
Abaelardus Péter. 

A középkorban — nevezetesen a protestantismus hatása 
alatt — a babona, a szellemi sötétség korát látja nem egy művelt 
ember. Ez elterjedt véleménnyel szemben áll az, hogy a középkor 
a tudományegyetem szülője s hogy a középkor még későbben is 
a császári és pápai világhatalom mellett a tudományegyetemet 
mint harmadik világhatalmat elismerte. 

Nem lehet oly sötét az a középkor! 
Azok, akik az előítélet ködén áthatolva nézik a középkort, 

abban bámulva, megrendülve az egyháznak, mint történelmi 
hatalomnak explicatióját látják, amint az nevezetesen a módszeresen 
a legnagyobb gonddal és elmeéllel szerkesztett dogmatikai rend-
szerekben nyert kifejezést. A gótikus domhoz hasonlóan néhány 
szorosméretű motívumból, mint constructiós alapból emelkedik 
ki egységesen a pillérek és tárnok, az ívek, támívek és hevederek 
erdeje, hogy ezeken és ezekkel mathematikai csalhatatlanság 
erejével záródjék le falaival e csudás szentély, amelynek szakozott 
ablakainak egyházi színben pompázó üvegein át csak megtörve 
hatol be világi napsugár. Minden, még a legkisebb részlet is az 
egésznek szelleme s mi több az egésznek alakja által van meg-
határozva; minden egyéni kizárva! 

S mégis, ha nem állapodunk meg a középkornak ez általános 
és typikus képének hatása mellett, s nem nyugszunk meg abban 
a boldogító érzetben, hogy eme nagy épületnek mi csak egyik 
szorosan betaglalt része vagyunk, s ezért az egész s nem mi, ez 
a gyönge egyes, gondoskodik a mi helyünk, a mi létünk, a mi 
boldogságunkról, úgy csakhamar észrevesszük, hogy a pillérek 
összetételeiben, az oszlopfejezetek motívumaiban, majd később 
az ablakok kődíszítményeiben, az apsis üléseinek faragványain 
egyéni erők is érvényesülnek. Egyéni élet tükröződik vissza 
azokban a sienai, páduai, valamint kölni iskola oltárképeiben, 
amelyekben az egyes alakok a gótika méretei és irányai szerint 
egyforma öltezetben, egyforma testi súllyal vagy súlytalansággal 
és mégis oly változatos egyéni arckifejezéssel csoportosulnak. Az 
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állítat, a boldogság, az elragadtatás, az angyali létnek skáláját 
egyénibb és meghatóbb módon tán nem is lehet kifejezni, amint 
ezt a részben névtelen mesterek tették. 

De még mindez nem magyarázza meg az egyetemek kelet-
kezését. Egyetemek csak ott keletkeznek, ahol az ész autonómiájába 
fektetett bizalom a történeti hatalmak és tekintélyek fölé emelik 
az embert, ahol ez az egyes ember az igazságnak isteni erejében 
esetleg az egyházzal, annak dogmáival és intézményeivel szemben 
is állást foglal s önmaga fölött nem a tételekben megmerevült, 
kész alakban hirdetett, hanem csak a folytonos haladást létesítő 
igazságot ismeri el. 

Már a középkorban, az apsis üléseinek faragványaiban, az 
oszlopfejezetek sajátságos figuráiban nem egyszer pajkos, az 
egyházat is kigúnyoló szellemmel találkozunk. De találkozunk 
oly komoly szellemekkel is, k ik sajátságuk tudatában arról vannak 
meggyőződve, hogy ők e sajátságukkal is szolgálják az egyházat, 
k ik észre sem veszik, hogy a heterodoxia meredélyére lépnek, 
midőn egész sajátos, a tekintély egyházát alapjában megingató, 
az egyéni felelősséget mindenben valló tant hirdetnek. Szükség-
szerű összeütközésbe kerülnek az egyház dogmatikai és hierarchiai 
egységének tanaival, meghökkennek ennek tapasztalatakor, biztosít-
j ák az egyházat, hogy ezt csak építeni akarják, ideiglenesen a 
hatalom szavára kegyeletből vissza is vonják tanaikat, de csak 
líjra ismét megszólal az én, jobb énjük isteni erővel s újra ott 
lát juk őket mint az egyházi zsinatok által elitélteket. Ők az 
igazságnak szomorú, önmagukban nem egyszer meghasonlott 
xnartyrjai, a jövőnek felvillámló, majd eltűnő prófétái. A gondol-
kozás, midőn a mindenséget átöleli, ez átölelésben kimerül, nem 
egyszer elveszti erejét, a gondolkozó erélyét arra, hogy újat is 
alkosson, a létezőt a felismert igazság alapján át is alakítsa. 

Nem kicsinyléssel tekintünk az alakokra. Szükségesek az 
elmélkedés e szomorú martyrjai, hogy a gyakorlati munka hősei 
az ő szellemükből, az ő leikükből merítve örömmel, teljes biza-
lommal, benső boldogsággal szenvedjék el esetleg a martyriumot 
is. Az elmélet professorai után győzedelmeskednek a gyakorlat 
confessorai. 

De még inkább szükségesek az elmélkedés ez alakjai a 
tudomány önállósítása szempontjából. Munkájuk tulajdonképpen 
már is ez önállósításnak a munkája. Ők még mielőtt a tudomány-
egyetem létesült, személyükben már az egyetemet képviselték. 

Az a kor, mely egyetemet teremt: kell, hogy ily egyének 
hatása alatt álljon. 

Ilyen volt a XI. és XII . század is, az egyetem keletkezésének 
százada. Ily egyén volt Abaelardus Péter is, akivel éppen e 
szempontból kívánunk foglalkozni. Foglalkozunk vele, hogy ezt 
az egyetemet teremtő kort közelebb megismerjük s ne csak 
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állítsuk, hanem lássuk is, hogy oly kor, amelyben Abaelardus 
Péter lehető volt — egyetemet is teremhetett. 

A kort mozgató alapkérdéssel, Abaelardusnak sajátos elméle-
tével, az ezt produkáló erővel, annak hirdetését megengedő körül-
ményekkel s végre szomorú és minket mégis kibékítő sorsával 
foglalkozunk.1 

