
Könyvismertetés. 

Dr. Emil Schürer (Prof. der Theol. in Güttingen) Geschichte 
des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 4. Auflage. 
3. Band. Leipzig J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1909. (VIII. és 
719. 1.) 18 Κ, félbó'rkötésben: 20 Κ 70 f. 

Amint e lapok olvasói előtt ezen nagyszabású mű második 
kötetének új kiadását röviden bemutattam, ugyanúgy teszem ezt 
most harmadik kötetének ú j megjelenése után is. Sok ajánlásra 
a mű már nem szorul; azért csak tartalmának rövid vázolására 
szorítkozom. 

A 3. kötet a diasporabeli zsidóságot és a zsidó irodalmat 
tárgyalja. A diasporabeli zsidóknak elterjedését fürkészi a szerző 
az Éuphrat országaiban, Syriában, Arábiában, Kisázsiában, Egyp-
tomban, Cyrenaicaban és Északi Afrikában, Görögországban és 
szigetein, Olaszországban és a nyugat egyéb helyein. Ezután fejte-
geti gyülekezeti szervezetüket, polgári állásukat és vallásos életüket. 
Végül szól még a proselytákról, azok fajairól és a proselyta-
keresztségről. Szóval csupa olyan dolgokról van itt szó, melyek az 
Ν. T. iratainak olvasásánál számtalanszor előfordulnak s így 
ismeretük annak magyarázatához feltétlenül szükséges. 

Igen fontos azután a palästinai zsidó irodalom is, melyet 
Schürer egész terjedelmében és nagyon behatóan ismertet, úgy-
szintén ismerteti a hellenistikus zsidó irodalmat is, úgyhogy nincs 
irodalmi jelenség a legújabban felfedezett elephantinei papyrusokig 
és alig lesz az ezen irodalmi termékekkel foglalkozó fontosabb 
irodalomból termék, melyet Schürer nem fejtegetne és idézne. Ez 
pedig az jelenti, hogy e mű különösen a késő zsidó irodalomnak 
és az abban megnyilvánuló eszmevilágnak újabban oly nagyon 
fellendült kutatása dolgában is nélkülözhetetlen és megbízható 
vezetőnk lehet. Azért is a jánl juk Schürer művének új kiadását 
a szakembereknek figyelmébe. Ezen harmadik kötet is tetemesen 
megbővült; az előbbi kiadás 562 lapja a 4. kiadásban 716 lapra 
szaporodott. Dr Daxer György. 
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F. Cum ont. Les religions orientales dans le paganisme 

Romain. 1. kiad. 1906., 2. kiad. 1909. Paris, E. Leroux. Ára 
fr. 3.50. Német fordítása Gehrichtől 1910-ben a Teubner-cégnél 
jelent meg „Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum" 
cím alatt. 344. 1. Ara 5 márka. 

