
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. 
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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. 
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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, 

') Jer. 4 4 1 5 — „ . — 5) Ezek. 33 2 1 - ! 9 . 6. 8. 20. 31. 
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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 

.· „ - β' 9· 10' 11· Λ 1β· 17· 
! i Obadja, Jer. 49 . — E z . 35. 
') Ezr. 2 „ . 
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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-

Ezr. 3 
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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. „ . 
Zach. 8. — 
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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. 
185.oldal. — 2) Hagg. 1 15. - s) Hagg. 2 3. Ezr. 3 12. — 4) Ezr. 6 15. — 5) Zach. 
6 n . — e) Ezr. 9 „. — Mal. 3 5. — 8) Mal. 2 —  

·) Mal. 2 13—16. 
") Mal. 2 17. 3 jj— 15. 
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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 „ . „ . 
') Aischylos, Perzsák (ford. Csengeri) 1903. G43 - 646. 6 5 4 - 6 5 6 . 
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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 

l j Ezr. 7 „. 3. - "-) Ezr. 7 - 10. fej. - ') Ezr 9 - 1 0 4 . - ') Ezr. 1 0 , - , . 
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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 

') Ezr. 10 9 - 44. - ») Ezr. 4 , -
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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 
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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.) 

Neh. 2 ί β - -Ί8. 
s ) Így ejtendő a n é v Gesem helyett . (Wel lhausen id. m. 173. old. 

Bertholet id. m. 52. old.) 
*) Neh. 6, 18. - 5) Neh. 3 a 3 - 3 S . - •) Neh. 4 , - 3 . 
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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 

') Neh. 4 3 —14. - Neh. 4 , , . — ') Neh. G. 
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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 . - . . 
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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. 
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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* 



124 Raf fay Sándor . 

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 



148 Dr. Daxe r György. 

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. 



166 K ö n y v i s m e r t e t é s . 166 

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. 