. A főkénlés, amely a kort mozgatta, a nominalismus és a 
realismus kérdése volt. Kicsinylőleg tekintünk le a középkorra 
és nevezetesen e problémájára, pedig nevezetesen e problémája 
külömböző alakban mindig foglalkoztatja a mélyebben gondol-
kozókat. Mi a valóság ? ! Vájjon az a változliatlan, nyugvó egy-e, 
avagy a folyton változó, mozgó sok ? ! Vájjon az a sok nem 
egyéb-e, mint az egynek csakis phaenomenonja, látszata avagy 
az egy nem egyéb-e, mint a soknak csakis gondolt egysége ? ! 
Ε kérdés volt az ind philosophia alapkérdése. A Feáawía-philo-
sophia csak az egyhzn, a változliatlan, nyugvó Brahmaban látta 
a valóságot, a sokban csak a Maja (a csalódás) útján létesült tüneteit, 
amelyek mint ilyenek felismerendők; s fel is ismertetnek akkor, 
ha az ember egyéniségét kioltja (nirvana) — elmerülve teljesen 
az egyben. A $aw/£%a-philosophia ellenben csak elvontságot lát 
az egyben — igaz valónak csak az egyeseket tekinti. A görög 
philosophiának is ez volt az alap kérdése. Heraclites egyrészt, 
másrészt az eleai iskola; azután Socrates, Plató. Aristoteles tulajdon-
képpen ezzel a kérdéssel foglalkoztak. Socratesnél a kérdés ismeret-
elméleti ugyan: de mégis legalább az ismeretre nézve a dolgok 
valóságát a fogalomban, a dolgok lényeges ismérveinek gondolt 
egységében látja: bár e fogalomnak a lét szempontjából nem 
tulajdonít valóságot; (Ezt a kérdést ő nem is veti fel) s így tényleg 
ő nominalistának mondható (csak a gondolatban van valósága a 
fogalomnak), míg Plató már egyenesen a metaphysika légkörébe 
emeli a fogalmat, mint eszmét, úgy, hogy emez eszmék mint 
változliatlan, nyugodt létűek alkotják az igaz valóságot, melyekkel 
szemben ez a változó sok csakis annyiban bír léttel, amennyiben 
ez eszméket utánozza (μιμτ,μα), illetőleg azokból részt kér (μεθεξις). 
Aristoteles az εΐϊος-t nem különíti el a ΰλη-től s csakis a kettő 
egységében látja a valóságosan létezőt: úgy hogy az a Platói κοσμος 
νοητος a maga önálló valóságában megszűnik; mivel benne van, 
mint a dolgok, a soknak έντελεχια-ja, mozgató alakító δυναμ,ις-a — 
Universalia in re. S az újabbkori philosophia Baconban, az egyes-
ből kiinduló philosophusban nemde a nominalismus, ellenben 
Cartesiusban a realismus kérdését újítja meg, amint azt oly 

1 Abäelärdus iratait a Migne Patrologiájának 178. kötetében olvas-
hat juk. Eletével maga Abaelardus I. epistolájában vagyis „História cala-
mitatum mearum"-ban foglalkozik s igen szépen méltatja iratait, elméletét 
és személyiséget Hausrath Peter Abaelardjában. Leipzig, Breitkopf 1895. 
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tisztán látjuk Locke — Spinoza ellentéteiben és a Leibnitzi köz-
vetítésben. Kant theor. ész kritikájában ismeretelméleti szem-
pontból nominalista, míg gyakori, ész kritikájában realista. Fichte-
tői Hegelig mincl tisztábban győzedelmeskedik metaph. szempont-
ból a realismus: veliik szemben pedig érvényesül Feuerbachon 
át átcsapva a materialismus nominalismusa: míg végre a jelenben 
épp e két irány Lotzei csapáson a parallelismus elméletében (Wundt, 
Paulsen) egymás mellett halad; másrészt pedig mivel ez nem igaz 
megoldás — nélkülözvén az egységet — vissza nyál Aristoteleshez, 
ennek elméletet Aquinoi Tamás útján feléleszti s mint a nomi-
nalismus és realismus egységesítőjében — a megnyugvást igéri. 

Nem tudákos szerzetesek lármás szőrszálhasogatása volt a 
nominalismus, realismus problémája, hanem ők is a gondolkozó 
világ egyik legfontosabb kérdésével foglalkoztak és pedig úgy, 
hogy e kérdés körébe bevonták az egyház dogmáit és e kérdés 
világossága mellett kívántak a legkényesebb dogmatikai kérdésekre 
is feleletet adni. 

Abaelard gondolkozása tartalmi szempontból e fontos kér-
dések körében mozgott. Már atyja — Berengar — is vonzódott 
a tudomány controversiái felé. Mozgalmas, a lovagiaskodásban 
kiváló élete után a zárdába vonult vissza, a contemplationak és 
a tudomány kérdéseinek élve. Ugyancsak a fátyolt vette ter-
mészetesen anyja. (Hisz az egyik fél csakis a másiknak hasonló 
elhatározása alapján — léphetett be a zárdába). Abaelard már 
igen korán mondta fel Marsnak a szolgálatot, avégett, hogy Minerva 
ölében nőjjön fel (az ő szavai). Szellemi lovag kiván lenni, csak 
a szellemi tornában kíván lehetőleg elsőnek lenni. Magát az igaz-
ságot kívánj a. e lovag játékával, a disputatioval meghódítani. 
Nincs más ambitiója. Ezért is lemondva minden jussáról testvérei 
javára, ott hagyja otthonát, hogy bárhol is felkeresse azt, a kinél 
virágzik a dialectica (szavai). Kezdetben lioscellinust hallgatja a 
nominalistát, akinek meggyújtott tüzénél több volt a füst, 
mint a világosság; majd azután Párisban a híres realistához 
Ghampeaux Vilmoshoz fordul. Egyiknek tanításában sem tud meg-
nyugodni. Mind a kettőt — társai bámulatára és tanárai kedve 
ellenére —- dialecticájával nem egyszer sarokba szorítja. Tanulva 
tanít. Már mint 22 éves i f jú önálló iskolának alapítója. Szerinte 
az universaliak magukban nem léteznek, de mégis vannak; nem 
bírnak realitással s mégis realisak. Bealisak azért, mivel a dolgok-
ban van valami, ami alkalmi okul szolgál arra, hogy mi azt 
gondoljuk, kimondjuk. Magukban nem substantiák, hanem mégis 
substantiákon alapulnak, úgy hogv a substantiában való külömbség 
ad e gondoltnak, e kimondottnak alapot. A sermoban vau tehát 
az universale, a λογίς-ban. (Illustrálandó ez a „törvény" universale 
útján. Van! — de magában nem). 

A teremtést az időszerintiség schemája alá foglalva és így 
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Istennek tudatos actusára vive vissza: azt mondhatjuk, hogy az 
universalia-k — Isten teremtő gondolkozásában már léteztek: 
tehát: Universalia ante res; 

2. hogy ezeket az eredeti gondolatokat, mi a mi gondol-
kozásunk útján utángondoljuk (nachdenken): th. Universalia 
post res; 

3. s végre, hogy — mivel ezek tényleg mint alkalmi okok 
benne vannak a dolgokban: th. in re. 

Igen természetes, hogy Abaelard ez alapkérdéseket — 
magyarázgatva — azokat alkalmazta azokra a tárgyakra, amelyek 
a köztudatot ebben az időben mozgatták. Ily kérdés volt a szent-
háromság kérdése. Roscellinus a három personának az egységét 
a gondolatban látta, miért is őt a tritheismussal vádolták; ellenben 
Gilbert az egységet a lényegbe helyezte, amelyhez hozzájárult 
a forma, a mely épp úgy adja az egyes személyeket — a lényeg 
egysége dacára, amint megmarad az emberiség egysége és egy-
azonossága az emberek külömbözősége (forma) dacára, fiz a fel-
fogás veszélyeztette a három személynek substantialis létét, mivel 
a lényeghez hozsáykrxúó forma — létesíti csak azokat. 

