
Jézus születése. 
3. Mária látogatása Erzsébetnél. 

Lukács 1 39 — 56. 
Fölkerekedvén pedig Mária azon napokban, nagy sietve 

a hegyek közé, Júda városába1) ment. 40Bement Zakariás há-
zába és üdvözölte Erzsébetet. 41S Ion, hogy a mikor Erzsébet 
meghallotta Mária üdvözlését, megrebbent a magzat az ő 
méhében. S Erzsébet megtelt szentlélekkel 42és nagy hangon 
felkiáltott mondván: 

— Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te 
méhednek gyümölcse! 43De hogyan jutok ahhoz, hogy az én 
Uramnak az anyja hozzám jön? 44Mert lám, mikor a te kö-
szöntésed hangja fülembe jutott, megrebbent a magzat az én 
méhemben. 45S boldog aki hisz, mert beteljesednek, amiket 
az Úr neki mondott! 

4f,Mondá pedig Mária2): 
— Magasztalja az én lelkem az Urat, 
47s örvendez lelkem az én megtartó Istenemnek, 
48hogy rátekintett az ő szolgálójának alacsonyságára: 
mert ime mostantól majd magasztalni fognak engem az 

összes nemzedékek, 
4öhogy nagyságos dolgot tett velem a Hatalmas és szent 

az δ neve! 
50S az δ irgalma nemzedékről-nemzedékre azokon, akik 

őt félik. 
51Erőt fejtett ki karjával, megalázta a gőgöseket szivük 

gondolatával, 
5-hatalmasokat döntött le trónokról és alacsonyokat 

magasztalt fel, 
53éhezőket töltött meg jókkal s gazdagokat bocsátott 

ki üresen. 

') Éppen olyan joggal gondolhatunk itt Hebronra, a Júda törzsé-
nek főhelyére (Jósua 21 u ) , mint Júdára (Jósua 2L 16 és 15 „), ahol a rabbi-
nusok szerint a Keresztelő született. 

») V. ö. I. Sám. 2 , - , „ . Zsoltár 113 11 „ . 111 , . 103 „ „ . 89 
II. Sám. 22 18. Zsolt. 147 „. Jób 12 1S. 5 41. 1. Sám. 2 5. Zsolt. 34 u . 107 
Jés. 41 e. Zsolt. 9 8 , . Mik. 7 J0. Gen. 17 , . 18 18. 22 l r 

Theol. Szaklap. IV. ívf . 1 7 
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54Felkarolta szolgáját, Izráelt1), 
irgalmasságra emlékezvén, 
55amint megmondotta atyáinknak: 
Ábrahámnak és az ő magvának örökre. 
56Mária pedig mintegy három hónapig maradt vele, s 

azután visszatért házába. 

Jakab elbeszélése. 
12. fejezet. 

Mikor a bibort meg a karmazsint elkészítette, elvitte a 
papnak. A pap megáldotta őt, mondván: 

— Mária, az Űr Isten felmagasztalta a te nevedet és 
áldott lész a föld összes nemzedékeiben! 

Mária megörült és törzsrokonához2), Erzsébethez ment. 
Kopogott az ajtón. Ennek hallatára Erzsébet a karmazsint 
eldobta, az ajtóhoz futott, kinyitotta, s Máriát meglátva igy 
üdvözölte ő t : 

— Hogy jutok hozzá, hogy az én Uramnak az anyja 
hozzám jön ? Mert lám a magzat ugrált és üdvözölt téged 
én bennem! 

Mária pedig megfeledkezve ama titokról, amelyet neki 
Gábor arkangyal mondott, az égre tekintett és azt mondotta: 

— Ki vagyok én Uram, hogy engem a föld összes nem 
zedékei áldani fognak!? 

És három hónapot töltött Erzsébetnél. De mert napról-
napra vastagodott, félt és hazament és elrejtőzött Izráel fiai 
elől. Mikor vele ezek a titokzatos dolgok történtek, Mária 
16 éves volt. 

* * * 

Máriának Erzsébetnél tet t látogatásáról csak Lukács és 
Jakab iratai tudnak. Mindkettő erősen magán viseli a célza-
tosság bélyegét. Jakabnál a pap is, Erzsébet is, Lukácsnál 
Erzsébet úgy fogadja Máriát, mint akinek titkát ismeri, s 
előre tudja, hogy a jövendőben kultusz tárgyává lesz. Sőt 
nevezetes, hogy Jakab szerint Mária egészen megfeledkezik 
a titkáról, s csak akkor veszi magát észre, mikor állapota 
változni kezd. Lukácsnál ellenben ótestamentomi töredé-
kekből alkotott hymnust adnak Mária szájába, mellyel a vele 
történt kegyelmi tény fontosságát hirdeti. Mindkét elbeszélés 

4) Némely szövegben a πιιΐς helyett νιος áll, ami szintén megállhat, 
mert Izraelt az Isten fiának mondja Deut. 141 . Hos. 11 Zsolt. 80 l 6 . 84 10 
viszont szolgának mondja Jés. 4 1 8 — 

*) Erzsébetet némelyek Mária testvérének is mondják. Merx i. m. 2. 
Hälfte 186. — Hofmann i. m. 85. szerint Nicephoros unokatestvéreknek mondja 
őket. 
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eleven bizonysága annak, hogy a keresztyénség körében a 
legendaalkotás munkája korán megindult, s egymástól füg-
getlenül, párhuzamosan haladt. Mert tény az, hogy Lukács 
és Jakab elbeszéléseit egymástól függővé tenni nem lehet. 
De mindkettőben könnyű felismerni a mozgató szempont 
azonosságát, t. i. hogy a hivők meggyőződése szerint Jézust 
már világrajövetele előtt elismerték és vallották messiásnak. 

A látogatás inditó oka Jakab elbeszélése szerint csak 
alkalmi, Lukács szerint azonban az angyal kijelentésének 
kövelkezménye. Mária meg akart győződni arról, hogy Er 
zsébet állapota csakugyan olyan-e, mint a milyennek az an-
gyal mondotta. Ezért siet oly nagyon Erzsébethez. De i t t 
nem is feledkezett meg a vele történt dolgokról, mint Jakab 
elbeszélése szerint. 

A látogatás alkalmával mondott hymnust a nyugati 
szövegek egy része Erzsébettel mondatja el. Igy helyesebb 
is, mintha Mária magasztalja önmagát. 48. vers από τον νϋν-
jének pedig csakis igy van igazán értelme és jogosultsága1) 
Más egyéb, különösen hymnologlai okok is a mellett szólanak, 
hogy eredetileg Erzsébetnek tulajdonították ezt az éneket. 

Az ének különben teljesen zsidó jellemű, még messi-
ási vonatkozásában is merőben partikularistikus. Négy stró-
fára oszlik, u. m. 46 - 48. — 49—50.. — 51-53. — 54 - 5 5 . 

A látogatás történetiségét nagyon kétessé teszi egyrészt 
az, hogy Lukácson kivül az Újtestamentom egyetlen irata 
sem tud e látogatásról; másrészt, hogy a Keresztelő később 
Jézussal szemben nem viselkedett úgy, amint azt rokonoktól 
várnók; s végül, hogy Jézus anyja és testvérei Jézus messi-
ási hivatását kétségbevonták, ami pedig ezen előzmények 
után érthetetlen volna. 

4. Angyaü jelenés Józsefnek. 

Málé 1 ,8—25. 
Jézus Krisztusnak a születése pedig így tör tént : Anyja, 

Mária, Józsefnek lévén eljegyezve, mielőtt összementek, a 
szentlélektől viselősnek találtatott. 19József azonban az ő 
férje1), igaz lévén és nem akarván őt kicégérezni, titkon 

') Köstlin H. A. Das Magníticat Lk. 1 4 e—5 5 Lobgesang der Mária oder 
der Elisabet? Zschrft f. d. ntl. Wissenschaft. 1902. 2. 

') József csak eljegyezte Máriát, de azért férje volt Máriának csakúgy, 
mint Mária is felesége volt Józsefnek a 20. és 24. v. szerint. Ennek magya-
rázatát a zsidóknak az eljegyzésről való felfogása adja meg. A Misnában, az 
eljegyzésről szóló rész, a Kiddusin (Rabe i. m. 3 R. 7. tr. 233—250) azt tartja, 
hogy az eljegyzés, ha csak puszta szóbeli kijelentésen alapul is, épen o lyan 
elbírálás alá esik, mint a házasság maga. A jegyes nőt a férfi csakis elbo-

17* 
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akarta őt elhagyni. 20Mig ezekről tanakodott, ima az Úr an-
gyala megjelent neki álomban, mondván: 

— József, Dávid fia, ne félj elvenni1), a te feleségedet, 
Máriát, mert ami benne fogant, a szentlélektől van. ^Fia t 
szül majd s azt Jézusnak nevezed, mert az fogja az ő népét 
bűneitői megszabadítani. 

a-'Mindez pedig azért történt, hogy beteljék az Úrnak a 
próféta által mondott ama beszéde: ~3Ime a szűz fogan és 
Bat szül s ennek nevét Immánuelnek nevezik, ami azt je-
lenti: Velünk az Isten! 

24Mikor aztán József az álomból felserkent, úgy csele-
kedett, amint az Úr angyala meghagyta neki és magához 
vette a feleségót. 25De nem ismerte őt addig, mig meg nem 
szülte az ő elsőszülött fiát, s annak nevét Jézusnak nevezte. 

József története. 
5. fejezet. 

A foganás után három hónapra visszatért az igazságos 
férfiú József azon helyről, ahol a mesterségét űzte, s amikor 
az ón szűz anyámat terhesnek találta, felkavart lélekkel tit-

csátó levéllel hagyhatta el, s a jegyes nő gyermeke a jegyes férfi törzsének 
a tagjává lett azon esetben is, ha házas együttélés nem történt. Ezért mondja 
szövegünk, hogy József igaz volt, sem a j egyesé t nem akarta kicégérezni 
(szó szerint például állítani), s e m a Dávid törzsének tagjává nem akart be-
lopni olyan gyermeket, aki any ja után csak az Aron törzsének a tagja lehe-
tett. — Azért akarta pedig Máriát titkon, vagy i s a párhuzamos legendák ma-
gyarázatai szerint éjjel e lszökve elhagyni, h o g y ne kelljen a válólevél meg-
írat ás a végett Máriával együttesen valamely erre képesített íróhoz mennie. 
Mert a válólevélről szóló misna, a Gittin szerint a válólevél csak akkor volt 
érvényes, ha az elbocsátott nő is jelen volt annak kiállításánál (3 ,). A levél-
ben világosan ki kellett je lentenie a váló férfinak, hogy a nő bárkivel házas-
ságra léphet. A válólevél érvénytelen volt, ha a férfi sajátkezüleg írta, ha 
nem volt rajta kelet, s ha nem volt két tanúval láttamozva. Az elbocsátást 
V. Móz. 24. szabályozza v. ö. Jer. 38. Jés. 50,. Mai. 2„. Mt. δ u . Az elbocsátás 
joga kezdetben csak a férfié volt , de Jézus idejében már a n ő is elbocsát-
hatta férjét (Mk. 1012). Az elbocsátás jogának elvesztése büntetés (V. Móz. 
22,9). Minthogy a házasságot i gen könnyen felbontogatták, í g y Hillél szerint 
az étel elrontása is elég ok vott, Schammai szerint azonban házasságtörés, 
fedetlen fővel, hasított ruhával, meztelen karral járás volt az elbocsátás oka. 
Jézus helytelenítette az elválást , s annak egyet len okát a paráznaságban 
jelölte meg. A házasság tehát szerinte is felbontható, de csak is akkor, ha 
erkölcsi alapja megrendült. 

*) Bármennyire komoly v o l t is a jegyesség viszonya, a házasság mégis 
csak akkor fejeztetett be, mikor a férfi magához vette, tehát elvette a fele-
ségét. Akkor vált az igazán házastárssá, bárha addig is fe leségnek tekintették. 
Persze ennek a magához vételnek az apokrifus elbeszélések szerint már nem 
lett volna értelme, mert hiszen József mindjárt a templomból hazavitte a 
leányt. A leány, ha el van is jegyezve, addig, mig haza nem viszi a 
jegyese, az atyja joghatósága alatt áll. A házasságkötés befejezése tehát az 
elvitel, v. ö. Merx i. m. I. 14—18. 
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kon szándékozott őt elbocsátani. A félelem, szomorúság és 
lelkének szorongása miatt azon napon sem enni, sem inni 
nem bírt. 

6. fejezet. 

Nap közben aztán megjelent neki az angyalok fejedelme, 
Gábor, álomban utasítást adván atyámnak, s mondván neki: 

— József, Dávidnak fia, ne félj feleségedet Máriát elvenni, 
mert a szentlélektől fogant és szül fiat, kinek neve Jézusnak 
mondatik. Ez az, aki uralkodni fog minden népen vas-
vesszővel. 

Ezt mondván eltávozott tőle az angyal. Mikor pedig 
József az álomból felserkent, úgy cselekedett, amint az Űr 
angyala mondotta neki, és nála maradt Mária. 

Mária születése. 
10. fejezet. 

József Júdeából Galileába jővén, a neki eljegyzett szüzet 
feleségévé akarta tenni, mert már három hónapja múlt s a 
negyedik is beállott, a mióta jegyese volt. Azon közben azon-
ban lassanként domborodott, úgy hogy a terhessége nyilvá-
nulni kezdett, ami József előtt sem maradhatott titok, mert 
a jegyesok szokása szerint szabadabban járogatott a szűzhöz 
és bizalmasabban beszélgetett vele s igy észrevette, hogy 
terhes. Búslakodni ós tétovázni kezdett, mert nem tudta, mit 
volna helyesebb cselekedni. Ugyanis sem elvenni nem akarta, 
mivel hogy igazságos ember volt, sem pedig paráználkodás 
gyanúja alapján meggyalázni, mivelhogy kegyes volt. Igy 
hát azt gondolta, titkon bontja fel a házasságot és őt csend-
ben elbocsátja. Mikor azonban ezt kigondolta, íme az Úr 
angyala jelent meg neki álomban, mondván: 

— József, Dávidnak fia, ne félj, ne tápláld a szűz iránt 
a paráználkodás gyanúját, se más igaztalanságot ne gondolj, 
se ne félj őt feleségül venni, mert a mi benne fogant, s ami 
most lelkedet aggasztja, nem embernek, hanem a szentlélek-
nek műve. S mint mindenek között egyedül szűz fogja meg-
szülni az Isten fiát ós te ennek nevét majd Jézusnak nevezed, 
ami annyi mint szabadító, mert ő szabadítja majd meg az 
ő népét bűneitől. 

Igy hát József az angyal parancsa szerint feleségül 
vett« a szüzet s még csak nem is ismerte őt, hanem tisztán 
őrizte meg. 
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Jakab elbeszélése. 
13. fejezet. 

A hatodik hónapjában történt, hogy József az építke-
zéseiből megérkezett és bemenvén a házba, terhesnek találta 
őt. A szemét lesütve, a földön zsákra') vetette magát ós ke-
servesen sírt, mondván: 

— Milyen arccal tekinthetek az én Uram Istenemhez ? 
S mit kérjek e leányt8) illetőleg? Mert az ón Uram Istenem-
nek templomából szűzen vettem őt magamhoz és nem őriz-
tem meg. Ki tett engem tönkre ? Ki cselekedte ezt a gazságot 
az én házamon? Ki szennyezte be a szüzet? Csak nem az 
Ádám esete1·) ismétlődött meg r a j t a m ? Mert amint az ő ma-
gasztalásának óráján a kigyó eljött és egyedül találta s meg-
csalta Évát, úgy történt velem is. 

Azután felkelt József a zsákról, Máriát odahívta és azt 
mondta neki; 

— Oh Istennek kedveltje, miért tetted ezt ? Miért feled-
keztél meg a te Urad Istenedről? Miért alacsonyítottad le a 
te lelkedet, ki a szentek szentében nevelkedtél fel ós angyal 
kezéből vetted fel táplálékodat ? 

Az pedig keservesen sírt, mondván, hogy: 
— Tiszta vagyok ón ós férfit nem ismerek. 
S mondá neki József: 
— Hát honnét van a magzat, a kit viselsz? 
Az pedig feleié: 
— El az én Uram Istenem, hogy nem tudom, hon-

nét van4). 

14. fejezet. 

József nagyon megijedt, elvonult tőle és töprengett, mit 
tegyen vele? Igy okoskodott: Ha eltitkolom bűnét, az Isten 
törvénye ellen lázadok, ha pedig leleplezem őt Izráel fiai 
előtt, félek, hogy esetleg talán angyaltól van a magzata, s 
akkor ártatlan vért adok halálra. Mit tegyek hát vele? Tit-
kon bocsátom el őt magamtól. És meglepte őt az éjszaka, 
s íme az Úrnak angyala megjelent neki álomban, mondván: 

*) A zsák durva szövet , mit a gyászo lás vagy böjtölés alkalmával a 
zsidók magukra vettek (I. Móz. 37 31), i l letőleg amelyre letelepedtek. (Jés. 58 t ) . 

') Itt persze Mária n e m feleségül, hanem csak gyámságba adatott Józsefhez. 
') Á d á m esete a rabbinusok szerint a z , , hogy míg Á d á m buzgólkodott, 

azalatt a sátán kigyó képében megismertette Évát az élet keletkezésének tit-
kával, amit aztán Éva a . tudás" és az „élet" fája gyümölcsének megizlelte-
tésével Ádámnak is elárult. Pál maga is i smerte ezt a magyarázatot, s erre 
utal II. Kor. 11 s-ben. 

4) Jel lemző, hogy Mária itt nem hivatkozik az angyali je lenésre ! 
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— Ne félj ettől a leánytól, mert a mit visel, az a Szent-
lélektől van. Mert az fogja az ő népét bűneiből kiszabadítani. 

József mikor felkelt, dicsőítette Izráel Istenét, aki neki 
ezt a kegyelmet adta. És oltalmazta őt. 

Ál-Máté evangéliuma. 
10. fejezet. 

Mialatt ez történt, azalatt József a tengermelletti Kaper-
naumban volt elfoglalva, ahol kilenc hónapot töltött. Ugyanis 
ács volt. Visszatérve a házába, Máriát viselősnek találta. 
Egészen megrémült s zavarában felkiáltott és mondá: 

— Úristen, vedd el az én lelkemet, mert jobb nekem 
halnom, mintsem élnem. 

De mondának neki a Máriával lévő szüzek : 
— Mit beszélsz, József úr ? Mi tudjuk, ! hogy férfi nem 

érintette őt, mi tudjuk, hogy benne a szüzesség ós érin-
tetlenség sértetlenül maradt. Mert Istentől őriztetett, velünk 
együtt kitartva az imádkozásban, naponként az Úr angyala 
beszélget vele, naponként az angyal kezéből veszi táplálókát. 
Hogy volna hát lehetséges, hogy valami bűn akadjon benne? 
Ha azonban azt akarod, hogy a gyanúnkat közöljük, hát a 
terhességet legfölebb az Isten angyala okozhatta. 

József azonban mondá: 
— Mit áltattok engemet, hogy elhigyjem, mintha az Úr 

angyala ejtette volna teherbe? Mert lehetséges, hogy valaki 
magát az Űr angyalának adta ki és megcsalta őt. 

S azt mondván sírt és monda: Milyen arccal megyek 
majd az Isten templomába? Milyen képpel nézek szembe az 
Isten papjaival? Mit tegyek? S ezt mondva azon okoskodott, 
hogy elrejtőzik, őt meg elbocsátja. 

11. fejezet. 
Mikor elhatározta, hogy éjjel ellopódzik, hogy elmene-

külvén elrejtőzve éljen, ime azon éjjel megjelent neki álom-
ban az Úr angyala, mondván: 

— József, Dávidnak fia, ne félj elvenni a te feleségedet 
Máriát, mert ami az 6 méhében, van a Szentlélektől való. 
Szülni fog majd fiat, ki Jézusnak mondatik, mert ő szabadítja 
majd meg népét a bűneitől. 

Mikor József az álomból felkelt, hálát adott Istennek s 
beszédbe elegyedett Máriával és a vele lévő szüzekkel s el-
beszélte látomását. S vigasztalta Máriát, mondván: 

— Vétkeztem, hogy gyanakodtam benned. 
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A fentebbi szakaszok mind azt tartják, hogy az angyal 
nemcsak Máriának, hanem Józsefnek is megjelent. A Máriá-
nak történt jelenés a messiás születésének csak bejelentése, 
a Józsefnek történt jelenés azonban már igazolása. Hogy 
ennek szükségét az első hivők nem érezték általánosan, 
bizonyítja az, hogy csak az egyetlen Máténál van meg. 

Az δ közlése azonban nem mindenben egyezik a többi 
rokon közléssel. Elsőbb is nála nincsen szó József hazatéré-
séről, hanem József és Mária egyszerű názáreti lakosok, a 
kiknek jegyesviszonya a közönségestől miben sem tér el. Az 
apokrifus tudósításokban már az a szempont uralkodik 
minden részleten, hogy Máriát József csak oltalmába vette. 
S még ahol a szempont korlátait áthágták és Mária jegyes-
ségéről beszélnek, ott is a foganás sajátosságának ki-
emelése és biztosítása végett el nem feledik hangsúlyozni, 
hogy József hónapokon át idegenben dolgozgatott, s csak 
akkor tért haza, amikor Mária a szentlélek ajándékát már 
láthatólag viselte. Az elmaradás, melynek helyét egyedül 
csak Al-Máté mondja meg, egyik tudósítás szerint három, 
más szerint negyedfél, hat, sőt kilenc hónapig tartott. Ε ter-
minusok valószínűleg a Máriának Erzsébetnél tett látogatása 
történetében emiitett terminusok kombinációi. 

Más eltérés az, hogy Máténál az angyal egyszerű sza-
vakkal biztosítja Józsefet, hogy Mária a szentlélektől kapta 
magzatát, aki nem más, mint a zsidók messiása. Ezt az egy-
szerű kijelentést Józseí története azzal színezi ki, hogy a 
zsidók közönséges messiásképzete szerint a születendő gyer-
meket az Izráelt felemelő, de minden más népet leigázó, 
vesszővel uralkodó hatalmas királylyá teszi. Mária, szüle-
tése pedig a szűztől való születés tényére fekteti a súlyt; a 
mit legjobban kiélesít az Ál-Máte, amely szerint nemcsak az 
angyal, hanem a Mária társaságában élő szüzek mindenike 
is bizonyítja, hogy Mária érintetlen, tiszta. Itt tehát már 
emberi tanúskodás is járul az angyalihoz, melynek látomás-
szerűsége e kétségtelen bizonyosságot hamarább kizárhatja. 
Jakab elbeszélése egyedül követi azt a különben egészen 
természetes, helyes utat, hogy József első sorban a jegyesével 
igyekszik a kellemetlen dolgot tisztázni. 

Máté abban is egyedül áll,hogy Jesaiás7J4-re, hivatkozik, s 
ezzel ezt a helyet messiási jelentőségűvé teszi. Ez már annak 
a inflexiókkal élő theologizáló folyamatnak az eredménye, a 
melynek megindulását Jézusnál, virágzását Pál apostolnál, 
gyümölcsét a dogmaalkotásokban láthatjuk. Hogy a 22—23. 
versek nem az angyal beszédének alkotórészei, azt bővebb 
bizonygatás nélkül is könnyű belátnunk1). Az Immanuel és 

*) Weiss Β. Das Matthaeusevangelium. Göttingen 1898. 42. 
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a Jézus nevének lényegében azonos jelentése lehetett az oka, 
hogy a Jesaiási helyett itt felhasználták. Mátét azonban e hely 
értékesítésében Justinusig senki sem követte. 

Az álomban való megjelenés idejét illetőleg legneveze-
tesebb a József története, mely szerint az angyal nem éjjel, 
hanem napközben jelent meg Józsefnek. Itt egészen helyesen 
úgy tűnik fel a dolog, hogy József éjjel szokni akarván, 
napközben feküdt le erőt gyűjteni, s ekkor kereste őt meg 
az angyal. 

Az angyali kijelentésben a névadásra vonatkozó utasítás 
is megvan, még pedig az felel meg a történeti valóságnak, 
hogy József nevezze el a gyermeket, mert a névadás mindig 
az apa joga és kötelessége volt. A Jézus név különben gya-
kori volt a zsidóknál, de most különös jelentőséget nyert, 
mert a gyermek mint Szabadító, csak Jézus nevet kaphatott . 

Máté abban is egyedül áll, hogy csak ő emeli ki Jézus 
elsőszülött voltát. Hogy Jézus elsőszülött volt, azt Lukács 
27-ben is megtaláljuk, sőt 2 23-ben azzal okolja meg Lukács 
a templomi áldozat hozatalát, hogy Jézus elsőszülött volt s 
így őt a mózesi törvény szerint (II. Móz. 13 2· IV. Móz. 3 45-47. 
111. Móz. 12 6_8) meg kellett váltani. Jézust az újszövetségben 
Rom. 8 29-ben mondja az apostol a testvérek közt, vagyis a 
hivők közt elsőszülöttnek, Kol. 1 ) 5 a teremtettség elsőszü-
löttének, Kol. 1 18 és Apok. 1 5. a halottakból felkelők első-
szülöttjének, Hebr. 1 fi pedig általában az Isten elsőszülötté-
nek. A πρωτότοκος csak annyit jelent, hogy első, akit valaki 
világra hoz1). Úgy, amint Nasiansi Gergely Kol. í 15-t magya-
rázza2), ós amint azt Theodoretus Kol. 1 ] 8-nál megjegyzi3). 
A πρωτότοκος szótári jelentése nem követeli azt a föltevést, 
hogy Máriának több gyermeke is volt, hanem csak azt, hogy 
Jézus előtt még nem volt gyermeke. Jézus testvéreinek a 
kérdését tehát egészen más adatok alapján lehet csak eldön-
tenünk. Hogy evangéliomaínk mégis kiemelik Jézusnak első-
szülöttségét, ennek magyarázatát az elsőszülöttségnek egy-
részt családjogi, másrészt theokratiai nagy jelentősége adja 
meg1) 

Justinus némi változtatással közli ezt a történetet, eleven 
példájául szolgálván annak, hogy a II. század közepén sem 
volt még az elbeszélések szövege megállapodva. Közlése így 

Stephanus, Thea, linguae gracae. 
2) ü ποοπότοχος πάση; χτίσιως de Christo, quam Deus pater genuit ante · 

quam quidquam creasset . 
3) πρώτος γαρ τά; ω/ίνα: ελνπρ το' Οανάτον χα) πΰαιν ίιίωχί της 

ävaßitäatmq την γϊνχιΐαν Ο.πίδα. Stephanusná!. 
*) Justinus: Dialógus cum Triphone 84. 85 és 100 cc-aiban Jézus elsőszü-

löttségét mindig a teremtettséghe·: va ló viszonya szempontjából említi. 
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hangzik1): József pedig, aki Máriát eljegyezte, miután előbb 
el akarta bocsátani2) a neki eljegyzett Máriát, azt gondolván, 
hogy férfival való érintkezéstől, azaz paráznaságból viselős, 
látomás által megintetett, hogy ne bocsássa el3) az δ felesé-
gét, azt mondván neki a megjelent angyal, hogy ami méhé-
ben van, a Szentlélektől van. Megijedt hát ós nem bocsá-
totta el4). 

Jesaiás menybemenetelének 11. részében így olvassuk 
a történetet. Midőn el volt jegyezve, terhesnek találtatott, s 
József, az ács, el akarta őt hagyni. De a Lélek angyala meg-
jelent a világon s arra József nem hagyta el Máriát, hanem 
oltalmazta őt, de nem közölte senkivel e dolgot s nem köze-
litett Máriához, hanem úgy őrizte őt, mint, bár terhes, de 
szent szüzet. 

Itt is egyik érdekes változatát láthatjuk a Jézus szüle-
tése történetének. A különféle tudósítások közül azonban 
kétségtelen bizonyságok alapján az eredeti elbeszélést meg-
állapítanunk lehetetlen. Az azonban bizonyos, hogy a kanoni-
kus tudósítás az apokriphusokkal szomben másodrendűnek 
semmikép sem mondható. 

5. A iörvény elötí. 

Jakab elbeszélése. 
15. fejezet. 

Az irástúdó Hannás pedig elment hozzá és azt mondta 
neki: 

— Miért nem mutatkozol a mi összejöveteleinken? 
— Mert elfáradtam az úttól — mondá neki József — 

és az első napot pihenéssel töltöttem. 
Amaz megfordult ős látta, hogy Mária viselős. Gyorsan 

a paphoz futott és azt mondta neki : 
— A te védenced, József, nagyot vétett. 
— Hogy-hogy? kérdő a pap. 
— A szüzet, a kit az Úr templomából vett ki, beszeny-

nyezte, ágyát meglopta s nem jelentette azt meg Izráel fiainak. 
S felelvén igy szólt neki a pap : 
— József tette volna ezt? 
S mondá az Írástudó Hannás : 
4) Dialógus cum Triphone 78. 
') Szószerint: kiakarta dobni = βονληΟύς πρότιρον ΙχβαΙΙίϊν. Ez az 

elhagyás szokásos kifejezése. Lásd. Resch id. m. 112. Máténál a szelídebb 
anokvoai áll. 

3) Szószerint: ne dobja ki. 
*) Szószerint: és nem dobta ki. 
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— Küldj szolgákat és a szüzet terhesnek fogod találni. 
A szolgák kimentek és úgy találták, a mint az mondotta. 