Előttem az első francia kiadás van (332. 1.), mely már 
1906 ban jelent meg; de mivel a munkának német fordítását csak 
a jelen évben adta ki a Teubner-cég s ez az előttem ismeretlen 
német fordítás is bizonyára még az első francia kiadásra támasz-
kodik, de meg maradandó belső értékénél fogva is Cumont munkája 
még mindig aktuális. Cumont Ferenc, a gand-i (Gent, Belgium) 
egyetem tanára, aki nevét már előbb főkép a Mithrasz-kultusz 
történeti ismertetésével tette ismertté, 1905-ben a Collége de Francé-
ban, 1906-ban pedig a „Hibbert-trust" meghívására Oxfordban 
tartott sorozatos előadásokat a vallástörténetnek egyik legérdekesebb 
fejezetéről, t. i. a keleti vallásoknak a nyugati, nevezetesen, a 
római pogányság területére való beözön léséről, főkép a császárság 
idejében. Ezeket az előadásait gyűjtötte össze és adta ki Cumont 
fenti művében. Az előadások összevéve egységes egészet alkotnak 
s oly világos, nemesen népies stílusban folynak, hogy bármely 
mivelt ember megértheti; ellenben csak a tudósvilágnak vannak 
szánva azok a számos, nem kevesebb mint 75 oldalra terjedő 
jegyzetek, melyek forrásokra való utalások és bővítések alakjában 
az előadások anyagának tudományos igazolását tartalmazzák. A 
műnek magábanvéve is értékes előszavában (I.—XXII. oldal) a 
szerző számot ad azokról a legáltalánosabb szempontokról, amelyek 
munkája közben vezérelték. Főcélja, hogy feltárja azt a belső 
fejlődést, melyen a római pogányság körülbelül a Krisztus előtti 
2. századtól fogva a keleti vallások hatása alatt keresztülment s 
mintegy mérleget állítson fel arról, amit a latin pogányság a 
kelettől kölcsön vett és neki kölcsön adott; mig ennek a fejlődés-
nek a keresztyénséghez való viszonyáról csak incidentaliter s 
hozzávetőlegesen emlékezik meg. Úgy látszik, hogy Cumont is 
hajlandó a keresztyénséget afféle synkretistikus vallásnak tekinteni, 
mint a németországi modern vallástörténeti irányzat; de a hol 
munkájában az általa tárgyalt pogány vallástörténeti fejlődésnek 
a keresztyénséghez való viszonyáról szól, mégis többnyire olyan 
óvatosságot tanúsít, hogy belőle a modern vallástörténeti irányzat 
egyes képviselői tanulhatnának. így utal arra, hogy a keresztyénség, a 
mikor az illető pogány vallásokkal közelebbi érintkezésre lépett, 
már túl volt az „embryonális" állapoton, ami — legalább mi ezt 
következtetjük — kizárja azt, hogy azok hatása alatt a keresztyén-
ség lényeges változáson ment volna keresztül, sőt több esetben a 
keresztyénség volt bizonyos visszahatással a pogány kultuszokra. 
De ott is, ahol a vallástörténet a keresztyénség és egyes pogány 
kultuszok között hasonlóságot állapít meg, Cumont szerint nem 
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kell mindjárt kölcsünvételre vagy a tartalom azonosságára követ-
keztetni. Egy-egy szó magábanvéve még nem bizonyít. Míg egyes 
modern írók az egyházi atyákkal együtt hajlandók a pogány 
mysteriumok és az egyházi szertartások hasonlóságaiban a hazug-
ság szellemétől inspirált szentségtörő paródiákat látni, addig más 
vallástörténészek mintha azokkal a régi keleti papokkal akarnának 
érdekközösséget vállalni, akik Rómában a maguk által gyakorolt 
kultusz elsőbbségét vitatták s a keresztyén szertartásokat az ő saját 
régi rituáléjuk utánzásainak tekintették. Gumont szerint mindkét 
részen nagy a tévedés. Hasonlóságok nem tételezik fel szükség-
képen az utánzást és a képzetek vagy szertartások hasonlósága 
gyakran megmagyarázható minden kölcsönvétel nélkül az eredet 
közössége — tegyük hozzá: nem csupán a történeti, hanem esetleg 
csupán a lélektani eredet közössége — alapján. A keleti pogány vallá-
sok római területre való beözönlésének jelentősége a keresztyénségre 
nézve Gumont szerint lényegileg abban áll, a régi római pogány-
ság felbomlasztásával és új, mélyebb vallási szükségletek felkelté-
sével lélektanilag előkészítették és elősegítették a keresztyénségnek 
a római pogányság felett való diadalra jutását s ennek a felfogás-
nak kétségkívül van olyan igazságmagva, melyet a közkeletű 
keresztyén egyháztörténetírásnak is jobban figyelembe kellene 
vennie. L. egyébként e tekintetben Harnack-nak a „Mission und 
Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten" 
című művét, amely a keresztyénség története szempontjából leg-
inkább alkalmas arra, hogy Cumont munkájának idevonatkozó 
hiányait pótolja. 