Abaelard ezzel szemben magába a lényegbe viszi be a 
személyek külömböző voltát. (L. Tractatus de unitate et trinitate 
divina és Theologia christiana). A nehézség ugyanis abban áll, 
hogy Istenbe, ez egységbe bevihetjük-e a külömbözőséget anélkül, 
hogy ezt mint változhatlant, végtelent, absolutumot fenntartsuk. 
(Metaphysicai és nem oeconomiai szentháromság). 

Abaelard e nehézséggel úgy akar megküzdeni, hogy kiindul 
a summum bonumból. Ennek a fogalmában benne van mint követel-
mény a mindenhatóság = hatalom, a mindentudás = bölcsesség 
(λογος) és a kegynek, a szeretetnek mint mozzanatnak követel-
ménye. Egy a másik nélkül megszünteti magát a summum 
bonumot, amennyiben a hatalom magában épp úgy pusztíthat, 
mint építhet; a hatalom csak a bölcsességgel, a mindentudással 
egyesítve még csak igazán, tervszerűen pusztíthat; e két tényező 
még csak harmadikkal egyesítve lesz a teremtő, a λογος és meg-
szentelő működésnek az alapja. A három a maga egységében még 
csak az igaz Isten. A teremtésben ténykedett Isten teljes hatalma 
szerint mint atya, Krisztusban mint a mindent felismerő és bölcsen 
rendező λογος — fiu; és a megszentelésben, mint az a szeretet, 
mely minden kegyelem és jóságnak forrása, amelyből ömlik 
reánk bűneink bocsánatja, az újjászületés ereje, s Istennek mind-
azon áldó ténykedése, amelyben az ő jósága jelenik meg. Nem 
véletlen az egységben létező e mozzanatok egymásutánisága. Hogy 
a fiú nem lehet az apa előtt: ez világos; de világos az is, hogy 
szeretet, jóság a kölcsönhatást, tehát legalább két tényezőnek, 
amely között e kölcsönhatás folyik — feltételezi. A szent lélek 
tehát tényleg az egyházi tan szerint procedit a patre filioque. 

Theol. Szaklap. VIII . évf. 3 
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így nyeri a summum bonum alapján a három mozzanat 
egységét. 

A kérdés most viszont az volt: miként viheti át Abaelard 
az egyes mozzanatokra az egységet vagyis az Istenségnek jelzőjét ?! 
Ha a mozzanatok magukban lennének: Istennek csak részei 
lehetnének, de nem Istenek. í gy tehát szükségszerű, hogy mind-
egyik mozzanatban meg legyen a másik kettő is, de kiválóan az 
egyik. (A potiori fit denominatio. Mi is theoretikus, gyakorlati, 
érzelmi emberről beszélünk — holott ember nincs a három 
tényező nélkül.) 

A háromság tanát az írás útján is kivánja igazolni, 
nevezetesen utalva arra, hogy még az Ó Test.-bau is megvan ez, 
midőn Dávid a Zsoltárokban azt mondja: Az Úr szavával (λογος) 
teremtettek az egek (hatalom) s mind; az ő serege szájának 
szellemével (szt.-lélek); vagy amidőn Ezsaiásnál a serapliimok 
az Úr Zebaotliot háromszor szentnek dicsőítik (szent, szent, szent 
az Ur Zebaoth). A tiizes kemencében levő három férfiúban Dániel 
prófétánál is a háromság jelzését látja. Platót is idézi stb. 

Mind ez erőltetett igazolásoknál fontosabbak azok az analogiak, 
amelyek útján kivánja a háromságot megértetni. Nem fogadja el 
Augustinus és Anselmus analógiáját a vízről, mely mint forrás, 
patak és tó mégis egy. mivel ebben az időszerintiség. az egymás-
utániság emberi szempontot hoz be (Ez találó az úgynevezett 
oeconomiai háromság magyarázatánál); helyesebbnek tartja a ύλη, 
ε!2ος és a kettő útján létesült határozott, alakított anyag analógiáját, 
amint azt lát juk a viasz, a pecsétnyomó és az így létesült pecsét-
ben, amelyben a három mégis csak egy, avagy az ércben, 
amelybe a művész keze a király kezét bevési és ezután az 
emlékéremben kinyomja. Egy más analógia szerint úgy magyarázza 
a háromságot, hogy az atya a nem, amelyet az alakító, a külömb-
ségeket tételező ész, bölcsesség, λογος fajokra bont, amely fajok 
összességükben egyek a nemmel; a szent szellem, mint a szeretet, 
kegyességnek elve Istent arra készti, hogy önmagából kilépve, a 
teremtményekkel szemben a bölcsességet mint jóságot tételezze s 
megvalósítsa azt, ami öröktől fogva megvolt. Még a grammatika 
is nyújt anyagot az analógiára, amennyiben a három egyes 
személlyel egy és ugyanazt jelezhetjük: az az egy személy 
beszélhet (én); ehhez az egy személyhez beszélhet valaki (te); 
erről az egy személyről beszélhetünk (ő). 

Mindezen metaphysikai spintizatióknál, valamint e keresett 
és a háromságot mégis csak az időszerintiség korlátai közé szorító 
analógiáknál sokkal értékesebbnek tartom Abaelardnak a val lási 
speculation alapuló okoskodását. Schleiermachert előzi meg. midőn 
a háromságot a vallási actus analysiséből kivánja megérteni. 
Minden vallási actusban a félelem; a keresztény vallási actusban 
pedig még a szeretet mozzanatával találkozunk. A félelemnek 
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forrása az, hogy Istent absolut hatalomnak és mindentudónak 
tud juk; az Isten iránti szeretetnek alapja, hogy Isten maga a 
szeretet. Isten tehát a hatalom, a bölcsesség, a szeretet; vagyis 
Isten lényege szerint atya, fiú (λογος) és szent szellem. 

A theologiának ezzel Abaelard egy egészen ú j alapját vetette 
volna meg, amely a theologia épületét — úgy amint azt Schleier-
macher tette — a vallás psychologiai tényének szilárd talajából 
építette fel. 

Isten lényegszerü meghatározásának egyik következményes 
kérdése Istennek indeterminismusa, illetőleg determinismusa. 
Tehet-e Isten mindent, amit akar és akarhat-e mindent. Az első 
kérdésre a felelet csakis igenlő lehet: Mindenhatóságánál mindazt 
teheti — amit akar. A második kérdés már nem oly egyszerű. 
Mindent akarhat-e Isten ? Akarata nincs-e determinálva ? Akar-
hatja-e azt, amit egy gazember akar?! Világos, hogy olyasvalamit, 
ami az ő bölcsességével, az ő jóságával ellenkezik: ezt Isten nem 
is akarhatja; hisz önmaga lényegét tagadná meg ezzel!! Ezzel 
eljut Abaelard az ethikai determinismus fontos kérdésére, amely-
nek az ethikai élet terén, a szabadság kérdésében a legnagyobb 
jelentősége van. Gyakorlati természetű ez a kérdés! Nem szabad 
az az ember, aki bármit is akarhat. Csakis az az igazán szabad 
ember, aki jobb Énjének motivatiója alapján akar; aki e lényege 
alapján másképpen nem is akarhat, aki akarásában belső szükség-
szerűségnek kötöttsége, meghatározottsága alatt áll. Ε gyakorlati 
szempontból oly fontos kérdést bátran felteszi és ezután feleleté-
ben ily megoldását is adja Istennel szemben — kortársait tételével 
megbotrán koztatva. 

