók is, eredetileg a Kanaánban való letelepe-
déskor a juhokat és teheneket védő istenség volt s így az 
Asteroth-Karnaim névben a kos vagy a tehén szarvára van 
czélzás. 

Közli: S. A. 