S Józseffel együtt a törvény elé hurcolták öt (Máriát). 
— Mária, mondá a pap, miért tetted ezt? Miért alacsonyí-

tottad le a te lelkedet ós feledkeztél el a te Urad Istenedről ? 
Te, a ki ott nevelkedtél a szentek szentében és angyal kezé-
ből vetted eledeledet, dicsőítő énekeket hallgattál és táncoltál 
Ő előtte, miért tetted ezt?! 

Az pedig keservesen sirt és mondá: 
— Él az én Uram Istenem, hogy tiszta vagyok előtte 

és férfit nem ismerek. 
S mondá a pap Józsefnek: 
— Miért tetted ezt? 
— Él az én Uram Istenem, feleié József, hogy tiszta 

vagyok én ettől. 
— Ne tégy hamis tanúságot, — mondá a pap — hanem 

mondd meg az igazat: te megloptad az ágyát és nem jelen-
tetted meg Izráel fiainak, s nem hajtottad fejedet a hatalmas 
kéz alá, hogy magod megáldassák. 

József pedig hallgatott1). 
16. fejezet. 

Akkor azt mondta a pap: 
— Add vissza a szüzet, a kit a Úr templomából vettél ! 
József erre heves zokogásba tört ki. A pap pedig igy 

szólt: 
— Az Úr próbájának vizével itatlak meg titeket, s a 

ti bűnötök nyilvánvaló lesz előttelok. 
És a pap megitatta Józsefet és a hegyre küldte őt, de 

sértetlenül jött vissza. 
Azután Máriát is megitatta ós a hegyre küldte, de sér-

tetlenül jött vissza. 
S az egész nép csudálkozott, hogy nem jelontkezett 

ra j tuk bűn. Akkor azt mondta a pap: 
— Ha Isten nem nyilvánította ki a ti bűneiteket, én 

sem itélem azokat, 
És elbocsátotta őket. József pedig magához vette Máriát 

s örömmel és Istent dicsőitvo tér t haza. 

Ál-Máté evanaélioma. 
12. fejezet. 

Történt ezek után, hogy híre támadt Mária terhességé-
nek. S Józsefet a templom szolgái megfogták és a főpaphoz 
vezették, ki a papokkal együttesen vallatóra fogta őt mondván : 

') Jellemző, hogy az angyali j e l enésre egyik fél s em hivatkozik ! 
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— Miért loptad meg egy ilyen szűznek a házasságát, 
a kit az Isten angyalai mint egy galambot tápláltak a temp-
lomban, a ki férfit soha még csak látni sem akart, ki az 
Isten törvényében a legjobb nevelést kapta. S ha te erő-
szakot nem követsz el rajta, ez a szűz még ma is megvolna. 

József azonban esküvel fogadkozott, hogy őt sohasem 
érintette. Abiathár főpap azt mondta neki: 

— Él az Isten, hogy az Úr próbájának vizét adom 
innod, és tüstént kinyilvánul a te bűnöd. 

Akkor összegyülekezett Izráel egész népe, a melyet 
megszámlálni lehetetlen és Máriát is az Úr templomához 
vezették. A papok pedig, meg a rokonok és szülők sirva 
mondották Máriának: 

— Valld meg bűnödet a papoknak, ki galambként éltél 
az Isten templomában és angyal kezéből vetted eledeled. 

Józsefet is odahívták az oltárhoz és az Úr próbájának 
italát adták neki, a melyet ha hazug ember kóstolt meg és 
hétszer az oltár körül ment, az Isten valamely jelet adott 
az arcán. Mikor azonban megitta azt a nyugodt József és 
körülment, semmi jel sem mutatkozott rajta. Akkor meg-
szentelték őt az az összes papok, szolgák ós nép mondván: 

— Boldog vagy te, hogy vétek nincsen te benned. 
S Máriát előhiván, azt mondták neki: 
— Micsoda mentséged lehet neked ? Avagy nyilvánul-

hatna- e i'ajtad nagyobb jel, mint ez, hogy meglátszik ter-
hességed? De ezt egyedül csak rajtad keressük, hogy, miután 
József ártatlan tőled, megvalld, ki csalt meg tégedet? 
Mert jobb, ha téged a saját vallomásod leplez le, mintha az 
Isten haragja jelt adva arcodon, a nép szine előtt nyilvánít 
ki tégedet. 

Akkor Mária szilárdan és merészen mondá: 
— Ha van bennem bármi piszok vagy vétek, vagy ha 

volt bennem bármi vágy vagy szemérmetlenség, leplezzen le 
az Úr az egész nép előtt, hogy mindeneknek javulásra 
szolgáló példájává legyek. 

És biztossággal lépett az Úr oltárához és megitta a 
próba vizét s hétszer körülment az oltár körül ós semmi jel 
sem mutatkozott rajta. S a midőn az egész nép elámult ós 
csodálkozott látván, hogy terhes és mégsem jelentkezett 
raj ta semmi jel sem, különféle pletykák kezdtek a nép közt 
kavarogni. Némelyek szentségről beszéltek, mások meg rossz 
lelkiismerettel vádolták őt. Akkor Mária a nép gyanakvását 
látva, hogy még nem volna eléggé tisztázva, mindenek 
hallatára csengő hangon mondá: 

— Él a seregek Ura Istene, a kinek szine előtt állok, 
hogy férfit soha nem ismertem, sőt ismerni sem szándékozom, 
mert gyermekségemtől kezdve feltettem ezt magamban. S 
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ezt a fogadást tettem gyermekségemtől az én Istenemnek, 
hogy ártatlanságban annak maradok meg, a ki engem terem-
tett, s bízom, hogy ebben a feltételben élhetek majd egyedül 
csak neki és hogy a mig élek, egyedül neki maradhatok 
meg minden tisztátalanság nélkül. 

Akkor mind' csókolgatni kedték őt, kérve, hogy gonosz 
gyanakodásukat bocsássa meg.j S az összes nép a papok és 
az összes szüzek lelkesedéssel és örömmel vitték őt egész a 
házáig, kiáltván és mondván: 

— Áldott legyen az Úrnak neve, ki a te szentségedet 
Izráel egész népének kinyilvánította! 

* * 
* 

Máriának a törvényes forum előtt való igazolásáról csak 
két apokrifus tud. A többi még nem tartotta szükségesnek, 
hogy Jézus születésének törvényes, tisztességes voltát így 
körűibástyázza. A legendának e része gyakorlatilag úgy sem 
ér semmit, sőt a Jézus születéséről szóló többi részletnek 
is a hitelét inkább rontja, mintsem támogatja. Mert ha 
Mária igazolása ilyen hivatalos módon, nagy nyilvánosság előtt 
meg történt volna, akkor Jézus messiánitása más világításban 
állott volna az egész nép előtt. De jól tudjuk az evangélio-
mokból is, hogy úgy a papok, mint a nép, mit sem tudtak 
Jézus különös származásáról s nem látták be messiási igé-
nyeinek jogosultságát. 

Az igazolás elbeszélésében is eltér azonban a két tudó-
sítás egymástól. Jakab elbeszélése még nem színezi ki 
annyira az esetet és annak jelentőségét, mint az Ál-Máté. 
Amott a nyilvánosság sem oly; nagy, mint emitt, az eredmény 
sincs olyan nagyon kiélesítve, mint emitt, ahol a Mária-kultusz 
és az örök szüzesség dicsőítésének kezdetét könnyű felismer-
nünk. Jakabnál a próba is még a régibb módon, a hegyre 
menetellel, az Ál-Máté szerint a kósőbbi módon, az .oltár 
megkerülésével történik. S Mária amott halgatag, csendes, 
aki ártatlansága tudatában nyugodtan veti magát alá a pró-
bának, emitt azonban pózoló drámai alak, aki messze jövőre 
kiható elvi kijelentéseket tesz az előtt a nagy. tömeg előtt, 
„amelyet megszámlálni lehetetlen", s amely éppen olyan 
készségesen ragadott volna a bűnösre követ, mint a mily kész-
séggel „csókolgatni kezdte Máriát, s kérte, hogy gonosz gyana-
kodásukat bocsássa meg". Ε részlet érdekes jelensége az 
apologetikus irodalmi törekvéseknek, s csakis irodalomtörté-
neti szempontból van értéke. 

Az átok víz vagy próbavíz IV. Móz. 5 n _ 3 1 rendelkezésén 
alapul. A Raschi-Kommentár (ed Dessauer. 369—372) és a 
Sota misna szerint Raaben i. m), aki házasságot tör, s ezt 
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két tanú igazolja, a víz megivására ítéltetik. A vizet azon 
medencéből merítették, amelyről II. Móz. 38 8 szól. Ezt kegyes 
asszonyok készítették, azért a vétkesek bűnének ez által kell 
kinyilvánulnia. A vizet a vádlott cserépedényből itta, mert ked-
vesét drága kehelyből itatta. Keserű vizet ivott, de nem holmi 
gyökerektől, hanem az átok miatt, amely vele járt, mert 
kedvesét kitűnő borral vendégelte meg. A vízbe a templom 
homokjá t kevertek bele. Mielőtt azonban az átokhozó vizet, 
mely magában nem volt átkozott, hanem inkább szent, a vét-
kesnek adták volna, nehogy az Isten nevét hiába vegye, a pap 
a vádlott által hozni köteles és kosárba rakott áldozatot, mely-
nek hozatala közben a vádlott az oltár délnyugati oldalán a 
Kemíza elé állott, a bűnös tenyerére tette, hogy megtérésre 
bírja. Finom lisztet az ételáldozathoz nem volt szabad hasz-
nálni, hanem csak abraknak való durva árpalisztet, mert a 
bűnös az állathoz lett hasonlóvá. Olajat sem kevertek hozzá, 
mert az olaj a világosság jelképe, a bűnös pedig sötétben vét-
kezett. Aztán el kellett menni az eíőudvar keleti oldalán fekvő 
Nikanor kapuig. A bűnnel vádolt nő feloldotta hajkötőjét s 
így mént itt végig nyilvánosan. Innét, hogy a zsidó tudósok 
megszégyenítőnek tartot ták a zsidó asszonyra nézve a ki-
eresztett hajjal vagy hajadonfőt járást, (v. ö. I. Kor. 11.) A 
próbaviz átvételekor Jes. 65 15 értelmében á tkot mond magára 
a vádlott. Megesküszik, hogy nem becstelen s nem hűtelen. 
Az eskü, mint á tok, természetesen feltételes. Ha a vádlott 
nem akar inni, mer t Isten neve van a vízzel keverve, akkor 
kényszeríteni keli rá, kivévén ha bűnösségét beismeri. Ha a 
bűnös nő meghal, a férjét nem terhelheti a lelkiismeret vá-
doskodása, mert felesége bűnös volt. Ha azonban életben 
marad ós az átok foltjai sem mutatkoznak testén, akkor 
magához veheti, mer t az a nő nem bűnös. 

Hexheimer, Der Pentateuch 534—536. azt mondja, hogy 
e víz hatásában a régi magyarázók csodát lá t tak, az újabbak 
pedig az istenitéletek egy fa já t ismerik fel, de maga e szo-
kás igazában a mózesi törvény szellemével, mint a gyöngé-
debb érzésű ár tat lanokra is veszélyes kísérletezés, semmikép 
sem egyeztethető össze. 

Az eljárást részletesen leírja a Sota mísna, mely minden 
eshetőségre is kiterjeszkedik. 

Raffay Sándor. 



A theologia mint tudomány. 
Különös tekintettel Troeltsch methodologiai törekvéseire. 

Mi hát akkor azon álláspont, amely ily következmé-
nyekkel nem jár és esetleg a keresztyén vallás megértésére 
is alkalmasabb, mint Troeltsch methodismusa ? Az eddigi 
álláspontok kritikája, azt hiszem, már sokszor megnyitotta a 
perspektívát ezen helyes álláspontra és azok hibái utalnak 
azon útra, amelyen járnunk kell, hogy a keresztyén vallást 
igazán megértsük. 

Mindenütt azt láthattuk, hogy ezen álláspontok mód-
szerükkel — ha esetleg egyik-másik oldalát és részét a 
keresztyén vallásnak meg is értik, sőt ebben ismereteinket 
tán határozottan előbbre is vitték, nem érnek el odáig, ahol 
a keresztyén vallás igazságainak bizonyossága fundamento-
tomát kell keresni. Azt is láttuk, hogy ezen végső alap 
mindig a keresztyén ember valláserkölcsi meggyőződése, a 
keresztyén vallásos tapasztalat volt. Akárhogy akarja is 
Troeltsch, vagy akárki más, a keresztyén hitet a kö-
zönséges emberi tapasztalatnak, a természetes embernek 
álláspontjáról megérteni és követeli ezért az ily állás-
ponthoz szabott tudományos módszerek egyedüli jogo-
sultságának elismerését és e szerint a keresztyén vallás-
nak más vallásokkal egy alapon való vizsgálását: ezen 
törekvések ós követelések mindaddig jogosulatlanok és 
eredménytelenek is lesznek, amíg a keresztyén vallás lénye-
gével ellentétben állanak. Hogy pedig ez így van, azt mindenki 
be fogja látni, aki megfontolja azt, amit az Úr mondott 
Nikodemusnak (Ján. 3.3.) és tapasztalásból tudja, hogy 
Pál apostol igazat mondott, mikor 1. Cor. 2. l4et- irta, 
(v. ö. 2,8.9.). Szóval arról a tényről van szó, amelyet a leg-
ujabbkori theologusok majdnem kivétel és pártkülönbség 
nélkül elismernek, hogy t. i. a keresztyén vallás igazságát 
csak az képes megérteni ós úgy előadni, hogy más is meg-
értse, aki a keresztyén hitben él és így annak álláspontján 
áll. A keresztyén hit igazságait nem lehet olyannak bizo-
nyítani, aki ilyen hitben való életet nem él. A természetes 
ember álláspontjáról tehát és innen vett módszerekkel erre 
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képesek nem vagyunk. Különben is a keresztyén hitet vala-
kiben ébreszteni ember egyáltalán nem, s így semmiféle tu-
dományos módszer sem tudja. Erre csak Isten képes. És 
erre csak egy út van, az t. i., hogy az isten igéjének hir-
detése útján isten megragadja szívünket ós megtérít minket. 
A megtérés és újjászületés, vagyis a keresztyén vallásos 
tapasztalat talajára való lépés az egyedüli útja annak, hogy 
hitre ébredjünk és azután a hitbeli tapasztalataink tudatra 
emelése által keresztyén hitismeretre, a keresztyén vallás 
igazságairól való meggyőződésre szert tegyünk. Szóval itt, 
a vallási igazságok terén épúgy, mint az erkölcsi és az ér-
zéki tapasztalat körébe eső ismereteknél is, szükséges elő-
feltétele ezen ismeretekről és igazságokról való bizonyossá-
gunknak a megfelelő tapasztalat. Ahol ez nincs meg, ott 
természetesen nem lehet szó a keresztyén igazságok meg-
ismeréséről sem. Már pedig a természetes ember éppen az 
által különbözik a hivő embertől, hogy neki ily tapasztalata 
nincs, vagy ha valamikor volt is, az előtte már kétségessé 
vált. Az υ tapasztalatának köre tehát a vallásos tapasztalat-
tal szegényebb és ha e hiány ellenére is Ítéletet mond a 
keresztyén vallásról, azt az Ítéletet helytelen, ferde szem-
pontból mondja ki, szóval ismerete, fogalma róla egész ter-
mészetesen helytelen torzkép lesz. 

A vallásos ismeretekről való bizonyosság ezek szerint 
természetesen az embereknek szűkebb körére fog szorítkozni, 
mint pld. az érzéki ismeretek bizonyossága. Azaz ke-
vésbé általános lesz. De ez nem bizonyít semmit ezen val-
lási ismeretek igazsága ellen. Még az érzéki ismereteknek 
is az érzéki tapasztalat a feltótele. Aki vak, nem ismeri a 
színeket. De meg van a lehetősége annak, hogy szemét meg-
operálják ős akkor látja ő is azokat. Épígy a hitetlen em-
berre, mondjuk minden emberre nézve meg van adva annak 
a lehetősége, hogy megtérve, megismerje az isteni kijelentés 
titkait. Ha még hozzávesszük, hogy épen akkor tér vissza 
eredeti emberi természetéhez — melyet a bűn megrontott — 
azt mondhatjuk, hogy a keresztyén vallásos tapasztalat ál-
láspontja az igazi, természetes álláspont, míg a természetes 
ember álláspontja a visszás, a kivételes állapot. 

Mindezek után most már érthető, miért nem érték el 
az eddigi álláspontok a keresztyén vallás minden igazságait 
s miért nem érthették meg azt. De egyúttal világos az is, 
hogy minderre csak olyan állásponton leszünk képesek, amely 
a keresztyén vallásos tapasztalat alapján áll; ez a keresz-
tyén hit álláspontja. Ezt kell elfoglalni a theologiai tudo-
mánynak is, ha tárgyát, a keresztyén vallást, igazán és tel-
jesen, egész mélységében és terjedelmében meg akarja érteni. 

A theologiai tudomány a keresztyén hit igazságát tehát 
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nem fogja bizonyítani, hanem igazságát feltételezi, hogy azt 
megértse és másokkal is, akik annak alapján állanak, meg-
értesse. Épen ezért nem is kell oly módszer után kapkodnia, 
amelyet csak ezen bizonyítás érdekéből akarnak reá erő-
szakolni, (anélkül, hogy vele célt érhetnének) hanem meg 
kell maradnia a keresztyén vallásos tapasztalat álláspontján. 
Innen megérti aztán azon igazságokat is, melyeket helytelen 
módszer mellett csak tagadni lehet, a kijelentést, a super-
naturalismust stb. De megérti innen az alacsonyabb fokon 
levő álláspontokat és azok igazságát is, mig megfordítva, az 
alacsonyabb álláspontról a keresztyén vallást meg nem ért-
hetjük. Éppen azért esetleg még igazságosabb lehet az ily 
állásponton álló theol. tudomány az alacsonyabb fokú val-
lásoknak s így a vallástörténetnek méltatásában is, ha becsü-
letesen kimondja, hogy a keresztyén hit álláspontjáról itéli 
meg, mint az oly eljárás, mely csak rejtve, vagy öntudatla-
nul vezérelteti magát valami halvány keresztyén álláspont 
által, és nyíltan azt hirdeti, hogy ilyen „előítélet" nélkül 
egy álláspontról itéli meg a keresztyén és pogány vallá-
sokat. 

Attól sem kell félnünk, hogy így a theologiát elszige-
teljük a többi tudományoktól. Megmarad annak még szám-
talan érintkezési pontja azokkal; annyi amennyi érintkezési 
pontja van a keresztyén hitnek a természetes élettel. Ezen 
a téren merülnek fel egyes kérdések és problémák, melye-
ket a theologiának figyelemmel kell kisérnie; innen erednek 
oly támadások, melyek a hitet érik. Ezek folyton ébren 
tar t ják a theologiában az érintkezés szükségét a többi tu-
dományokkal. Nem kell tehát félni, hogy a theologia magá-
nyos magaslatán érintetlen marad a tudományok eszme-
áramlatainak szélétől. 

Persze mi sem akarjuk félreismerni azoknak szándé-
kát, akiK a többi tudományokkal való kapcsolatot és azok 
módszereinek alkalmazását a theologiában sürgetik. Sőt mi 
is elismerjük azt nagyon tiszteletre méltó indító oknak, 
hogy a modern embereket a keresztyénség számára meg 
akarják nyerni. Csakhogy fenti fejtegetéseinkből világos lesz, 
hogy ez sem bizonyos sem semmiféle tudományos módsze-
rekkel és így a keresztyén vallás igazságainak megrövidí-
tésével el nem érhető, de nem is lehet feladata a theologiá-
nak, mint tudománynak. Mert ennek csak egy feladata van, 
t. i. megérteni a keresztyén vallást. Ezen tisztán theoreti-
kai cél lebeg szemei előtt és ennek követésében semmi más, 
csak az igazság kutatása vezérli. Azért teljesen eltekint at-
tól, hogy eredményei fontosak-e és használhatók-e mindjárt 
minden közvetítés nélkül az egyházi élet gyakorlati kérdé-
seiben, a lelkészi teendőknél, a prédikálásban, lelkipásztor-

Tkto l . Szaklap. I T . Μ . } g 
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kodásban stb. Sok olyan kérdés és probléma is érdekli, 
amely a laikus szemében csak sző'rszálhasogatásnak tetszik. 
Előtte ezeknek megoldása is méltó az δ fáradságára. 

Mi tehát a theologiai tudománynak teljes szabadságát, 
melynek csak tárgyában van meg a korlátja, megóvjuk. De 
meg vagyunk győződve, hogy az ilyen theologia, ha a hit 
álláspontján állva a keresztyén vallás igaz és teljes megis-
merésére vezet, avval az egyháznak is a legjobb szolgálatot 
teszi. Ha az ő segítségével a lelkészek megismerkedtek a 
keresztyén hittel, ha az ő útmutatása mellett saját vallásos 
tapasztalatuk alapján megértették annak teljes tartalmát ós 
azt szeretni, érte lelkesedni tanultak, akkor a kellő bölcse-
ség és tapintat megtanítja őket arra, hogy az adott körülmé-
nyek közt hogyan hirdessék az igét, hogyan járjanak el lel-
kipásztorkodásukban, hogyan a keresztyén hit védelmében 
és azoknak megnyerésében, kik tőle elidegenedtek. Szóval 
mi sem becsüljük kevésre a modern emberek megnyerését. 
Csakhogy mi ezt nem tudományos, hanem gyakorlati egy-
házi feladatnak tartjuk, melynek megoldásához — úgy re-
méljük — épen az olyan theologia járulhat hozzá legtöbbel, 
amilyent mi kívánunk. Persze ami thologiánk, mely tudja, 
hogy ezen elidegenedés végső gyökere nem a tudomány ál-
tal eloszlatható ismeretbeli nehézségekben, hanem mélyebben, 
a vallásos tapasztalás fogyatékosságban rejlik, meg fog ben-
nünket óvni túlzott reményektől és ezek nyomában járó lan-
kasztó csalódásoktól is, de annál nagyobb buzgalomra fog 
serkenteni az ige hirdetésében alkalmas és alkalmatlan idő-
ben, amely egyedül van hivatva a hitet ébreszteni vagy erő-
síteni. 

Szóval az ilyen, a keresztyén hit álláspontján álló theo-
logia, ha első sorban theoretikus tudomány is, mégis a leg-
áldásosabb gyakorlati működésre is képesíthet és alkalmas 
lehet arra, hogy azokat, kik vele lelkiismeretesen foglal-
koznak, a legszebb eredmények elérésére segítse. Azért is 
valóságos egyházi theologia, az. 

Végül ilyen theologiára, mely a keresztyén hit állás-
pontján áll, mindig szükség lesz. A többi tudományok hova 
tovább mind határozottabban a természetes ember állás-
pontjára állanak s azért a keresztyén hit megértésére képe-
sek és elegendők nem lesznek. Azt ugyan nem fogjuk ne-
kik megtilthatni, sőt óhajtjuk, hogy a keresztyen vallással 
a maguk elvei szerint foglalkozzanak. Örömest tanulni is 
fogunk tőlük. De a dolog természete úgy hozza magával, 
hogy a theologiának külön foglalkozását vele a hit állás-
pontjáról nem tehetik feleslegessé. Épen azért csak is ily 
theologia óvhatja meg önállóságát ős az az idő soha sem 
fog elérkezni, amikor azt a többi tudományok közt feloszt-
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ják és a theologiai fakultást joggal feloszlathatják. Legfelebb 
akkor, ha a naturalismus világnézete győzedelmeskedik az 
egész vonalon, kivéve tán kisebb köröket, amelyekben ta-
lálható lesz az a hétezer is, kik nem haj to t tak térdet a 
Baálnak. 

Ha tehát most visszatekintünk fejtegetéseinkre, azt hi-
szem joggal mondhatjuk, hogy a theologia igenis tudomány 
és pedig a tudomány teljes szabadságával és minden gya-
korlati mellókcél kizárásával. Csak azon feltótelekhez van 
kötve, melyek tárgyával, a keresztyén vallással vannak 
adva. Ennek álláspontját kell elfoglalni, hogy tárgyát igazán 
megérthesse és meg ne semmisítse, vagy ra j t a csorbát ne 
ejtsen. Az ily theologia megóvja létét és önállóságát és vé-
gül legjobban szolgál az egyháznak is. És ha a theologia 
így tárgya természetével adott álláspontján szilárdan állva 
lelkes, szorgalmas munkával, a többi tudományok munkájá-
nak szemmel kisérésével eredményeiknek tekintetbe vételé-
vel a keresztyén vallás megértésében mind tovább fog ha-
ladni, akkor δ is eredményeket, sikereket fog elérni. És a 
mint a többi tudományok tudományosságának elismerése 
nyomon követte azok sikereit, úgy a becsületes munka ered-
ményei a theologia terén szintén mind szélesebb körökben 
utat fognak törni azon belátásnak, hogy bizony a theologia 
is olyan tudomány inint a többi, ha nem is áll apriori olyan 
álláspontra és nem is engedi magára erőszakolni oly mód-
szerek alkalmazását, a melyek már eleve is magukban fog-
lalják tárgya igazságának tagadását és minden valóságnak 
teljes naturalisálását. 

Lic. Dr. Daxer György. 
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Az állam és a protestantizmus III. Károly alatt1). 

A XVIII. században a magyarság és a protestantizmus tör-
ténelmét egyenlőképpen a teljes kimerültség állapota jellemzi. 
Nemzetünk a megelőző három-négy embernyomon, amikor a tö-
rökkel s a némettel egyszerre kellett viaskodnia, területe épségét 
s alkotmánya érvényét védenie, annyi vért és erőt veszített, hogy 
az utolsó szabadságharc hullámgyűrűinek elsimulta után termé-
szeti szükség gyanánt következett be az álomszerű elzsibbadás, a 
lelki energia elernyedése. A szakadatlan harc közepette az ország 
egész területének lélekszáma mintegy harmadfél millióra apadt le 
s ennek is jó része a nemzeti eszmények iránt érzéketlen idegen 
nyelvű és erkölcsű lakosokból állt. A nemzetben annyi feltámadás 
tanulságaképpen lassanként gyökeret vert az a meggyőződés, hogy 
amint területét nem birta Zrínyi Miklós útmutatása szerint pusz-
tán saját erejéből, a dinasztiájával szövetséges népek segédcsapatai 
nélkül a félhold igája alól felszabadítani, felkelései is haszontalan 
erőfeszítések s eredményt csak az európai államok hatalmi egyen-
súlyának kedvező alakulásától várhat. 

A több százados életű Habsburg-ház, mely nemcsak az osz-
trák tartományokból merítette erejét, hanem a római szent biro-
dalom, Spanyolország, Nápoly, a lengyel respublika s időnként a 
nyugati protestáns hatalmak rokonszenvére, segítségére is támasz-
kodhatott, oly erős volt, hogy kudarcot vallott vele szemben min-
den elszakadást célzó nemzeti törekvés. Egyetlen nemzedék sem 
birja elszakítani azt a köteléket, mely hazánkat és nemzetünket 
egy nagyobb egység, a Habsburg-családi monarchia alkotó és ki-
egészítő részévé teszi. A nemzet — erőtelen volta keserű tuda-
tában — belenyugszik abba, hogy önálló állami célok helyett 
európai és dinasztikus érdekek szolgálatában érvényesítse tehet-
ségeit. Alkalmazkodik a viszonyok kérlelhetetlen kényszeréhez. A 
nemesség azt a veszteséget, amit a nagy hajótörésben politikai 
téren szenvedett, némiképpen pótolja társadalmi és gazdasági ki-
váltságainak kiaknázásával. A királlyal szemben alázatos és meg-

') Mutató az Athenaeum kiadásában megje lenő Magyar Prot. Egyház-
történetből. 
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hunyászkodó, — a kiváltságtalanok ezreivel szemben zsarnok, 
csupa gőg és telhetetlen kapzsiság. Ez magyarázza meg, hogy a 
közszabadság s Magyarország különállása ez időszakon által alig-
alig szerez új s hathatós biztosítékokat, mig a rendiség érdekeit 
egész sor törvény, hitlevél és királyi igéret, eskü védi. 