Nem ethikai, de christoloqiai szempontból nagy fontosságú 
kérdést fűz Istennek metaphysikai. lényegszerű meghatározásához. 
Isten ontologiai meghatározásával adva van annak változhatlan volta: 
a „sub specie aeternitatis"-szerű léte. Minden változásnak alapja 
a mozgás; minden mozgás, mely változásban nyer kifejezést — 
tehát eredményes — cselekvéssé válik. Lehet-e Istenben cselekvés, 
mozgás?! Isten változhatatlan volta ezt kizárja; s így kizárja azt 

1. hogy emberré levésével (hisz már ez is helytelen beszéd) 
Istenben bármi is változna! sőt az, hogy emberré lehessen; valamint 

2. az, hogy az ember, tehát Krisztus Istenné lehessen. Ε 
szerint Abaelard kénytelen a λογος-t Krisztustól egészen elkülöní-
teni. Krisztus lelke mellett van a λόγος; de valamint a hús nem 
válhatik szellemmé és a szellem nem hússá: egy Krisztus lelke 
akaratával sem válhatik a λογος szellemévé, akaratává. A λογος 
egyakaratú Krisztusban Istennel: de Krisztus akarata nem egy 
akaratú Istennel. Nem is ezért akar szenvedni érettünk; hanem 
azért, mert Istent szereti: azért teljesíti ő Isten akaratát. Krisztust 
ezért is nem mondhatjuk Istennek, hanem csakis a Krisztusban 
létező λογος-t. 

3 * 
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3. Ezzel igen természetesen adva van az is, hogy a λογος és 
Krisztusnak lelke egymást nem befolyásolják, egymásra nem 
hathatnak. A communicatio idiomatum későbbi tanának Abaelard-
nál nincsen értelme. Ez μεταβασις εις το άλλο γένος lenne. Ez pedig 
Isten, ember lényegének veszélyeztetése nélkül egyenesen lehetetlen. 
A hatóténykedés, a kölcsönhatás e szerint az emberi és isteni között 
tagadva van s ezzel az élő vallásosságnak leglényegesebb feltétele. 
Az immanentia nélkül nincsen élő vallás. Csakis Leibnitz-féle 
harmónia praestabilita alapján való kibontását, illetőleg világosabbá, 
tisztábbá való válását a monasban már is létezőnek vehetjük a 
világ folyásának, s magát a kölcsönhatást csakis látszatnak. Ily 
irányba vezetnek Abaelardnak alapvető gondolatai. 

A mint már a közelebbi theologiai-metaphysikai, valamint 
a soteriologiai kérdéseknél is szerepet vitt az ethikai szempont: 
úgy világos, hogy a soteriologiai az üdv, az üdvözülés kérdésénél 
is közelebb jő kifejezésre Abaelard ethikai felfogása. 

A bűn — a megváltás — s így az üdvözülés feltétele az 
egyházi tan szerint. 

Mi is az a bűn ?! Isten törvényeitől való eltérés, e tör-
vénnyel való ellenkezés. Abaelard e meghatározással nincsen meg-
elégedve. Intellectualis, és közelebb az ember, az egyes ember 
lényegébe elmerülő irányzata a tudatos jelzőt kívánja meg. Bűnt 
csak akkor követ el az ember, ha az isteni törvényt ismeri s így 
tudatosan tér el attól, tudatosan helyezkedik azzal ellentétbe. Pál 
apostol üdvoekonomiájában is nagy jelentőségű a törvénynek 
ismerete, de nem a bűnre általában, hanem a tudatos, a subjectiv 
bűnre nézve. Pál apostol e subjectiv bűn mellett ismeri az 
objectiv bűnt, az Isten akaratával, törvényével való ellenkezést, 
hajlamot az emberben, amelynek végső keltezője az embernek 
Adamban elkövetett subjectiv bűne. Az embernek Adamban el-
követett subjectiv bűne — bűnösségével, hajlamával bűnsúlyával 
nehezedett most már az emberre, az emberiségre s ez objective 
létező bűnért kell ismét az embernek a második Adamban eleget 
tenni, a bűnért lakolni, a váltságdíjat lefizetni. Isten haragja így 
válik tárgytalanná, az igazságosság érzete így van kielégítve: 
az ember meg van váltva: a bűnsúly az emberről levéve, Isten 
az embert így már most St*a!0?-nak tekinti s a kegyelemnek napja 
éltető fényével elborítja a kárhozat gyermekéből immár Isten 
megváltott gyermekévé vált embert. 

Ezt az objectiv bűnt — következményeivel Abaelardus nem 
ismeri. 

így tehát csak is a subjectiv bűn van; az a bűn, amely 
nem kívülöttünk, hanem mi bennünk van. 

S már most, mi az, a mi mibennünk a bűnt szerzi?! Az, 
ami bennünk a legbensőbb, az intentio, az érzület, amely Istennek 
törvényével ellenkezik; a tudás, a mi meggyőződésünk, amely 
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Isten akaratával ellenkezésbe helyezkedik, s mely éppen ezért 
a mi lelkiismeretünk bántó, büntető szavával ellenkezik; úgy hogy 
Abaelardus méltán azt mondja, hogy csak egy bűn van — a lelki-
ismeret elleni bűn. (L. Hausrath: Abaelard. 188 1.) 

A bűn ezen bensőségének következménye: 
1. hogy a cselekedet a bűnösségnél nem számít. A jó vagy 

a rossz cselekedet, a jó vagy a rossz intentiós embert jobbá vagy 
rosszabbá nem teszi; 

2. hogy ezért is a cselekedetek bármily nagy száma sem 
teszi jobbá a jó intentiós embert1); 

3. hogy a cselekvéssel járó eszközök minősége sem változtatja 
az intentiós embert a maga jóságában vagy rosszaságában, hanem 
ellenkezőleg ez az intentió minősíti magukat az eszközöket is. 
A „finis sanctificat media" jezsuita elve itt lép fel egészen tisztán 
a maga teljes jóhiszeműségében. Éppen ez elv alapján a szükség-
ből való hazugságot, sőt Crispinusnak cselekedeteit — csak a jó 
intentiót nézve — értékeli is. Ez elv erejében nem csak hogy 
bűnt nem lát abban, hogy a törvényhez lelkiismeretükben kötött 
zsidók Krisztust keresztre feszítették, hanem egyenesen abban 
látna bűnt, ha ezt nem tették volna. Az objectiv bűnösség nem 
létezésével adva van a bűn objectivitásának tagadása. 

Ez is egy fontos gondolat, amelyből az álláspontok külöm-
bözősége szerinti értékelése a cselekvény bűnösségének nőtt ki. 
Abaelard azonban a cselekvényre nézve még e relativitást sem 
ismeri el, mivel semmiféle cselekvényben sincs bűn, hanem csakis 
az intentióban. 