A „Róma és a Kelet. — A források" — című első feje-
zetben Cumont a keleti vallásoknak a római pogányság területére 
való beözönlését mindenekelőtt egy nagyobb kultúrtörténeti keretbe 
állítja bele és úgy tünteti fel, mint egy részét és tényezőjét annak 
a hatalmas kulturáradatnak, mely a Nagy Sándor örökén osztoz-
kodó diadochusok harcainak lezajlása után keletről nyugatra 
indult. Közönségesen ismeretesebb a görög kulturának az a nagy-
szerű expansiója, melynek főiránya Nagy Sándor hódító hadjáratai 
után főkép nyugatról keletre haladt s amelynek egyoldalú ismerete 
és méltatása olyan téves nézetre vezetett, mintha ebben az 
időben a keletűek saját kultúrájáról alig volna érdemes beszélni. 
Ezzel szemben tény az, hogy Kisázsia, Egyptom, Syria ebben az 
időben kiheverik a háborús idők csapásait és veszteségeit; ú j 
életre kelő metropolisaik serényen újítják fel és kultiválják azokat 
a traditiókat, amelyeken régi nagyságuk alapult, s eme nagy 
iparüző és kereskedő országok fokozott gazdasági tevékenységével 
karöltve já r a szellemi élet intensivebbé válása. A katonait kivéve 
minden egyéb mesterségben jeleskednek s fölényük a rómaiak 
elfogúlt szemeinek is feltűnik. Egy keleti impérium álma nem 
ritkán hozta kísértésbe a világ első urainak képzeletét. Ez volt, 
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úgylátszik, Caesar dictator vezérgondolata; Antonius triumvir 
majd hogy megvalósította és még Nero arra gondolt, hogy szék-
helyét Alexandriába tegye át. Ugyanakkor, amikor Róma katonai 
hatalmára és a tőle megalapított jogra támaszkodva hosszú időn át 
őrizte meg politikai felsőbbségét, szinte végzetszerűleg került alája 
nálánál előrehaladottabb nemzetek szellemi befolyásának. Ebből 
a szempontból tekintve a császárság története időszámításunk három 
első századában úgy tiinik fel, mint a Nyugatnak a Kelettől való 
békés meghódítása. Cumont ezután egyenként kimutatja, mit 
köszönhetett Róma a Keletnek a politikai intézmények, a magán-
jog (!), a tudomány, az irodalom, a művészet és végül az ipar 
terén s ha ezt a hatalmas kulturáradatot áttekintettük, akkor ezen 
a háttéren szinte természetesnek tűnik fel előttünk az, hogy a 
Kelet a vallás terén is mélyreható befolyással volt a császári 
római birodalom nyugati népeire. Mielőtt Cumont ennek a vallás-
történeti fejlődésnek behatóbb tárgyalásába bocsátkozik, számot ad 
annak forrásairól s mindenek előtt kiemeli, hogy az „antik iro-
dalom nagy hajótöréséből", mely a keresztyénség diadalra jutásával 
bekövetkezett, a vallástörténetnek van a legnagyobb kára, mert 
ennek a hajótörésnek elsősorban a pogány vallási emlékek, a 
liturgikus könyvek stb. estek áldozatul. Mindamellett a szóban 
forgó pogány kultuszokra vonatkozó irodalmi emlékek között 
épen „az egyházi atyák" tudósításai is kiváló; fontossággal bírnak, 
ha nem is megbízhatók minden tekintetben. így az apologetáknak 
egyes polemikus iratai, mint pl.: Firmicus Maternus „de errore 
profanarum religionum' : című irata stb A pogány források között 
megemlítendők a római satirikusok pl. Juvenalis, továbbá Lucianus, 
Apuleius s egyes stoikus valamint új platonikus bölcselők iratai 
s főkép Plutarchos „Isis és Osiris" című tractatusa. Az irodalmi 
forrásokhoz csatlakoznak a monumentális emlékek, feliratok és 
egyéb archaeologiai hagyományok. A források tehát aránylag 
gyéren folynak, de felkutatásuk, kiaknázásuk és helyes vonatkoz-
tatásuk annál nehezebb és fontos feladata a vallástörténetnek. 