A protestantizmusnak, mely a XVII. század nemzeti törek-
véseinek szárnyakat adott, még szomorúbb sors jutott osztályré-
szül. Elmondhatni, hogy a dinasztia és udvar haragját, büntető 
karját a szabadságharcok félelmeiért legnagyobbrészt, majdnem 
kizárólag, a különben is gyámolításra szoruló protestáns egyházak 
viselték. Annyi idő távolságán át úgy tetszik, mintha a XVIII. 
század egész élete nem volna egyéb, mint szakadatlan bűnhődés 
a XVII. századért. A helyzetet fölöttébb súlyosbítja, hogy az egy-
kori harcostárs, a katholikus magyar is üldözővé válik, aki eret-
neksanyargatással enyhíti elégedetlenségét, lelke titkolt boszúságát. 
A nagy családok, a melyek valaha fáklyatartói voltak az evan-
géliumi világosságnak, amelyek tagjai az ország főméltóságait 
viselték, benn ültek a királyi tanácsban, — részint kihallak, el-
szegényedtek, részint a katholikus egyházba tértek. Nádorválasz-
táskor alig-alig lehetett találni protestáns főurat a törvényszerű 
kijelölés végett. Tekintélyük árnyéktekintély, gazdagságuk koldus-
mód a régi origarchákra emlékeztető római katholikus Pálffyak, 
Károlyiak, Esterházyak, Erdődyek, Batthiányiak mellett. Kisbirtokú 
Zayak, Radvánszkyak, Rádayak, Kenesseyek, Vayak, Hellenbachok 
lépnek a Thurzók, Illésházyak, Rákóczyak örökébe, olyanok, akik 
családi ügyeikben maguk sem igen élhetnek a nagyurak pártfo-
gása nélkül. A még jobbára protestáns köznemesség nem tudott 
országos jelentőségű vezért találni, akiben bizhatna, akinek nevét 
zászlóul használhatná. Ilyen módon sem országgyűlési mozgal-
muknak nem lett sikere, sem panaszaiknak foganatja. Senki sem 
tartott tőlük s ennélfogva nem is keresték kedvöket. Az 1681-iki 
országgyűlés, ahol a többség helyhez kötötte és a földesúri jog 
hangsúlyozásával megbénította a protestáns vallásszabadságot, 
nyilvánvalóvá tette a protestáns ellenzék elhanyatlását. Ε gyen-
gülés annyival inkább szembeötlik, mert mindössze 35 év telt el 
a protestáns vallási érdekeket biztosító linci békekötés óta. Egy 
emberöltő alatt akkorát változott a nemzet közszelleme. Saját 
vívmányát, küzdelme dicsőségét is megrongálta, csakhogy a vallási 
gyűlölség éhét elverje. Ugyanazon évtizedben történt a nantesi 
edictum visszavonása is, mely valóságos átok- és csapásözönt 
bocsátott Franciaországra. Ez időtől fogva a francia és magyar 
protestáns egyház történelme majdnem ugyanazon mederben fo-
lyik tova. Az elnyomásnak ugyanazon eszközeit használják velők 
szemben s ugyanaz az idő hozza meg számukra a felszabadulás 
hajnalhasadását is. 

Rákóczi Ferenc szabadságharca idejében, mely a vallásügyi 
sérelmeket is a legteljesebb igazságszeretet és méltányosság alap-
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ján akarta orvosolni, fellélekzett az agyonüldözött protestantizmus. 
A szatmári béke után azonban újra megszállta a szíveket az ag-
godalom. A majthényi síkról hazaszéledt kurucok érezték, hogy a 
győzelmes párt nem elégszik meg azzal, hogy a nyolc esztendős 
nemzeti mozgalom elszenderűlt, hanem megtorlást követel. Az 
Esterházyak, Csákyak, Illésházyak készségesen segédkeztek volna 
a megbékélt pártosok zaklatásában. Pálffy Jánosra és Károlyi 
Sándorra, a két szemben álló fél bizalmi emberére hárult az a 
hivatás, hogy .a szatmári kötés erejét megóvja s a boszúvágyók 
hevét, indulatát mérsékelje. Tanácsukon indúlt Eleonóra császárné 
is, I. Lipót özvegye, aki lecsendesült országot akart átadni fiának, 
Károlynak. Egyik-másik vérmes udvarpárti azt kezdte feszegetni, 
hogy a békekötés érvénytelen, mert magyar törvények szerint a 
király távollétében a nádort illeti a felségjogok gyakorlása s így 
a békekötés is. Károly, az új király, bár jogilag elismerte a ma-
gyar álláspont törvényszerűségét, tanácsosabbnak tartotta, ha nem 
elfogúlt pártembert választ helyettesül, aminő Esterházy nádor 
volt, hanem ideiglenesen anyjára bízza az ügyek intézését. Május 
26-án megerősítette a kurucokkal kötött egyességet s ezzel a pa-
ciíikáció dőnthetetlen érvényűvé lett. Pálffy és Károlyi diadalt 
aratott a kapzsi nádor, kancellár és itélőmesterek cselszö-
vései felett, akik már előre örültek a sok jószágkobzásnak, hűt-
lenségi pörnek1)· Kihirdette az országgyűlést s eléje utalta az 
összes sérelmeket. 

Károlyt a magyarság megoszlott lélekkel várta haza Spanyol-
országból, ahol V. Károly és II. Fülöp trónjáért harcolt a franciák 
és Bourbon Fülöp (V.) ellen. A protestánsok nem tudtak iránta 
fölmelegedni. Cserey Mihály, aki saját korának felfogását tükrözi 
Históriájában, azt írja róla2), hogy „ebben a császárban minden 
virtus megvagyon, csak szintén mivel már tiz esztendőtől fogva 
Hispániában neveltetett, azoknak baromi zélusokat és a refor-
mata religio ellen való gyűlölséget felette imbibálta és a jesuiták 
tanácsán jár, ahonnan, hanem ha Isten csodálatos gondviseléséből 
akadályt vet elejekben, nem remélhetünk egyebet persekuciónál". 
Az aggodalomnak és gyanúnak volt is alapja. Károly volt Lipót-
nak kedvesebbik fia; tőle jóval többet várt, mint az érzelgősségre 
hajló Józseftől, aki az elsőszülöttség jogán atyja koronáit örökölte. 
Még gyermekkorában elvitték a madridi udvarba, hogy ott öregedő 
nagybátyja előtt spanyol királlyá nevelődjék. A családi hagyo-
mány, a szertartásokban kedvét lelő spanyol udvari környezet 
lelkébe oltotta azt a hitet, hogy a királyi hatalom feltétlensége 
isteni rendelésen alapszik s az alattvalók részéről oly hódolat 
illeti meg, mint Istennek helyettesét vagy megbízottját. A spa-

1) Károlyi Sándor önéletírása 100. és 1 0 4 - 1 0 5 . lap. 
2) Ujabb Nemzeti Könystár, I. folyam. 4 6 3 - 4 6 4 . lap. 
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nyolok valahányszor közeledtek színe elé, üdvözülték vagy kér-
désére válaszoltak, mindig térdre ereszkedtek1). 

Ez az imádásszerű hódolat, amelyben spanyol hívei részesí-
tették, egészen elkényeztette az ifjú fejedelmet, s a tiszteletnek 
valamivel kisebb mértéke utóbb már érzékenyen sértette. Szolgai 
megalázkodás volt a legegyenesebb út szivéhez s e gyengéjét 
ugyancsak felhasználták haszonleső, tányérváltó udvari emberek, 
míg az érdemesebbje, a saját értékét ismerő, maga munkáját 
becsülő miniszter vagy tanácsos átallt ilyen fogáshoz nyúlni. Vele 
is megtörtént akárhányszor, mint a legtöbb hatalmára féltékeny 
uralkodóval, hogy fontos ügyekben inkább hitt a léha, hajlongani 
tudó udvari had körmönfont hízelgő beszédének, mint a nyers 
formába öltözött bölcs tanácsnak. Spanyol és nápolyi tanácsosai, 
Romeo, Stella, Perlas valenciai érsek, akik személyes szolgálatok-
kal meg tudták nyerni, éltök fogytáig érezték bizalmát és szere-
tetét. Althan német gróf, aki a barcelónai udvarban tisztára el-
spanyolosodott, állt hozzá legközelebb. Egyszer életét mentette 
meg urának s azonfelül neje, az ingerlő szépségű spanyol nő 
(Pignatelli-Belrigardo hercegnő) erős szerelmet ébresztett Károly-
ban, amelynek lángja azután sem hamvadt kí, hogy elvette Er-
zsébet braunschweig-wolfenbütteli hercegnőt, akit az európai ud-
varokban széltire „Szép Lizának" hívtak. Althant magát s összes 
atyafiságát elhalmozta kegyeivel. 1721-ben 100.000 forint értékű 
adományban részesíti, amiből 70.000 forint értéket magyar korona-
uradalmak tesznek ki. Ε gyengéi mellett azonban voltak királyi 
erényei is. 

A spanyol örökösödési háború alatt nagy állhalatosságot 
tanúsított; ha csapások érték, csüggedés nélkül várta és mun-
kálta a jobb jövőt. A hozzá hű kataloniai és arragoniai nép lel-
kesedése, áldozatkészsége és ragaszkodása megtanította őt arra, 
hogy ne kicsinyelje azt az erkölcsi erőt, mely a tömegek érzésé-
ben rejlik s tisztelettel berzéljen ábrándjaikról. Ifjúságának leg-
fogékonyabb esztendeit távol töltötte s így nem szivárgott be lel-
kébe a bécsi udvarnak magyargyűlölete. Az egész magyar kérdést 
az abszolút uralom rideg, de objektiv elvi álláspontjáról nézte s 
elhatározásait nem sugallták érzelmi rugók. Első rendeletei azt 
mutatják, hogy őszintén törekszik a magyarság rokonszenvének 
megnyerésére, hogy a nyugalmat ne fegyver és erőszak, hanem a 
nemzet megelégedése biztosítsa. Károlyi Sándor a neki írt levél 
és beszélgetések alapján az egész országban elhirdette, hogy jó 
király lesz s alatta a magyarságot nem nyomja el a bécsi mi-
nisztérium. Cserey szerint, akinek aggodalmaskodó sorait fent 
idéztük, ía közhit kötelességtudó, munkakedvelő, igazságos ural-

') Marczali Η. A magyar nemzet története a szatmári békétől a bécsi 
kongresszusig. 18. 1. Foscarini után. 



260 Kovács Sándor. 

kodónak tartotta, aki napi mulatságára alig szánt egy órányi időt. 
„Neki kártya, kocka, muzsika, vadászat, komédianézés, egyéb ha-
szontalanság nem kell"1). Napjában kétszer-háromszor hallgatott 
misét, amint a családi hagyomány, a spanyol udvari cerimónia 
kívánta s a papok iránt nagy tiszteletet tanúsított. Ahol csak 
tehette, kedvezett a katholikus egyháznak; lelkének dédelgetett 
álma volt a „regnum Marianum', megvalósulása, de a nyilt erő-
szakot, az egyenes törvénysértést lehetőleg kerülte. A protestán-
sok iránt, amíg a külföldi protestáns hatalmakkal frigye föl nem 
bomlott, nem volt éppen elutasító ridegségű; de midőn a spanyol 
koronáról végképp le kellett mondania, s az a koalíció, mely 
eddig őt támogatta, a Habsburgok világuralmától való féltében 
ellene készülődött, erős katholikus egyházpolitikáját minden eny-
hítés nélkül érvényesítette. A protestánsok nem részesülhettek 
más jogokban, mint amit a törvény rideg betűje megengedett. A 
törvényt pedig az uralmon levő katholikus párt eszejárása és fel-
fogása szerint magyarázta. Montesquieunek, aki 1729-ben Bécsben 
járt és a pozsonyi országgyűlésen is megfordult, szemébe ötlött, 
hogy a monarchiában nem uralkodnak a jezsuiták, de azért nincs 
lelki szabadság. És bár nem történtek oly kegyetlenségek, mint 
I. Lipót idejében, amelyek egész Európát megbotránkoztatták, — 
a protestantizmusnak III. Károly korszaka volt a legnehezebb 
ideje. Az állam és a római katholikus társadalom intézményekkel, 
törvényekkel akarta kipusztítani a gyűlölt eretnekséget. Régebben 
pártjukat fogta a törvény, szükség esetén a fegyveres fölkelés 
szolgáltatott nekik igazságot; most minden támasztól megfosztva, 
törvényektől kitagadva harcoltak nem az uralomért többé, hanem 
pusztán a fennmaradásért, hogy az evangelium világossága magyar 
földön végképp el ne oltassék. Egymás után érték egyházukat 
a legkíméletlenebb csapások; gazdasági, jogi és szellemi téreu 
támadták meg őket, hogy életerejük végképp elsorvadjon s elcsi-
gázva, elnyomva végre észrevétetlenül eltűnjenek a katholikus 
tengerben. 

A protestáns egyházaknak az első nagy tusát az 1712/15-iki 
országgyűlésen kellett megvívniok. Már a koronázás előkészületei 
közt kitűnt, hogy a protestánsokat pusztán megtűrik az ország-
gyűlésen, s hogy nekik ártsanak, az oktalan szenvedély még a 
nemesség rendi jogain is rést üttet velők. Országgyűlési prédikátor 
hívását csak sok esre-hitre s a precedens esetek miatt, de nem a 
lelkiismeret jogának tiszteletéből engedték meg nekik. A korona 
lehozásával megbízott deputációba az evangelikus vallású Okolí-
csányi Pált is beválasztották, de utóbb a nádor felszólította, hogy 
a megbízásról mondjon le vagy legalább ne vegyen részt a bi-

*)· Cserey M. históriája. Ujabb Nemzeti Könyvtár. I. Folyam. 463. 
1. — Apja, I. Lipót, szenvedélyes kártyás volt, bár csak kis összegben 
játszott. 
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zottság munkájában. Okolicsányi a legközelebbi országos ülésen 
megyéjének panaszaképpen felhozta a rendek előtt a rajta esett 
sérelmet. Szavaira nagy zendülés támadt; össze-vissza kiabáltak: 
az bizony nem injuria, nagy dolgok vannak s ilyesmit meg sem 
kell hallgatni. Felállott erre Ráday Pál, a protestánsok egyik 
vezéralakja, később református főkurátor s a régi országgyűlések 
módja szerint, a „status evangelikus" nevében kért szót. „A 
klérus táblája nagy fervorral megzendűle és a zengő szók az 
egész házat bételék". „Nincs evangelikus státus, ki tette státussá? 
Nincs ötödik státus. Bezzeg státus!" s több ilyfajta kifakadással 
próbálták elriasztani Rádayt a felszólalástól1). Ez az eset nyilván 
mutatta, mit várhatnak a protestánsok az országgyűlés több-
ségétől. Ráday, aki bécsi útjából visszatéret, a prímást tájékozás 
végett szentkereszti kastélyában fölkereste, előra látta, hogy a 
„jövendő országgyűlésén, mely szeptemberben bizonyosan be 
fog állani, mely rettentő veszekedések és galibák tódulnak 
reájuk"2). 

A két álláspontot áthidalhatatlan ellentét választotta el egy-
mástól. A papság az eddig adott engedményeket is sokalta s az 
egyház ellen való bűnnek bélyegez!e. Sajtóban, gyűléseken, királyi 
tanácsban nyiltan hirdette, hogy a vallási egységben van az igazi 
egység s csupán róm. kath. ember lehet hűséges alattvaló; vala-
mennyi eretnek titkos pártütő. A nagytekintélyű, de bátor Ráday 
Pált is üldözték azzal a gyanúval, hogy hűségesküje dacára Rá-
kóczival levelez és a bujdosó fejedelem hazajövetelének útját 
egyengeti3). Ártatlansága azonban kiderült s »aki vermet ásott a 
becsületes embernek, maga esett bele.« A kath. párt szemében a 
bécsi és linci békekötés törvénytelen, mert fegyverrel csikarták ki, 
mert protestáns többség cikkelyezte be s az 1681-iki törvény a 
végső határ, ameddig az ország a protestantizmus iránt való el-
nézésben és türedelemben elmehet, Ε törvénynek is azt az értel-
mét fogadták el, amit a Lipót-féle explanációkban találni, amelyeket 
a protestáns közvélemény a Kollonits műhelyében készült hamisít-
ványoknak tartott. A protestáns vallás előttük nem bevett vallás 
(religio recepta), hanem csak a béke kedvéért egy ideig még 
megtűrt vallás (propter bonum pacis adhuc tolerata). A papság 
eleve tiltakozott a protestánsoknak szánt engedmények ellen s 
felszólították a királyt, hogy az apostoli hitet az apostoli király-
ságban állítsa vissza régi jogaiba4). A protestáns követek régi 

') Ez országgyűlésről rendkívül érdekes adatoKat közöl Lányi Pál 
gömöri evangelikus követ diariuma. Acta Diaetalia. Nemzeti Múzeum könyv-
tára. Történelmi Tár 1903. és 1904. 

2) Ráday Pál levele 1714. junius 7. Közli Zoványi Jenő. Magyar Prot. 
Egyháztört. Adattár. I. 5—8. lapon. 

8) Négyesy László: Ráday Pál munkái, 32. 1. 
*) Ribini: Memorabilia Augustanae confessionis in regno Hungáriáé II. 

5 1 8 - 5 2 1 . I. 
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történelmi jogaik alapján álltak és sérelmeik gyökeres orvoslását, 
a »restitutio in integrumot« óhajtották. Azonban érezték, hogy a 
rosszindulatú többséggel szemben aligha győzhetnek és beérték 
volna a kevesebbel is, csakhogy a jövendő békés fejlődést valami-
kép biztosítsák. A királyhoz fordultak, hivatkoztak arra, hogy ha 
az országgyűlésen nem is, de az országban még övék a többség 
s felsorolták sérelmeiket; elpanaszolták, hogy az óhitűek, anabap-
tisták, zsidók nyugalmasabb életet élnek s üldözőik a vallási 
versengés szításával csak az ország erejét gyengítik. A válasz 
soká késett. Egy év múlva ismételték a folyamodványt Erzsébet 
királynénál, aki protestánsnak született s akitől ennélfogva némi 
pártfogást reméltek. 1714. április 28-án végre megjelent a várva 
várt kir. rendelelet, azonban nagy csalódást hozott a folyamodókra. 
Tartalma ismétlése I. József 1710-iki novemberi rezoluciójának, 
mely a forradalmi idők vallásügyi változásait érvényteleneknek 
nyilvánítolta, s mindent az 1703. évi állapotba helyezett vissza. 
Megrójja az »akatholikusokat«, hogy az 1681. és 1G87. évi törvény 
ellenére több helyütt folytatják a nyilvános vallásgyakorlatot, a 
nein articularis helyeken, nemesi házakban istentiszteletet tartanak, 
prédikátort, mestert hívnak; az articularis helyeken papjaikat királyi 
engedély nélkül szaporítják; tanítóik bebarangolják a szomszéd 
falvakat s apasztják a plébánosok jövedelmét; a törvényes ünne-
peket, ahogy az esperesek jelentéseiből látni, meg nem tartják, 
ádventben, böjtben házosodnak s általában a királyi türelemmel 
visszaélnek. Meginti tehát az ágostai s helvét hitvallású alattvalókat, 
hogy szigorúan alkalmazkodjanak a törvényekhez, az eddig kiadott 
rendeletekhez, különben példás szigorúsággal fogja az engedetle-
neket büntetni. Ilyen módon az uralkodó, a nemzeti közérdek 
képviselője, a legfőbb biró nyíltan és határozottan a hatalmaskodók 
pártjára állt, velők szinte azonosult. A protestánsoknak érezniök 
kell, hogy a trónhoz hasztalan folyamodni többé; amit egyházuk 
megalázása és elnyomása gyanánt panaszoltak, azt a remélhető 
legkedvezőbb állapot mértékéül jelölte meg a királyi rendelet. Az 
utolsó betűig bevált, amit a primás az országgyűlés kezdetén jö-
vendölt Ráday Pálnak: »nem hiszi, hogy ő Felsége felforgassa, 
amelyek az atyja regimenje alatt lettenek« ')· 

Az országgyűlés szintén a kir. rendelet csapásán indult s 
tulajdonképen a meglévő sérelmes állapotot iktatta be a törvény-
könyvbe. Az 1715 iki XXX. törvénycikk még az explanációkat is 
törvényesítette, amelyeknek eddig az evang. egyházak csak kény-
szerűségből engedelmeskedtek, de folyton-folyvást tiltakoztak elle-
nök. Igazában a király álláspontját fejezi ki, mert a rendek hosszas 
szenvedélyes viták után sem tudtak megegyezni, s mint annyiszor 
később, az uralkodót kérték föl bíróul. A törvény szerint »0 Felsége 

') Ráday levele Zoványi idézett közleménye u. o. 
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kegyelmesen elhatározta, hogy az 1681. és 1687 évi törvényeket 
az eddig kijelentett igazi értelmükben még fenntartja. Amennyiben 
pedig időközben nem hajtottak végre, vagy mind a két rész vétett 
volna ellene, azt törvényesen rendelt királyi biztosok vizsgálják 
meg, ő Felségének tegyenek jelentést s jóváhagyásának megnyerése 
után intézzék el oly módon, hogy a törvényes állapot, a törvények 
igazi értelme a királyi magyarázatok szerint állíttassék helyre és 
tartassék fenn. Ha ez elintézést valamennyi ágostai vagy helvét hit-
vallású egyén sérelmesnek tartja, a sérelem orvoslása végett a maga 
nevében, de sohasem a közösség nevében folyamodjék a királyi 
felséghez. Eszerint továbbra is érvényben marad az 1687. évi 
XXIII. t.-c., mely a protestánsoktól a kapcsolt részekben megta-
gadja a birtoklás jogát, érvényben maradnak egyes városoknak, 
hatóságoknak a protestánsokat kizáró határozatai és kiváltságai. 
A legfontosabb része az abszolút kormányrendszerek elvének meg-
felelően a szolidaritás, az érdekközösség megtörése. A protestáns 
egyházak összefogva is gyengék voltak a királyi hatalommal, a 
főpapság s a tetszésén járó országgyűlés akaratával szemben. Az 
1715-iki törvény ezt a protestáns közösséget, mely némi erőt adott 
a panaszkodónak, egyszerűen eltörli s az egyes embert a maga 
sérelmével és igazságával kiszolgáltatja az elnyomók aránytalanul 
nagy hatalmának. A másik fontos pont a vallásügynek a királyi 
felségjogok kozé való utalása. A kath párt örömest hozzájárult 
az elintézésnek ezen módjához, mert hiszeu lényegében a törvény 
az egyik s pedig hatalmasabb pártfél fejét tette meg bírónak; 
joggal várhatta tőle, hogy nem dönt saját anyja, a róm. kath. 
egyház ellen. A protestánsok kénytelen kelletlen szintén belenyu-
godtak, mert a király jóindulatától, igazságszeretetétől, kormányzói 
bölcsességétől, valamint a kölföldi protestáns uralkodók befolyá-
sáfól inkább várhattak egy kis kíméletet, mint a rendektől, akik-
nek lelkében izzott a vallási gyűlölet. 

Az 1722-iki országgyűlésen némileg enyhült az udvar és 
országgyűlés hangulata. A trónöröklés fontos államjogi kérdése 
hátraszorított minden más ügyet, sőt a király, hogy a leányág 
igényének elismerése minél simábban s egyértelműleg történjék, a 
protestánsoknak egy két rendeletben igazat adott. Az 1728-iki 
országgyűtés azonban ismét a régi nyomra tért vissza. A katholikus 
párt, hogy a protestánsok kezéből a vármegyékben és városokban 
a hatalmat kicsavarja, az ellentállást lehetetlenné tegye, a protes-
tánsoktól pusztán felekezetök címén meg akarta tagadni a polgári 
jogokat, igy a tisztviselés jogát is. Mivel új törvény alkotása aka-
dályokba ütközött volna, legjobbnak látták, ha felújítják a Hármas-
könyv ősrégi esküformuláját, amelyben a boldográgos szűz és 
Istennek minden szentjei is előfordulnak. Világos, hogy az ország-
gyűlési többség a protestánsokat nehéz lelkiismereti kérdés igája 
alá vetette) e határozatával. Vagy megtagadják a hitvallásukkal 
ellenkező eskü letételét s ez esetben a törvényszabla büntetésen 
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kívül elvesztik hivatalukat s a vele járó hatalmat átengedik ellen-
ségeiknek, vagy pedig vallásos meggyőződésüket alárendelik a hiva-
talviselésnek s ez esetben mintegy meghódolnak a róm. kath. 
egyház és papság uralma előtt, ellenségeiket szinte felbátorítják 
újabb és újabb támadásokra, megalázásokra. A kérdés akkor merült 
föl, amidőn az országgyűlés vége felé a porták kiigazítása végett 
alakított bizottságba az evangelikus Sembery Sámuelt és a refor-
mátus Katona Pált is beválasztották. Az eskü letételét mind a 
ketten megtagadták, azzal a megokolással, hogy hitvallásukba üt-
közik. A rendek másokat választottak s kimondották, hogy így 
bánnak mindenkivel, aki a törvényes eskütételtől vonakodik. A 
protestánsok az ügyet, mivel vallási érdek fűződik hozzá, a meg-
előző országgyűlések határozatai szerint a király elé akarják ter-
jeszteni, hogy a reá ruházott jognál fogva oldja meg a kérdést. 
Nem a lelkiismeret ős emberi jogára hivatkoznak, azt ez az elfogult 
gyülöletlihegő tábor nem értené meg, hanem a koronás király 
tekintélyébe fogóznak s ott keresnek ideiglenes védelmet. A küz-
delem vége előttök sem lehetett kétséges; az udvar helyeselte a 
célt, az akatholikusoknak minden közhivatalból való kizárását, 
következőleg az eszközöktől sem fog visszariadni. Azonban tusa 
nélkül nem engedhették át a csatatért s csupán az kecsegtette őket 
pillanatnyi sikerrel, ha a felségjogokkal azonosítják vallásbeli sérel-
müket. Zsitkovszky, akkortájt híres jogtudós, kereken kijelentette, 
hogy az országgyűlés sérti a király jogait; e mondásán a papság 
annyira felindult, hogy rágalmazónak kiáltották ki. Másnap Zsit-
kovszky kijelentette, hogy sérteni nem akart s az ingerültség mintha 
lecsillapult volna. Azonban a kath. párt minden áron diadalmas-
kodni akart, a kir. biztosokat, Kinskyt és Nesselrodet igyekezett 
rávenni, hogy az ellenszegülőket kir. rendelettel kényszerítsék eskü-
tételre. Azonban a pártszenvedély hullámai oly magasra csapkodtak 
már, hogy nem győzték türelemmel várni az uralkodó határozatát. 
Ördögh György turóci és Szentpétery András borsodi követet az 
országgyűlés törvényszéke megidézte. A követek a kir. biztosokhoz 
fordultak oltalomért s a biztosok intették a rendeket, ne ítéljenek 
ő Felsége döntése előtt. Erdődy Gábor gróf egri püspök, az egész 
mozgalom vezére, szenvedélyes beszédével meggátolja pártjának 
engedékenységét; kimondják a perbefogást, ha a követek meg nem 
hajolnak, urdögh is Szentpétery is ragaszkodik ahhoz, hogy csak 
az Atyára, Fiúra és Szentlélekre esküszik. Miután nyilatkozatukat 
Írásban is beadták, távozásra szólítják fel őket hitsorsosaikkal egy-
ben. A protestánsok küldőik, a megyék jogaira s a királyi mene-
déklevélre hivatkozva ellene szegülnek. Végre, hogy az esetleges 
testi bántalmat kikerüljék s magukat is, az országgyűlést is e 
szégyentől megmentsék, fölkelnek helyökről. Esterházy József gróf 
azt indítványozza, ítéljék el őket a Hármaskönyv utasítása szerint 
16 márkányi, azaz 64 forintnyi pénzbüntetésre. Az egri püspök, 
Berényi Tamás gróf csatlakozik az indítványozóhoz. Már-már 
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ellenmondás nélkül érvényesül a törvényesség álarca alá rejtőzött 
erőszak, amidőn felszólalt Jeszenák Pál, a kor leghíresebb ügyvédje, 
aki a szavojai herceg képében ült a karok és rendek tábláján. 
Evangélikus ember, de nagytudományú, kipróbált becsületessége 
miatt megbízójának teljes bizalmát bírja. Véleménye szerint az 
országgyűlés nem határozhat addig, mig a királyi döntés, amelyet 
maga kívánt, le nem érkezik. Szava nyomán siketitő zaj támad a 
teremben. Az egri püspök magából kikelve kiáltott közbe: »A 
Boldogságos szűz sértőinek védelmére nem kaphatott megbízást 
Jeszenák a nagy, kegyes, hős Jenő hercegtől.« Jeszenák bátran, 
rendületlen nyugalommal vágott vissza: »Nekem felhatalmazásom 
van a királyi Felség jogainak védelmére és az ország javainak 
előmozdítására és azért felelek ő Fenségének.« Felszólalása azon-
ban mit sem használt, az ítéletet a bűnösökre kimondották és 
fejenként 64 forintnyi pénzbirságban elmarasztalták. Megokolás: 
hogy eskütagadó eljárásukkal késleltetik a conscriptiót, ami az 
országnak legfontosabb érdeke. Ördögh és Szentpétery azonban 
az ítélet ellen fellebezést jelent be a királyi felséghez. Ujabb vita-
tárgy. Vájjon lehet-e az országgyűlés ítéletét feílebezni, mikor a 
jóval alacsonyabb rangú hétszemélyes tábla ítélete is jogerős ítélet? 
Erdődy György kamarai elnök a fellebbezés lehetőségét védi, mert 
királyi jogról van szó. A többség azonban végrehajtást sürget. 
Nádasdy Tamás katonákért megy, hogy az engedetleneket rabságra 
vesse. Esterházy József azzal fenyegetőzik, hogy börtönben seny-
vednek el, ha csak az ítélet előtt meg nem hajolnak. A katonák 
láttára Ördögh jótállót nevez, társa azonban állhatatos marad. A 
tömeg haragját viharrá korbácsolja az a látvány, hogy egyetlen 
ember dacolni tud akaratával. Talján, Vasmegye alispánja, már 
félig kirántja kardját az ellenszegülőre; Radics bácsi követ az 
ablakon akarja kidobni. Az általános zsivajban egyre sűrűbben 
hangzik: Ki vele! nem becsületes emberek közé való! Végtére 
Szentpétery is meghátrált s az ítéletnek eleget tett. 