4. Az egyházi tant sokkal mélyebben érinti a bűn benső-
ségéből folyó az a következmény, amely szerint nincsen öröklő 
bün; s így nem is sújtja Adam bűnével az emberiséget bűnsúly. 

5. Ezzel pedig ismét a legszorosabban összefügg az egyházi 
objectiv megváltás elméletének elvetése. Ha nincs objectiv bűn: 
úqy nincs objectiv megváltás sem; vagy még világosabban; ha 
nincs az egyes ember akaratától, intentiojától függetlenül létező 
bűn és ennek hatalma alapján emberi bűnösség és ennek követ-
kezményeként, zsoldjaként szükségszerű büntetés, közelebb halál-
büntetés: akkor nincs is szükség e hatalom uralma alól megváltó 
oly halál, mely épp oly értelemben volt az embernek a halála, 
mint Adamban volt annak bűne az embernek bűne! Ha nincs 
a bűn szempontjából az első Adamnak bűnörökítő jelentősége: úgy 
nincs a második Adamnak, Krisztusnak sem bűntörlő jelentősége. 
Az egyháznak ezt a compensationalis megváltási theoriáját Abae-
lard elveti. 

Ε két pont gondolatát Heloissa deprecatorius levelében röviden 
és velősen így fejezi ki: ,,Νοη enim rei effectus, sed efficientis aífoctus in 
erimine est. Nec quae fiunt, sed quo animo fiunt, aequitas pensat. L. Migne 
Patrologia 178 k., 186 1. 
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Kinek is fizetett volna Krisztus az ő halálával váltságdíjat?! 
az ördögnek?! Hisz, ha ezt elismernők: elismernó'k az ördögnek 
hatalmi jogát az ember fölött! 

Az Is tennek?! Hisz éppen Isten fizette ezt! egy és ugyanaz 
csak nem lehet egyben a fizető és a fizetett!! 

Krisztus halálára vonatkozó objectiv megváltási elméletet 
tagadja tehát Abaelardus: ezzel azonban nem veti el Krisztus 
halálának subjective megváltó erejét. Krisztus halála ugyanis az 
isteni szeretetnek legmagasabb, legfenségesebb kijelentése. Lehe-
tetlen, hogy a szeretetnek ez a megnyilatkozása viszontszeretetet 
az emberben ne keltsen. Ott ahol szeretet van: nincsen félelem; 
mert a szeretet elűzi a félelmet! A szeretet erejében Isten 
gyermekeinek érezzük magunkat. A gyermeki érzület engedel-
mesekké tesz szív szerint Isten akaratával szemben: s így elűzi 
a bűnt: megváltónkká vált Krisztus halálával. 

A megváltás ily felfogása igen világosan ellenkezik Pál 
apostolnak s az egyháznak tanával, amelyet évszázadok múlva is 
a prot. theologiának regenerátora Schleiermacher kezdetben 
éppen nem s később is csakis subjectiv alapon tudott valahogy 
kibékülni. Kételyeinek súlypontja éppen az egyházi megváltás 
tanában nyugszik, amint ezt különösen atyjához irott levele meg-
hatóan mutatja. Abaelard a prot. theologia regenerátorának e 
téren is előfutója. 

Ezen tan tagadása 
6. az egyház bűnbocsátó tanának is reformálását kívánja, 

annak a tanát, amellyel legszorosabban összefügg az egyháznak 
hierarchiai érdeke! Ha az egyházé a bűnök megbocsátásának a 
hatalma és ezzel az üdvszerzés hatalma: úgy az egyház tényleg 
ura híveinek, a hívek igaz életének halálának Ura!! 

Az egyház a bíínbocsánathoz megkívánja a) a contritio 
cordist; b) a confessio orist és c) a satisfactio operist. 

Ha Abaelardus elveihez egészen következetes: úgy ő a 
bűnbocsánat dolgában megelégszik a contritio cordis-szal és a 
kegyelemnek, mint a szeretet elvének szívében való megnyilat-
kozásával. A confessio oris már is a bensőség szellemét külsőíti, 
a satisfactio operis pedig éppen a mitsem érő cselekedeteknek 
tulajdonít értéket. Abaelardus e következmények vonzásával 
támadta volna meg az egyháznak, mint hierarchiai intézménynek 
szívgyökerét. Abaelardus — amint ő is mondja: békében akar 
élni a püspökökkel, (hozzáteszi ugyan: ha ők az ő tanítási szabad-
ságát respcctálják — L. Hausrath ö. m. 214 1.) nem kívánja a 
schismát, az egyház határozatainak aláveti magát és kárhoztatja 
azt, amit az egyház kárhoztat; s továbbá ugyancsak ő az, aki 
zárdai életében az askezis terén a leglelkiismeretesebb s szent-
gyakorlataival és ezeknek követelésével társainak is terhére válik. 
Mégis nevezetes, hogy miképpen igyekszik még e követelményekkel 
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szemben is elvét, a bensó'ségnek elvét érvényre emelni s mennyire 
száll szembe a bűnbánatot és bűnbocsánatot külsőítő hierarchikus 
praxissal. 

b) A confessio oris követelményét, amelyre az egyház mint 
a pap előtt végzendőre oly eminens súlyt fektet, s mellyel az 
egyház uralkodik az egyes lelkek fölött, Abaelardus nagyon is 
gyöngíti; 

a) azzal, hogy ő támaszkodva Jak. 5, 16ra (έξομολογεισθ·£ 
άλλτ,λοις τα παραπτώματα και εΰχεςθε υττερ άλληλων, όπως ϊαθητε- πολυ 
ισχύει οεησ'.ς δικαίου ενεργούμενη) nem a pap előtti bűnbevallást, 
hanem az egymásköztit kívánja; 

β) sőt a pap előttit azon esetben, hogy ha az erre nem 
méltó károsnak, a bevallóra nézve vészthozónak mondja („vannak 
praelatusok. akiknél való gyónás nem üdvös, hanem vészthozó, 
k ik nem méltók arra, hogy érettünk könyörögjenek s meg-
hallgattassanak"). Ε tétele is Jak levelének idézett helyében is 
gyökerezik, amenyiben Jak. is csakis a δίκαιος imáját mondja 
hatásosnak; 

γ) végre megengedi azt, hogy a confessio oristól egyáltalában 
eltekintsünk akkor, ha nagyobb baj elkerülése céljából, a közjóra 
való tekintettel tanácsos a bűnt mással nem tudatni; (Itt az 
intentio tana e törvényt bontja.) 

3) illetőleg bűneinket nem a földi papnak, hanem közvet-
lenül a mennyei főpapnak gyónjuk meg. 

Abaelardus ezzel ugyancsak anticipálja a protestáns felfogást, 
amely Isten előtti, a mindentudó előtti bevallást kívánja. A pap, 
sőt ember előtti bevallása a bűnöknek nem okvetlenül szükséges. 
A confessio oris a bűnbocsánatra nézve nem elvi jelentőségű 
feltétel!! 

c) A satisfactio operis ellen tudtommal nem foglal állást: 
bár ethikai alapelve — a bűnre nézve — éppen ezt ellenezné 
leginkább. Asketikus élete, amely összefüggésben áll életének 
keserűségével, nem engedte meg, hogy a testére ne nézzen úgy, 
mint ellenségére. 

