
Élt-e Jézus ? 

A Damaskus előt t való látomás ellen kifogások emel-
hetők ; ez a vizió amúgy se bizonyítja Jézus történetiségét. 
I. Kor. 9 j és I. Kor. 15 9 se bizonyítanak. Pál Jézust soh'se 
látta. Nem is érdeklődött iránta. Az általa idézett jézusi 
mondások sem bizonyitó erejűek. Ezenfelül ezek a mondások 
csupa mellékes dolgokra vonatkoznak, nem pedig olyanokra, 
amiket a liberális theologusok Jézus tanítása lényegének 
mondanak. — A páli levelek Jézusa Isten, hűs és vér nélkül 
való mennyei szellem, teljesen egyéniség nélkül való, ember-
feletti árny. (94. 1.) A benne való hi t sem a róla szóló el-
beszélésekből, sem pedig egy látomásból nem származhatott , 
annak mélyebben levő gyökerei (zsidó szekták) vannak. Az 
se lehetséges, hogy a kisázsiai és görög kikötővárosok 
intelligens népe1) egy ilyen történeti Jézusban a világ meg-
váltóját lát ta volna. A se valószínű, hogy Pál „a történeti 
Jézusról" többet beszélt, mint amennyit irt. Pál a mennyei 
Krisztust hirdette; az ő publikuma ebben hitt s ezért nem 
is volt szüksége arra, hogy embervoltát bizonyítgassa. — Pál 
tarsusi ember volt. Tarsus abban az időben a hellén műveltség 
egyik gócpontja a filozófia és a mysteriumok otthona volt. Ha 
ilyen környezetben ez a tarsusi polgár egy Jézus nevű 
zsidószekta-istenről hal lot t , a hozzá fűződő egyéb képzetek 
sem lehet tek idegenek előtte. (99. 1.) Pál előtt Antiochiában 
már volt keresztyénség. Antiochia az Adonis-kultusz egyik 
fészke. Tehát az evangélium eredetileg nem egyéb, mint 
judaizált Adonis-kultusz. (100. 1.) A törvény tiszteletében 
felnevelt Pál látta, hogy Antiochiában hogyan keverik össze 
a zsidó eszmékkel az Adonis-hitet — s ezen felháborodott . 
A törvényben (Deut. r2123) meg volt i r v a : „Átkozott legyen, 
aki a fán függ." Ugyanezt a ceremóniát volt alkalma 
Jeruzsálemben is burleszk formában látni. „ E k k o r mintha 
fény villant volna meg előtte. Hátha a syr Adonis, a 
phryg Attis és egyéb ünnepeknél az isten tényleg önmagát 
áldozza fel s életét adja a világért?'''· (101. 1.)") Hogy ez 
a megtestesülés és áldozat tényleg megtörtént-e, azt sem 

') Ide szabad kérdőjelet tenni. Lásd 1, 6 
2) Ez Drews gondolata is, azért kell Pálnak ezen gondolat súlya alatt 

összeroskadni s megtérni. 
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Pál, sem a hívek nem keresték. Nekik az eszme volt minden. 
(102. 1.) Igy te remtet te meg Pál a szellem világa és az anyag 
világa között az összekötő kapcsot , a hit egységes világ-
nézetét az eszmei Krisztus személyében, amin az ant ik 
filozófia és vallások hiába fáradoztak. Krisztus (a megváltás 
elve) azonban Pálnál nem valóságos, hanem csak allegorikus 
ill. symbolikus személy. (116. 1. ) Neki Jézus nem azért meg-
váltója, mert mint történeti személyt tisztelte s becsben 
ta r to t t a , hanem mert a názáreti Jézusról egyáltalában 
semmit sem tudott. Ha tudot t is róla, ez a Jézus az δ 
vallásos világnézetének megalkotásában nem játszot t szerepet. 
(119. 1.) A keresztyénség synkret iszt ikus vallás. Nem Jeru-
zsálemben·, hanem Antiochiában keletkezett, Adonis kultu-
szának a főhelyén (ami azonban nem zá r j a ki azt, hogy 
Jeruzsálemben is lett légyen egy Messiás-hivö gyülekezet). 