A győztes párt azonbao nem elégedett meg diadalával. Ugyan-
azt a vádat emelték Kenessey István veszprémi, Göntzy György 
krasznai és Dobay Péter középszolnoki követ ellen. Főkép Kenessey-
nek szerettek volna ártani, aki a dunántúli református egyházak 
fő vezető embere volt s a pesti commissióban is részt vett. Kenessey 
nem szált harcra szenvedélyes ellenfeleivel, hanem fölsietett Bécsbe 
Károlyhoz, előadta a tényállást és oltalmat kért. Meg is jelent egy 
rendelet, mely a per abbanhagyását parancsolta meg. A túlzók, 
bár számuk apadt, most sem engedtek. Vádolták, ócsárolták 
Kenesseyt és társát Bohusst (Pestmegye követe), hogy nem követek, 
hanem ágensek, árulkodnak a rendekre és szégyen velük egy 
sorban ülni. A király azonban, a kit biztosai kimerítően tájékoz-
tattak, ez alkalommal a kisebbség pártjára állt, az ítéletet s az 
egész peres eljárást megsemmisítette ; megrótta a zajongókat és 
fenyegetőzőket, hogy hatáskörüket átlépték. A protestánsok diadala 
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azonban merőben formális diadal volt ; tárgyi tekintetben semmit 
ki nem vívtak, sőt a Carolina Resolutio az eskü kérdésében a 
katholikus álláspontot fogadta el1). 

Károly nem tartott több országgyűlést s így a katholikus és 
protestáns párt álláspontja közt képződött természetes ellentét 
többször nem fajult ily mély szakadássá. 1715 és 1728 közt a 
harc az úgynevezett pesti commissióban folyt, amelyet a király 
javaslatára a vallásügyi sérelmek megvizsgálására és elintézésére 
küldött ki az országgyűlés. (1715: XXX. t-cikk.) A bizottság 
elnökévé gróf Koháry István országbírót, az udvar régi kipróbált 
hivét választották meg s tagjai között szép számmal voltak protes-
tánsok is, így például Ráday Pál, Kenessey István, Okolicsányi 
Pál, Szirmay Miklós, Vay László, Hellenbach János báró, Révay 
Mihály báró, akik mind hitsorsosaik vezéremberei közé tartoztak. 
A számító és óvatos Révay utóbb a katholikus hitre térvén, helyét 
Zay Andrással töltötték be. Az elhalt és lemondott tagok helyére 
újak gyanánt Patay Sámuel, Zmeskál, Török István, Szirmay 
Tamás stb. kerültek. A bizottság éveken át nem tudott összeülni; 
a török háború lefoglalta a kormány és a nemzet figyelmét; a 
szavójai herceg fényes diadalai egy időre minden más ügyet kizár-
tak a közérdeklődésből. Végre öt esztendő múlva, 1720 julius 
12-én, amikorra a tagok harmadrésze elhalt, részint hivatalvál-
lalás következtében leköszönt, a köznyugalom és egység helyre-
állítása végett megparancsolta a király a bizottságnak, hogy 
november 1-én Budán kezdje meg működését. Az első ülést azonban 
mégis hónapok múltával, a következő esztendő március havában 
(márc. 3.) Pesten tartották. (Hosszú idő óta ekkor kezdett Pest 
ismét az ország egyik központja gyanánt szerepelni.) A protestáns 
urak, akikbe a királyi szándék bizalmat és reményt lehelt, öröm-
mel gyülekeztek össze. Bizton hitték, hogy a bizottság minden 
sérelmükért elégtételt szolgáltat s az eredmény a letűnt idők 
minden szenvedését elfelejteti velők. Azonban már a tanácskozás 
kezdete kigyógyította őket ábrándjaikból. A bizottság megtagadta 
azt a kérésöket, hogy az ülések ideje alatt Pesten protestáns 
istentiszteletet tarthassanak, nyilván arra hivatkozva, hogy az 
országos bizottság nem sértheti meg Pest városa kiváltságlevelét. 
Azt remélték, hogy a felvilágosultabb katholikusok mellettök lesz-
nek és nem állják el jogos kívánságaik teljesülésének útját, számí-
tottak a királyi biztosok pártatlanságára, azonban meggyőződtek, 
hogy támasz nélkül, szövetségesek híján kell harcolniok jogaikért, 
törvényes szabadságukért. A protestánsok nagy, országos, elvi 
jelentőségű sérelmeiket akarták legelsőbb tárgyaltatni, hogy a 
részletes panaszok elintézésére meg legyen a szükséges jogi alap 

') Az egész vitának részletes leírását adja Ribini id. művében. II. 204— 
216. 1. Ugyanott található a királyi leirat hiteles szövege, Acsády Ádám 
veszprémi püspök, királyi kancellár ellenjegyzésével. 
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és kiinduló pont. A katholikusok szerint ez nem tartozik a bizott-
ság hatáskörébe, mert az 1715. évi XXX. t.-c. a jogi alapot 
elegendőképen tisztázta s pusztán csak annak megállapítására 
hívatott egybe, vájjon a protestánsok egyes panaszai az 1681. évi 
XXV—XVI., az 1687. évi XXI. t.-c., a végrehajtásukra kiadott 
királyi rendeletek szempontjából valóságos sérelmek-e, vagy pedig 
jogtalan követelések. Világos ennélfogva, hogy a két fél nem jut-
hatott közös megegyezésre; a tanácskozás, a meggyőződések és 
okok kölcsönös feltárása, mérlegelése nem hogy enyhítette volna 
ellentétüket, sőt még inkább fokozta. A király végre látván a 
bizottság munkájának eredménytelenségét, junius hóban, az aratást 
adva okul, egy időre elhalasztotta az üléseket. Augusztus hóban 
újabb halasztás történt, azonban, midőn a bizottság több hónapi 
szünet után Pozsonyban folytatta a tanácskozást, a küzdő felek 
épp oly hévvel és ingerültséggel csaptak össze. A megegyezésnek 
utolsó reménye is szertefoszlott. Rájöttek, hogy egymást meg nem 
győzhetik s az egész aktagarmadává nőtt munkálatokat fölter-
jesztették a király elé ítélet és határozat végett. A bizottság 
munkálkodása a vallásügyben tehát épp úgy zátonyon akadt, 
mint az országgyűlésé. Alkotmányjogi szempontból is nagyjelen-
tőségű eset volt ez, mert a vallási gyűlölet féktelen lobogása 
miatt a királyi hatalom hatásköre egyre terjedt s éppen a nemzet 
felségét (szuverénitás) képviselő országgyűlés rovására. 

A pesti és pozsonyi bizottság irományai fölöttébb érdekesek 
reánk nézve. Nem a replikák és duplikák éleselméjüsége, találó 
volta, a jogászi fogások miatt, hiszen sikerök nem volt̂  hanem 
azért, mert ezekben az irományokban találjuk meg a katholikus 
és protestáns ρ ári, álláspontjának tüzetes kifejtését. Itt látjuk, 
hogy mind a két fél vezérei nagy célok felé törnek s a részlet-
kérdésekben itt-ott engedékenységre is hajlandók az elvi győzelem 
fejében. A protestánsok régi békekötésekre, kir. hitlevelekbe foglalt 
törvényekre alapították kívánságaikat.1) Mindegyik pont a lelki-
ismereti szabadság egy-egy megtámadhatatlan alkateleme. 

1. Mindenki szabadon gyakorolhassa vallását az országban, 
akármilyen rendű, nemes, polgár vagy paraszt legyen; ebben senki 
ne háborgassa, papokat szabadon tarthasson. 

2. Mindenki szabadon járhasson a nemes urak udvari temp-
lomába nagy messzeeső falvakba is istentiszteletre s ezért bün-
tetés ne érje. 

3. Senkit se kényszerítsenek hite változtatására; senkinek se 

') Marczali Henrik a Magyar Nemzet Tört. VIII. kötetében a vallás-
ügyekről szólva azt vitatja, hogy a magyar törvényhozásnak joga van régibb 
törvényeket megváltoztatni (bécsi és linci béke), még akkor is, ha az ország-
gyűlés egy része ellentmond. Ámde e vallásügyi törvények elismertettek 
alapjogoknak, amelyek szerződésjellegűek, s a királyi hitlevelekbe is bejutottak. 
A változtatás joga i l y törvényeknél nem fektétlen és n e m korlátlan. 
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vegyék el ily ok miatt birtokát, senkit meg ne fosszanak hivata-
lától vagy ne tegyék lehetetlenné elérését; ne kényszerítsék őket 
arra, hogy a katholikus plébánosoknak nagyobb stólát fizessenek, 
ne akadályozzák a temetők, harangok használatát. 

4. Senkit ne helyezzenek vád alá, ne idézzenek káptalani 
törvényszék elé, amiért protestánssá lett, fogságra ne vessék, kárt 
ne szenvedjen. 

5. A földesúri jog pusztán a testi vagy anyagi szolgálatra 
korlátoztassék; a lelkiismereten való uralkodás szűnjék meg; a 
földesúr ne foglalja el templomukat, ne akadályozza istentisztele-
töket, ne fossza meg protestáns jobbágyát házától és telkétől. 

6. Mindkét hitvallású evangélikusok szabadon választhassa-
nak gyülekezeteik igazgatására szuperintendenseket, ezek jogaikat 
függetlenül gyakorolják, egyházi ügyekben önállóan, a klérus be-
folyása nélkül járjanak el, látogassák gyülekezeteiket, tartsanak 
gyűléseket és zsinatokat. Házassági ügyekben legyen korlátlan tör-
vénykezési joguk saját hitfeleik felett; a katholikus püspökök 
vizitációja protestáns egyházakban töröltessék el; azokra nézve, 
akik ily ok miatt kereset alatt állanak, a pert s ítéletet érvény-
telenítsék; amennyiben kárt szenvedtek, a teljes megtérítéshez 
joguk legyen. 

7. A protestáns papokat ne üldözzék el egyházukból, számu-
kat ne apasszák; engedjék meg nekik a vegyes házaspárok össze-
adását s a vegyes párok gyermekeinek keresztelését. 

8. Ne akadályozzák a protestáns könyvek behozatalát, a le-
foglaltakat adják ki jogos tulajdonosaiknak; a tanulók külföldre 
járását ne gátolják. 

9. Az elvett templomokat adják vissza. 
10. Ne kényszerítsék őket hitvallásukkal ellenkező szertartá-

sokra, körmenetekre, ünnepek megtartására s az ellenszegülőket 
ne sújtsák bírsággal. 

11. Ne kívánják tőlük, hogy a hivatalos alkalommal vagy 
bármikor a Boldogságos Szűzre és Istennek minden szentjeire 
esküdjenek. Elégedjenek meg azzal, hogy a teljes Szentháromságra 
és a Felség iránt való hűségükre esküsznek,). 

A felsorolt pontokból nyilvánvaló, hogy a protestáns urak 
megmaradtak a jogos védelem álláspontján. Minden pontot, mint 
régi, századon át gyakorolt jogot tudtak igazolni szentesített tör-
vényekkel; amit kívánnak, az csak egyházuk létének törvényes 
biztosítéka; az uralkodás, hódítás, terjeszkedés gondolata még 
álmukban is távol jár tőlük. Hiszen kisebbségben vannak és 
semmi szövetségesük nincsen. A katholikus rész álláspontja ellen-
ben egy hatalmát érző, erejében bizakodó nagy párt gyors és kí-
méletlen végrehajtást követelő programmja, egyúttal a vallási 

') Lampe, Hist. eccl. ref. 540. — Budai Ferencz és Ézsaiás. 
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türelmetlenség határozott hadizenete. Jogelvük az erő és a hata-
lom birtoka; törvényekre csak a protestánsok miatt hivatkoznak, 
hogy ellenvetéseiknek törvényes formája és alapja teljesen ne 
hiányozzék. Álláspontjuk tudományos igazolását az Opusculum 
Theologicum cimű könyv foglalja magában, amelyet a legtüzesebb 
és türelmetlenségéről hírhedt egri püspök, gróf Erdődy Gábor íra-
tott, és saját tekintélyének védelme alá helyezett1). A munka fő-
kép azt a tételt bizonyítja, hogy a világi hatóság, tehát az anyagi 
hatalom (király, város, földesúr) a hit és lelkiismeret kérdéseiben 
korlátlanúl és felelősség nélkül intézkedik, ennélfogva az eretnek-
ség kiirtásának semmi törvényes, komoly akadálya nincsen. Az 
eretnekkel szemben az erőszak teljesen jogos fegyver. Aki meg 
nem hajol, bujdossék ki (természetesen javai nélkül) az ország-
ból. A könyv irója előtt az igazi katholikus uralkodó eszménye 
II. Ferdinánd és XIV. Lajos, a lelkiismereti kényszer e két világ-
hírű alkalmazója. „Sohasem szenvedett a keresztyén egyház annyit 
a pogányoktól és hitetlenektől, mint az eretnekektől". Nyiltan 
hirdeti, hogy a legszelídebb fajta eretnekségben is benne rejlik a 
pártütés csirája és a nyugalom, béke csupán kiirtásuk árán le-
hetséges. Példa rá Csehország. Szakasztott ezen a nyomon jár a 
bizottság katholikus része. Fölterjesztésük első pontja szerint a 
birodalom nyugalma és a lakósok egyetértése a vallás egységétől 
függ. A vallás egysége a birodalom ereje, a vallások különböző-
sége a birodalom bomlása. „Semmi nem köti annyira a fejede-
lemhez a népek lelkét, mintha szívvel-lélekkel egy vallást követ-
nek". Ε programm ép oly határozott és követelő, mint XIV. 
Lajos korának egy elhíresült szálló igéje: „Egy király, egy tör-
vény, egy hit". Ε tan következése nem lehet más, mint az eret-
nekek kigyomlálása. Követelik minden vallásügyi törvény eltör-
lését, mint a nantesi edictummal történt. Mivel a király vallása 
feltétlenül s örök időkre szabályozza az alattvalók vallási meg-
győződését, külön vallásügyi törvények fölöslegesek is, károsak is, 
mert a királyi hatalom akaratát korlátozzák. Ez az elvi alap, 
azonban legel fogú ltabb hivei is érzik, hogy a vallásügyi kérdéseket 
még sem lehet ebből a szempontból bírálni, hanem a törvények 
alapján. így tehát hozzáláncolták magukat az 1671., 1687. 
évi törvényekhez, az explanációkhoz, éppen azon intézkedések-
hez, amelyek ellen a protestantizmus menedéket keresett. Tár-
gyalás közben ez alaphoz a katholikusok épp oly állhatatosan 
ragaszkodtak, mint a protestáns fél a maga pontozataihoz. Szóval 
a királyi akarat oldhatta csak meg hatalmi szóval a szövevényes 
kérdést. 

J) Opusculum Theologicum, in quo quaeritur: An et qualiter possit 
Princeps, magistratus, Dominus Catholicus inditione sua retinere Haereticos; 
vei contra poenis eos aut auxil io ad fidem Catholicam amplectendam cogere. 
(Nagy-Szombat, a jezsuita akadémia betűivel. 1721). 

The«!. Szaklap. IV. é r i . 2 9 
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A királyi döntésre tiz álló esztendeig vártak a protestánsok. 
Közben rakásra gyűlt a sok panasz és sérelem; orvoslásukat a 
kormány a folyton igért vallási rendeletre hárította. Az erősebb 
katholikus tábor nem törődött a király időközi halasztó paran-
csaival, amelyek egyben-másban a protestánsok érdekeinek ked-
veztek. Végre 1731. március 21-én megjelent a történelmi jelen-
tőségű Carolina Besolutio, amely II. József türelmi rendeletéig, 
tehát félszázadnál tovább egyetlen szabályozója és biztosítéka a 
protestáns egyházaknak. Kedvezőtlen tartalniának híre előre ki-
szivárgott s Radvánszky János meg Vay Ábrahám kihallgatáson 
kérték a királyt, hogy a rendeletet változtassa meg, vagy egy-
általán ne adja ki. III. Károly minden remény nélkül bocsátotta 
el őket, megmaradt szándéka mellett. A rendelet tartalmát minisz-
teri konferencia állapította meg, amelyen a savoyai herceg elnö-
költ, s többnyire németek vettek részt; a magyar korona orszá-
gainak csak egyetlen képviselője volt jelen, Batthyány Lajos gróf, 
alkancellár. A minisztérium majdnem az utolsó betűig magáévá 
tette a főpapság s a katholikus bizottsági tagok álláspontját, úgy, 
hogy a rendelet — formáját nézve — nem egyéb, mint a protes-
táns sérelmeknek pontról pontra való megtagadása. Futólagos 
egybevetés is meggyőz ez állítás igazságáról. 

Mindjárt az első pont halálos csapást mér a protestantizmusra 
és igazolja a templomfoglalók összes' erőszakoskodásait. Különb-
séget tesz nyilvános és magán vallásgyakorlat közt; az előbbit — 
pusztán az articularis helyekre korlátozza, a magángyakorlatot az 
egész országban megengedi. Ez azonban nem állhat másból, mint 
vallásos könyvek olvasásából, s ott megjelenni a család tagjain 
kívül senkinek sem szabad. Az articularis helyeken a protestáns 
papok szabadon gyakorolhatják lelkipásztori jogaikat, úgy a helybeli, 
mint az odasereglett lakosoknak szolgálhatnak, de más falvakba 
nem mehetnek, legfőlebb, mint magán emberek. A becikkelyezett 
helyeken kívül élő protestánsok a plébánia egyházi hatósága alatt 
állanak s a szabályszerű stóla fejében annak szolgálatával kell 
élniök. Az articularis gyülekezetek a szükség szerint királyi enge-
dély mellett gyarapíthatják a papok számát. A földesúr jogának 
sérthetetlenségét e rendelet is kimondja, csupán azzal korlátozza, 
hogy vallási tekintetben a király beleegyezése nélkül semmit se 
változtassanak, mert »a király a vallás védője«. Elrendeli, hogy 
mindkét felekezeten levő evangélikusok jelentsék be, hány egyházi 
elöljáróra, vagyis superintendensre van szükségük. Hatáskörüket 
azonban pusztán arra szorítja, hogy papjaik jó erkölcsére ügyel-
jenek s a rendetlenkedőket megintsék. Olyan erkölcsrendőrségi 
biztos-féle szerepet szánt nekik, mert a papokat kultusz, tanítás 
dolgában a katholikus esperesek hatósága alá helyezte. Pereik 
fóruma a szentszék. Vegyes házaspárok articularis és nem articu-
leris helyen a plébános nyájához tartoznak; a katholikus ünnepek 
legalább külső és nyilvános megtartása, a céhek körmeneteiben 
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való részvétel az akatholikus lakosokra is kötelező. Az eskü dol-
gában a katholikus álláspontot fogadja el, csupán a tanúknak 
engedi meg az igazságszolgáltatás és közrend szempontjából az 
egyszerű esküt. Végül föl kell említenünk a hithagyásra, apostasiára 
szabott büntetést. Ez merőben újítás (VI pont), mert egyetlen 
törvény sem szól róla, tehát nem tartották tilalmas, bűnös dolog-
nak. Először 1. Lipót 1707-iki rendeletében fordúl elő. Az apos-
tasia még szigorúbb beszámítás alá esik, ha a vádlott protestáns-
nak született s így kettős valláscserében bűnös. A rendelet a 
megelőző vallási sérelmekre kölcsönös feledést borít, s így köz-
vetve a római katholikus üldözők büntetlenségét mondja ki. A 
jövőre nézve pedig az 1715. évi XXX. t.-c. értelmében elrendeli, 
hogy aki sérelmet szenved, akár katholikus, akár protestáns, csak 
a maga nevében fordulhat panaszával a felséghez. Ilyen módon 
a vallásügy egyszerű közigazgatási dologgá sülyedt, amelyet a 
kormányközegek felelősség nélkül intéznek el. Az egyes protestáns, 
család vagy gyülekezet teljesen ki van szolgáltatva a hatóságok 
kényének.') 

A protestáns egyház közjogi helyzete ennél mélyebbre már 
nem sülyedhetett. Törvény nem védi, csupán bizonytalan királyi 
kegyelem tartogatja. Mert nem szabad feledni, hogy az a csekély 
engedmény is, amit a rendelet kegyelmi morzsa gyanánt oda vet a 
protestánsok elé, csak ideiglenes, csak újabb intézkedésig érvényes. 
Tehát az ország gyűlésének példájára a király is megtagadta egy-
házakat, elkobozta jogaikat. Az abszolút védtelenség állapotában 
vannak és sorsuk enyhülése a véletlentől függ. A király, hogy mint-
egy betetőzze a rendek munkáját és hízelegjen gyengéiknek, hala-
déktalanul s ellenmondás nélkül szentesíti az 1723. évi IX. tör-
vénycikket, mely az eretnekséget felségsértésnek nyilvánítja, s az 
1722. évi II. törvénycikket, amelynek 7. §-a szerint az uralkodó 
csak katholikus vallású lehet. Ez a katholicizmus végleges diadalá-
nak és a protestantizmus teljes elbágyadásának élő emlékjele 

Annyi csalódás után mégis csak a királyba vetették reményöket 
a protestánsok. Uralkodása elején kijelentette, hogy »mindenkivel 
aszerint fogunk bánni, aminő hűséget tanúsít irántunk és felséges 
házunk iránt.« — elképzelhetetlen, hogy ezt az elvét, amelyre 
annyiszor hivatkozott, a protestánsokkal szemben megtagadja. A 
papság befolyásának, mint határozott jellemű, abszolút hatalomra 
törekvő uralkodó, nem engedhet nagyobb tért, mint amekkora a 
birodalom érdekével összefér. Bár Erdődy püspök restelkedés nélkül 
vallotta azt a meggyőződését, hogy »inkább legyen az ország puszta, 
mintsem eretnekek lakják«, — Károly nem osztozott felfogásában. 

*) A Resolutio szövegét közli Ribini Memorab. II. 249. s köv. lapokon. 
Ugyanő elbeszéli Radvánszky és Vay kihallgatását. A pesti és pozsonyi bizott-
ság munkálatai a Nemzeti Múzeum latin kéziratgyüjteményében egész terje-
delmükben megvannak. 

19* 
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Látta, hogy a törököktől visszahódított terület művelésében az üldö-
zött protestánsok a legmunkásabbak, legkitartóbbak és birodalma 
egyik életerét metszené el, ha őket a nagyjelentőségű kulturmun-
kától elzavarná. Némelykor, kivált ha a bölcs savoyai herceg hatott 
reá, határt szabott a klérus zabolátlan üldöző dühének. Althan 
biboros, váci püspök, az uralkodó egyik kegyeltje, sokalta a Reso-
lutioadta engedményeket és Pestmegye rendeinek gyűlése előtt 
tiltakozott ellene. Nyilatkozatából szikrázik a türelmetlenség és 
elbizakodott dölyf, a papuralom mindenhatóságának érzete. Kije-
lenti, hogy rémülettel s megdöbbenéssel olvasta a leiratot, amely 
az 1608. és 1681-iki törvényeken alapszik, amely ennélfogva sérti 
a katholikus hitet, a lelki üdvösséget, az apostoli szék jogait. A 
rendelet intézkedéseit hamisaknak, igazságtalanoknak nyilvánítja, 
amelyeknek katholikus hivő nem engedelmeskedhetik. Ügyét — 
úgymond — a pápa elé viszi, aki hit dolgában egyedül és csalat-
kozhatatlanul ítélhet. Ε vakmerő ellenszegülést még sem nézhették 
el a rokona kedvéért becézgetett bíborosnak sem. Királyi parancsra 
Pest megye széttépette a protestatiót, őt magát Bécsbe idézték 
királya elé számadásra; mivel a megjelenéssel késett, zár alá helyez-
ték összes püspöki javadalmait. Erre meghajolt Althan s Károly, 
aki saját bátorságától szinte megijedt, visszahelyezte kegyeltjét a 
dúsjövedelmű püspökségbe. Ez adatból is látszik, hogy a király-
nak lett volna hatalma és módja a protestánsok megvédésére, ha 
a jóakaró szándék fölébredt volna benne. A rendi alkotmány 
formái, amelyek hajdan a királyi akaratot lenyűgözték, mindegyre 
jobban elértéktelenedtek, elvesztették taltalmukat s Magyarország 
közeledett a királyi kényuralom felé. Temérdek személyes érdek 
és vágy kielégítése függött a koronától: a becsvágy, ambíció csak 
az udvar pártfogása rérén érvényesülhetett, s tényleg III. Károly 
is, Mária Terézia is gazdasági kedvezményekkel, kitüntetéssel a 
magyar nemesség nagyobb részét lekötelezte a Habsburg háznak. 
Az ily módon megnyert urak sem nem tudtak, sem nem akartak 
igazi ellenzéket alkotni a birodalmi kormány központosító hatalmi 
törekvéseivel szemben. ΠΙ. Károly 1730 óta egész 1740-ben 
elkövetkezett haláláig nem tartott országgyűlést és senki sem 
ütközött meg rajta, a megyék nem követelték. Azzal a hittel 
hagyhatta országait utódjára, hogy Magyarország is kormányoz-
ható a rendek hozzájárulása nélkül s okos politikával beolvaszt-
ható az osztrák birodalomba. Ε politikai iránynak győzelmes előre-
haladását kétségtelenül észrevették a protestánsok s az volt fő-
igyekezetök, hogy hűségükkel, áldozatkészséggel, szolgálataikkal, 
alattvalói engedelmességgel kivívják az uralkodó jóindulatát. Csak 
így remélhették, hogy a Károly-féle rendelet végrehajtása közben 
folyamodásaikra itt-ott kedvező választ kapnak. 

Kovács Sándor. 



Magnus Aurelius Cassiodorius Senator isagogikai 
gyűjteménye.1) 

ι. 

Mi volt ez, ő maga megmondja az lnstitutio Divinarum 
Litterarum X. fejezetében. Az δ előtte élt introductores 
scripturae divinae, szám szerint 5 isagogus művének egy 
corpusba, azaz gyűjteménybe való összefoglalása, melyet 
föntebb megnevezett saját munkájával egészített ki. Mi volt 
a célja vele, vagy egyáltalában hogy kerül t az δ nagy neve 
a bibliai tudományok úttörői közé, életének érdekes folyása 
magyarázza mog, melynek rövid áttekintése nem lesz tanul-
ság nélkül való ránk nézve. 

Munkában és szerencsében gazdag életpálya ez, melynek 
hosszú tartama alatt előkelő kormányhivatalban is, magá-
nyában is sok fontos szolgálatot tehetett a közügyeknek is, 
élhetett magának is. Előkelő, régi italiai családból2) szárma-
zott, valószínűleg Scyllaciumban, Bruttiumban, hol a család-
nak ősi fészke s nagy birtoka volt, 470 körül3). Családjában 
az állami hivatalok viselése, úgy látszik, nobile officium volt, 
melyet, a régi hagyományokat követve, β nehéz ós viszon-
tagságos időben is teljesítettek. Dédatyja Bruttiumot és Sici-
liát Genserich vandaljainak beütésétől védte meg. (440.) 
Nagyatyja, ki III. Valentinianus alatt (423—455) viselt állami 
hivatalokat, a császár parancsára I. Leo pápa kíséretében 
vonult Attila elő ama históriai jelenet alkalmával. (452.) 
Érdekes, hogy Theodorich királynak a senatushoz intézett 

') Az első 4 oldal megjelent ugyan már az e lőző számban, de kelle-
metlen véletlen miatt javitatlan hibákkal. Ezért nyomatjuk most le újra. Szerk. 