Ennek külsőitése ellen azonban leghatározottabban állást foglal 
a) amennyiben tiltakozik az ellen, hogy a satisfactionale 

opust a quantitas szempontja alá mi emberek helyezzük. Hiába 
méri ki ezt a pap: Isten magának tart ja fenn a büntetés quan-
tumát. Aki enyhe büntetést fizetett itt az absolváló papnak: az a 
tulnanban annál keményebben fog bűnhődni; 

h) még élesebben tiltakozik az ellen, hogy e satisfactionale 
opus külső eszközzel — pénzért — megváltható lenne. A bűn-
bocsátó cédulák elárúsítása ellen már ő kel ki; keserűen panaszolva 
el, hogy ilyet művelő — gyalázatos papok is léteznek: „Vannak 
papok, kik pénzajándék fejében a satisfactioként rárótt büntetés 
alól felmentik a bűnöst avagy köunyítenek büntetésén; nem nézve 
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annyira azt, hogy mit kiván az Úr, mint inkább azt, hogy 
mennyi a pénz; kik nem azt kérdik: hol az Ur, hanem azt: hol 
a pénz"?! (Cousini kiadás II. 197. L. Hausrath.) „Inkább kell 
méltó laicusnak gyónni, mint oly simonistának, aki a szenttel 
kereskedik." (Hausrath 214.) 

d) Már ezekbó'l is következik, hogy nem a pap, mint ilyen 
adja az absolutiot s hogy így az egyház sem bírja, mint ilyen a 
mennyországnak a kulcsát. Csakis Isten az. aki igazán absolvál. 

a) Isten nem azonosíthatja magát a pártos, önző püspökökkel, 
akikkel még az egyház sem azonosítja magát, midőn az afrikai 
zsinaton kimondja azt, hogy az igazságtalanul excommunicáló 
püspök csakis önönmagát excommunicálja. így tehát Isten — még 
kevésbé sem azonosíthatja magát az absolváló vagy excommunicáló 
pártos, önző pappal, mint ilyennel. 

Ezért mondja Abaelard még közelebb, hogy az, ki valójában 
nem bizonyul be Péter utódjának, az nem is bírhatja Péter 
kulcsának hatalmát. — Péter utódjai csakis azok, akik a valóságos 
apostoli életet élik (214. 1.); valódi apostoli életet pedig az él, aki 
Krisztushoz szentség- és bölcsességben hasonló életű. 

így tehát nem az egyházi ordo teszi a papot pappá; nem 
a papi kenet, amely ellen, mint Oelgötze ellen, később Luther oly 
élesen küzdött — a papi jelleg alapja; hanem csakis a papi érzület. 

β) Abaelard azonban még itt sem áll meg. A mennyországot 
egészen kiveszi az egyháznak a kezéből. Az egyházból kizárhat 
valakit egy méltatlan, zsarnoki püspök: vétkes hatalmi szózata 
azonban nem hatásos a túlnanra, a mennyországra nézve. Ezzel 
azután mégis csak ellenkezésbe jut Máté evangeliomának egyik 
sarkalatos helyével (Mt. 16, 18, 19), ahol is egészen világosan 
megadatik Péternek a bűnöket megbocsátó és azokat megkötő 
hatalom és ezzel a mennyországnak kulcsa is. Abaelardus szöveg-
csavarással segít magán, amidőn a mennyországot azonosítja az 
egyházzal s ezzel elismeri Péter és utódjai részére az egyházhoz 
kötő és abból az egyest kiközösítő jogot. 

Ε magyarázat a szöveggel egyenesen ellenkezik, amelynek 
19-dik verse a γη-t az οϋρανος-szal szembesíti: και δωσω σοι τας 
κλεις της βασίλεια; των ουρανών, ν.αΐ δ έαν δη ση ς έττ: τη; γη; έσται 
δέδεμενον έν τοις ουρανοί;, '/.α'. ο έαν λύσης έζι της γης έσται λελυμενον 
έν τοις ουρανοί;. Legyünk azonban méltányosak Abaelardussal 
szemben. A szöveg 18-dik versében Péterre, az ezt hívő Péterre 
alapítja Krisztus az egyházat (χ,άγω 3= σοι λέγω ότι συ ε! ΙΙετρος, και 
έχι ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την έν.ν.λησιαν, και πυλαι άδου οϋ 
κατισχυσουσιν αΰτης). Krisztus ezen egyháza nem földi, hanem örök, 
mennyi, egyház, amely éppen ezen jellegét abban mutatja, hogy 
a Hades kapui azon nem győzedelmeskednek, mert Krisztus 
egyháza szemben a Hadesivel mennyei. Most már Abaelardus 
Krisztusnak egyházát azonosítja a mennyeivel: de viszont ezzel 
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szembesíti a földi egyházat. A visibilis és invisibilis egyház egybe -
keverésével találkozunk nála is s így ugorja át az igaz exegesis 
akadályait. 

Abaelard e hely magyarázatánál is eló'futója a prot. exegesis-
nek, amelynek cruxját ez a hely képezi. Míg Abaelardus a 
mennyországot degradálja a földi látható egyházra s erre szorítja 
a kulcsok hatalmát — szembesítve most már e leszorítottál a mennyek 
országát, amelynek kulcsait csak Isten bírja: addig a protestánsok 
a Péter szóban levő kettős értelmet ragadják meg (Πέτρος és Πέτρα) 
az egyikben Péter apostolt, a másikban a péteri hitet látva, amely 
hit (tehát nem Péter) képezi az egyháznak, az invisibilis egyháznak 
az alapvető szikláját, amelyen azután megfordul az üdvözülés 
kulcsa, illetőleg dűl el az üdvözülés vagy kárhozás kérdése. 

Mind a kettő Abaelardus és a protestánsok exegesisének az 
a közös érdeke, hogy az üdvözülés érdekét emberi, földi kezekből 
kivegye. Abaelardus e célból az emberi kezeket a földi, a látható 
egyházhoz köti: míg a protestáns exegesis a láthatatlan egyházat 
nem e földből, hanem a mennyekből, az ott lakó Istentől származó 
hitnek alapjára fekteti. (Μα/,αριος el, ότ; aap; ν.τ. αίμα ουκ άπεχ,αλυψεν 
σοι, αλλ' ό πατήρ μου ό έν τοις οΰρανοις. Mt. 16, 17.) Α cél egy és 
ugyanaz: a látható egyházat hierarchikus, nemcsak a világra, hanem 
még a mennyországra, a túlnanra is kiterjedő hatalmától meg-
fosztani — Istennek, (Abaelardus) az Istentől származó hitnek 
(protestantismus) mindenhatósága érdekében. 

Abaelardus exegesise. 
Az exegesisről felhozottakból is kitűnik, hogy Abaelardus a 

szentírás szövegénél sem áll meg kritikai elméjével: úgymint az 
egyházi tant: úgy a bibliai tant és annak szövegét az ész kritiká-
jának aláveti. 