Az evangéliumok se a „történeti Jézus" képét ad ják . 
Nem történeti források, hanem hivők Írásai, a keresztyén 
gyülekezet felfogásának irodalmi emiékei. A synoptikus 
evangéliumoknak még lehetne valami történeti jelentőségük, 
de Jánosé túlságosan dogmatikus arra, hogy történeti for rás 
lehessen. Márké a legrégibb evangélium. „Máté és Lukács 
Márkra támaszkodnak s az uralkodó nézet szerint mind a 
háromnak van egy közös aramnyelvű forrása1) s amely Jézus 
taní tását foglalta magában." (124. 1.) Márk szerint Jézus a 
Messiás. Az egész elbeszélés ennek a meggyőződésnek az 
igazolására szolgál. A bizonyítékok nagyobbrészt csodák. A 
beszédekkel nem törődik, a dolgok egymásutánját már nem 
ismeri. Még kevesebb forrásér téke van Lk.-nak, amit egy 
ismeretlen pogány keresztyén a 2. század elején irt s Mt.-nak, 
amit meg nem is egy, hanem több szerző az egyház érdekében 
állított össze. (127. 1.) 

A nem Márkból vett anyaguk se nagyon megbízható 
(Jézus születése, a passzió tör t . legendás kibővítése.) A „nagy 
beszédforrás" teljesen ismeretlen X. Az evangéliumokból az 
ősegyház hitét lehet megismerni. De azt, hogy Jézus hogyan 
gondolkozott, mit tett, mit tanítot t , hogyan élt s hozzátehetjük : 
hogy egyáltalán élt, — azt az evangéliumok nem bizonyítják. 
(131. 1.) 

Jézus életéről más forrásokból se tudunk bizonyosat. 
Josephus egyik helye betoldás, a másikban pedig J akab test-
vérségét nem verrokonságra, hanem hit testvérségre kell érteni. 
Suetonius helye nem Krisztusra vonatkozik, Tacitusé pedig 
későbbi toldás. 

*) Határozott tévedés. Az uralkodó nézet az, hogy Mt. és Lk. — Márkot 
használták forrásnak. Márkon kivűl volt még egy közös forrásuk, a „Logia" 
— Jézus beszédeinek a gyűjteménye. A Logia tehát nem mind a három evaug. 
forrása, hanem csak Mt. és Lk-é. 
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Csak Jézus beszédei szolgáltathatnák történetiségének 
a bizonyságát. Azonban ezeket se jegyezték le rögtön. Az 
evangéliumokban nem is aramul, hanem görögül vannak meg. 
Az „aram beszódforrás-"t is a hagyomány találta ki. Egy Jézus 
szájába adott mondásról se biztos, hogy Jézus mondta volna. 
(148. 1.) Ezek a beszédek nem csupán Jézustól származhatnak, 
hiszen az evangéliumokban alapjában semmi olyas nincs, ami 
a korbeli zsidó erkölcsöt felülmúlná, a s toikusok és a többi 
hellén ókori bölcsek tanításait nem is említve. (149. 1.) 

„ Jézus élete, ahogy azt a synoptikusok megírják, nem 
más mint a Jézus nevű isten kultuszának ápolására alakúit 
egyház metaphysikai képzeteinek, vallásos reményeinek s 
külső és belső élményeinek történeti formában való össze-
foglalása. Mondásai, beszédei, példázatai pedig csak a 
gyülekezet valláserkölcsi nézeteit, hangulatát, levertségét 
és győzelmi reményeit, gyűlöletét és szeretetét tükrözik 
vissza; az evangéliumok eltérései s ellentmondásai a 
Messiáseszme kül. gyülekezetekben és időben elért fejlődései 
fokával magyarázhatók". (152. 1.) 

Jézus tehát nem emberből lett isten, hanem emberi 
vonásokkal felruházott isten, — mint a legtöbb mondahős: 
Herakles, Achilles, Theseus, Perseus, Siegfried. — Apotheozis 
csak az emberi kul tura őskorában, vagy pedig az erkölcsi 
ós társadalmi züllésnek azon a fokán lehetséges, amikor az 
állati szolgalelkűség vagy a becstelen hízelgés nem riadnak 
vissza attól sem, hogy egy kiváló embert istenné svindlizzenek. 
A bibliában is emberré lett Is tenekre akadunk a patriarchák, 
Josua, Simon, Eszter, Mardachai, Haman és Mózes stb. sze-
mélyében. Ha Mózes és törvényadása teljesen a legenda 
rovására irható, mért ne volna ez lehetséges Jézusnál i s ? ! 