A könyv második fejezetében Cumont azokat az általános 
történeti és lélektani okokat kutatja, amelyek a keleti vallások-
nak — a római pogányság területére való ily nagymérvű beözön-
lését megmagyarázzák. Nagy gonddal tárja fel azokat a politikai, 
kereskedelmi, gazdasági és egyéb kulturális tényezőket, amelyek 
ezt a fejlődést előmozdították; de Cumont távol áll attól, hogy a 
történelmi materialismus módjára ezzel a kérdést megoldottnak 
tekintené s az eszközüket az okokkal összecserélné. Ily nagy 
vallási hódítás szerinte nem magyarázható meg másként mint 
szellemi okokkal! Ezeket pedig Cumont — nézetem szerint egészen 
helyesen — abban keresi és találja, hogy ezek a keleti vallások 
a régi római vallásnál jobban hatottak: 1. az érzékekre és a 
kedélyre; 2. az értelemre; 3. végül és legfőkép: a lelkiismeretre. 
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Cumont részletesen is kifejti: hogyan; de ezen fejtegetéseinek 
részleteibe nem bocsátkozhatunk; csak azt jegyezzük meg, hogy 
már a jelzettek szerint is igen helytelen az a felfogás, mintha a 
keleti befolyás vallási tekintetben rontólag hatott volna a római 
nép lelkére; ellenkezőleg: ez a keleti befolyás határozattau 
mélyítette és gazdagította azoknak a római polgároknak a lelkét, 
akik tőle el nem zárkóztak. 

Cumont ezután külön-külön fejezetekben részletesen szól 
1. a kisázsiai- (Kybele, Men, Sabazius, Anáhita). 2. az egiptomi-
(Serapis, Isis-Osiris), 3. a syriai- (Atargatis: a , Dea Syria", a 
Baal-kultusz), 4. a perzsiai- (Mithra) kultuszoknak s 5. a keleti 
astrologiának és magiának a római pogányság területén való el-
terjedéséről, mindenütt nagy szakavatottsággal szólva ezen kultu-
szok eredetéről, nyugatra való eljutások sajátos körülményeiről s 
azokról a változásokról, melyeket maguk ezek a kultuszok nyu-
gatra vándorlásuk közben szenvedtek; egy utolsó fejezetben pedig 
üsszefüggőleg tár ja fel a szerző azt a belső átalakulást, amelyen 
a római pogányság ezen keleti kultuszok hatása alatt keresztül 
ment. A szerzőnek ezen minden részleteiben rendkívül szemléletes 
és érdekes fejtegetését behatóbban már nem ismertethetjük, de a 
már közlöttek után is bizonyára megokoltnak fogja tartani a t. 
olvasó, ha Cumont ezen művét akár eredetiben akár német for-
dításban melegen ajánlom a tárgy iránt érdeklődők szíves figyel-
mébe. Pröhle Károly. 

D. Erich Schaeder, Theozeutrische Theologie. Eine Unter-
suchung zur dogmatischen Prinzipienlehre. I. geschichtlicher Teil. 
Leipzig. Deichert. 1909. 197 oldal. Ára fűzve 4 márka. 