2) Variarum lib. I. ep. 4. 
3) Születése, valamint halála é v e is bizonytalan. Garet az 1729. évben 

kiadott Opera Omnia-hoz csatolt életrajzában a sok eltérő adat egybevetése 
után 469. v. 470-ben állapodik meg, mint szül. évben. Ezzel egyezőleg 470-re 
teszi Franz A. (M. Aur. Cassiodorius Senator, 1872.) Nirschl (Lehrbuch der 
Patrologie und Patristik), Alzog J. (A patrologia kézikönyve, ford. a csanádi 
növendékpapság 1880.) Ebért A. azonban (Geschichte der christlich-lateini-
schen Literatur, 1874., az Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters 
im Abendlande I. kötete) 477-re. mások még későbbre. Az Orthographia 
c. munkáját, mint maga mondja Praefatiojában, 93 éves korában irta. Nincs 
adatunk, hogy meddig élt még ezután. A születési év megállapítása szerint 
tehát 563, illetőleg 570 utánra tehető halála. 
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irata a sikert nagy túlzással neki tulajdonítja:1) „Vidít in-
trepidus, quem timebat impérium ; facies illas terribiles et 
minaces fretus veritate despexit, nec dubitavit eius alter-
cationibus obviare, qui furoro nescio quo raptatus mundi 
domínatum videbatur expetore. Invenit regem superbum, sed 
reliquit placatum . . . Pacem retulit desperatam." Atyja a 
nyugotrómai birodalom megbuktatása után (476.) Itália kirá-
lyává lett herul Odoaker, majd az ezt megbuktató Theodorich 
keleti góth király (489—526.) alatt viselt előkelő hivatalokat. 
Ez utóbbitól hűséges szolgálataiért Bruttium és Lucania hely-
tartójává, majd praefectus praetoriová, végül patriciusszá 
neveztetett kia). Családi hagyományai és kiváló képességei 
Cassiodorius Senatort is már fiatalon a közpályára terelték. 
Ő is Bruttium és Lucania helytartóságával kezdte. Több 
izben volt quaestor, magister officiorum, praefectus praetorio, 
volt consul is, (514.) mely régi római hivatalokat, természe-
tesen módosított jogkörrel, Theodorich mind meghagyta és 
rómaiakkal töltötte be, de a katonai hatalmat egyedül a 
góthok számára tartotta fenn. Cassiodorius, különösen mint 
a király bizalmas titkára, valóságos kancellári hatalommal 
és mély belátással intézte a birodalom politikáját3). Előttünk 
feltűnőnek, talán hazaflatlannak is látszik az a szerep, melyet 
a legyőzött nép fia a győző szolgálatában betöltött. Már 
atyja két idegen, hódító királyt szolgált, ő pedig ki tar tot t 
a következő góth királyok, Athalarich, Theodahat ós Vitiges 
mellett is, a góth uralomnak ez utóbbiak alatt bekövetkezett 
alábanyatlásáig. De a nehéz időben nagy szolgálatot tett 
hazájának és népének ezáltal. Ο megértette ós támogatta 

') Ezzel s zemben a valóságot Cassiod. Ghronikája tartalmazza, me ly 
Herculanus és Asporat ius consulsága idejéből ezt jegyz i f e l : »His coss Attila 
redintegratis viribus Aquilejam m a g n a vi dimicans introivit, c u m quo a 
Valentiniano imperatore papa Leo directus pacem fecit.« 

') Az ősökre vonatkozó ez adatokat Theodorich okmányaiból i smerjük, 
melyekben a római senatust és a mi irónk atyját, Cassiodoriust ennek patri-
c iusszá való kineveztetéséről értesiti. (Variarum lib. I. ep. 3. 4.) Régebbi 
magyarázat ez okmányokat a mi Írónkra vonatkoztatta s e szerint a bennük 
említett páter et a v u s az ő atyját é s nagyatyját je löl te . (Garet, Vita Cassiod. 
I. 3.) Az idézett újabb életirók azonban abból indulva ki, hogy a föntebbi 
okmányokban emiitett Cassiodoriusokkal szemben a mi irónk a királyok le-
irataiban s a m a g a hivatalos irataiban és másutt is csupán Senator praefectuä 
praetorionak, v a g y csak Senatornak címeztetik, (Var. IX. 24. 25. X. 27. 28. 
XII. 17—27, a Chronika végén s Jornandes Praefatiojában stb.) ami azt is 
mutatja, hogy a Senator nem rangját jelöli, h a n e m nomen propriumját 
képezi, — a Var. I. 3. 4.-ben l e v ő kinevezést n e m a mi írónkra, hanem 
atyjára vonatkoztatják s ekkor a páter és avus az 6 nagyapját és dédapját 
je löl i . Ε különben elfogadható magyarázatnak csak az a nehézsége van , hogy 
e szerint az 5. század második felében (440-től) a család négy íze szerepel , 
a mi csak az e lsők hosszú életkora mellett lehetséges. 

') Var. IX. 24. 25. 
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Theodorich törekvéseit, ki Italia határain is túlterjedő biro-
dalma kétféle lakosságának, a hódító és hódított népnek, 
fajban, nyelvben, műveltségben és vallásban (a góthok aria-
nusok, a rómaiak katholikusok voltak) mutatkozó ellentótét 
s egymás iránt érzett természetes ellenszenvét legyőzni s 
kiegyenlíteni igyekezett, hogy ezáltal birodalmát a békés 
fejlődós útjára terelje. Soha a római culturát és intézményeit 
jobban meg nem becsülte senki, mint Theodorich, ki igye-
kezett ezt a góthokra is kiterjeszteni. Udvarába hivta az 
ország legjelesebb tudósait, köztük Cassiodorius Senatort, 
ez encyklopaedikus műveltségű s kiválóan gyakorlati érzékű 
diplomatát, ki e tulajdonainál fogva a két nép közti közve-
títésre különösen alkalmas volt. Mikor a góth uralom a 
római nép intézményeit, nyelvét, vallását tiszteletben tartva 
hatalmát is egy lelkestől-testestől római államférfiú által 
gyakorol ta ikkor ennek nagy reménye lőhetett a két nép olyan 
egybeolvadásában, mely tulajdonkép a góthok beolvadását 
jelenti a római államba. Ε körültekintő, okos politika szol-
gálatában áll ekkori irodalmi munkássága is. A Chronika 
listáiba, melyeket a historikusok műveiből állított össze, 
melyek Ádámtól 519-ig terjednek, a góth korszakot egysze-
rűen a római történet folytatásaként kapcsolja be. A De 
origine actuque Getarum (12. könyv) cimű történeti mun-
kájában, mely elveszett s csak Jornandes vagy Jordanes 
ravennai góth püspök (451.) De Getarum sive Gothorum 
origine et rebus gestis c. szabadon készített kivonatában1) 
maradt fenn, a góthok történetét rokonszenves világításban 
tárja a rómaiak elé, hogy a róluk táplált balvéleményüket 
eloszlassa2). Variarum libri XII. pedig az ő államférfiúi 
szolgálata alatt általa concipiált s a király, vagy a sajá t 
nevében kiadott rescriptumok gyűjteménye, (számszerint 400), 

*) Ebben a hunokról és Attiláról sok érdekes fö l j egyzés van, köztük a 
Hunnivár neve, (52. cap.) továbbá az eredetükre és külsejükre vonatkozó 
ismert gyalázkodások: -Quas (Aliorunmas = Aliorunas, Alrunas) spiritus 
immundi per eremuni vagantes dum vidissent et earum se complexibus in 
eoitu miscuissent, genus hoc ferrociss imum edidere; quod fűit primum inter 
paludes minutum, tetrum aique exi le , quasi hominum genus, nec alia v o c e 
notum, nisi quae humani sermonis imaginem assignabat. Tali ergo Hunni 
Stirpe creati . . . " „Nam et quos be l lo forsitan min imé superabant, v u l t u s 
sui terrore n i m i u m pavorem ingerentes terribilitate fugabant, eo quod erat 
eis species pavenda nigredine, sed ve lut quaedam, si dici fas est, deformis 
o s sa : non facies , habensque magis puncta, quam l u m i n a . . „Maribus 
ferro genas secant . . ." Exigui quideni forma, sed arguti , moribus expedit i 
et ad cquitandum promptissimi: scapul is latis et ad arcus sagittasque parati , 
firmis cervicibus et in superbia semper erecti. (24. c.) Mivel maga a k ivona-
toló megjegyzi Praefatiójában, hogy csak emlékezetből kivonatol s egyetmást 
maga is belevegyitett, (plura in medio m e a dictatione permiscens) , e he lyeket 
épügy, sőt nagyobb joggal lehet neki, mint Cassidoriusnak tulajdonítani. 

') Var. IX. 25. 
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mely a kor történetére nézve közvetlen forrás. Ε munkák 
tulajdonkép tárgyunkra nem tartoznak, de egyfelől a szerző 
jellemzése, másfelől a hunősökre való vonatkozásuk szem-
pontjából nem mellőzhettem egészen őket. Közelebb visznek 
célunkhoz azok a munkák, melyeket akkor irt, mikor a góth 
birodalomnak Justinianus császár csapásai alatt való meg-
rendülése ős végbomlásnak indult politikai viszonyai követ-
keztében, hanyatló erővel ós tekintélylyel vitt állami hivata-
lait letette és kolostori magányba vonult. (539 — 540). Az 
átmenet e korszakát a De anima c. 12 fejezetes kis munkája 
képezi, mely félig philosophiai, félig theológiai szempontból 
a lélek lényegét, tulajdonságait, eredetét, székhelyét, erényeit 
s halál utáni állapotát vizsgálja bibliai és philosophiai 
theologiai olvasmányai alapján. A vallásos öregember önma-
gába mélyedése ez, mely a Scyllaciummal szomszédos Viva-
riumba vitte, hol a maga birtokán és költségén kolostort 
épittet s abba vonul, nem azért, hogy pihenjen, hanem, 
hogy aki eddig életét egy földi úr szolgálatának szentelte, 
ezentúl á mennyei Úrnak szolgáljon. Irataiban1) mindig nagy 
lelkesedéssel emlékezett meg az Ion tenger öblénél fekvő 
szülőföldje természeti szépségeiről és gazdagságáról, halas 
tavairól, (vívaria) melyeket még ifjú korában bruttiumi és 
lucaniai kormányzósága idején csináltatott, melyekről a 
helység is nyerte Vivárium nevét, míg a mellette emelkedő 
hegyről Castellumnak is neveztetett"). Mintha sejtette volna, 
hogy öreg fővel ide tér vissza. És pedig olyan tervek meg-
valósítása végett, melyeket régóta szeretettel ápolt, de a 
nehéz politikai, majd háborús viszonyok miatt mindeddig ki 
nem vihetett. Régóta bántotta annak tapasztalása, hogy az 
italiai papság műveltsége és theologiai képzettsége igen ala-
csony színvonalon állott s hogy inkább mesterségként, mint 
tudományos alapon tanulták és gyakorolták szent hivatalukat. 
Italiában s általában Nyugaton egy sem volt olyan hires 
theologiai iskola, milyen pl. Keleten az antiochiai, alexandriai 
és nisibisi. Ezért az italiai papok közül, ha akadtak is kiváló 
egyházkormányzó püspökök, tudósok nagyon kevesen. A 
nyugati egyház tudós theologusai: Tertullianus, Augustinus, 
Hieronymus stb. nem közülük támadtak. Ezért ő már koráb-
ban igyekezett Agapetus pápával Rómában, hol a világi 
tudományok még mindig virágoztak3), egy theol. főiskolát 
állítani fel, de a háborús viszonyok meghiúsították tervét.4) 
Most végre elérkezettnek látta az időt, melyben, habár sze-

') Var. XII. 15. Inst. div. litt. 29. 
') Innen a kolostor Monasterium Vivariense vagy Castelliense. 
3) Var. I. 39. IV. 6. VIII. 12. 
4) Inst. div. litt, praefatio. 
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rényebb keretek között, megvalósítsa. Encyklopaedikus mű-
veltsége, praktikus észjárása, nagy tapasztalata, vallásos 
lelkülete, a világ hiúságairól való lemondása, még cselek-
vésre képes, munkára vágyó testi és lelki ereje, nagy neve, 
tekintélye és vagyona a legalkalmasabb emberré tet ték őt e 
feladat megoldására. Működésének nemcsak ránk nézve leg-
érdekesebb, hanem hatásaiban is legértékesebb része most 
kezdődik. 

Cassiodorius vallásos coloniájáből új irány, új szellem 
indult ki, mely a szerzetesi életnek is nagyobb tartalmat 
adott s művelődéstörténeti szempontból is nagyfontosságú. 
Mig ugyanis eddig a szerzetesség Pachomius (f 345.) és N. 
Basilius (f 379.) szervező munkássága folytán keleten, Cassi-
anus (f 435 körül) és Nursiai Benedek (488—543.) alapításai, 
munkái, illetőleg regulái által nyugaton csak az askesis, ke-
gyesség ós könyörület műveinek (ima, böjt, bibliaolvasás, 
kegyes elmélkedés, szegények és betegek ápolása) gyakor-
lását tűzte ki feladatúi a megélhetést biztosító földművelés 
és kézimunka, mint alapfoglalkozás mellett, s tudományos 
foglalkozás és tanítás csak annyiban szerepelt a kolostorok-
ban, amennyiben a biblia ós a kegyességi művek olvasásához 
az írás-olvasás ismerete s az ezzel nem bíróknak megtanítása 
okvetlen szükséges volt: addig Cassiodorius a szokásos ke-
gyességi gyakorlatok épségben hagyása, sőt buzgó ajánlása 
mellett főkötelessógül mégis a theol. és világi tudományok 
ápolását s művelését tűzte ki szerzetesei elé s testi munkára 
csak a tanulatlanabb s tehetségtelenebb tagokat útalta. Kolos 
torát tehát iskolává, a tudományok műhelyóvó, sőt ebben a 
korban asylumává tette, melyben ő maga mint fó'-főmagister1) 
működött haláláig. Ε messze kiható következményekkel já r t 
kezdeményezés dicsősége tehát az övé, a korabeli és későbbi 
rendek, — a bencések is'2) — csak az ő példáját követték. 

4) Sokat vitatták, Cassiodorius abbása volt-e kolostorának, vagy nem. 
Ο maga sehol sem nevezi magát annak. Akik állítják, pl. Garet (Vita Cass. 
19. 1.) a monachi tnei és monasterium meum (a De orth. praefatiojában) ki-
fejezésekre támaszkodnak. Erősebb érvük van a tagadóknak az Institutio 32. 
fejezetében, (mely munkáját Cassiodorius a De orth. praef.-ban a kolostorban 
készültek közt második helyen említi, de előbb befejezte (543—4), mintáz első 
helyen álló nagy zsoltárkommentárt; élete végén azonban újra átdolgozta v. 
ö. Praef. 4 . 2 1 . 3 0 . cap.) hol Chalcedonius és Geruntius abbásokhoz írt intései 
olvashatók. Az előbbiek ebből csak azt következtetik, hogy később lemondott 
abbási hivataláról. Előttem nem fontos, abbás volt-e vagy nem. Ο több volt 
ennél, 6 tulajdonosa és szellemi vezére volt kolostorának, ki méltán mond-
hatá: monachi mei és monasterium meum, bár egyébként ő is csak szerzetes 
volt. 

2) Régi vita folyik a felett is, hogy Cassiodorius Benedek reguláit al-
kalmazta-e kolostorára, tehát bencés volt-e, vagy nem. A kérdésnek fontos-
ságot és érdeket tulajdonképen kezdeményezésének dicsősége ad, melyet a 
vitázó felek álláspontjuk szerint a bencés rendnek vindikálnak, illetőleg attól 
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Hogy milyen szellemi munka folyt a vivariumi colonián, 
arról Cassiodoriusnak ez időben készült iratai, különösen a 
nevezetes Institutiones divinarum et saecularium litterarum 
v. lectionum') melyet joggal neveztek a tudományos képzés, 

megvonnak. Baronius cardínalisig ( f 1607.) az egyházi közfelfogás bencésnek 
taríá. Baronius azonban (Annales ad ann. 494.) különösen azon az alapon, 
hogy Cassiodorius sehol nem említi Benedeket és reguláit, továbbá mivel 
ezekben szó sincs arról a profán és humán irodalmi tanulmányról, melyet 
a vivariumi kolostorban gyakoroltak, kétségbevonta Cassiod. bencés voltát. 
Inkább lehetett Cassianus tanítványa. Garet bencés (a Cassiod. életrajzához 
csatolt Dissertatio de M. A. Cass. Sen. vita monastica-ban) és többen nagy 
igyekezettel cáfolják Baroniust. Garet különösen erős dialektikával, de nem 
mindig hasonló igazsággal utal Benedek nagy tekintélyére, regulájának Italián 
is túlterjedő hírére, mely Cassiod. előtt már csak az idői és helyi közelség 
révén sem maradhatott ismeretlen. Hasonlónak találja a két kolostor beosz-
tását, (coenobiták és anachoreták területére) berendezését, bennük a szerzetesek 
életrendjét, foglalkozását, (könyvtár és iskola mindkettőben volt, ebből követ-
keztet a tudományos foglalkozás és képzés hasonlóságára) ima- és kegyességi 
gyakorlataik nevét, számát, beosztását. Mindezek, szerinte, Benedek regulájá-
nak hatását mutatják, bár nincs megnevezve, valamint az Inst. d. 1. 32. c. 
intése is: „Tarn Patrum regulás, quam praeceptoris proprii jussa servate" 
megnevezés nélkül Benedekre utal. Szerinte nem valószínűtlen, hogy a ben-
cések közül kapta szerzeteseit, sőt említett abbásait is. Nagy gyengéje ez ér-
velésnek egyfelől az a beismerés, hogy a felhozott dolgok egy része minden 
szerzetrendben egyforma, másfelől a sok feltételezés és későbbi adatokkal való 
bizonyítás. A vita kiderítette Cassiod. kolostorának függetlenségét a bencés 
renddel szemben, és pedig jórészben Baronius érvei alapján. Nem kicsinylendő 
érv, hogy Cassiodorius, ki forrásairól, segédeszközeiről s az illető szakmában 
kiváló tekintélyekről mindig pontosan számot ad, Benedekről egészen hallgat, 
mig Basiliust, Cassianust s munkáikat, kiket és melyeket Be iedek Regulája 
is emleget és o lvasmányul előír, (42. és 73. reg.) Cassiodorius is nagyon ked-

eli és ajánlja s a föntebb idezett Patrum regulae kifejezése is kétségenkivül 
ezekre, a praeceptoris proprii jus sa pedig a vivariumi abbásra vonatkozik. 
Aki Cassiod. irodalmi munkásságának centoszerű, azaz a lehető bőven össze-
szedett forrásokból való kivonatoló és összeszerkesztő természetét figyelembe 
veszi, az valószínűnek fogja találni itt is azt a feltevést, ho/y kolostorának 
szabályait is az e téren tekintélvekül ismert föntebb említett atyák (ezek közt 
esetleg Benedek is ott szerepelhetett) elveiből és reguláiból állította össze, 
módosítva azokat a saját céljai szerint. Ő a nagy szervező és kormányzó, 
kinek erős kezében egy birodalom ügyei futottak össze, nem is lehetett egy-
szerű szolgai máso ló , annyival kevésbbé. mert ő új célokat tűz ki az eddigiek 
mellett szerzetesei elé, olyanokat, melyekről sem a régebbi kolostori atyák, 
sem Benedek szabályai nem tudnak semmit. Különben is nagyon na iv dolog 
a tudományos törekvést illetőleg Benedeket, e vadon élt csekély műveltségű 
anachoretát a tudós és széles látókörű Cassiod. irányitójává tenni. Hogy intéz-
ményeik közt sok az egyezés és hasonlóság, azt forrásaik közösségén kívül a 
kor szelleme és gyakorlata eléggé megmagyarázza, bár e tekinletben is talál-
ható némi különbség úgy Cassianus és Benedek, mint Benedek és Cassiodo-
rius között, mint ezt pl. a naponkénti 7 imádkozás nevére és berendezésére 
nézve, melynek egyezésére Garet nagy súlyt fektet, Franz i. m.-ben pontosan 
kimutatta. Hogy a szerzetrendek alapításában és szervezésében a fődolgok 
egyezése mellett egyebekben teljes szabadság uralkodott, mutatja Cassianus 
nyilatkozata is: Tot propemodum typos et regulás vidimus usurpatas. quot 
etiam monasteria cellasque conspeximus. (De inst, coensb. II. 2). 

') A könyv cime nem egészen bizonyos. Alternative irják még a tudo-
mányos munkák is. A szövegben mindkettő szerepel és pedig a cimre való 
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főként a theol. Studium methodologiájának1), élénk képet 
nyújtanak. Céljáúl tűzi ki, „ut ad vicém magistri introduc-
torios vobis libros istos, Domino praestante, conficerem, per 
quos, sicut aestimo, et scripturarum divinarum series et 
saecularium litterarum compendiosa notitia Domini munere 
panderetur" Hogy a szentírás megértéséhez szerinte is szük-
séges világi tudományok, az u. n. hét szabad művészet 
(grammatika, rhetorika, dialektika, arithmetika, musika, 
geometria, astronomia) ismertetését csak a második könyv-
ben adja, annak magyarázatát nemcsak az „ubi tamen 
minore periculo delinquitur, si quid salva fidei stabilitate 
peccetur" megjegyzésében találjuk, hanem azon különös, sőt 
fonák, de előszeretettel ápolt felfogásában, hogy a világi 
tudományok csirái tulajdonképen a szentírásban vannak, 
innen vették tolvaj módra s alkalmazták saját szabályaik 
szerint fortélyaik űzésére a világi tudományok doctorai, 
kiktől az igazság céljaira visszafoglalni szükséges és hasznos2). 

Bármily különös volt is azonban Cassiodoriusnak e fel-
fogása, a belőle levont consequentiája nagyon üdvös volt, 
mert a világi tudományok tanulásának igazolását foglalta 
magában. Nem lehetetlen, hogy ezért hangoztatta annyiszor. 
Cassiodorius a classikus műveltségben nevekedett fel, annak 
becsét, kincseit ópúgy, vagy még jobban tudta értékelni, 
mint mi. Előtte volt a legkiválóbb egyházi atyák példája is, 
kikre hivatkozik is, mint Alexandriai Kelemené, Origenesé, 
Nazianzi Gergelyé, Nagy Basiliuse, Augustinusé, Hieronymusó 
stb., kik, mint éleslátású s classikus műveltségű férfiak, tisztá-
ban voltak azzal, hogy az üdvöt ugyan a zsidók révén 

vonatkozással. Pl. a 15. caputban: „Vos igitur, qui divinarum et saecularium 
litterarum cognitione polletis. " Viszont a Do orth. bevezetésében; „Deinde 
post institutiones quemadmodum divinae et humanae debeant intelligi lectio-
nes, duobus libris (ut opinor) sufficienter impletis . . . ." Ez utóbbi hely azon-
ban, valamint az Inst. div. litt, bevezetésének e szembeállítása: „Habetis 
igitur in primo volumine magistros . . . In secundo vero libro de artibus 
ac diseiplinis liberarium litterarum pauca libanda sunt, . . . ." azt vi lágosan 
mutatja, hogy ez a két rész egy egész művet képez, melynek első könyve a 
theo!., a második a világi tudományokról szól. Némely kiadás, így Gareré 
is kettéválasztotta ezen címek alatt: De Institutione Divinarum Litterarum és 
De Artibus ac Diseiplinis Liberaiium Litterarum. (Alzog és Franz is osztja e 
tév dést.) 

') Franz i. m. 66. 1. Alzog, Patro'.ogia II. 364. 
2) ,.Et quod illi ad exercer.das versutias derivarunt, nos ad veritatis 

obsequia laudabili devotioni· revocemus; quatenus quae inde furtive sublata 
sunt, in obsequium rectae intelligentiae honesta conditione reddantur". lnst. 
div. litt. c. 27. Ε gondolat több helyütt előfordul Cassiodoriusnál, igy a 
szóbanforgó mű bevezetésében, 4. caputjában Zsoltárkommentárjában a 23., 
különösen pedig a 15. zsoltár magyarázatánál, hol Augustinusra, Hieronymusra 
s másokra hivatkozik, kiknél e gondolat már megvan. Sőt hivatkozhatott 
volna Philóra is. ki ezt először vetette fel, sőt írásmagyarázati elvévé tette. 
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nyerték, de az ennek terjesztéséhez, rendszerbe foglalásához 
s intézményekkel való biztosításához szükséges nyelveket, 
culturát és szervezetet a görög-római világból vették, ezért 
nemcsak maguk gyűjtöttek e szellemi kincsekből gazdagon, 
hanem másokat is erre buzdítottak. Jól célzott Julián császár, 
mikor a keresztyéneket a pogány iskolákból kitiltó hires 
rendeletét (42. ep.) kiadta. Ha e rendelet hatályban marad 
s keresztülvihető lett volna, a ker. egyházat rendkívül vissza-
vetette volna. — De volt a nevezett férfiaknál rövidebb 
látású s tanulatlanabb elem az egyházban, — és pedig nem-
csak a tömeg közt — mely hitét féltve a classikusok szelle-
métől, iszonyodva fordult el tőlük. Ezekre, valamint a későbbi 
korra való tekintettel nagyon szükséges és fontos volt a 
classikus irodalom tanulmányozása szükségességének említett 
furcsa igazolása, melyet Cassiodorius Mózes példájával is támo-
gatott, ki az irás szerint szintén megtaníttatok az egyiptomiak 
minden bölcseségére. (lnst. 28. cap.) 

A Septem artes liberales compendiumában, melyet Cas-
siodorius történeti műveivel s Orthograpliiájával mintegy ki-
egészített, igyekszik a classikus kútfőkből röviden összefoglalni 
az egyes tudományok rendszerét s kész eredményeit, hogy 
könyvéből, mint igazi kézikönyvből a járatlanabbak elégséges 
ismeretet szerezhessenek. A többet tudni óhajtókat pedig 
utalja használt, gyakran épen kivonatolt forrásaira, melyek 
a kolostor könyvtárában megvoltak. A középkorban nagyon 
népszerű volt e munka. A zárdai oktatás, iskolák és paeda-
gogusok reá támaszkodtak. A trivium az első három, a 
quadrivium az utóbbi négy tudományt foglalta magában, kiegé-
szítve hittannal. 

Módszerét még teljesebb mértékbon alkalmazza az I. 
könyvben, mely kész ismeretet, tudnivalót minél kevesebbet 
nyújt, de a theologiai képzés ós önképzés segédeszközeinek 
lehető gazdag tárházát tárja fel1). Amazt csak segédtudomány-
nak tekinti, (28. cap.) ezt pedig főstudiuinnak, melyet folyton 
mélyíteni kivan. Hogy e széleskörű anyag meg ne terhelje 

*) Ε rész, melynek ismertetése képezi ezentúl tárgyunkat, rendszeres-
nek épen nem mondható. De összevonjuk az összetartozó dolgokat. 33 feje-
zetben tárgyal benne a J. Kr. 33 éve után. (II k. praef.) (Számszimbolika.) 
Ebből az 1 —10. 12—14. 15. 16. 24. 27. cap. a szentírás magyarázóiról, fel-
osztásairól, szövegének javításáról, értékéről, hasznáról s a világi tudományok-
hoz való viszonyáról szól. A 11. a 4 első zsinatról, a 17—23. ker. historiku-
sokról és auctorokról, a 25. a kosmographiai ismeretek szükségességéről, a 
26. a codexek megjelöléséről, a 30. a könyvirókról és orthographusokról, a 
28 - 29. a tudományokat nem kedvelő szerzetesek gazdasági foglalkozásáról 
s ezze! kapcsolatban a kolostori gazdaságról és berendezésről, a 31. a betegek 
gyógyításáról szól. Bezárják a könyvet a szerzetesekhez és az abbásokhoz 
intézett s a szerző imádsága. (32. 33. c.) 
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tanítványait, ovatosan s fokozódó mértékben nyújtja nekik, 
miként az orvos a testi táplálókot a gyógyuló betegnek. 

Krisztus újoncai (tirones Christi) a zsoltárokon kezdjék 
a szentirás megismerését1), melyeket Cassiodorius különösen 
szeretett. Miután ezeket megtanulták, fogjanak hozzá az 
egész szentirás cursiv olvasásához és pedig buzgó, szorgalmas 
és elmélkedéssel összekapcsolt olvasásához ). Nem baj, ha 
eleinte itt-ott nem értik is meg, a későbbi helyek majd meg-
világosítják a korábban homályosoknak találtakat. Utal 
Cassianus (a Collationes 5. k.-ben) és Augustinus (a De doctr. 
Christ, praef.-ban) példáira, melyek szerint egészen egyszerű, 
sőt írástudatlan emberek is buzgó könyörgés mellett gyakori 
hallás által a szentirás ismeretére ós megértésére jutottak 
el. Kizárólag erre támaszkodni azonban nem szabad. Ne 
kisértsd a te Uradat, Istenedet I „Quapropter oremus, ut 
nobis aperiantur illa, quae clausa sunt, et ab studio legendi 
nullatenus abscedamus". Hanem „legite (precor) assidue, 
recurrite diligenter. Mater est enim inteiligentiae frequens 
et intenta meditatio." De azt nagyon lelkükre köti, hogy 
csak emendált codexekből olvassanak, hogy emberi hibák 
ne rontsák az Isten igéjét. Erről majd alább még részleteseb-
ben szól. 

Miután igy a szentírásban kellő jártasságot szereztek, hozzá-
foghatnak annak tudományos tárgyalásához és megértéséhez, 
melyhez Cassiodorius hatféle segédeszközt nyújt kezökbe3). 
Első a szóban levő mű, melyből a tudományok, különösen 
a theologiai tudományok körének áttekintését és módszerét 
nyerhetik. Ezután átmehetnek az introductores scripturae 
divínae műveire, kik közül Tyconius donatistát4), Augusti-
nust5), Hadrianust6), Eucheriust7) és Juniliust8) említi, „quos 
sedula curiositate collegi, ut quibus erat similis intentio, in 
uno corpore adunati codices clauderentur. Qui modos elocu-
tionum explanationis causa formantes, per exemplorum di-
versas similitudines intelligi faciunt, quae prius clausa manse-
runt." Ezeket, kik, mint az idézetből, még inkább munkáikból 
kiderül, voltaképen hermeneüták, fogjuk alább részletesen 
ismertetni. Most azonban menjünk át a harmadik segédesz-
közre, a magyarázók (expositores) műveire, a kommentárokra, 
melyek megfejtik, ami az introductores után még megfejtet-

*) Inst. div. litt, praef. és 4. cap. Praef in Psalt. 16. cap. 
') Inst. div. litt, praef. 
si 10. cap. De sex módis inteiligentiae. 
4) Liber de septem regulis. 
*) De doctrina Christiana. 
6) F.laayiüyr/ (Ις τάς 9ίίας γραφάς. 
') Formuláé spiritalis inteiligentiae et instructionum libri duo. 
*) Instituta regularia divinae legis. 
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len marad. Azután emliti a kath. magisterek alapvető műveit, 
melyekben a leghomályosabb kérdéseket oldják meg. Ötödször 
a különböző atyák egyes iratait és leveleit, (lásd a 15. cap. 
végén is!) melyekben alkalmilag kielégítő magyarázatok talál-
hatók. Postremo collocutio peritissimorum seniorum crebrius 
appetatur. 