A keresztyénség a gnoszticizmus egy haj tása . Hogy 
mégis diadalra ju to t t s nem merült el a többi gnosztikus 
rendszerekkel a feledésbe, azt annak köszönheti, hogy az 
általa birt eszmét történetté formálta át, hogy Jézus igaz 
embervoltának, történetiségének az alapjára helyezkedett. 
Tehát a „történeti Jézus" kezdettől fogva nem tény, hanem 
dogma. (163 .1.) Ez látszik János evangéliumában, mely a gnosz-
t ikusok és a synoptikusok között közvetít s philói eszmék 
segítségével bizonyítja, hogy a Logos „testté lőn" : a názáreti 
Jézus személyében élt, meghalt és megdicsőült. A keresz-
tyénség győzelmének kivívásában ezé az evangéliumé az orosz-
lánrész. Az ő Jézusának a fensége homályosította el Mithrát 
Attist és a többi isteneket.1) 

') A Christusmythének a Péter legendáról szóló függeléke már nem 
tartozik ide. Drews Pétert is a legnagyobb mértékben mythikus alaknak 
tartja. Az utolsó mythikus akkord, amelyet megpendít, a köv. „mythikus 
egyenlet": Petrus = Proteus = At la s= Janus = Mithra = Christus. 
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Ez Drews Arthur Christusmythe-jónek a bőséges és 
tárgyilagos kivonata, melyre szükség volt azért, hogy Drews 
hihetetlen és lehetetlen állításait a magok valóságában meg-
ismerhessük. Igazán nincs mit csodálkozni azon, hogy a német 
theologiai tudomány, mely ellen az eddig nem említett előszó-
ban és a Je l enkor vallásának a problémájáról" szóló vég-
szóban elég éles támadások foglaltattak, komoly figyelmére 
sem akar ta méltatni ezt a munkát . A német tudomány kom-
promittálásának tekintet ték ezt a szenzációs könyvet (Clemen) 
s az a sors fenyegette Drewset egész theoriájával együtt, 
ami Kalthoffot, Promust ós Jensent érte, hogy t. i. egy pár 
tel jesen lesújtó kr i t ikát i rnak róla1) s aztán — feledésbe 
megy a szenzáció. 

Drews azonban ki akar ta kényszeríteni a theoriájával 
való foglalkozást. „Engedett a németországi Monistenbund 
megtisztelő felszólításának" s Berlinben 1910. I. 31-én előadást 
tartott .2) Azután „missiói ú t ra" kelt , bejár ta Németország 
nagy részét, hogy tudtára adja a német keresztyén népnek 
azt, hogy Jézus soha nem lé teze t t Karlsruhe, Frankfur t a. 
M. Jena, Plauen, Bremen, Kiel ós más városok hallották elő-
adását, amellyel kapcsolatban a legtöbb helyen vita fejlődött ki. 

A bremeni „Protestantenverein" ugyan nyilatkozatot 
adot t ki,3) amelyben kijelentette, hogy Jézus létezésének a 
kérdése történettudományi kérdés s ennek az eldöntésére 
nem népgyűlések, hanem a kri t ika, a történettudomány s 
legfeljebb tudós-kongresszus lehetnek illetékesek s vissza-
utasí tot ta a „Monistenbund" vi tára való felszólítását, de Ber-
linben s másutt nemcsak tudományos, hanem keresztyén, 
lelkipásztori kötelességök volt a theologusoknak és a papok-
nak, hogy sikra szálljanak Drews theoriája ellen s az igaz 
tényállást érvekkel támogassák s arról nem egyházi nyil-
vánosság előtt is vallást tegyenek. A közönség illetóktelensége 
és készületlensége ugyan nyomasztólag hatot t reájok, de a 
kényszerűség mégis leszólította őket a szószékek magaslatáról 
a korcsmai asztalok közé állított „Rednerpult-"ra, hogy ot t 
vi tatkozzanak dohányfüstben, sörös kancsókkal telt asztalok 
előtt Drewssel arról, hogy élt-e Jézus, vagy pedig nem ? ! 

A szinte végtelen áradat tá dagadó vitát a berlini „Reli-
gionsgespräch" nyitotta meg. Berlinben állottak igazán nagy 
nyilvánosság előtt először egymással szemben az ellenfelek. 
Drews segítőtársai Steudel ós Lipsius voltak, Jézus tör ténet i -
ségét pedig von Soden s vele Holimann, Fischer és Franke 

») Pl. a Christliche Weltben Clemen, és külön füzetben: Beth, K. Hat 
Jesus gelebt? Eine Kritik der DrewsschenChristusmythe. (Berlin, Borussia 1910.) 

2) Berliner Religionsgespräch. Hat Jesus gelebt ? Reden über die Christus-
mythe . . . 2. Aufl. (Berlin, Kulturpolitischer Verlag 1910.). 

