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J. Corssen (Wilmersdorf) Ein theol. Traktat aus der Werde-
zeit der kirchl. Literatur des Abendlandes címen a már Harnack 
által is méltatott „De montibus Sina et Sión" pseudocyprianus-
féle latin iratról értekezik. Számos példával igazolja, hogy a 
munka barbar latinsággal van irva, ami miatt nem egyszer az 
értelem is homályos, egyben szövegkritikai szempontból az Μ Τ 
u ν codexek variánsait is összehasonlító bírálat tárgyává teszi. 
Az egész symbolizáló irat thémáját ezen mondatában találja 
kifejezve: . . „probavimus per omnium scripturarum deficarum 
íidem duo montes Sina in terra et Sión in caelo duorum testa-
mentorum portare figurám, veteris Sina et novi Sión". Szerinte 
egyike ez a legrégibb ker. latin irodalmi termékeknek, amit a 
christologiai megjegyzések is igazolnak. A Szentlélek Isten fia, 
Fiú és Atya azonosak, _ az Atya a Fiúban, a Fiú az Atyában él. 
Krisztus „figuraliter" Ádám testét hordta magán s azt függesz-
tette fel a keresztfára. Az Úr testét Isten Jézusnak nevezi, az 
égből leszállott Szentlelket Krisztusnak, a testtel egyesült Szent-
lelket Jézus Krisztusnak. A keresztfán tehát csak Jézus szen-
vedett és nem Krisztus. (E zavaros christologiai képzeteken a 
doketismus hatása kétségkívül megállapítható). Corssen szerint 
ez az egyház tanaitól elütő, a négy evangéliumot mindazáltal 
feltétlenül elismerő irat, mely barbar latinságával azonnal elárulja 
a született görögöt s mely az egyházban oly nagy tekintélyre 
tett szert, hogy még Augustinus is mint tekintélyes forrást idézi, 
bizonyára a 2. C. vége felé élő oly iró munkája, aki a latin 
egyházban kiváló helyet foglal el. 

jDr. Hugo Koch (München): „Taufe und Askese in der alten 
ostsyrischen Kirche" c. értekezését F. Crawford Burkitt Cambridge! 
egyetemi tanár egy németben is megjelent (Urchristentum in 
Orient, Tübingen 1907) művéhez kapcsolja. Burkitt u. i. Afrahal 
egykorú iratai nyomán azt állítja, hogy az ó-keletsyr egyházban 
a keresztség eredetileg a nőtelenek számára mint privilégium 
volt fentartva s a forrásaiban gyakran előforduló „szövetség 
gyermekei" a megkeresztelt laikusok, akik nem nősültek, meg-
különböztetésül a katechumenoktól, akiknek meg volt engedve 
a nősülés. Később a gyermekkeresztség elterjedésével a „szövet-
ség gyermekei" szerzetrenddé alakultak s mint asketák éltek a 
többi hivek között. Koch ugyancsak Afrahál írásai alapján arra 
az eredményre jut, hogy a tisztaszivüség lévén az alapja az 
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újszövetségbe való tartozásnak, a tisztaszivüség pedig nem zárja 
ki a házas életet és viszont, így nős ós férjes keresztyének is 
bizonyára megkereszteltettek. Afrahal nem a házasságot ítélte el, 
hanem a törvénytelen, házasságon kivüli együttélést s a nőtlen-
ség inkább apáti tanácson, mint egy határozott parancson vált 
szokássá. Aki házasodni akart először vagy ismételten, meg-
tehette, de nyíltan, erkölcsi alapon. Annyi azonban tény, hogy 
Afrahal a házas életet nem sokra becsülte, nem tartotta egyéb-
nek, mint egy — sajnos — meg nem változtatható isteni intéz-
ménynek, amelynek célja az emberiség továbbpalántálása. A 
természeti rend jő neki, — de másként jobb volna. Koch szerint 
a „szövetség fiai és leányai" Afrahalnál nem szerzetesek és 
apácák, akik fogadalmakat tettek s kolostorban laktak vagy a 
magányba vonultak vissza, hanem a gyülekezetben élő hívek, 
kik szabad akaratból tartózkodtak a házasságtól, vagyonukkal 
rendelkeztek s szigorú erkölcsös, asketikus életet éltek. 

Egy rövid angol értekezés olvasható ez után Fred C, Cong-
beare-tól „The Odes of Solomon Montanist" címen. 

Dr. J. de Zicaan (Holland): „Minuskellgruppen in 2 Petri 
und Judas" című értekezésében azt igyekszik alapos szöveg-
kritikai apparatussal bizonyítani, hogy Péter második és Júdás 
levelében a minucularis codexek között egy csoport található, 
mely a régebbi megfigyeléseket igazolólag középhelyet foglal el 
a régebbi és fiatalabb maiuskularis codexek között. Ε csoport 
négy családot foglal magában, melyek szoros rokonsági viszonyban 
állanak egymással. 

A Missellen rovatban Willian Η. P. Hatch (Lexington) a 
római korban a Phyrgiában ős környékén igen használatos Papias 
névről szól. Arra azonban nem talál elég alapot, hogy a felira-
tokon említett személyek bármelyike is ama Papiassal volna 
azonosítható, aki a Mt. és Mk.-ról szőlő tudósítást ránk hagyta. 
A. B. Drachmann (Kopenhagen) Wellhausennel szemben Afrahal 
fordítására s a Latinára hivatkozva Ján. 8 4 4 szövegét így véli 
helyesen megállapítottnak: νμεϊς ix τον πατρός τον Κάιν εστε stb. 
Franz Eühl (Königsberg; Zur Herkunft des lateinisch-gotischen 
Bibelfragmentes) azon véleményének ad kifejezést, hogy a Ρ. 
Glaue és Κ. Helm által közzétett s Egyptomból származó latin-
gót bibliatöredék Afrikában a vandal birodalomban jött létre, 
ahol a latin és gót nyelv különösen a királyi udvarban ismere-
tes és használatos volt. A töredék talán Geiserich idejében mint 
hadizsákmány került Egyptomba. Lic. dr. Duensing (Dassensen) 
Salamon 24. ódájához, mely Jézus megkereszteltetéséről s a ter-
mészetnek ugyanakkor történt megbénulásáról szól, tesz pár 
kritikai megjegyzést. Végül Roland Schütz (Berlin) a fügefa hason-
latáról irt cikkének utóhangjaként Immanuel Löw fordítási helyes-
bítéseit találóaknak fogadja el. K ö z l i ; T i i r t e H 