Pál apostol bűn és megváltási tanával szemben foglal ugyanis 
állást és a mennyország fogalmát Mt. 16, 19-ben az 6 esze követel-
ménye szerint alakítja át. S ez az állásfoglalás nem véletlen, 
hanem egészen tudatos. 

Hogy a kritikára fel vagyunk jogosítva: erről Abaelard tisztán 
meg van győződve és pedig már csak evangeliomi alapon. Az 
apostol ugyanis hangsúlyozza, hogy mi a világ fölötti Ítélkezésre 
birjuk a jogot: miképpen ne lennénk feljogosítva a szent szerzők 
szavainak vizsgálására. Ε megvizsgálás irányítója pedig az emberi, 
a történeti szempontnak bevitele a szentírás magyarázatába. 

Ezzel Abaelardus szakít a verbális inspiratiónak tanával, 
amely természetesen az összes szent iratoknak, azok összes sorai-
nak, szavainak egyenlő értéket tulajdonít. 

Abaelardus ellenkezőleg: 
1. az egyes iratokat egymással szembesíti s azoknak külön-

böző értéket tulajdonít. Igj*· nevezetesen Máté evangeliomát 
Lukácsénál nagyobbra böcsüli; (190 stb.) 
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2. az egyes szavakat, sorokat nem magukban veszi, hanem 
először az egyes iratoknak a tendentiája alapján és másodszor 
azon körülmények tekintetbe vétele alapján, amelyek ez iratra, 
ez íróra, magára a leírásra is befolyással voltak — értékeli. 
Abaelard ezzel a belső és a külső kritikát alkalmazza^ 

Teheti pedig ezt azért, mivel a szent iratok fogalmazásánál 
három tényezőt különböztet meg: 

1. Az első az Isten, aki inspirál; 
2. a másik az író, ki sajátossága alapján fogja fel a közöltet; 
3. a harmadik az emberi véletlen, amely közrejátszik a 

fogalmazásnál, mint pl. a Római levélnél (16, 22: άσ-αζομαι υμάς 
έγω Τερτιος ό γραψας την έχιστολην έν -/.υριω.) a leíró Tertius; vagy 
másutt a hibás leírás, a rossz fordítás, a hiányos traditio, a 
relatiokban való ellenmondás. 

A történeti exegesis szempontjából igen természetes, a ké t 
utolsó tényező fontos, ad 2. Az első az írót nemcsak az inspiráló 
Isten organumának tekinti, nem calamusnak Isten kezében, hanem 
abban egy egész sajátos emberi lényt lát, aki az íráskor az ő 
sajátossága, egyéni dispositiója, a levélírásra indító körülmények 
hatása alatt is áll: úgy hogy az irat ez emberi szempontból is 
értékelendő. így mondhatja Abaelardus: 

a) hogy a jövendölésnek szelleme nem volt mindig a 
prófétánál. Megesett nevezetesen az, hogy a próféta a maga 
szelleméből tévését, helytelent merített s ezt is jóhiszemüleg úgy 
adta, mintha azt is Istentől vette volna. Ezáltal a szentírásnak, 
mint a kijelentésnek könyve értékében veszít s ez Isten minden-
hatóságával, szentségével ellenkezésben látszik lenni. Miért is 
engedte meg Isten, hogy az ő szentírása helytelent, tévesét is 
foglaljon magában?! Abaelardus ezt a kérdést fel is veti s erre 
felel is: Isten nem akarta azt, hogy elkapattassanak, az általuk 
közölt téves útján figyelmeztetni akarta Isten őket arra, hogy 
kiválasztott voltuk dacára is gyarló emberek! 

b) De nem csak időnként dormitat Homeros a prófétákban: 
Abaelardus tovább megy s konstatálja, hogy Isten organumai 
személyiségük egészét véve sincsenek egyformán Isten szellemétől 
áthatva. Bizonyos irányban próféták, más irányban gyönge téves 
emberek. Véges orgánumok ezek is s igy a csalhatatlanság nem 
előjoguk. Nem csak az Ó-Szövetségből hoz fel erre nézve példákat 
(így Nathant, ki Dávidot egyszer a templom építésére buzdítja, 
majd később ugyancsak ő ettől le akarja beszélni), hanem az 
Uj Testamentomból és pedig éppen Péter apostolt, ki Antiochiában 
nem apostolként viselkedik. 

c) A körülmények is nagy hatással vannak a szent iratok 
megírására. Mindegyik iratnak van a körülményekben gyökerező 
vezető eszméje, mely az egyes részletek magyarázatával tekintetbe 
veendők. Abaelard szerint a rómaiakhoz írt levélnek tartalma sajátos 
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célzata alapján ítélendő meg: célzata az volt, hogy a római gyüle-
kezetben a pogányok és a zsidó-keresztények közt létező versengést 
szüntesse meg az által, hogy az isteni kegyelem ajándékait kellő 
világításba, az emberi cselekedeteket pedig a kellő árnyékba 
helyezi. (L. Hausr. 193 1.) A körülmények az iratokat irányzatos 
iratokká (Tendenzschrift) teszi. Abaelardus az irányzatossági elmélet 
egyik legkorábbi képviselője: Baur elöfutója. 

De vannak oly körülmények is, a melyek a már megírt 
iratnak, illetőleg egyes helyeinek, szavainak értékét leszállítják. 
A leirók, gondatlansága okozhat például oly hibákat, mint például 
Maté 13, 35-ben, a hol is Ezsaiást idézi a szöveg, holott a 
zsoltárt idézi vagy Máté 27, 9-ben a hol is Jeremiást idézi a 
szöveg, holott Zakariást idézi. 

Megengedi azt, hogy lehetnek oly lelketlen irók, akik híres 
nevek mögé bújnak s így irják apokrif us irataikat. 

Bámulatos egy ember, aki a tekintély e korában az 
exegetikai kritikai kérdéseket, a történeti kritika, a psychologia 
útján közvetítő modern kérdéseket mind felveti s ezekre részben 
meg is akar felelni. A biblia az értelmi kritikának tárgyát képezi!! 

Hogy éppen ez irányban milv mély hatással volt kortársaira, 
legvilágosabban mutatja Ileloissa kritikája, melv az ujtestamentomi 
iratokban fellelhető ellenmondásokat éppen Abaelardus, mestere 
előtt fölfejti, hogy ezeket az ellentéteket egyenlítse ki. Reimarus, 
Lessing elöfutója Abaelardus. 

Heloissa azt a három nyelvet, amelynek az ismeretét maga 
az irás a hívőktől megköveteli (Krisztus keresztfáján a felirat 
3 nyelvű, s Mt. 18, 16. is 2—3 tanút kiván a szó beigazolására(!)) 
bírja. Abaelard volt ebben is mestere. Akkor, midőn e szegény 
nő epedezve ír levelet férjének: akkor ad útmutatást (L. Migne 
IX. levelét: de studio librorum. 325 1.) kíil. Hieronymus alapján 
arra nézve, hogy Heloissa miképpen foglalkozzék a reá bízott 
apácákkal. Játszva tanítsa őket olvasni (puspang- vagy elefánt-
csontból kivágott bötük összerakása útján). Azután fogjon a bibliai 
olvasáshoz. Itt is Hieronymus tantervét közli. (Első sorban: 
zsoltárok és példabeszédek; azután a Prédikátor és Job. A fő-
studiuin azonban az evang. Act. és a levelek és végre a_ többi 
ótestamentomi iratok. Csak az éretteknek való az Énekek Éneke, 
csak ezek érthetik meg annak mystikus jelentését). Az egyházi 
atyák olvasására nézve Hieronymus alapján első sorban ajánlja 
Cyprian leveleit; ezeken kívül Athanasiust és Hilariust. Leg-
melegebben ajánlja különösen az evangeliom studiumát. 