») Közölte a Christi. Welt 1910. évi 17. száma. 
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védelmezték. Drews nagyobbára a Christusmythe érveivel 
operált, csak más csoportosításban használta fel őket. Pál 
apostol bizonyságából indult ki. Csupán ké t helyen szól Pál 
a „történeti Jézusról". (I. Kor. 1123-25 és 1. Kor. 155.) Mind a 
két hely későbbi betoldás. (15. 1.) Csak Jézus halálának és 
fel támadásának a tényét emlegeti olvasói előtt (17. I.) Ezek 
az adatok azonban nem kényszerítők Jézus történetiségének 
az elismerésére. (18. 1.) Az evangéliumok jólértesültsége is 
kétséges. Eusebius — Papias — Johannes presbyter — Márk 
— Péter — Jézus — ez az a láncolat, amely az evangéliumok 
hitelességéről tanúskodik. „Ezt azonban higyje, aki akar ja" . 
(18. 1.) Az evangéliumok legalább negyven évvel később kelet-
keztek, mint Jézus ólt. Mit tudunk mi 40 év előtt elhalt 
nagyszüleink, vagy szüleink életéről, akikről nem maradt 
i r á s ? A „Logia" élőbbről való ugyan, de az sem rögtön akkor 
keletkezett , mikor Jézus elmondta az ő szavait. Az evangé-
liumok Jézus jel lemrajzát adják. Az a ké rdés : istenitett 
embert, vagy emberré lett istent rajzol-e a Márk evangéliuma ? 
Pálnál Jézus isten. Ha Jézus ember lett volna, egy évnek 
elégnek kellett lenni az ő apotheozisára. Ez azonban „Unge-
heuerlichkeit". Minden rej té lynek a kulcsa a kezünkben van, 
hogyha Jézust emberré lett istennek mondjuk. Tényleg: ki-
kerülhetetlen, hogy a Kr. e. Jézus létezését kétségbe vonjuk. 
A Kr. e. Jézus úgy jelent meg, mint az emberi lelkek meg-
mentője a démonoktól „s úgy látszik, hogy az isteni köz-
vetí tő lény képzete arra az ótestamentomi Josuára vagy Jézusra 
megy vissza, aki Izraelt a pusztai nyomorúságból az Isten 
által igért földre, „ahol méz és tej íolyt" vagyis a tejút s 
a hold — az antik mythologia nagy mézeshordójának — 
országába az a tyák földére, az örök boldogság hónába, „a 
inenyországba" vezette. (23. 1.) Pogány vallásokból a zsidók 
közé kerül a szenvedő s halált haló Isten képzete is. Jézus 
Pál számára eszmei ember (ein Mensch in der Idee), nem 
valóságos történeti individuum. Azért Pálnál nem lehet a 
történet i Jézust keresni. Máskép állana a dolog, hogyha pro-
fán irók írnának Jézusról. Ezek azonban nem irnak róla. 
Úgy hogy végeredményben azt áll í t ja : „ e g y komoly történész 
se tartja az evangéliumok elbeszéléseit mythusoknál, kegyes 
költeményeknél s legendás kitalálásoknál egyebeknek, hogy-
ha nem azzal a gondolattal kezdett velők foglalkozni, hogy 
történetet kell találnia bennök". (29. 1.) 

A Drews pá r t j án levő Steudel ós Lipsius nem tet ték 
mindenben magukévá Drews álláspontját . Steudel pl. nem 
vonja kétségbe, hogy Jézus csakugyan élt, csak a „liberális 
theologia" iránt való ellenszenvétőt indíttatva t a r t j a szük-
ségesnek erősen aláhúzni azokat a nehézségeket és problé-
máka t , melyek a „történeti Jézus" képe ellen szólanak. 
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Lipsius pedig a „liberális theologia" Jézusának vallásos jelentő-
ségéről beszél s azzal végzi, hogy „a tör ténet i Jézus számunkra 
egy halvány alvilági árnyék s vele együt t számunkra az 
eredeti keresztyénség világ- és életnézete is meghalt". (79. 1.) 

Drews theoriáját von Soden szedte szét kegyetlen kéz-
zel. Az igazságot kereső és szerető theológus önérzetével s 
nagy készültséggel csapot t le Drews minden légből kapot t 
állítására, úgyhogy Drews válaszában kénytelen volt a Kr. e. 
Jézus bizonyítására használt vegetáció-mythusok és a budd-
hizmus, valamint az ős Agni kultusz t a l a j á t elhagyni s asztral-
mythologiai álláspontra helyezkedve magyarázni a „Christus-
mythe" keletkezését! . . . Von; Soden Drewssel szemben 
kimutat ja , hogy: 

1. Jézus zsidó kor társa i nem szólnak Jézusról, de ennek 
meg van a maga oka. Azonban sem ezek, sem a későbbi 
zsidók nem vonták kétségbe Jézus létezését. 