Különösen a rendszeres kommentárok tetszenek neki s 
maga is irt ós Íratott ilyeneket. Ebben is igazat ad neki a 
mai kor. Ezek között is első sorban a latin nyelvűeket 
ajánlja. „Nos potius Latinos scriptores . . . . sectemur, 
quoniam Italis scribimus . . . . Dulcius enim ab unoquoque 
suscipitur, quod patrio sermone narratur". Csak amennyiben 
ezek nem kielégítők, forduljanak a görög magyarázókhoz 
azok, kik e nyelvet értik. Az ilyenek által a görög munká-
kat is igyekszik latin nyelvre átültetni. Mindebben szintén 
nagy gyakorlati érzéket mutat. 

Ilyen segédeszközökkel felszerelve fog hozzá tanítvá-
nyaival az egész szentírás, (melyben a zsoltárok, prófétai és 
apostoli iratok különös nehézségeit elismeri), 9 csoportban 
való tárgyalásához. „Quos ego cunctos novem codices auc-
toritatis divinae (ut senex potui) sub collatione priscorum 
codicum, amicis anto me legentibus, sedula lectione trans-
ivi". 

Első az Octuteuchus, mely név alá a Mózes 5 könyve, 
Jósue, Birák és Ruth tartoznak. De úgy itt, mint a követ-
kezőkben nem magukról a szentkönyvekről szól, hanem le-
hető teljes repertóriumát adja a rájuk vonatkozó, az őket 
tárgyaló exogetikai irodalomnak, jellemezvén a felsorolt művek 
tartalmát és értékét is. Említi Basilius 9 homiliáját a Gene-
sishez, melyeket Estathius fordított sikerülten latinra, Am-
brosius 6 könyves Hexaemeronját szintén a Genesishez, 7 
könyvét a patriarchákról. Felülmúlják ezeket mind terjede-
lemben, mind értőkben Augustinus művei: De Genesi contra 
Manichaeos 2 könyvben, De Genesi ad litteram 12 könyv-
ben, a Contra Faustum Manichaeum (33 k.) a Contra inimi-
cum legis et prophetarum (2 k.), melyekben polemikus tar-
talmuk mellett idetartozó exegetikus részek is vannak. 
Ugyancsak a Confessiones három utolsó volumenjében is, 
valamint a Locutionum libri Vll.-ben is, melyekben azt is 
bizonyítja, hogy a grammatikusok és rhetorok schemái a 
szentírásból eredtek, de azért nem tudták annak minden 
sajátságát utánozni. Megemlíti még a Quaestiones in Hep-
tateuchum 7 könyvét, valamint a Genesis 7 napjáról szóló 
7 beszédét, mely utóbbiakat azonban nem sikerült neki meg-
találnia. 

Hieronymus idevágó, többnyire fordított, illetőleg átdolgo-
zott művei közül útal a Hebraicae quaestiones in Genesin, to-
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vábbá a De nominibus Hebraicis és De situ et nominibus 
locorum Hebraicorum c. egy-egy könyves munkákra, melyek 
az egész ó- és újtestamentumra vonatkozólag sok érdekes 
és fontos héber kérdést oldanak meg. 

Miután még Prospernek egy munkáját megemlíti, áttér 
Origenes és művei jellemzésére. Utal arra, hogy Origenes 
felöl eltérők a vélemények, „sokan eretnekítik, Vigilius pápa 
a minap kárhoztatta is. Ο Hieronymus nézetéhez csatla-
kozva sem eltiltani nem kívánja tanítványait Origenes mű-
veinek szükséges olvasásától, sem általuk megrontani őket. 
Mert helyesen mondták ró la : Ubi bene, nemo melius; ubi 
male, nemo pejus. Óvatosan kell hát használni. Aurum in 
stercore quaero, mondja Cassiodorius az Enniust olvasó Vergi-
liusszal Origenes műveire vonatkozólag. Hogy pedig tanít-
ványai is első tekintetre megkülönböztethessék benne a jót 
a rossztól, αχρψτον szóval jelölte meg a margón az atyák 
reguláinak ellenmondó helyeket, épenigy Tyconius donatista 
Apokalypsismagyarázatában is, (9. cap.) mig jó mondásait 
χρήσιμο ν szóval. Ez eljárás folytatását ajánlja nekik a gya-
nús könyvekkel szemben. Origenes az Octateuchushoz ékes 
liomiliákat irt három könyvben, melyek közül a Genesishez 
16-ot, az Exodushoz 12-t, a Leviticushoz 16-ot, a Numerihez 
30-at, a Deuteronomiumhoz 4-et, Jósuóhoz 30-at, a Bírák-
hoz 9-et válogatott ki Cassiodorius, melyekben tüzetes és 
pontos magyarázat foglaltatik. Ruth könyvéhez régi magya-
rázatot nem találván, Bellator szerzetesével Íratott újat két 
könyvben s ezzel egészítette ki Origenesét. 

Végül az egyes könyvek elé rövid tartalmi összefoglalá-
sokat, ós pedig az elődöktől folyó rendben összeállított titu-
lusokat illesztett, melyek mind a megtartást, mind a megta-
lálást megkönnyítik. 

Miután e részletből a tárgyalás természetét megismertük, 
a következő bibliai codexeknól nem kívánom a szíves olvasó 
figyelmét a nevek és cimek hosszú felsorolásával fárasztani, 
csak a jellemzőbb és érdekesebb dolgokat említem. A De 
l i b r o R e g u m cim alatt a Sámuel, Királyok és Krónikák 
könyveit foglalja össze. Ezekhez összefüggő kommentárt nem 
találván, különböző szerzők kisebb-nagyobb homiliáit, beszé-
deit, értekezéseit hordta össze. Üres quaterniokat is mellé-
kelt a codexhez, hogy ha még találtatik valami később e 
könyvekhez, az előbbiekhez irattassék. A Paralipomena 
(Krónikák) két könyvéhez regi titulusokat nem találván, maga 
írt az előzők mintájára. 

A 3-dik codex a prófétákról szól. Ezekhez Hieronymus 
magyarázatát ajánlja. Jeremiáshoz írt 20 könyves kommen-
tárjából azonban csak 6-ot talált, helyette ott van Origenes 
45 homiliája, melyből 14-et latinra fordítva talált. (A fordító 
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Hieronymus). Ambrosius kommentárját nem sikerült megta-
lálnia. Szerzeteseire bízta, hogy keressék meg. Ezékiel nyel-
vére megjegyzi, hogy sem nem disertus, sem nem rusticus, 
Dánielre pedig, hogy a héber kanonban nem a próféták, ha-
nem a hagiographák közt van. Kedvelt könyve a 4-dik codex, 
a Zsoltárok könyve, melynél miután Hilárius, Ambrosius, 
Hieronymus, Augustinus magyarázatairól megemlékezik, útal 
saját nagy kommentárjára, mely ötvenével (a zsidójubileumi 
év száma) három részben (a Szentháromság száma) foglalja 
össze a zsoltárokat. Még ekkor azonban csak két decasszal 
volt készen. Ε műve nemcsak legnagyobb, hanem legeredetibb 
ís, mely az egész középkorban nagy tekintélyben állott. Fel-
használja a patrisztikai idevonatkozó irodalmat, különösen 
Augustinus Enarrationes in Psalmos c. munkáját, de egyéni-
ségének bélyegét teljesen rányomta művére. 

Orthodoxiájára nézve jellemző, hogy az összes zsoltárokat 
Augusztinusszal egyetértőleg Dávidnak tulajdonítja,1) ki a 
Krisztus előképe. Továbbá szerinte az összes zsoltárok köz-
vetlenül, vagy közvetve a Krisztusról szólnak,-) és pedig vagy 
emberi voltára, vagy isteni móltóságára, vagy az egyházra 
vonatkoznak, melynek, mint testnek, ő a feje. Ehhez termé-
szeteseri az alexandriai irány allegorico-typikus írásmagyará-
zati módja kellett, mely a legnagyobb mértékben érvényesül 
— a kor szellemének megfelelően — Cassiodorius Zsoltárkom-
mentárjában, mint ezt ez a rendes schema3) is mutatja, melyet 
a zsoltárok egyenként való tárgyalásában átlag keresztül-
vitt: 1. a felirat magyarázata, 2. a divisio (felosztás), 3. az 
expositio (magyarázat) és pedig partim secundum spirituálém 
intelligentiam, partim secundum historicam lectionem, partim 
secundum mysticum sensum, azaz szellemi ( = allegorikus), 
szószerinti és misztikus értelem szerint, 4. a zsoltár virtusa 
vagy morálja, amennyiben a hely megkívánja, 5. a zsoltár 
számának jelentése, melyről bevallja, hogy nem mindig fejt-
hető meg, 6. aconclusio, összefoglalás, vagy eretnekek elleni 
polémia4). A 4. és 5. rész azonban rendesen beleolvad a 6-ikba, 
úgyhogy az egész magyarázat 4 pontból áll. 

Ez írásmagyarázati módszer mindenütt typust keres az 
ó-testamentumban az újhoz. Igy látja Cassiodorius is pl. Abso-
lonban ós sorsában Júdást és végét, Dávid megszabadulásá-
ban Krisztus feltámadását, Góliáttal való harcában Krisztus-
nak a Sátánnal való küzdelmét, Nóé bárkájában az ekklesiát 

*) Praef. in Psalt . 2. cap. A feliratokban említett egyéb személyek csak 
karvezetők vagy énekesek. 

J) U. a. 13. cap. 
s) U. a. 14. cap. 
*) Pl. a 61. -ben a donatisták, a 81.-ben a Nestorius és Entiches el len. 
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typizálva (3. és 143. zsolt. és Praef. 17). Még szertelenebbé 
váiilc a számok szimbolikus jelentésének kutatásában. A 
zsoltárok száma azért 150, mert míg a 150 napos özönvíz 
elpusztította a bűnbe merült földet, addig a 150 zsoltár megsza-
badítja a bűntől megfertőztetett emberi nemet. (Praef. 17). A 
már emiitett és keresztül is Vitt 50-es csoportokra való fel-
osztás mellett a 70. zsoltárnál figyelmeztet arra, hogy e most 
befejezett 7 decas a régi atyák felfogása szerint is az ó-tes-
tamentumot jelöli, mert a zsidó szombat a 7-ik, mig a hátra-
levő 8 decas az új-test.-ot jelképezi, mert az Úr a zsidó hit-
ben képest a 8-ik napon támadott föl. Továbbá a Krisztusra 
való vonatkozás mértéke ós módja szerint 12 csoportba tudja 
-összefoglalni a 150 zsoltárt1) és megjegyzi, hogy e szám 
csodálatosan egybevág az apostolok számával, kik ugyanezt 
mívelték, a mit a zsoltárok (Praef. 17. c.). 

Sőt még az egyes zsoltárok sem véletlenül nyerték 
számukat. Mindegyik számnak szimbolikus jelentése van, 
melyet űzni-fűzni a magyarázat folyamán meg nem szűnik1). 

Érdekes passiója öreg tudósunknak a folytonos etimo-
logizálás is, ( - a De Orth, praef. szerint egy külön könyvet 
is állított össze de etymologiis, mely azonban elveszett, —) 
melynek Cicero adta latin nevét is ismeri és meghatározását 
is ad ja : „Hoc etiam veriloquium appellavere maiores. Ety-
mologia enirn est oratia brevis per certas assonationes 
ostendens, ex quo nomine id, quod quaeritur, venerit nomen." 
{I. zs. 10. 1.) A szavak hasonló hangzása, bármely biztos 
alapnak látszik is előtte, természetesén sokszor félrevezeti, 
(népies etymologia) de sokszor el is találja az igazságot s 

1) Mindezen felosztások mesterkéltek, melyeknek a szövegben és a tar-
talomban semmi alapja nincs. A zsoltárok könyve 5 gyűjteményből áll, me-
lyek a végükön bizonyos formulák által el is vannak különítve. Ez 5 gyűjte-
mény a következő: 1 - 4 1 . , 42 -72. , 73 89., 90 106., 107 -150. 

*) Pl. a 18. zs. (tulajgonkép 19-ik, mert a Septuagintában, melynek 
nyomán halad a Cassiod. által használt Psalterium Romáimra, azaz az Itala-
szövegnek. Hieronymus által eszközölt revíziója, a 9. és 10. zsoltár 9. szám 
alatt a 114. és 114. zs. 113. sz. alatt egyesíttetik. ellenben a 116. zs. fel van 
114. és 115., a 147. zs. pedig 146. és 147. zsoltárokra osztva, épúgy a vers-
beosztás is gyakran elütő) — tehát a 18. zs. azért 18-dik, mert a mint a 
meggörbült asszony betegségének 18 dik évében szabadult meg bajától (Luk. 
13 , , , . ) ügy a próféta is a zsoltárban bűneiért való szabjdulásáért esedezik s 
e száin által jelzi az alkalmas időt, melyben ő is méltó az Ur j téteményére. 
A 30. zs. (31.) azért 30-ik, mert a iélek, ha erre hallgat, harmincszoros juta-
lommal gazdagszik. Ε számhoz más szent dolgok is találnak. 30 éves korában 
lett ugyanis József úrrá Egyptomban, 30 éves korában szentelte meg a Meg-
váltó a keresztséget a Jordán vizébe való bemeríttetése által. Sőt e három 
decasban benne van a Szentháromság is. A 26-ik zsoltárnál bevallja hogy ez 
és néhány következő zs. számát nem tudja megfejteni. Pedig van jelentésük, 
csak keressék tanítványai az adott minták szerint, esetleg részekre bontás 
által. 

Ilieol. Szaklap. IV. évf. 20 



286 Marton Lajos . 

általában kísérletei nem rosszabbak a régiek ο nemű kísér-
leteinél.1) 

Ε különösségei mellett más oldalról nagy tudás, gond, 
szorgalom és tárgyáért való lelkesedés jellemzi a kommen-
tárt. És bőbeszédűségig sőt ismétlésig menő alaposság, amit 
478 foliónyi terjedelme is mutat. Érdekes a bevezetése, mely 
17 fejezetben isagogikai thémákat is fejteget, (a zsoltárok 
fajai, feliratai, felosztása, szerzője stb.) bár kritika nélkül 
ós más elemekkel vegyesen. Érdekes a tárgyalása is, melyet 
általában nagy gyakorlatiasság és tanítási készség jellemez, 
melynek következményeként folyton keresi a kapcsolatot a 
szentírás és a világi tudományok között, természetesen itt 
is azon alapgondolattal, hogy az előbbi az első és a többinek 
forrása.2) 

De Salomone címzi 5-dik codexét, összefoglalván benne 
a Példabeszédek (Proverbia), Prédikátor (Ecclesiastes, lat. 
Concionator) és Énekek énekén kivül az apokrif irodalom 
rokon termékeit: a Salamon Bölcseségét, melyről megjegyzi, 
hogy Hieronymus szerint nem Salamon, hanem Philo böl-
csész műve3), — és az Ecclesiasticust, (lat. Congregator), 
mely Hier, szerint Jézustól, a Sirach fiától származik1). Az 

') Természetesen nehéz, sőt merész kísérlet volt a nyelvtudomány 
akkori fejletlensége mellett a szófejtés, mikor még ma, a nyelvek történeti 
és lélektani alapon való összehasonlító vizsgálata, hangtörvényeiknek és szó-
kincsüknek óriási szorgalommal, aparatussal és sikerrel való nyomozása és 
egybevetése mellett is sokszor bizonytalan. De azért nincs igazuk azoknak, 
(Franz, Ebért) kik C. etimologizálását annyira leszólják. Én válogatás nélkül 
összeszedtem e zsoltárkommentárból 10 ilyen szómagyarázatot s egybeve-
tettem Walde Lateinisches Etymologisches Wörterbuch-jával s az eredmény 
következő: Hibás, vagyis népetymologia van 3 példában: via a violentia, 
(43. zs. 139. 1. Garet kiadása) catuli . . ., quod calleant sensu narium (103. 
zs. 332. ).), cilhara . . ., quoniam cita iteratione percutitur. (32. zs. 99. 1. 
Feledi, hogy e szó a görög xitiÜQct) Ellenben helyesen mutat rá a leszár-
mazásra, illetőleg az azonos gyökérre a következő példákban: porta és portus a 
porto-tól, (23. és 106. zs 75. és 349. 1.) pessima, quasi pessum data, (33. zs. 
105. 1.) gens a genere, (77. zs. 257. 1.) auris ab audita, (101. zs. 319. 1.) 
stagna a stando, ager ab agendo, fractus a fruendo (106. zs. 349. 1.) 

') Magyarázatának hömpölygő árjában semmit sem kerül el, ami 
útjába esik. Ha kell, magyarázza milyen szerszám a citera, cimbalom, dob 
és trombita, (476 477. U , ha kell magyarázza a fogalmakat a gondolkodás 
és szólás változatos formáit, a class. dialektikának és rhetorikának teljes 
ismeretével. „Cognoscite (mondja egy i lyen részlet után) magistri saecularium 
litterarum hinc Schemata, hinc diversi generis argumenta, hinc definitiones, 
hinc discipiinarum omnium profluxisse doctrinas, quando in his litteris posita 
cognoscitis, quae ante scholas vestras longe prius dicta fuisse sentitis". Még 
az arithmetika és astronomia eredetét is a bibliában találja, ('292. 474. 1.) 
fontosságukat hangsúlyozza s tanulmányozásukat ajánlja, esak az astrologiá-
tól óv, melyet má r a kiválóbb bölcsészek is kárhoztattak. (226. 1.) 

®) Hier, szerint e nézet már régebbi atyáknál megvan. A mai felfogás 
szerint a szerző Jézusben Sírach és Philo között áll, egyébként azonban 
ismeretlen. 

') Felirata és vége is ezének mondja. 
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Ecclesiastes a Krisztus, az Ecclesiasticus pedig bármely igaz 
prédikátor. Magyarázókul említi (a könyvek sorrendjében) 
vak Didymust; Hieronymust és Victorinust; Origenest, (ford. 
Hier.) Ruflnust, Epiphanius1) cyprusi püspököt (ford. Épipha-
nius barát) és Ambrosiust; Bellator presbytert, Augustinust 
és Ambrosiust. Az Énekek énekéhez írt kommentár, melyet 
Cassiodorus művének tartottak, melyet Garet is bevett az Opera 
oinniába, bár nem tartá hitelesnek, csakugyan nem az övé. 

A Iiagiographákkoz (6 codex) a föntebbiek után a 
kánonikus iratok közül csak Jóbot, Esztert, Esdrás két 
könyvét (a 2-ik Neh.) tádja sorolni apokrif iratokkal (Tóbiás, 
Judit és Makkab. 2 könyve) együtt, semmi különbséget sem 
téve (föntebb sem) köztük. Kiemeli Hieronymusszal, a fordí-
tóval és magyarázóval Jób tartalmi és alaki gazdagságát. 
Benne a türelem, Tóbiásban a remény, Eszterben a szeretet, 
Juditban a női bátorság, a Makkabeusok-ban az Istenért a jelen 
világólet megvetése nyer ékes kifejezést. Utal Augustinus, 
Hilarius, Origenes, Ambrosius és Bellator magyarázataira. A 
könyvek fejezeteinek megjelölésére és titulusainak összefog-
lalására is volt gondja. 

Az Evangéliumokat tartalmazza a szentírás 7., az új-
test-nak 1. codexe, É legfontosabb részhez semmi tárgyi 
megjegyzést sem fűz, csupán felsorolja az összegyűjtött 
kommentárokat; Hieronymus, Hilarius, Victorinus, Ambro-
sius és Augustinus magyarázatait és megemlíti még Caesarea! 
Eusebiusnak az evangéliumokhoz készitett 10 kánonát. 

A 8. codex az apostoli leveleket foglalja magában, 
melyekhez rendkívül gazdag kommentár-gyűjteményt állított 
össze. Pál apostol leveleihez 3, sőt Péter tripolisi abbásnak 
Augustinus után készitett kdmmentárjával 4 teljes, de rövid 
magyarázatot tudottá könyvtárnak szerezni — jórészt ismeret-
len, vagy bizonytalan szerzőktől. A kanonikus levelekhez (— nyu 
gáton hosszó ideig a katholikus levelek neve —) egyes irók 
(Alex. Kel. August.,Didymus) külön műveiből állított össze — 
a görögöket le is fordíttatván — hasonló gyűjteményt. Eze-
ket a kezdőknek szánta. Az előrehaladottabbakatutalja Ori-
genes (átdolg Rufinus), Augustinus, Hieronymus, Chrysosto-
mus idevágó nagy kommentárjaira. Amennyiben még ezek 
után is egyes helyek kétesek maradnának tanítványai előtt, 
nem tiltja el őket a modern magyarázóktól sem, csak katho-
likusok legyenek. Hogy mint ügyelt a kath. hit tisztaságára ), 
fentebb Origenes és Tyconius műveivel való elbánásából lát-
tuk. Még alaposabban járt el a Gelasius pápának (tévesen) 

Az Énekek-énekének e kommentarja — mint kiderült — Philo car-
pasiumi püspöktől való. 

') V. ö. a 24. caputtal. 
20* 



288 Marton La jos . 

tulajdonított kommentárral szemben (Pál 13 leveléhez), mely-
ben Pelagius eretnekségét találván, a Római levéről szóló részt 
maga purgálta, a többit az adott példa után tanítványaira 
bízta. Ugyanezt tette Alex. Kelemennek a kath. levelekhez 
irt magyarázatával, kihagyatván a fordítóval a gyanús 
részeket. 

A 9-ik, vagyis utolsó codex az Apostolok cselekedeteit 
és az Apokalypsist foglalja össze azon az alapon, hogy ez 
utóbbi is apostollal történt. Az elsőhöz Chrysostomus liomi-
liáit fordíttatta latinra, az utóbbihoz Hieronymus, Viktorinus, 
Vigilius, Tyconius, Augustinus és Primasius egyes művei 
nyújtanak több-kevesebb magyarázatot. 

Az apostoli iratokhoz egy Complexiones1) című munkát 
is irt 3 részben: Compl. in epist. apostolomul és Compl. 
Actuum apóst, és Apocalypsis Sancti Joannis, Ε mű — mint 
cime is mutatja — a szentiratok tartalmának világos össze-
foglalása fejezőtekben Pl. a Római levél 36, a Gal. 8, a 
Csel. 72, az Apokal. 33 caputban, mindegyikben megjelölvén 
a verset, melynél az összefoglalás kezdődik. 

Ε mű tehát szintén tanító céllal készült ős hasonló 
természetű2), mint a még rövidebb (elveszett) Liber titulo-
rum3), mely a szentirás összes könyveinek rövid tartalom-
jegyzéke volt, azok titulusaiból összeállítva, melyek a szö-
veg bizonyos tagozódásának, részeinek feleltek meg. (6. cap.) 

De nemcsak a magyarázatokra volt gondja, hanem a 
bibliai textusnak kiigazítására is, Hieronymus nagy példáját 
követve. Mert a becsúszott hibák csak rontják a szentirás 
tekintélyét és hatását. Ε tekintetben nagyon tanulságos a 
12—15. fejezetek áttekintése. A szöveg javításához bizonyos 
apparatusra volt szüksége s e célból a következő codexeket 
szerezte be: A Septuagintát és az újszöv. görög szövegét 
egy pandektesben, mely együtt 90 quaternióból állott és 75 
könyvet foglalt magában. (14. c ) Tehát apokrifusokat is. 
Hogy héber szöveg is volt kezében, melyet helylyel-közzel 
ahhoz értők segítségével figyelembe vett, mutat ja a Zsoltár-
komin. praef 16. c.-ban ós a 13. zs. 6. és 54. zs. 3.-nál tett 
megjegyzése ós eljárása. Másik textusa az antiqua translatio, 
(Itala) melynek tartalomjegyzéke, mig az 0 . T.-ban több 

') Ε művet, me ly Garet kiadásában hiányzik, hozzáadta Migne ahhoz 
a Patrologiae Cursus completus 70. kötetében, Maffei Scipionak 1721 ben 
megjelent, egy általa fölfedezett régi codexre támaszkodó kiadása szerint. 

') ,. Complexiones . . . quasi brevissima explanatione decursas." De 
Orth, praef. 

' ) „ . . . . quem de divina scriptura collectum Memorialem volui nun-
cupari, ut breviter cuncta percurrant, qui legere prolixa fastidiunt". De 
Orth, praef. 
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apokrif könyvet is emiit'), addig az U.-T.-ban az Efézusi 
levelet kihagyja2). A könyvek száma 44 -4- 263). Harmadik 
e régi latin fordításnak Hieronymus által készített emendati-
ója, mely 95 quaternioban (odex grandior) 44 ó-test., 26 új-
test. könyvet tartalmazott, tehát a tartalma az előbbiével 
azonos. Negyedik textusa a Hieronymus fordítása, a később 
u. n. Vulgata, mely a héber betűk számának megfelelőleg 
22-ben foglalja össze az Ο. T. könyveit, míg az U. T. iratai-
nak száma, (melyeket Ilier. csak reconseált,) a rendes 27. 
Apokrifusok nincsenek tartalomjegyzékében. De hiányzik a 
Királyok két könyve is, az Ecclssiastes (Pred.) helyett pedig 
az apokrifus, Ecclesiasticus neve áll4). 

Még Augustinus felosztását és sorrendjét is bemutatja 
(13. c.) mely (De doctr. Chr. II. 8.) a 27 újtest. könyv mellett 
44 ó-testamentumit (tehát a 6 apokrifust is) számlál, sor-
rendre nézve pedig elüt az előbbiektől^). 

Ez emiitett felosztások egyikével sem egyezik teljesen 
a Cassiod. 9 csoportjában látható sorrend, melyet igy az 
övének kell tartanunk. Ε 9 csoport szerint vetette össze a 
szentírást, minden valószínűség szerint az Itala alapján, a 
régi codexekkel. (Praef.) Evvel mintát és ösztönt akart adni 
szerzeteseinek e munkára, melyet a legtudósabb emberekhez 
méltónak tart. Kár, hogy kísérletét, mely ahhoz az időhöz 
és aparatusának szegényes voltához képest igazán elismerést 
érdemlő nagy munka volt, csak fordításon, nem pedig eredeti 
szövegen tehette meg. 

De lássuk az emendatiora vonatkozó nézeteit s utasí-
tásait, melyeket a 15. fejezetben foglalt Össze ily cím ala t t : 
Sub qua cauteia relegi debeat coelestis auctoritas ? 

Az isteni és világi tudományokban való kiváló jártas-
ság és nagy elővigyázat az általános kellék e munkához. 
Ehhez képest: ügyelni kell a szentirás idiomájára, azaz a 
propriae locutiones-re, melyek a közönséges beszédben nem 
igen fordulnak elő, de azért nem hibák. Hogy el ne tévesz-
szék, meg is jelölte a szövegben pp jellel. (26. c.) Némely, 
hébertől átvett szavak nem ragozhatók, tehát nem keli 
erőszakolni. Vannak dolgok, melyek jó, vagy rossz értelem-

') Sapientia Sal., Ecclesiasticus, Tóbiás, Judit, Makkabeusok két 
könyve. 

2) Miért maradt ki, nem tudjuk. Csssiod. mindig említi 
s) A bibliai könyvek számának szimbolikus jelentését is mindenik fel-

osztásnál megmagyarázza a zsoltároknál megismert módszer szerint. 
4) Ε jegyzék nagyon hiányos. Hier, fordításában 5 apokrifus is van 

(Tob., Jud., Sap., Ecclesiasticus, Baruch.) Sorrendje is más, mely a Prologus 
galeatus és a héber kánon sorrendjétől is elüt. 

s) Egybevetve Augustinusnak a bencések által eszközölt 1700-ik év i 
kiadásában levővel, attól is elütönek találtam. 
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ben állhatnak, A szöveg mutatja meg, milyenben. Tehát nem 
kell változtatni, valamint az olyan szavakat sem, melyek 
képes, de esetleg homályos értelműek. A magyarázó dolga 
megvilágítani őket. A mondat-, alak- és hangtanilag sza-
bálytalan kitételek is meghagyandók, ha több régi codex 
tanúskodik mellettük. Ε negativ pontokat a mai textuskritika 
is elfogadhatja, még ez utolsót is, bibliai szövegről lévén 
szó, csak az indokolásai hangzanak néha furcsán, sőt az 
előzményeknek elienmondólag.1) 

Positiv irányban is ad tanácsokat, hogy miként kell 
emendálni2). Ezek többnyire a szöveg kisebb hibáira szorít-
koznak s néha belevágnak a föntebbi utasítások tilalmas 
területébe. Kiigazitandók a praepositiók helytelen vonzatai; 
a declinatio- s coniugatiobeli nyilvánvaló hibák, — (ubi tamen 
sacra non impugnat auctoritas), meg nem felelő esetek, 
idők; az egyes rokon betők (a, ae; b, v; d, t ; o, u) felcse-
réléséből előállt szabálytalanságok, a felesleges, vagy kima-
radt aspiratio, vagy a jóhangzással ellenkező mássalhangzó-
torlódásokj melyeket a nyelv az assimilatióval simít el. — 
Ezekhez jó mintát találnak az emendált codexekben. 

Ha pedig „aliqua verba reperiuntur absurde posita", 
akkor forduljanak Hieronymus emendatiójához, vagy az ő 
saját fordításához (Vulgata)3) vagy — mint Augustinns 
ajánlja, a görög pandecteshez, sőt — s ez a legfontosabb — 
magához a héber szöveghez ós annak tudósaihoz is. „Decet 
enim, ut unde ad nos venit salutaris translatio, inde iterum 
redeat decora correctio". 