Azok között a tekintélyes számú munkák között, amelyek 
az újabb időben a legmagasabb és legáltalánosabb theologiai 
elvek tárgyalását tették feladatukká s a theologiának, különösen 
a rendszeres theologiának új irányt adui törekedtek, kétségkívül 
igen kiváló hely és jelentőség illeti meg a kiéli Schaeder föntebbi 
művét, mely amúgy is a legújabbkori theologiai irodalomnak 
egyik legsajátlagosabb és legérdekesebb terméke. Sajátságos már 
a címe is: „theocentrikus theologia". Kérdés, hogy a szerző annak 
az értelemnek a kifejezésére, amelyet vele összeköt, szerencsésen 
választotta-e épen ezt a szót; mert maga a szó magyarázatra 
szorúl. Közönségesebb használatnak örvend a theologia terén a 
hasonló alkotású „christocentrikus" szó, amely a Jézus Krisztus 
személyét és művét az egész theologiai rendszer középpontjába 
helyező irány (Schleiermacher, Ritsehl, Thomasius stb.) meg-
jelölésére használatos. Ezzel szemben a „theocentrikus' elnevezést 
olyan értelemben lehetne venni, hogy az azt az irányt jelentené, 
amely a „Christus — mediator" eszméjének elejtésével csupán 
az „Atya-isten" fogalmának, mondhatnánk: az unitárius isten-
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fogalomnak a kifejtésére törekszik, amint arra különösen a 
spekulativ irányú liberális theologiában állandóan megvan a 
hajlandóság („Gott-Vater-Religion"). De Schaeder a „theocentri-
kus" jelzőt nem ebben az értelemben veszi s nem a „christo-
centrikus" jelzővel helyezi szembe, hanem pusztán az „anthropo-
centrikus" jelzővel. Schaeder szerint a Schleiermacher-féle és a 
Schleiermacher nyomában járó újkori theologia sarkalatos hibája 
abban a helytelen anthropocentrismusban rejlik, mely az emberit, 
az emberi alanyiságot, a subjectiv vallási tapasztalatot nem csupán 
methodikai kiindulópontnak veszi, hanem általában az isteninek, 
az istenismeretnek döntő jelentőségű mértékévé teszi, úgy hogy a 
vallási viszony súlypontja önkénytelenül és sokszor öntudatlanúl 
átterelődik az emberi tényezőre s az ember a maga véges személyi-
ségével, érdekeivel, szükségleteivel, vágyaival, követeléseivel j u t 
a vallási viszony középpontjába. Ebben az egyoldalúan anthropo-
centrikus felfogásban Schaeder az igazi vallásosság sérelmét és 
korlátozását látja, mert ennek lényegéhez tartozik, hogy benne 
az isteni tényezőt illeti meg a döntő jelentőség, hogy a vallási 
viszonynak a középpontjában az isteni tényező áll, amelyre az 
emberi alanyiság mindenestül reá van utalva és reá támaszkodik. 
Azért noha elismeri az anthropocentrikus felfogásban rejlő igazsági 
mozzanatot nevezetesen methodikai szempontból, elismeri különösen 
azt, hogy a vallási viszony csak akkor eleven-élő, ha az isteni 
tényező a hit által az emberi alanyiság élettartalmává lett: mégis 
szembe helyezi vele a maga saját „theocentrikus" felfogását, 
amely épen az eleven vallási tapasztalatnak megfelelően nem a 
véges és korlátolt emberi alanyiságot teszi az isteninek, az isten-
ismeretnek a mértékévé és nem engedi, hogy ez a véges emberi 
alanyiság ilymódon az isteni tényezőt és annak ismeretét korlá-
tozzon s elhomályosítsa, hanem a vallási viszonynak a közép-
pontjába ismét isteni tényezőt helyezi vissza, az élő Istent, a 
kinek végetlen dicsősége és hatalmassága előtt az emberi 
alanyiság elhomályosúl és eltörpül. Ha az anthropocentrikus fel-
fogás a vallási viszonyban megadta az embernek azt, ami az emberé, 