2. Tacitus helye hiteles. Ilyet 5. századbeli keresztyén 
nem költ. 

3. A Kr. e. Jézus létezését Drews semmivel sem bizonyí-
totta. Josuáról, akit Robertson napistennek tart , a Jézus-
korabeli zsidók csak azt tudták, hogy Mózes utóda s Kanaán 
meghódítója volt. Kanaán alatt pedig senki sem értet te a 
tejút s a hold országát. Ki fogja Salamon szavait: „színmézet 
csepegnek a te ajkaid, én jegyesem! Méz ós te j van a te 
nyelved alatt" (Énekek éneke 4U . ) a r ra magyarázni, hogy a 
te jú ta t szerette volna megcsókolni?! 

4. A naasszenus szektát a Kr. u. 2. századból ismerjük, 
hogy Kr. e. létezett volna, arról nem tudunk semmit. 

5. A therapeutákat Philo leírásából ismerjük, aki azon-
ban egy szót sem szól arról, hogy kultuszok istenét Jézusnak 
hivták volna. 

6. A jessezusok sem Jézus, sem Josua, hanem Jesse 
után nevezték magukat . 

7. A nazarénusok szektájával való érvelés meg lehetet-
len : Nazareth nem létezett, csak kitaláltak egy ily nevü 
várost. A nazarénusok pedig az δ vallásuk hősét, aki pedig 
valósággal nem létezett, amikor embert csináltak belőle, a 
nem létező Názárethtel hozták összefüggésbe. Azt hitték, hogy 
Názáreth város, s Jézus t a város u tán nevezték el, a várost 
magát pedig csak később találták k i ! . . . 

Az egész „Kr. e. Jézus" létezése be nem bizonyított, 
légből kapot t állítás. 

8. A keresztyénség gyors elterjedésének a magyarázata 
a zsidók Messiás hitének és a megváltás után való sóvárgás 
általánosságában található. 

9. Azt az egyet el kell ismerni, hogy a keletkező egyház a 
a meglevő szavakkal és fogalmakkal fejezte ki magát, sok 
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képzetet, symbolumot, istentiszteleti cselekvényeket vet t át 
más vallásos közösségektől. Ez azonban nem Jézussal egy 
időben tör tént . 

10. Az evangéliumok először nem olyan későiek, mint 
Drews állítja, másodszor egész drámai elevenséggel van Jézus 
élete pl. Márkban elbeszélve, mely telve van zsidó quisqui-
liákkal, miket kitalálni, ha tényleg el nem mondat tak volna 
— nem let t volna érdemes. —Jézus és az első evangélium 
között 40 év telt el. Közben azonban többen megpróbálkoztak 
evangéliumirással. S akko r is : Jézust nem lehet a mi öreg 
anyánkkal összehasonlítani, aki kandalló mellett egy mesét 
mondott, kakaó t kevert, vagy harisnyát stoppolt. Ehhez járul 
még a zsidók iskolázott emlékező tehetsége. 

11. Ranke, vagy Trei tschke történeti munkáihoz az evan-
géliumok nem hasonlíthatók, de történelmi munkák Livius 
értelmében. 

12. Jézus tanításának az eredetiségét sem szabad kétségbe 
vonni. Hiszen még most is nagy a hatása s eleven az ereje. 

13. Az evangéliumban nincs „minden megmenthető" 
Jézus beszédeiből. Az Actában levő jézusi mondás és a Pál 
által idézettek szintén nincsenek az evangéliumokban. Ezeken 
kívül is van még olyan „agraphon" több is, melynek a hi-
telességét nincs okunk kétségbe vonni. 

14. Az a tétel sem áll meg, hogy Jézus nem emberből 
lett isten, hanem istenből lett ember, mert Pál apostol esz-
méinek indulópontja egy ember, akit ártat lanul kivégeztek, 
aki isteni fenség és tisztaság benyomását te t te híveire, akiben 
a zsidó nép Messiás-reménysége és vágyakozása — egész 
másképen teljesedett be, mint ahogy azt ők hitték. 

A Jézusról való eddigi tudományos felfogás sokkal meg-
bízhatóbb s nagyobb valószínűségen alapszik, mint Drews 
theoriája, azért ennek igazsága mellett továbbra is megmara-
dunk. „Jézus Krisztus, tegnap és ma s mindörökké ugyanaz 
marad." 