Abban, hogy éppen nők tanulmányozzanak, Abaelard nem 
lát feltűnőt akkor, ha a férfiak e kötelezettség alól kivonják 
magukat. Hieronymus szavaival felel azoknak, kik e fölött meg-
ütköznek: „Ha a férfiak törődnének a szent írással, nem állanék 
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szóba a nőkkel. Ha Barak elment volna a csatába, az ellenség 
fölött nem győzedelmeskedik Deborah." 

Azt pedig éppen természetesnek tartja, bogy a nők az 
evangeliommal, a szentirással foglalkozzanak. Hieronymussal (Contra 
Jovianum I, 41) ő is a nőket vallásosabbnak tar t ja a férfiaknál: 
utal Hieronymussal épp úgy a biblia nőire (Deborah, Judith, 
Esther, a Makkabaeusok martyranyjára, Sabai királynőre, Jephta 
leányára, szent Anna és Erzsébetre) mint a pogány világra 
(Sibyllek, a samariai nőre, a hivő Phönicziai nőkre, azokra, kik 
Illést és Elizeust ápolták; a rómaiaknál: szent Agathára, szent 
Eugéniára, azután Hieronymus női tanítványaira: Paula, Eustochium, 
Demetrias, Asella stb. Hausr. 142.) de önállóan is igyekszik ezt 
Isten — Krisztus szempontjából is bizonyítani. Ádám még csak 
teremtése után került a paradicsomba, holott Éva a paradicsomból 
származott. Első sorban Éva bűnét tette jóvá Mária s még csak 
azután Ádámét Krisztus; a szent életben is Anna és Mária előzte 
meg Jánost és a többi apostolokat. (Hausr. 141.) Krisztus halálakor: 
. a kosok megfutamodnak, de rendületlenül megállanak a juhok. 
Még egy óra hosszat sem képesek a tanítványok Jézussal ébren 
maradni, míg a nők Jézsus sírja mellett egy egész éjszaka vir-
rasztanak. Mitsem hallunk akkor az apostolokról, midőn a nők 
a feltámadás kora reggelén már a sírnál tartózkodnak, miért is 
ők nyerik elsőkként az örömhírt." Az apostolok idejében is nők 
voltak ezek ápolói, kísérői. (E téuyekre Ábaelardus —- az apácaság 
apologiája érdekében, mint történeti bizonyító tényekre hivatkozik. 
Szerzetesnek szemével nézi Jézus életét is). 

Természetes tehát, hogy a nők különösen érdeklődjenek az 
evangcliom iránt s az evangeliom olvasásával is foglalkozzanak. 
Ezért ajánlja Abaelard az ő nejének, mint a Parakletos női zárda 
főnöknőjének, hogy foglalkozzanak behatóan az evangeliommal. 

Érdekes már most az, hogy ebben a korban Heloise, ez a 
szerencsétlen, de nagyon okos és temperamentumos nő miképpen 
foglalkozik a bibliával, az evangeliommal. Ellenmondásokat talál 
a bibliában apácatársaival együtt s ezek megoldását kéri a mestertől. 
Ilyenek: 

1. Ha Jézus nagypénteken meghalt és húsvét vasárnap éjjelén 
feltámadott: nem volt 3 nap és éjjel az alvilágban (έν τη 
•/.αρϊια της γης Mt. 12. 40) mint Jónás a halban s így nem 
helyes Mt. 12, 40. 

2. A feltámadás külömböző előadásaiban való eltérést, a mint azt 
Reimarus — Lessing bőven kifejti — is ismeri. 

3. Krisztus csak a kehelyt mondja az Új Szövetség kelyhének; 
mért nem a kenyeret; mintha bizony a vér fontosabb lenne 
a testnél ?! 

4. Ha csak az Ítélhet, kiben bűn nincsen (a házasságtörő nő): 
akkor egy gazembert sem lehetne elitélni! 
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5. Hogyan vétkezhetik az az egész törvény ellen, a ki csak egy 

törvény ellen vét ?! 
6. A törvény tiltja a bélpoklos érintését: Jézus mégis érintve 

azt meggyógyítja?! 
7. Miért bocsátható meg kevésbé a szent szellem elleni bűn, 

mint az atya és fiú ellen elkövetett?! 
8. Miért örülnek az egy megtérő fölött az égben inkább, mint 

a 99 fölött, a ki le nem tért?! holott inkább dicséretre méltó 
az, ki a bűnnek ellent áll, mint az, a ki azt megbánja!! 

9. Hogyan nézhet irigyszemmel társára az, a ki Krisztus által 
kiválasztott (Mt. 20 fej. a szőlőmunkások — külömb. idő-
beliek egy árért ?) 

10. Hogy mondhatja Jézus, hogy a törvényt nem oldja fel, holott 
tényleg mégis csak feloldja Mt. 5, 17. 

11. Ne törődjünk a következő nappal — s Krisztus mégis a terv-
szerű építést kivánja a torony építésnél s Pál töri magát a 
gyülekezet jövőjeért. 

12. Úgy itél Isten fölöttünk, mint mi ítélünk mások fölött! Tehát 
igazságtalanul!! 

13. Tegyünk úgy embertársainkkal, a mint mi azt kívánjuk, hogy 
velünk cselekedjenek! van bűnös kivánatunk is! Tehát?! 

14. Csudálkozhatik a λόγος ? 
15. Misem tisztátalanít,a mit beveszünk szánkon! Tehát az általunk 

lopott gyümölcs sem? 
16. Ha Chorazin és Bethsaidanál tett csudák láttakor Sidon és 

Tyrus bűnbánatoskodott volna — miért nem végezte csudáit 
Jézus o t t? ! 

17. Miért átkozza el Jézus a figefat ezért, mivel gyümölcsöt akkor 
nem termett, midőn nem volt a gyümölcstermés ideje. 
Mt. 11, 13. 

13. Miért idézi Mt. 1, 2-ben Ézsaiást Malakiás helyett?! 
19. Miképen vonatkoztatja Mt. 26, 31 Jézusra azt, a mi Zakariás 

13, 3 szerint a rosse pásztorról szól?! 
20. Péter apostol Mark evang. szerint még csak a második kakas 

kukorikolása tagadta meg mesterét háromszor, míg a többiek 
szerint már az elsőkor. 

21. Miért nem vezettettek a kígyók és halak is névadás céljából 
Ádám elé ? miért csakis a 4 lábúak és a madarak ?! 

22. Miképpen beszélhette el Mózes a Deuteronomiumban az ő 
halálát ?! 

Dr. Schneller István. 

(Folyt, köv.) 