Egyéb auctorok műveit a világi tudományok mestereinek 
módja szerint kell javítani. És ahol íráshibák fordulnak elő 
náluk, bátran kiigazíthatók, mert fel lehet tenni, hogy ez 
ékesenszóló férfiak megtartották a nyelvtani szabályokat. 

Ε szabályok sok pontban ingadozók és részletességük 
mellett is hézagosak, elégtelenek, mert hiszen az emendatiora 
nem a szabályok ismerete, hanem a nagy aparatuson, a 
nagy tudáson, a műben való elmélyedésen alapuló éles meg-
figyelés és józan ítélet képesít. Az a nagy megkülönböztetés 
is, melyet ő vallásos indokból, az emendatio szempontjából 
a biblia és egyéb művek között tett, tudományosan nem 
igazolható, mert hiszen végeredményében mindegyiket a maga 
Charaktere szerint, melylyel a kritikusnak tisztába kell 

') Pl. Corrumpi siquidem nequeunt, quae inspirante Domino dicta nos-
cuntur. Ld. alcább is! 

2) Hét pontban foglalta össze szabályait mindkét részben. 
3) Az a nézet, hogy Cassiod. már a megromlott Vulgata javításán 

fáradozott, épen e ponton szenved hajótörést. Hogy javíthatta azt, amit épen 
kritériumul állit oda ? 
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jönni, kell emendálni. Az az utasítása pedig·, moly egyik latin 
fordítás kritériumává a későbbi másikat teszi, egyenesen 
természetellenes. De mindezek mellett nagy érdeme marad 
öreg tudósunknak, hogy abban a korban ennyi józan érzéke 
és gondja volt a könyvek szövegének tisztántartása iránt. 
Nincs időnk ós módunk, hogy kísérletének értékét elődeiével 
összevessük, csak egy dolgot akarok itt kiemelni, s ez a 
következő: Mig Augustinus csak az U.-T.-ra nézve kívánja a 
latin fordításnak az eredeti szöveggel való egybevetését, az 
Ó.-T.-ra nézve pedig — felülve egy mondának — megelég-
szik a LXX.-val ), addig Cassiod. már itt is szükségesnek 
ta r t ja — igaz, hogy csak utolsó sorban — a romlott szö-
vegnek a héberrel való összehasonlítását s erre — mint 
fentebb láttuk — maga példát is adott. 

Fentebb azt is láttuk, hogy kritikai szabályai átnyúltak 
az ortliograpliia területére. Ε kapcsolat folytán szól e tárgy-
ról is, melynek külön fejezetet (30-ik) s egy külön kis munkát 
(De orthographia) is szentelt. Már ismert complexioi és titu-
lusai által a biblia szövegét részeki'e terelte. Most pedig pon-
tok alkalmazása által a szöveget az összetett mondatok és 
részeik szerint elválasztván, valóságos interpunctiot hozott 
be, moly hármas, u. m. plena, media és subdistinctiot ismer, 
a szerint, a mint a pontot fönt, középütt, vagy alul alkal-
mazza. Ez interpunctío nem Cassiodorius találmánya. Donatus 
Ars gramaticajára utalja a tanulnivágyó olvasót, s Hieronymus 
példájára hivatkozik (Praef. és 12. c.), ki a világi tudományok-
ból átvévén a kólonok és kommák szerinti elválasztást, fordí-
tásában alkalmazta. Cassiodorius is keresztülvitte a zsoltárok 
codexében. hogy ezáltal a nótáriusoknak, kikre a többi codex 
ilyen módon való kijavítását bizta, mintát adjon, Hieronymus 
fordítását is igy íratta le. 

Itt nyílik alkalom, hogy az ő orthographiai munkássá-
gával is megismerkedjünk. Sokat foglalkozott ezzel és a vele 
összefüggő nyelvészeti stúdiumokkal, melyekhez azt a codexet 
is összeállította, moly Donatus Ars-át, az etymologiáról szóló 
könyvet és Sacerdosnak a schemákról szóló művét tartal-
mazta. (Ortn. praef.) Bántotta az, hogy a latin orthographia 
annyira ingadozó, bizonytalan. 

De még egy különös oka is volt. A codexek szövegének 
javításával, melyet csak a legtanultabb barátokra kívánt bízni, 
összetartozik azoknak másolása, sokszorosítása is, melyet 
általános foglalkozásul óhajtott kitűzni a kolostorban. Lelkes 

*) Latini ergo codices V. T. si necesse fuerit, Graecorum auctoritate 
emendandi sunt et eorum potissimum, qui cum LXX. essent,"ore uno inter-
pretati esse perhibentur. Libros autem Ν. T, Graecis cedere oportere non 
dubium est. De doctr. Chr. II. 15. 
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szavakkal magasztalja az antiquariusok1), vagy librariusofc 
munkáját, mely a legszebb és a szerzeteshez legméltóbb kézi-
munka, melyből mind magára, mind másokra áldás fakad, 
íme a középkor könyvmásoló barátjainak ősei a vivariumi 
kolostorban! Még a könyvkötők és díszítők sem hiányoznak. 
Innen vették a bencések a példát, melynek követésében oly 
fontos culturmissiót teljesítettek. Különösen a szentírás gondos 
másolását köti szívökre. „Tot enim vulnera satanas accipit, 
quot antiquarius Domini verba describit." És pedig egy kis 
nád segítségével, melylyel egykor a Sátán az Ur fejét verte 
szenvedésekor. 

De hogy helyesen másolhassanak, sőt a másolt szöveg 
hibáit is tudatosan elkerülhessék, közökbe adta a De ortho-
graphia című 12 fejezetes kis munkáját is, a fentebbi utasí-
tásokon kivül. Szerzetesei is nagyon kérték e mű megírására, 
melylyel Institutioit is kiegészítette. Ebben 12 régi latin ortho-
graphiai munkából vett részleteket dolgozott össze s értéke 
is ma épen abban rejlik, hogy más elveszett művek töredé-
keit is őrzi. 

Sajnos, e munkával sem foglalkozhatunk már bővebben, 
mivel még egy futó tekintetet kell vetnünk az Institutiok 
históriai vonatkozású s igy most minket kevésbbó érdeklő 
részeire, melyekben a 4 első dogmaalkotó zsinatról, egyház-
történészekről, (Josephus, kit második Liviusnak nevez, Euse-
bius és átdolgozója: Ruffinus, Sokrates, Sozomenus és Theo-
doretus, Orosius, Marcellinus, Prosper, Hieronymus és Gen-
nadius, kiknek egymást kiegészítő munkáját (De vir. ill.) 
Cassiodorius egy corpusban egyesitette és a nyugoti egyház-
nak 5 kiváló alakjáról (Hilarius, Cyprianus, Ambrosius, Hie-
ronymus, Augustinus) továbbá Eugipius ós Dionysius abbá-
sokról, mint kiváló kortársakról. Kiegészíti e részt a kosino-
graphia és az ebben kiváló auctorok ajánlása. Ε kettőnek 
körébe vág Computus paschalis c. kis irata, míg az egyház-
történelemben egy nagy munkát szerkesztett össze, História 
ecclesiastica tripartita címen !2 könyvben, a föntebb már 
említett Sokrates, Sozomenus, Theodorotus műveiből, kik az 
Ensebius elejtette történeti fonalát különböző önállósággal 
és értékkel tovább vitték az 5. század 3. 4. tizedéig. Ε mun-
kákat Cassiodorius egyszorűen kivonatolta — hol egyiket, hol 
másikat követve2) Epiphanius fordítása alapján. A gyakorlati 
szükség által termelt kézikönyv, mely Rufinus Eusebius át-
dolgozásával együtt használatban volt az egész középkoron 
át. Ma már egyéb jelentősége nincs, mivelhogy forrásai is 
megvannak. 

') De antiquariis et commemoratione Orthographiae. (30. c.) 
2) Ebből sok ellenmondás és zavar támadt. 
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Igy adott, vagy jolölt ki Cassiodorius a tudományok 
összes körében megfelelő műveket tanítványai számára. Az 
Inst. I praefatiójából azt lehet következtetni, hogy buzgó tö-
rekvése és nemes példaadása nem is maradt hatás nélkül. 
De ha mégis némely szerzetesnek nem tetszik, vagy nem való 
a tudományos foglalkozás, az menjen a kolostori birtokra, 
munkálja a földet, kertészkedjék, tenyószszen galambokat, 
halakat stb. a mi mind igen hozzáillő, tisztes foglalkozás. 
Hogy ezt sikeresebben űzhesse, mindjárt ajánlja is Gergilius 
Martiális, Columella és Aemilianus gazdaságtani munkáit ta-
nulmányozás végett. (28. c.). Vagy ha valakinek a vivariumi 
coenobium a maga életmódjával és kényelmével (fürdők, lám-
pák, órák is voltak benne) nein tetszik,! menjen a hozzátar-
tozó castellumi anachoreta rejtekekbe (29. c.). 

_ Ha pedig valaki megbetegszik (bejáró betegeik is voltak), 
az Úrba vetett bizalommal ápolni és gyógyítani kötelesség. 
Ehhez is mindjárt előírja a megfelelő orvosi műveket, melyek 
a könyvtárban megvannak. (Dioskorides, Hippokrates, Gale-
nus, Aurelius Coelius stb.). Mindezen fejezetekben, vagy köny-
vekben, melyekben valamely tudománykört tárgyal, mindun-
talan szemünkbe ötlik a stereotyp megjegyzés: „quem ν. 
quos (librum ν. libros) in bibliotheka nostra. Deo auxiliante, 
(Dominus praestante) vobis dereliqui". Másutt meg panasz-
kodik, hogy ezt vagy azt még nem tudta megszerezni, vagy 
megtalálni. Tanítványait buzdítja tehát, hogy kutassák. Ha 
csak az előbbieket vesszük is, már nagy gyűjtemény áll előt-
tünk az irodalom minden regiójából. De joggal feltételezhet-
jük, hogy az olvasásra ajánlott művek is, ha nincsenek is 
külön megjegyezve, nagyobb részben ott voltak a vivariumi 
Könyvtárban. Franz i. m.-ben összeállította a Cassiodorius 
műveiben idézett könyvek, iratok katalógusát auctorok ós 
szakok szerint, kiegészítvén ezáltal Garetnek csupán az auc-
torokat és előfordulási holyöket megfelelő jegyzékét. Meg-
különbözteti őket a szerint, amint kifejezetten megvoltak, 
(ilyen a túlnyomó szám), vagy valószínűleg megvoltak, vagy 
meglétük kétes, és mindezek együtt 223 művet, illetőleg 
gyűjteményt tesznek ki, melyből 143 theologiai, 80 világi. 
A mi ο számból kétes, azt a műveiben meg nem említettek 
(— mert ilyenek is bizonyára voltak könyvtárában —) körül-
belül kipótolhatják. És így olyan gyűjtemény áll lelki sze-
meink előtt, mely mind mennyiségénél, mind értékénél fogva 
az akkori viszonyokhoz képest meglepő, melynek összeszedé-
séhez egy Cassiodoriusnak hosszú, gazdag élete, nagy tudása, 
befolyása, és vagyona kellett, mely magában teljes világos-
ságot vet annak a tudományos és gyakorlati kópzésnok 
magasságára, melyben az öreg tudós szerzeteseit részesítő. 
Ez kimerité az akkori tudományosság teljes mértékét. A vi-
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váriumi iskola igazi főiskola volt. Ezzel szemben például a 
Benedek kolostorában levő könyvtár, melyből a barátok a 
téli félévben, különösen a nagyböjt idején könyveket kaptak 
olvasásra, (Reg. XLVI1I.) inkább kegyességi müveket tartal-
mazott, miként az idézett pont azon utasításából is látható, 
mely szerint egy-két öregebb barátnak ez idő alatt körül 
kellett járni a cellákban, hogy olvasnak-e, vagy nem mást 
olvasnak-e (pl. fabulát) a fráterek 

Cassiodorius messze elküldötte embereit könyvek kuta-
tása és megszerzése végett, miként ezt az Inst. div. litt. 8. 
cap. egy alkalmi megjegyzése mutatja. A megszerzetteket 
másoltatta és tárgyuk szerint helyezte el, pl. Chrysostomus-
nak Pál ap. leveleihez írt magyarázatát a 8-ik armariumban, 
hol a görög biblia és exeg. művek voltak (14.). Tartalmukat 
kívül is megjelölte miniummal, indexeken könnyen felismer-
hető jegyekkel, pl. az Octateuchushoz szóló codexet Oct., a 
Kir. könyveihez szólót Reg., a zsoltárokét Ps. jellel stb. (26. c.). 
A hasonló tárgyú kisebb munkáka t gyakran egy corpusba 
illesztette, vagy íratta, (pl. Hier, és Gennad. De viris ill.) 
néha üres quaterniokat is hagyván a későbbiek számára. Igy 
kerültek össze a mi introductoraink is öten, kiknek szere-
pét aviváriumi barátok tanulmányaiban megismertük. 

Budapest. Marton Lajos. 



Mária születése. 

Ez az elbeszélés De nativitate Mariae cimet visel a 
Tischendorf-féle gyűjteményben,1) a melynek szövegét for-
dításom alapjául veszem. Az előbbi kiadásban Fabricius és 
Thilo után maga Tischendorf is Evangelium de nativitate 
Mariao cimen közölte ezt a munkát, de belátva ez elnevezés 
jogosulatlan voltát, az evangélium szót elhagyta. 

Mária születése másodrendű munka. Jakab elbeszélé-
séhez és az Ál-Mátéhoz való, gyakran a szószerű megegye-
zésig összevágó rokonsága feljogosít a feltevésre, hogy ezek 
alapján keletkezett. Mégis nem egyszerű másolat, hanem 
önálló feldolgozás, a mint azt a futólagos összehasonlítás is 
bizonyítja. Ez okolja meg, hogy a többiek mellett ezt az 
elbeszélést is teljes szövegében közlöm. 

Ε munka keletkezése idejét pontosan meghatározni 
adatok híjján nem lehet ugyan, de első nyomaiból követ-
keztetve, keletkezése idejét a 6-ik, legfőlebb az 5-ik századra 
tehetjük. Bizonyítja az a körülmény is, hogy benne a Mária-
tisztelet alapjai teljesen megszilárdulva állanak előttünk. 
Mária itt már teljes tudatában van kiválasztottságának, 
még pedig gyermekségétől fogva. Akkor teszi az örök szü-
zességi fogadalmat is. A templomban az apácák mintájára 
él, többed magával. De már születése is tudatos előkészítése 
a Mária csodálatos fogantatásáról szóló római dogmának. A 
felfogás tehát már teljesen katholikus, célzatos. Mint ilyen, 
a katholizálódás alakulására jellemző munka, s így a vele 
való megismerkedés hasznos is. 

A szöveg a következő: 

') Tischendorf de, Constantinus, Evangelia apokrypha, adhibitis pluri-
mis codicibus Graecis et Latinis maximam partém nunc primum consultis 
atque ineditorum copia insignibus. Editio altera. Lipsiae 1876. 
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Mária születése. 
1. fejezet. 

A boldogságos és dicsőséges, örökké szűz Mária Dávid 
királyi törzséből és családjából származott, Názáret városá-
ban született, Jeruzsálemben, az Úr templomában nevelkedett 
fel. Atyját Joákimnak, anyját pedig Annának kivták. Atyai 
ága Galileából, Názáreth városából, anyai nemzetsége pedig 
Betlehemből való volt.1) Ezek élete egyszerű és az Ur előtt 
igaz, az embereknél feddhetlen és kegyes volt. Mert minden 
vagyonukat három részre tagolták: egy részét a templomnak 
és a templom szolgálatában lévőknek adták, a másikat a 
vándoroknak és a szegényeknek nyújtották, a harmadikat 
pedig családjuk és a maguk fentartására tartották vissza. 
Ily módon, mint Istennek kedvesek, embereknek jámborak, 
már húsz esztendőn át éltek tisztes házasságban, a nélkül, 
hogy gyermekük lett volna. Megfogadták azonban, hogy ha 
Isten netalán utódot adna nekik, azt az Úr szolgálatára 
szánják, a minek érdekében évenként minden egyes ünnepen 
el is szoktak járni az Úr templomába. 

2. fejezet. 
Történt pedig, hogy az újesztendő ünnepe8) elérkezett, 

a melyre néhány hozzátartozójával Joákim is Jeruzsálembe 
ment. Ekkor pedig Izakár volt ott a főpap. Mikor aztán 
több polgártársával együtt Joákim is az áldozata után látott, 
lenézte őt és megvetette ajándékát, azt kérdezve tőle, hogyan 
merészel, mint magtalan, a termékenyek közé állani.3) mond-
ván, hogy Istennek nem lehet kedves az ajándéka, miután 
nem ítélte őt méltónak utódra, a mint azt az irás hangoz-
tatja : Átkozott mind, a ki nem szül fiat Izraelben. Azt 
mondta hát, hogy előbb a magtalanság átkától kell feloldást 
nyernie, és csak úgy járuljon az Úr szine elé áldozattal. Ε 
szemrehányás okozta nagy szégyenében Joákim a nyájakkal 

4) Itt Máriát már nem Áron, hanem Dávid utódjának mondják, hogy 
Jézus dávidi származását kétségtelenül kimutassák. 

J) Encaeniorum festivitas. 
s) A zsidók a magtalanságot nagy szégyennek és csapásnak tartották. 

Az ótestamentom számos helye tanuskodiK erről (pl. I. Moz. 80a3. Hiob 24a i . 
I. Sám. 2„. Jés. 47„. 49a l . Hos. 914 stb). 
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lévő pásztorokhoz menekülve, a legelőjükön letelepedett és 
mégcsak haza se akart térni, nehogy ellenesei, a kik szintén 
jelen voltak és ezt a paptól hallották, ott a szemrehányásra 
való emlókeztetőssel megbélyegezzék. 

3. fejezet. 
Mig azonban ott bizonyos időt eltöltött, mikor egy 

napon egyedül volt, az Úr angyala lépett hozzá átható 
ragyogásban. Mikor aztán látomása megzavarta, a neki 
megjelent angyal eloszlatta félelmét, mondván : 

— Ne félj, Joákim, ne is zavarjon meg az én látásom, 
mert én vagyok az Úr angyala, akit ó küldött hozzád, tud-
todra adnom, hogy kéréseidet meghallgatták, s jó cseleke-
deteid felszálltak az Úr szine elé. Látván látta pedig a te szé-
gyenedet és hallotta a magtalanság miatt téged jogtalanul 
illetett szemrehányást. Isten azonban nem a természetnek, 
hanem a bűnnek a büntetője, s ezért mikor valakinek a 
méhét bezárja, azért teszi, hogy annál csodásabban nyissa 
fel, hogy azt, aki születik, ne a vágyak, hanem az isteni 
ajándék gyümölcsének ismerjék el. Hiszen nemzetségtek 
ősanyja Sára is nem volt-e 80 éves koráig meddő ? És mégis 
késő vénségében szülte Izsákot, akinek az összes népek 
megáldásának Ígérete adatott. Rákel is, akit nem kegyelt 
kevésbbé, mint a hogy szent Jákob szeretett, meddig volt 
meddő, és mégis Józsefet szülte, aki nemcsak Egyptom ura. 
hanem oly sok éhséget szenvedő népnek szabaditója is lett 1 S 
ki volt a vezérek közül Sámsonnál erősebb, vagy Sámuelnél 
szentebb? És mégis mindkettőjüknek meddő anyjuk volt. 
Ha hát szavam okfejtése meg nem győz, úgy higyj annak, 
hogy a kései fogamzás és meddő szülés csodálatosak szoktak 
lenni. Ezért hát a te feleseged Anna leányt szül neked és 
Máriának nevezed majd nevét. Ez, amint fogadtad, csecsemő 
korától fogva Urának lesz szentelve és születésétől kezdve 
szentlélek tölti be. Se nem eszik, se nem iszik semmiféle 
tisztátalant, nem is forgolódik kint az emberek tömkelegében, 
hanem az Úr templomában tartózkodik, nehogy illetlenséggel 
vádolni, vagy csak gyanúsítani is lehessen. S amint ő maga 
is előhaladott korban csodálatosan meddőségből születik, 
liasonlókép példátlanul szüli majd maga is a Magasságos 
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fiát, ki Jézusnak neveztetik, a ki nevének jelentése szerint az 
összes népek megváltója lesz.1) S ez lesz néked mindezen 
meghirdetett dolgoknak a jele, hogy ha most felmégy Jeru-
zsálembe az aranykapuhoz, ott találod szemben feleségedet 
Annát, a ki visszatérésed késedelmezese miatt igen búsla-
kodik s most látásodra megörül. 

Ezt mondván az angyal, eltávozott tőle. 

4. fejezet. 
Azután feleségének, Annának jelent meg az angyal 

mondván: 
— Ne félj Anna, se kópzelődésnek ne gondold, a mit 

látsz. Én vagyok ugyanis az az angyal, a ki a te kórőseidet 
és jótéteményeidet Isten szine elé felvittem, s most hozzátok 
vagyok küldve, hogy hirdessem nektek egy leányka szüle-
tését, a ki Máriának neveztetik s az összes asszonyoknál 
áldottabb leszen.2) Ez mindjárt születésétől fogva telve lesz 
az Úr kegyelmével, elválasztásától három esztendeig a szülei 
házban marad, azután az Úr szolgálatába adatik, s felnőtt 
koráig el nem válik a templomtól, a hol bőjtölősekkel és 
imádkozásokkal éjjel-nappal Istennek szolgálva, minden tisz-
tátalantól tartózkodik, férfit soha nem ismer, hanem egyedüli 
lesz, aki példátlanul, mocsoktalanul, romlatlanul, férfi közös-
sége nélkül, szűzen, mint Isten szolgálója szül majd fiat, 
kegyelemmel, névvel, cselekedettel üdvözítőjét a világnak. 
Azért hát gyorsan menj fel Jeruzsálembe, és ha ama kapuhoz 
érsz, a melyet aranyozása miatt aranykapunak hívnak, jelül 
szemben találod majd a te férjedet, a kinek jóléte miatt 
aggodalmaskodol. Ha hát ez így lesz, abból megtudhatod, 
hogy a mit mondtam, kétségtelenül megtörténik. 

*) A Mária-kultusz ez irat keletkezése idején már annyira ki volt fej-
lődve, hogy nem tünt fel az a roppant ellenmondás, a mely az ilyesféle 
elbeszélés és az újtestamentomi közlés között van. Itt már a csodásszti 
lést, az örök szüzességet, a kiválasztottság tervszerűségét, az unoka Jézus 
nevét és jelentőségét évtizedekkel előbb meghirdeti az angyal nem az anyának, 
vagy az apának, mint Máténál és Lukácsnál, hanem már a nagyapának. 

*) Ez a fejezet is olyan jellemű, mint az előbbi. Kései kor Mária-
kultusza színezte igy ki. Jakab elbeszélésével összehasonlítva, láthatjuk, 
hogy ez a monda annak alapján keletkezett. 
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5. fejezet. 
Igy az angyal utasítása szerint mindketten felkerekedve 

a helyről, a hol voltak, Jeruzsálembe mentek, és a mint az 
angyali jövendölés által jelölt helyre értek, ott szembe-
kerültek egymással. Akkor a kölcsönös látáson örvendezve 
és bizonyossá válva róla, hogy kétségtelen az igért utód, a 
köteles hálaáldozatot meghozták az alázatosakat felmagasz-
taló Úrnak. Az Úr imádása után hazatértek és biztossággal 
ós vidáman várták az isteni ígéretet. Fogant hát Anna és 
leányt szült, a kit is az angyali utasításnak megfelelően 
Máriának neveztek el a szülei. 

6. fejezet. 
Mikor három esztendő letelt és az elválasztás ideje 

elérkezett,1) a szüzet áldozatokkal az Úr templomába vitték.2) 
A templom körül pedig a tizenöt lópcsőzsoltárnak3) meg-
felelően tizenöt lépcső volt a felmenetelre, mert miután a 
templom hegyen épült, a kívül lévő egészen elégő áldozati 
oltárhoz nem lehetett máskép, mint lépcsőkön eljutni. Ezek 
egyikére tették le a boldogságos szűz Mária gyermeket a 
szülei. S mialatt azok az úti ruháikat levetették ős a szo-
kásnak megfelelően ékesebb és tisztább ruhába öltöztek, az 
Úrnak szüze az összes lépcsőkre egymásután kézfogás és 
vezetés nélkül úgy ment fel, hogy legalább ebből mindenki 
azt gondolhatta, a teljeskorúságból mi sem hiányzik nála. 
Az Úr ugyanis az ő szűzével már gyermekségében nagyságos 
dolgot cselekszik és megmutatja csodás bizonysággal előre, 
milyen nagy jövendője lesz. Igy aztán a törvény szabása 
szerint meghozván az áldozatot ós tett fogadalmuk szerint 
a szüzet átadván, hogy őt a templomban más hét szűzzel 
együtt neveljék, maguk hazatértek. 

') A zsidók a gyermeket éveken át szoptatták. 
a) Nagyon elapácásodott egyházi életnek kellett ott lennie, a ho l ezt 

az elbeszélést történetinek tartották. A zsidóknál ugyanis szent szüzek n e m 
voltak, mert a templomban asszonyok n e m lakhattak, n e m is mehettek be. 
Ε fejezetben pedig szüzek benlakásáról olvasunk, a mi csak a katholikus 
egyházban szokásos. L. Theol. Szaklap 1906. 2. számában Jézus születése 
c. cikket. 

') Ε lépcsők a papok előudvarában álló nagy égőáldozati oltárt kör-
nyezték. A lépcsőzsoltárok, vagy a grádicsok énekei a 120—134. zsoltárok. 
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7. fejezet. 

Az Úrnak szííze pedig kora előhaladtával az erények-
ben is gyarapodott és a zsoltáriró szerint1) apa ós anya el-
hagyták, az Úr azonban felkarolta őt. Ugyanis naponként 
angyalok táplálták őt, naponként isteni jelenésben részesült, 
a mely őt minden rossztól megóvta s minden jóban bővel-
kedővé tette. Igy a tizennegyedik évéig jutott, hogy nem-
csak a gonoszok nem tudtak róla semmi megrovásra méltót, 
hanem a jók is mind, a kik ismerték, életét ós beszédét 
csodálatraméltónak ítélték. Akkor a főpap nyilvánosan ki-
hirdette, hogy azok a szüzek, kik a templomban nyilvánosan 
neveltettek ós a megfelelő kort betöltötték, menjenek haza 
és a nép szokásának és koruk érettségének megfelelően 
kössenek házasságot. Midőn e rendeletnek a többiek kész-
séggel engedelmeskedtek, egyedül csak a,z Úr szüze, Mária, 
felelte, hogy ő ezt nem teheti, mondván, hogy úgy ő, mint 
szülei az Úr szolgálatára kötelezvók s hozzá még ő az Úr-
nak szüzességet is fogadott, a mit soha férfi ismerésével 
megtörni nem akar. A főpap sarokba szorult, mert sem 
azt nem hihette, hogy egy fogadalom az irás ellenére, 
a mely azt mondja: „Fogadtátok, tartsátok", megtörhető, 
sem a népnek ismeretlen szokást bevezetni nem meré-
szelt : azért megparancsolta, hogy a közelgő ünnepekre 
Jeruzsálemből és a környékből minden főpap jöjjön be, a 
kiknek tanácsa alapján kiderüljön, hogy ilyen kétes dolgok-
ban mi a teendő. Mikor ez megtörtónt, mindenkinek tetszett, 
hogy e dologra nézve az Úr kérdeztessék meg. S mialatt 
mind imádságba merültek, a lőpap elvonult, hogy szokás 
szerint megkérdezze az Urat.s) Kevés vártatva mindnyájuk 
hallatára szózat támadt a jövendölés ős kegyelem helyéről, 

') Itt bizonyosan Zsolt. 2710-re utal a szerző. Alább Jésaiásra is hivat-
kozik és pedig l lj-j-re. Ebből is láthatjuk, hogy e munka már ótestámen-
tomi utalásokkal igyekezett elbeszélésének egyes adatait támogatni, s igy nem 
az egyszerű népies hagyomány lerakódásának, hanem a tudatos és tervszerű 
legenda-faragás egyik példányának kell tekintenünk. Az idézet szó szerint a 
Vulgátából van véve, s igy 400 előtt e mű nem keletkezhetett. 

') Célzás arra. hogy a főpap a szentek szentébe ment, a hova csakis 
neki volt szabad belépnie. Csak az a baj, hogy a szerző megfeledkezik arról, 
hogy a főpap is csak egyetlen egyszer ment be évenként a szentek szentébe, 
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hogy Jésaiás jóslásának megfelelően keresni kell valakit, a 
kire a szűz rábízassák és a kivel eljegyeztessék. Jésaiás 
ugyanis azt mondja: „Jesse gyökeréből vessző hajt ki és 
virág fakad abból a gyökérből és azon az Úr lelke nyug-
szik, lelke a bölcsességnek és értelemnek, lelke a tanács-
nak és az erőnek, lelke a tudásnak és a kegyességnek és 
az Úr félelmének lelke tölti el őt". 