A berlini vallásos disputának von Soden beszéde volt a 
legkiemelkedőbb momentuma. Utána Hollmann mutatot t r á ; 
a Schmiedel által konstruált 9 oszlopra, melyen a történeti 
Jézus életének épülete nyugszik a Pál apostol leveleinek 
azon helyeire, melyek Jézus történetisége, isten, de ember 
volta mellett is bizonyítanak. (Gal. 1 1 9 . I. Kor. 9 l l 2 3 - 2 5 , 
15 3 - u . Gal. 3,. Phil. 2g, 58.) F rancke pedig Lipsius ellen fordul 
s a történeti Jézus jelentőségével foglalkozik. Művészet, iro-
dalom, bölcsészet, mind foglalkozik vele. Nincs olyan kérdés, 
amelyet Jézus meg ne világitana. Individualizmus, lelki élet, 
nőmozgalom, nevelés, mind u j világítást nyer a történeti Jézus 
által . Az evangélium ezenfelül oly argumentumokat tartalmaz 
a Mammonizmus és a kapital izmus ellen, hogy ezeket a 
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a szocialisták semmikép ki nem engedhetik a kezökből. Erre 
a szövetségesre nagy szükségök van, mer t a történeti Jézus 
ad törekvéseiknek eszményi jelleget. 

Von Soden beszédének a hatását Drews válasza nem 
volt képes lerontani. Ez a válasz legfeljebb az ő re t tenthete t len 
talpraesettségéről tesz bizonyságot. Mikor ugyanis von Soden 
körülbelől valamennyi bizonyságát a Chris tusmythének a 
maga valóságára redukálta, Drews egy ujabb theoriát fejt ki 
részletesen. A Christusmythében csak érinti a „Josuamythus u t . 
Válaszában pedig az összes ótestamentumi Josua, Jézus, sőt a 
görög Jasios és Jason nevű egyéneket, hősöket és „isteneket" 
is egy kalap alá veszi, hogy Jézust velők egyenlővé tegye. 
„Mint Josua, Mózes utóda, 12 segítőtárssal kel á t a Jordánon 
s a Jordánon túl a passah-bárányt elkölti velők, mint Josua, 
Sach. 3. és 6. fej.-nek a prófétá ja a zsidókat Jeruzsálembe, az 
ígéret földére visszavezeti, épugy viszi át Jason is az ő 12 
hősét Kolchisba. És mit csinál o t t ? Megkapja az arany 
gyapjút . Tehát a vízen való átmenetel i t t is bizonyos kap-
csolatban van a kossal 111. a báránnyal. Végül azt is lá t juk , 
hogy Jézus ugyanazon a módon körü l já r ja Galileát (Galil, 
[gelil] = kör) az ő 12 tanítványával, Jeruzsálembe, az igéret 
földére megy, ott hasonlóképen bárányáldozatot végez s az 
„úrvacsoráját" elkölti 12 tanítványával. Valamennyi esetben 
napimádással állunk szemben, még pedig a napnak a Zodi-
acuson, vagyis a 12 állatképen való átmenetele áll előttünk, 
a mikor t. i. a nap tavasszal a kos, vagy a bárány jegyébe 
lép, miután január ós február hónapokban, vagyis a viz hó-
napjaiban, mikor az égen a vizöntő és a halak uralkodnak, 
a viz országán keresztül ment — végeredményben tehát 
asztra lmythussal van dolgunk." (66. 1.) 

Ilyen és hasonló theoriák felállítása után nem lehet 
azon csodálkozni, hogy a szakemberek Drews Arthur t az ő 
Christusmythéjével nem voltak haj landók komolyan venni 
s hogy meglehetős csipős és éles megjegyzéseket te t tek az 
ő mythologiai boszorkánykonyhájára. Igen sokan csak Drews 
állításainak abszurd-voltát lá t ták s ahelyett, hogy komoly 
fegyverekkel szálltak volna szembe, a gúny s nevetség fegy-
vereit vet ték ellene igénybe. 

Ez a harcmodor soha sem volt olyan jogosult , mint a 
Christusmythe ellen. Strauss első „Leben Jesu"- já t (1835.) 
négyféle formában is megpróbálták nevetségessé tenni. Először 
Napoleon életének mythikus recept szerint való megírásával 
figurázták ki. Ez a geniális kar r ika tura 1836-ban jelent meg, 
a Kalthoffal folytatot t viták alkalmával a „Bremer Beitrage" 
feltámasztotta, dr. Antal Géza pedig onnan magyarra is le-
fordította.1) Ugyanebben a modorban Luther életét is meg-