a theocentrikus felfogás arra van hivatva, hogy az anthropocent-
rikus felfogást korrigálva és kiegészítve nem csupán a vallásos 
élet terén, hanem ennek alapján a theologiai elméletben is teljesen 
megadja az Istennek, ami az Istené. Már az eddigi jellemzésből 
is kitűnik, hogy itt tulajdonképen az istenfogalom egy oly mozza-
natának új és hatásos kiemeléséről van szó, mely az egyoldalúan 
anthropocentrikus felfogás mellett nem tud eléggé érvényesülni 
s ez az Istennek mindeneket felülmúló uralkodói dicsősége és 
eleven hatalma. Az egyoldalúan anthropocentrikus felfogás az Isten 
lényegét csak az embernek s az ember szükségleteinek a szem-
pontjából tekinti s csak azt keresi, amit az Isten értünk tett és 
tesz, amit nekünk adott és ád a mi boldogulásunkra és üdvössé-
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günkre. szóval az Istent csak az ő mi-értünk-valóságában 
méltatja; azért ez a felfogás többnyire egyoldalúan hangsúlyozza 
az Isten jóságát, kegyelmét. A Schaeder-íéle theocentrikus felfogás, 
amely egyszersmind határozottan christocentrikus is akar lenni, 
ezeket a mozzanatokat egyáltalában nem akarja félretolni, sőt 
ezeket határozottan fenntarja, de ezekkel együtt és ezeknek az 
alapján újra és határozottabban, mint rendesen történni szokott, 
érvényre akarja emelni az istenfogalomnak azt a másik főmozza-
natát is, az isteni dicsőséget és hatalmat, az isteni οωριότης-t, amely 
bennünket az isteni kegyelemből eredő megváltás alapján a maga 
szolgálatába hajt és rendeltetésünket az Istenért, ez Isten dicső-
ségére való munkálkodásban tűzi ki. A végső cél pedig, amely a 
szerző előtt lebeg, a bibliai kijelentés alapján a keresztyén isten-
fogalom teljes nagyságának és gazdagságának s a vallásos-erkölcsi 
életre vonatkozó jelentőségének minden egyoldalúan anthropo-
centrikus korlátozástól ment feltárása s ebben a keresztyén theo-
logia legfőbb és legsajátosabb feladatának megjelölése és megol-
dása. A célnak ez a meghatározása bizonyára meg fogja őt óvni 
olyan egyoldalúságoktól, amilyenektől egyes eddigi kritikusai 
féltik. Munkájának előttünk fekvő első részében theologiai rend-
szerének alapgondolatait még csak általánosságban jelzi s a Schleier-
macher-féle s az azt követő főbb dogmatikai rendszereket egészen 
a legújabb korig a theocentrikus alapgondolat szempontjából bírálja, 
mindenütt rámutatva az anthropocentrikus felfogással együtt járó 
hiányokra, amelyek a különböző rendszerekben igen különböző 
módon és mértékben jelentkeznek. Legközelebbi rokonságban érzi 
magát a szerző a Kühler és a Gremer-féle theologiával, de leg-
alább most már nem lehet őt egyszerűen a biblicisták köréhez 
számítani, mert abból önállóan emelkedik ki. Schaeder munkájának 
ez az első része nem akar a 19. század dogmatikájának teljes 
története lenni, hanem inkább csak kritikai-történeti bevezetés a 
munka II. főrészéhez, mely a szerző theocentrikus rendszerének 
részletes kifejtését fogja tartalmazni s mely remélhetőleg még 
ebben az évben megjelenik. A megjelent rész magában véve is 
kiváló mértékben érdemli meg figyelmünket, de annál inkább 
kelti fel az érdeklődést az igért rendszeres kifejtés iránt. Most 
csak a figyelmet kívántam felhívni erre a sok tekintetben új 
nyomokon járó dogmatikai elvtanra; a 2. rész megjelenése után 
az egész theocentrikus rendszert behatóan fogjuk ismertetni. 

Pröhle Károly. 