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

8. fejezet. 
A többi között ott volt a Dávid házából és családjá-

ból való élemedett József is. Mig azonban a többiek vessze-
iket sorban átadták, egyedül ő tartotta vissza a magáét. 
Midőn azonban semmiféle jelenség sem mutatkozott az 
isteni kijelentés szerint, a főpap elhatározta, hogy ismételten 
megkérdezi az Istent, aki azt felelte, hogy a kijelöltek kö-
zül egyedül csak az nem adta át a vesszejét, a kinek a szüzet 
el kell jegyezni. Igy József el volt árulva. Mikor hát a vessze-
jét átadta és annak hegyére az égből leszállva egy galamb 
ült, mindenkinek nyilvánvalóvá lett, hogy neki kell a szüzet 
átadni. Igy miután a szokásnak megfelelő módon megülte az 
eljegyzést, magánosan visszament Betlehem városába,1) hogy 
a házát rendbehozza és a lakodalomhoz szükségesekről gon-
doskodjék. Az Úr szüze Mária pedig más hét szűzzel, kik 

a nagy engesztelő napon. Ilyen ügyekben tehát n e m járulhatott az Ur szine 
elé, ha csak eset leg a templom másik részébe, a szentbe nem ment be. De 
az a hely meg n e m volt i lyenfé le dolgokra szánva. Kétségtelen, hogy a ka-
tholizálódó egyház szempontjai, szokásai és felfogása vitetnek itt rá Jézus 
korára. Mutatja ezt az is, hogy Mária meglepő nyilatkozatát a nagy tanács 
hivatalosan tárgyalja s az isteni nyilatkozás után tudomásul is veszi , a mi 
pedig kortörténeti képtelenség. 

') Itt József már nemcsak hozzátartozik Dávid családjához, h a n e m 
Betlehemben, Dávid városában lakik is. Ha ez igy lett volna, akkor n e m 
kellett volna Máriával az összeírás alkalmára Bet lehembe vándorolnia, hacsak 
úgy nem áll a dolog, hogy fe lesége után Názáretbe ment (1. 10. fej.), a mikor 
meg nem volt értelme, hogy Bet lehembe menjen a ház rendbehozása végett. 

Theol. Szaklap . IV". évf . 2 1 
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kortársai és barátnői voltak, s kiket a főpaptól kapott, a 
saját szülei házához Galileába tért vissza.1) 

9. fejezet. 
Azon napokban pedig, tudniillik az δ Galileába érkezé-

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

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

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

— Ne félj Mária, úgymond, mintha ezen üdvözlettel 
valami olyast rejtegetnék, a mi a te tisztaságoddal ellentót-
ben áll. Mert kegyelmet találtál az Úrnál, mivelhogy a tisz-
taságot választottad: ezért is szűzűl bűn nélkül fogansz és 
szülsz majd fiat. Ez nagy lesz, mert uralkodni fog egyik 
tengertől a másik tengerig ós a folyamtól egész a föld végső 
határáig; s a Magasságos fiának mondatik, mert bár e földön 
alacsonyan születik, az égben majd fenségesen uralkodik. És 
az Úristen atyjának Dávidnak a székét adja majd neki, s 
uralkodni fog a Jákob házában örökké, s uralmának vége 
nem szakad; mert hisz ő a királyok királya és az urak ura, 
s trónusa ö rök! 

Az angyal e szavaira a szűz nem hitetlenségből,2) hanem 
csak mert a módját akarta tudni, válaszolt : 

- - Hogyan lehet az? Hiszen ha én fogadalmam szerint 
ι 

') A szüzek itt Mária á l landó ktséretét képezik, s így Mária olyan, 
mint egy apáca-fejedelemasszony. 

!) Látszik, mi ly gondosan kerülnek mindent, a mi Máriára csak leg-
kisebb foltot is vethetne. 
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férfit soha nem fogok ismerni, férfi magjának hozzájárulása 
nélkül hogyan szülhetek? 

Erre az angyal mondá: 
— Ne véld Mária, hogy majd emberi módon fogansz, 

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

Akkor Mária kezeit kiterjesztve és szemeit az égre 
emelve mondá : 

— Ime az Úrnak szolgálója, mert én nem vagyok méltó 
az úrnő nevezetre, legyen velem a te beszéded szerint! 

Nagyon hosszadalmas és bizonyos mértékig unalmas is 
lenne, ha ebben a kis munkácskában mindazt, ami az Úr szüle-
tését megelőzte, vagy követte, el akarnánk beszélni, azért 
hát azokat, amik az evangéliumban vannak elbeszélve, el-
hagyván, azokat toldjuk meg, amelyek elbeszélése némi pót-
lást igényel. 

10. fejezet. 
József hát Júdeából Galileába jővén, a neki eljegyzett szü-

zet feleségévé akarta tenni, mert már három hónapja múlt s a 
negyedik is beállott, a mióta jegyese volt. Azon közben azon-
ban lassanként domborodott, úgy hogy a terhessége nyilvá-
nulni kezdett, ami József előtt sem maradhatott titok, mert 
a jegyesek szokása szerint szabadabban járogatott a szűzhöz 
és bizalmasabban beszélgetett vele s igy észrevette, hogy 
terhes. Búslakodni és tétovázni kezdett, mert nem tudta, mit 
volna helyesebb cselekedni. Ugyanis sem elvenni nem akarta, 
mivel hogy igazságos ember volt, sem pedig paráználkodás 
gyanúja alapján meggyalázni, mivelhogy kegyes volt. Igy 
hát azt gondolta, titkon bontja fel a házasságot és őt csend-
ben elbocsátja. Mikor azonban ezt kigondolta, íme az Úr 
angyala jelent meg neki álomban, mondván: 

— József, Dávidnak fia, ne félj, ne tápláld a szűz iránt 
a paráználkodás gyanúját, se más igaztalanságot ne gondolj, 
se ne félj őt feleségül venni, mert a mi benne fogant, s ami 
most lelkedet aggasztja, nem embernek, hanem a szentlélek-

2 1 * 
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nek műve. S mint mindenek között egyedül szűz fogja meg-
szülni az Isten fiát és te ennek nevét majd Jézusnak nevezed, 
ami annyi mint szabadító, mert ő szabadítja majd meg az 
δ népét bűneitől. 

Igy hát József az angyal parancsa szerint feleségül 
vette a szüzet s még csak nem is ismerte őt, hanem tisztán 
őrizte meg. Már a kilencedik hónap állt be az δ fogantatása 
óta, midőn József, felpakkolván a feleségét és minden egyéb 
szükségeseket is, Betlehem városába ment, a honnét való 
volt. Lőn pedig, hogy mialatt ott voltak, beteltek a szülés 
napjai és megszülte az δ elsőszülött fiát, a mint az evan-
gélisták tanít ják, a mi Urunk Jézus Krisztust, a ki az Atyá-
val és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké! 

Raffay Sándor. 



Lapszemle. 

A Neue kirchliche Zeitschrift 1906. évi évfolyamának 7., 
8. és 9. száma egyrészt az előző évnegyedben megkezdett 
cikkek befejezését hozza, másrészt pedig ujabb értékes cikkeket 
is nyújt. A megkezdett és most befejezett cikkek közül kétség 
kivül a legjelesebb Ihmelsé Jézus és Pál apostolról. Ihmels, 
miután dolgozata első részében (már előbb) igen finoman kifej-
tette Jézus tanításának lényegét, most Pál apostol hirdetését 
vázolja, hogy azután egy 3. részben a kettőt egymással össze-
hasonlíthassa. Az eredményt 3 tételben foglalja össze: El kell 
ismerni, hogy Jézus és Pál apostol hirdétése közt van különbség. 
De ez nem ellentét, amennyiben Pál apostol hirdetése Jézus 
tanához nemcsak hozzá kapcsőldik, hanem azt más szempont-
ból ugyan, de újból fel is veszi: „Mit einem Wort: die Verschie-
denartigkeit des Zeugnisses Jesu und seines Apostels wird 
gerade durch die sachliche Identität gefordert."— A másik befejező 
cikk, Hollenstenier lelkész elmélkedése Harmack és Bousset-ról 
nem felel meg a várakozásnak, melyet az elmélkedés cime és az 
első cikkek keltettek. Amit főleg Bousset történeti módszerének (?) 
önkényéről következetességeiről stb. ír, mind ismeretes dolog. 
Végül megemlítendő a 3. befejező cikk, Böhmer: a keresztszülői 
tiszt reformjáról. Az előző számban adott történeti visszapillan-
tást folytatja és azután fejtegeti a mai e téren való gyakorlat 
tarthatatlanságát, mely abban nyilvánul, hogy a keresztszülők 
tisztét olyan kötelességek vállalása kedvéért tartják fen, melyeket 
maguk a szülők végeznek, úgyhogy a keresztszülők csak mint 
ajándék-adók jönnek tekintetbe. Azért a mai alakjában el kell 
törülni és a keresztség tanúiul és az egyház képviselőiül a gyü-
lekezet véneit behívni, vagy pedig el kell törülni az egész intéz-
ményt. 

Az előttünk levő három szám ujabb cikkei közül az össze-
hasonlító vallástörténetbe vág Stosch dolgozata, melyben Tiruval-
luver erény-fogalmát összehasonlítja a példabeszédek bölcseség 
fogalmával. König értekezik azután a dekalog fölötti legújabb 
vitákról, melyek Eerdmans, Wildeboer és Matthes holland tudósok 
neveihez íűzödnek. Új testamentomi cikk Feine bécsi tanárnak 
1906. jun. 6. a bécsi pap konferencián tartott előadása a babyloni 
befolyásról az uj testamentomra, melyben a Gunkel által meg-
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kezdett,és ujabban mások által is hangoztatott panbabylonismusnak 
sok (szerintünk túlsók) engedményt tesz ugyan, de főleg Pál apostol 
példáján visszautasítja azon törekvését, hogy ezen babyloni be-
folyást még Krisztus hitének legszentebb szentjében is felfedezzék. 
Szóval Pál és János apostol keresztyénsége nem az a synkre-
tisztikus vallás, amelyet a panbabylonisták benne látni szeretnének. 
A dogmatörténet terén mozog Hunzinger, aki Kempis Imitatió-
jának gondolatait elemzi és azokat több körhöz (az augusztinusi 
a berhardini és a kortörténetileg meg helyileg meghatározott 
gondolat kör) tartozónak mutatja fel. Igen érdekesek van Wyk 
amsterdami lelkész cikkei, aki kimutatja, hogy a dogmatörténeti 
fejlődésben a keresztyén hit igazságai ugyanoly sorrendben 
nyertek öntudatos tanbeli kifejezést, amilyenben azok Luther 
kátéjában egymás után következnek, úgyhogy minden gyermek, 
aki kátéját tanulja, rövid idő alatt megtanulja mindazt, amire a 
szent lélek az egyházat á századok folyamán tanította. 

Hátra vannak még a rendszeres theologiai cikkek. Vollert 
gerai tanár röviden összefoglalja azon tanbeli haladást, melyet a 
Form. Conc. III. cikke főleg az Oslander elleni vita eredménye-
képen összefoglalt. Kretschmer lelkész a socialis ethika tagolá-
sáról értekezik. A legjelesebb cikk azonban az, amelyet Stange 
greifswaldi tanár a Jézus Krisztusban való hit erkölcsi jelentő-
ségéről írt. Nehéz volna e cikk tartalmát röviden vázolni, amint 
a reformációnak a mysticismussal való összehasonlítása útján 
rendszeresen haladó fejtegetéseiben és bámulatos psychologiai 
ismerettel meg vallásos érzékkel a Krisztusban való hit ezen 
jelentőségét felmutatja. Ezen cikket el kell olvasni és tanulmá-
nyozni, hogy értékét megismerhessük. Komoly tanulmányozásra, 
különben az egész folyóiratot, annak legtöbb cikkét csak melegen 
lehet ajánlanom. 

Dr. Daxer György. 



Könyvismertetés. 

Rohoska József. A reformáció vallástörténeti jelentősége. Sáros-
patak 1905. 20. Ára 80 fillér. A tiszta jövedelem a sárospataki 
theologiai egylet szemináriumi könyvtár alapja növelésére for-
dittatik. 

Régi szándékom e füzetre olvasóink figyelmét felhívni, de 
a közlendó'k halmaza mindez ideig akadályozott. Igaz, hogy ha 
csak át akartam volna egy-két megjegyzéssel siklani a munkán, 
könnyebben találhattam volna rá helyet, de mert részletesebben 
kívántam hozzá szólani, azért csaknem egy esztendeig vártam 
az ismertetésével. S most, a reformátiő ünneplésének küszöbén 
nemcsak hasznos, hanem alkalmi is az e füzettel való foglalkozás. 

Örömmel emelem ki, hogy nem egyszerű, a szokásos me-
derben csendesen hömpölygő' ünnepi beszéd ez, melyet a mult 
esztendőben Rohoska József a sárospataki főiskolán elmondott, 
hanem komoly igazságok magasabb szempontból való vizsgálata 
és hirdetése, s mint ilyen egyúttal program is. 

„A reformáció vallástörténeti jelentősége" cimet adta ugyan 
felolvasásának, de az nem meríti ki teljesen az eszmekört, a mely-
ben mozog, nem jellemzi egészében a szempontot, a melyből 
vizsgálódását végzi, s tanításait adja. 

Az egész művön átvonuló lelkesedés hangján hirdeti már 
a bevezetésben, hogy meggyőződése szerint a reformációnak vallás-
és világtörténeti nagy jelentőségét még csak ezután fogják igazán 
felismerni és méltányolni. Mert nem egyéb az, mint a vallásnak 
a maga lényegében való felmutatása. 

Majd vázolja a reformáció munkáját és ebben megnyilat-
kozó korszakos jelentőségét. Minden vallásnál tapasztalható az 
a sajnálatos jelenség, hogy kiforgatják eredeti mivoltából, s ki-
csinyes szempontokból külsőségekbe vesztik s önző érdekek 
szolgálatába vonják. Jézus ebből a szégyenletes helyzetből emelte 
ki a vallást, de követői nemcsak emberi gyarlóságból, hanem a 
korszellem s az öröklött képzetek behatása alatt is rövid időn 
ismét csak visszasülyesztették oda, a hol volt. „Az a meggyőződés, 
mely szerint a vallás nem egyéb, mint valami titokzatos szent 
elmélet és e földön el nem érhető dolgok után való vágyakozás, 
annyira befészkelődött a népek tudatába, hogy azt onnan kiirtani 
mai napig sem sikerült." Majd azt mondja, mikor a vallás korrekt 
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meghatározásának hiánya miatt kesereg, hogy „a vallás nem 
ábrándozás, hanem komoly valóság; nem Istennek lantban, hege-
dűben, cimbalmi zengésben való esztétikus magasztalása csupán, 
hanem munka, fáradtság, önfeláldozás. Nem az ó' mindenható 
kegyelmének, segedelmének szószaporitó imádságokkal való ké-
rése a maguk számára, hanem készséges segedelem, önzetlen 
támogatás, szorgalmas fáradozás a mások számára. Nem a magunk 
lelke üdvösségének, szivünk nyugalmának biztosítása csupán, 
hanem egyúttal a mások nyugalmának és békéjének gyöngéd, 
szeretetteljes védelmezése. Egyszóval az az aktiv és positiv tevé-
kenység, amiből bárki is kiveheti, ha akarja, a maga részét, 
legyen az akár zsidó, akár görög, nem pedig a folyton ingadozó 
elmélet, amely mindig szét fogja választani az embereket egy-
mástól, mig a világ világ lesz." 

Ε szempontból indulva ki, megállapítja, hogy „Jézus gondo-
lata szerint a szeretet vallása nem öncél, hanem igenis célul van 
elibe tűzve egy, az ő eszményének megfelelő emberi társadalom 
alakitása. Az az istenországa, a mit Jézus hirdetett, voltakép nem 
egyéb, mint az emberi társadalom eszményképe. Az istenorszá-
gára való törekvés a Jézus értelmében nem egyéb, mint folytonos 
javítás". Ez alapon azt mondja, hogy a keresztyén, a jézusi vallás 
lényege a morálban van, s a reformációt a katholizálódott egy-
háznak az a szomorú munkája hívta ki és tette jogosulttá, hogy 
a vallást ritualismussá sülyesztette, s a könnyebb végét fogván 
a dolognak, az embereket szentelt vízzel, olajokkal, illatos fűszer-
számokkal a túlvilági üdvösségre igyekezett preparálni, a helyett, 
hogy e földi életre becsületes emberekké nevelte volna. 

A reformáció nem tett egyebet, mint a jézusi elvet a mes-
terileg szőtt burokból kihámozva, újra felállította, s amit az út-
törő munka küzdelmei megengedtek, ez elv alapján eredeti „apos-
toli", de nem „jézusi" álláspontról újjászervezni igyekezett. De 
itt a szerző nyomatékosan kiemeli, hogy e reformáció csak igye-
kezett arra a célra, a melyet helyesnek ismert fel és hirdetett, 
de el nem érte azt, mert nem forgathatta fel fenekestől évszázadok 
alkotásait. „Ami igazi jézusi lett volna, az attól az időtől jogosan 
nem is várható nagy és rohamos lépéseket követelt volna". A 
fő, hogy az igazi útra rámutatott s megkezdte a legnemesebb 
jézusi és apostoli munkát, az igehirdetést, ami azonban oly ér-
telemben vehető, hogy az „minden alkalomnak, minden órának, 
minden pillanatnak lelkiismeretes felhasználása az emberek neve-
lésére, javítására, nemesítésére, tökéletesítésére". Ezt a munkát 
kell nekünk folytatnunk, még pedig a korszellem által követelt 
módon. A protestáns öntudat hanyatlásának az az oka, hogy négy 
század formái tartják nyűgben azt a szabad szellemet, a vallás-
nak azt a helyes felfogását, a melyet a reformáció felszabadított. 
Azért a reformációban megkezdett munkának a folytatását, a 
szakadatlan reformációt, a vallásnak igaz lényege szerint való 
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kifejtését és értékesítését kell korunknak munkába vennie. Az 
alap ugyanaz, a szempont is az, csak a mód és az eszközök 
változnak a mai kor igénye szerint. A külső missióinak is azért 
nincsen kellő sikere, mert „formákat fogadtatt el azokkal a sze-
rencsétlenekkel, a kiket a formák nyűgéből kellene kiszabadítania. 
Egyházi cerimoniákra esketi azokat, a kiket az egyházi cerimo-
niák tartanak sötét tudatlanságban. Azokat meg, a kiket a papi 
hatalom varázsló vesszeje ejtett a babona szolgaságába, egy még 
keményebb papi hatalom vasvesszejének z-arnoki hatalma alá 
igyekszik hajtani". Nem a hitnek elméleti vallását kellene hát 
hirdetni, hanem a szeretet gyakorlati vallását kellene megszólal-
tatni és mutogatni, ez a reformáció egyházának feladata a refor-
matio szellemében. 

A munka, melyen a komoly meggyőződés ihlete vonul át, 
mindenkép értékes, szép és hasznos alkotás. A reformáció jelen-
tőségét helyes szempontból fejtegeti, a reformáció egyházainak 
feladatát és hivatását igaz világításba helyezi. Mert azt senki 
sem tagadhatja, hogy a reformáció nemcsak világtörténeti nagy 
jelenség, hanem egyúttal útmutatás sőt kötelezés is, amely a 16. 
században csak megindult, de máig sem fejeződött be. Mikor 
korunkban az eiégületlenségtó'l forrongó lelkek azt a balhitet 
táplálják és hirdetik, hogy a keresztyénség helyébe is új vallásra 
van már szüksége az emberiségnek, akkor voltakép annak a ki 
nem fejezett gondolatnak nyomása alatt állanak, hogy ha a refor-
máció csak a 16. század munkája volt, akkor eredményei ma 
már sokak lelkét nem elégíthetik ki, akkor ma már ismét vagy 
új reformációra, vagy új vallásos világnézetre van szükség. Pedig 
nincs, mert a reformáció nem a múlté, hanem a jelené, sőt a 
jövendőé is, mindaddig, mig el nem jön az a kor, melyben min-
den emberben ugyanaz a lélek él, amely volt a Jézus Krisztus-
ban. Akkor foglalja el majd az egyedül üdvözítés igényével fel-
lépő öntelt közösségek helyét az istenországa. 

Ámde ennek feltétele nemcsak a szeretet gyakorlása, nem-
csak a morál diadala. Rohoska a vallás lényegét nem az első, 
hanem a második láncszemnél fogva fejtegeti. Jézus szerint az 
emberszeretet az Isten iránt való szereteten épül, áll és hat. A 
vallásnak nem az emberekhez, hanem az Istenhez való viszony 
tudata az alapja. Fejtegetéseiben maga Rohoska is ez alapon áll 
ugyan a mikor az üdvözülés és üdvözítés külsőleges feltételei 
ellen tiltakozik, de nem domborítja ki eléggé, hogy a reformáció 
maga is az Istenhez való viszony tudatát tisztázta első sorban, 
azzal, hogy hittételeket alkotott s nem pusztán csak erkölcsi 
törvényeket állapított meg. Mert az erkölcsiség alapja is a hit, 
nem mint hittétel elfogadása, hanem mint Istennel való együtt-
élés, a miből következik az Isten családjával, gyermekeivel való 
testvéries együttélés is. Ezért a morál csak második^ láncszeme 
a vallásban meghatározódó emberi viszonyoknak. Úgy a mint 
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Jézus is a nagy törvénynek, a szeretetnek első megnyilatkozását 
az Isten iránt való szeretetben s csak a másodikat látta az em-
berekkel szemben megnyilatkozó szeretetben. 

Hogy ez nincs kellően kidomborítva, ezt tekinthetjük a 
munka egyetlen hiányának. De egészben véve oly szép, olyan 
igaz és annyira hasznos, az evangéliomi szellem és igazság oly 
hű visszatükröződése, hogy egyetlen evangéliomi lelkész és theo-
lógus, tanító és tanuló könyvtárából se volna szabad hiányoznia. 
Sőt jó volna, ha szélesebb körben, a nagy közönség körében is 
elterjedne és az eszmék tisztázását széltében szolgálná. 

Bajfaij Sándor. 

Harsányi István. Az élő, önálló, személyes meggyőződésen ala-
puló hitre való nevelésről. Tanári székfoglaló értekezés. Sárospatak, 
1905. 31. lap. Ára 60 fillér. 

Rohoska reformációi beszédjének mintegy természetes kie-
gészítője jelent meg, a sárospataki főiskola egyik tanárának, 
Harsányi István gymn. vallástanárnak s theol. magántanárnak 
ez a székfoglalója. Ha Rohoska azt fejtegette, hogy a reformáció 
szent örökségül nemcsak igazságokat, hanem kötelességeket is 
hagyott ránk, úgy itt Harsányi ezeknek a kötelességeknek egyik 
legfőbbjére, a vallástanításra igyekszik a figyelmet irányítani. A 
székfoglalóul választott tárgy amily önként kínálkozott neki, mint 
vallástanárnak, ép oly nehéz feladat elé is állította őt, a melyet 
csak részben volt képes megoldani. Abban teljesen igaza van, hogy 
az élő, önálló, személyes meggyőződésen alapuló hitre való nevelés 
lehet a vallástanitásnak egyetlen megfelelő, komoly célja. Igaza 
van, hogy nem ismeretek közlése, hanem lélek és buzgóság, hűség 
és meggyőződés nevelése a vallástanítás feladata. A mikor ezek 
hiányában látja a vallásosság hanyatlásának az alapokát, helyes 
nyomon jár. Mikor ezek szempontjából vonja meg az ellentétes 
párhuzamot a római kath. és a protestáns vallásnevelés eszménye 
között, akkor is helyes úton halad. De a midőn a még kiforratlan 
csakis hypothezisekkel tapogatózó módern vallástörténeti irány 
csillogó jelszavai után indulva kívánja a „tudomány eredményeit'1 

bevinni már a népiskolába is, a mikor a középiskolai ifjak előtt 
mindent leplezetlenül akar tárgyalni, amikor a természettudomány 
alapján akarja elbírálni a vallásos igazságokat is, túllő a célon, 
melyet el akar érni. Érzi ezt ő maga is, mikor megfékezve a 
logika kerékvágásában megszaladt okoskodását, azt mondja: 
„Egyébként kötelessége a vallástanának kizárólag azon az alapon 
maradni, melyen az egyház áll, s azon elvek hirdetésére, ismer-
tetésére szorítkozni, amelyek az egyház, a felekezet öntudatában 
megerősödtek". Ha ezt vallja kötelességének, akkor a régi, eddig 
is követett útra tért, a melyen elvi szempontból hangoztatott 
kívánalmai és szándékai gyakorlati jelentőséggel nem bírnak. 
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Harsányi székfoglalója is egyik bizonysága annak, hogy a 
miről a külföldön már rég ideje heves vitákat folytatnak, a val-
lástanítás mai menetével és szempontjaival a gondolkodóbb em 
berekjj megelégedve nincsenek. Valamit kell tenni, hogy a kor 
szellemének követelményei vallástanításunkat elégtelennek, eset-
leg fölöslegesnek ne nyilvánítsák. De a teendőkre Harsányi nem 
tudott meggyőző erővel rámutatni. Lelkesen, szeretettel szól ugyan 
tárgyáról és óhajtásairól, de látszik, hogy még az ő lelkében sem 
alakult ki világosan a feladat, s különösen a kivitel módja. Mert 
nem annyira a tanításra kerüló anyagban magában, mint inkább 
a tanítás szellemében van a fő hiba. A római katholikus egyház 
rengeteg sok olyan dolgot tanít, ami homlokegyenest ellentétes 
a tudomány eredményeivel, sok nézete, felfogása kerül szembe a 
közönséges meggyőződéssel és mégis oly buzgósággal, oly lelkes 
kitartással, annyi odaadással hirdeti igazait, hogy hirdetésének 
gyümölcsöző hatását nemcsak egyháza, iskolája, hanem az egész 
társadalom, sőt a mi egyházunk is érzi a folytonos veszteségek-
ben. Hogy iskoláinkban nem tudunk többé oly élő, igaz vallásos 
buzgóságot kelteni, mint még csak bennünk is keltettek a mi 
vezetőink, annak okát én egyelőre nem tudom másban látni, 
mint hogy ezelőtt a vallástanítást az intézetek közszelleme maga 
is támogatta, ma pedig a valláséra is csak egyik óra a másik 
mellett, a melyet tanár és tanítvány ép oly érdeklődéssel vagy 
közönnyel ül át, mint bármely nyelvi, vagy mathematikai órát. 
Hogy azonban e mellett a tanítás anyagán is lehetne és kellene 
sőt talán a módszeren is jó volna a mai viszonyok kívánta mó-
don egyetmást, változtatni, azt én is készséggel vallom. De val-
lom azt is, hogy hitet csakis hittel kelthetünk, s hogy a vallás-
tanítás sikere legfőkép és első sorban mindig a család szellemé-
től és a vallástanító egyéniségétől függ. Egyebekben elismetéssel 
adózom Harsányinak azért, hogy komolyan szól a komoly tárgy-
hoz és hogy a protestáns egyházak egyik legfontosabb kérdésére 
igyekszik a figyelmet terelni. 

Raffay Sándor. 

A „Biblische Zeit- und Streitfragen" második sorozatának 
2. és 3. 4. száma fekszik előttünk. Amazt Oettli, greifswaldi tanár 
irta. Cime: „Die Autorität des alten Testaments für den Chris-
ten." (40 1.) Ára 54 fillér. Ezt a kettős számot Feine bécsi tanár 
írta: „Paulus als Theologe" cím alatt. (80. 1.) Ára 1.08 korona. 

Ezen kőt szára is teljesen megfelel a vállalat eddig meg-
jelent füzetei jellemének. Oettli az ó testámentomi tudomány 
positiv irányú mivelői közt egyike az elsőknek. Az ujabbkori 
tudománynak szerinte kétségtelen eredményeit ő is elfogadja; de 
a szent írásnak, s így az ó-testamentomnak kijelentésszerüségőt 
igyekszik azokkal öszhangba hozni. Egyrészt a naturalistikus 
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evolutionismussal, másrészt a verbalinspiráció álláspontjával 
szemben igyekszik az ó- testámentom magasabb szellemi tekin-
télyét a keresztyén emberre nézve feltüntetni. Végül aztán kimu-
tatja, hogy az ó-szövetség ezen becsülése megfelel az uj-testá-
mentom tanúbizonyságának is. 

A másik füzet szerzője, Feine, már több nagyjelentőségű 
irattal gazdagította az uj-testámentomi theologiai irodalmat, mely 
mind Pál apostollal foglalkozik. Igy tehát ő a megfelelő szak-
ember, aki hivatva van arra, hogy Pál apostolt a vallástörténeti 
irány néhány fiatal, romboló törtetőjének gyanúsításaival szem-
ben a méltó védelemben részesítse. Először kimutatja, hogy Pál 
nem systsematikus, hanem theologus, azután felmutatja meg-
térésében theologiájának alapjait, hogy azután Pál apostol theo-
logiájának egyes pontjait (tanát az istenről, christologiáját, a 
megváltás, a kiengesztelés, a megigazulás és a hit tanát) meg-
világosítsa és végül Jézus és Pál viszonyának problémáját (a 
modern túlzásokkal szemben) higgadtan fejtegesse. „Es ist 
ein vergebliches Unternehmen, Paulus als zweiten Stifter des 
Christentums hinzustellen. Paulus wird bleiben, was er zu sein 
überzeugt war, Apostel und Knecht Christi." Hálával tartozunk e 
füzet szerzőjének, ki alapos philologus, hogy az Úr legnagyobb 
apostolának védelmére kelt alapos tudományosságának fegyve-
reivel és azt avval is le véljük róhatni, ha olvasóinkat ezen 
müvére különös nyomatékkal figyelmeztetjük. 

D. Gy. 