') Lásd a Theol. Szaklap VI. évf. 4. számát (1908.). 
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irta Wurm (Julius Friedrich) Dr. Casuar álnév alatt, egy 
ismeretlen pedig francia nyelven ir ta meg Strauss életét úgy 
ahogy 1000 év múlva az akkori történet δ róla is, mint my-
th ikus személyről fog megemlékezni. 1837. nov. 10. pedig 
Friedr. Heinr. von der Hagen berlini professzor tar tot t egy 
szat ir ikus beszédet a „Deutsche Gesellschaft" Luther lakomá-
ján „dr. Luther Márton meséjéről." Ez 1838-ban két izben, 
1883-ben ú j kiadásban is megjelent. A Bibel-Babel vita idején 
ú j ra fe l támasztot ták „Fibel und Fabel! Der Luther Mythos! 
Beweis, das Dr. Martin Luther nie gelebt ha t " cim alatt s 
e l lá t ták időszerű kommentárokkal is. A legjobbkor azonban 
most, a Christusmythe megjelenése után közölte a Christliche 
Welt 1910. évi 15. számában.1) Ezek a szatírák találják leg-
jobban fején a szöget. Azzal a methodussal ugyanis, amellyel 
Drews „bizonyít", mindent be lehet bizonyítani s le lehet ta -
gadni is, csak elegendő esze legyen az embernek az alkal-
mazására. A tények nem számítanak. Ha a dolgokat oly t ág 
lelkiismerettel hasonlí t juk össze s annyira nem vesszük 
semmibe se a hasonlóságokat, se pedig a különbségeket, 
akkor a legkülönbözőbb dolgokat is összeköthet jük az 
egyenlőségi-jellel ill. kifejezhetjük u. n. „mythikus egyenlet" 
fo rmájában; amire Drews elegendő klasszikus póldával szol-
gál. Ami Strauss módszerére s könyvére alkalmazva túlzás 
volt, az Drewsre vonakoztatva, sajnos, nem nevezhető annak. 

Akadtak, akik az egyszerűbb nép lelki egyensúlyát úgy 
akar ták helyreállítani, hogy elismert tekintélyeknek Jézusról 
szóló nyilatkozatait gyűj tö t ték össze. Előbb a királyok, feje-
delmek ju tnak szóhoz, utánok következnek az államférfiak, 
tudósok s legvégül a költők és művészek.2) A jellemző 
sorrendben igazán kiváló férfiak j u tnak szóhoz s nyilatkoza-
taik is érdeklődésre ta r tha tnak számot, ha nem bizonyítanak 
is.3) A kegyes hit azonban inkább tettekben, nagy tömeg-
demonstrációkban adot t kifejezést felháborodásának a Chris-
tusmythe felett s ama meggyőződésének, hogy Jézus éltl 
Berlinben pl. a Busch-cirkuszban 5000 ember t i l takozott 
Drews hypothezise ellen s ugyanakkor majdnem valamennyi 
berlini templomban a Christhusmytheről prédikáltak. 

A konzervatív theologiai körök különben az egész 

') Különlenyomatban is megjelent „Beweis, dass Luther nie existiert 
hat" c. alatt. (Heinr. Bauer, Marburg i. Η.) 

') D. Μ. Hennig : Was berühmte Männer über Jesus sagen. (Agentur 
des Rauhen Hauses, Hamburg.) U. ott s majdnem ugyanazzal a tartalommal, 
finomabb kiállításban és négy képmelléklettel: D. M. Hennig: Christuszeug-
nisse [.] Aussprüche berühmter Männer über Jesus von Nazareth. 

8) Az érvelésnek ez a hatásos, de kevés bizonyító erejű fa j tá ja még 
Szelényi Ödön dr. kiváló munkájába, „Az ev. keresztyénség vi lágnézetéibe 
is belecsúszott, ép a bibliáról szóló szakaszba (141. 1.), ahol az evang.-ok 
hitelessége kérdésében Goethet idézi tekintélynek. 

Theol. Szaklap I . évf. 1 7 
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Christusmythe-ügyet a liberális theologia bajának tekintik s 
tárgyilagos szemlélői akarnak lenni a vitának. Aminek meg 
is van a magyarázata : két nagyon rossz közül nem érdemes 
egyet sem választani. A Christusmythe Jézus isten-emberi 
természetéből csak az istenit, a liberális theologia pedig csak 
az emberit t a r t j a meg. Mind a ké t álláspont elfogadhatatlan 
számunkra.1) 

A liberális theologusok azonban kénytelenek voltak 
védekezni és irodalmi téren is visszaverték Drews támadá-
sait. A vitairatok között a legterjedelmesebb és legalaposabb 
Johannes Weissé, aki a vita új testamentumi összes vonat-
kozásait megvilágítja.2) Clemen3) egyetemi publikum kereté-
ben foglalkozott a kérdéssel, Weinel4) pedig a „történeti Jézus-
nak" úgy radikális, mint „pozitív" ellen zőivel felvette a 
küzdelmet, sőt formálisan ki is tanítot ta azokat, akik „nagy 
közönség" előtt kénytelenek Drewsszel szembeszállani, a leg-
hathatósabb s perdöntő argumentumokra. A Drews által 
támasztot t mozgalmat Jenssen és mások is ki akar ták hasz-
nálni saját theoriáik érdekében. Jenssen előadásai sorompóba 
szólították Jülicher Adolfot is, aki a berlini vita után egy 
hónappal Marburgban adta elő a maga lesújtó véleményét 
úgy Jenssen, mint Drews theoriáiról.5) Részletkérdések is 
bőséges megvitatást nyertek. Chwolson6) a talmud bizonyságát 
idézte Drews fejére, Zimmern7) a babyloni anyagot gyűj töt te 
össze. A theologusok gondolatmenetéhez nem szokott laiku-
sok is beleszóltak a vitába.8) 

Drews sem maradt egyedül. Steudel, aki vele küzdött 

') K. Dunkmann: Der historische Jesus, der mythologische Christus 
und Jesus der Christ. Ein kristischer Gang durch die moderne Jesus-Forschung. 
2. kiad. (Leipzig, Deichert 1911.) 

') Jesus von Nazareth Mythus der Geschichte ? Eine Auseinandersetzung 
mit Kalthoff, Drews und Jensen. (Tiib. Mohr, 1910.) Ezeket az előadásokat 
1910. III. 31. és IV. 1-én tartotta Berlinben a „Theol. Ferienkursuson". Az 
előadásról szóló tudósítást 1. a Chr. W. 1910. évi 16. számában. Weissnak 
egy másik beszéde (Mannheim 1910. IV. 24.) is megjelent Die Geschichtlich-
keit Jesu. Zwei Reden . . von Prof. J. Weiss und Prof. G. Grützmacher c. 
alatt. (u. ott.) 

') D. Dr. Carl Clemen: Der geschichtliche Jesus. Eine allgemein ver-
ständliche Untersuchung der Frage: Hat Jesus gelebt u. was wollte e r ? 
(Töpelmann, Glessen. 1911.) 

•) H. Weinel: Ist das .liberale" Jesusbild widerlegt? (Tüb. Mohr, 1910.) 
Lásd a 87. s köv. 1. „Nachwort. Mit welchen Gründen Arthur Drews kämpft 
und wie mann ihm entgegentreten kann?" 

5) D. Dr. Adolf Jülicher: Hat Jesus gelebt? Vortrag, gehalten zu Mar-
burg am 1 März 1910. (Marburg, Elwert. 1910.) 

") D. Chwolson: Über die Frage ob Jesus gelebt hat (Leipzig. H. 
Haessel 1910.) 

') Heinr. Zimmern: Zum Streit um die „Christusmythe" (Berlin, 
Reuther u. Reichard.) 

8) I. Ρ. H. Rotus: Die Geschichtlichkeit der Person Jesu, der Trost 
eines Wahrheitssuchers. (Frankfurt a. M. Diesterweg 1911.) 
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Berlinben, tollal is védelmére siet.1) Egy karlsruhei tanár-
társa is lándzsát tör mellette.2) 0 maga sem hagyta magát 
s a megjelent vitairatok egy részére válaszolt a Christus-
mythe II. részében: „Die Zeugnisse für die Geschichtlichkeit 
Jesu" c. alatt.3) Ebben a szenvedélyes hangon megirt köny-
vében különösen a profán irók tanúságának a megdöntésére 
és Jézus beszédeinek az eredetiségökből való kivetkőzteté-
sökre törekszik. Legjellemzőbb a könyv mottója: Luk l l 5 a 
s Luther énekének a travesztálása, az előszó végén: Und 
wenn die Welt voll — Theologen war' und | wollt' uns gar 
verschlingen, | so fürchten wir uns nicht so sehr : | es soll uns 
doch gelingen! — Berlini beszédének a hangja mérsékelt , 
tárgyilagos ós komoly volt. Másutt is óvatos igyekezett lenni 
a nyilvánosság előtt. Könyveiben azonban a józan mérséklet 
út járól letér s fanatikus lenézéssel s megvetéssel telve tá r -
gyal a theologusokkal. 

A Christusmythe első részének bőséges kivonatolása 
után nem sok értelme volna annak, hogy a második rész 
mindenáron bizonyítani akaró újabb érveit részletesen ismer-
tessük. Az egész kérdéstől s a nyomában megindult vita 
útvesztőjétől is szerencsére távolabb állunk, mintsem hogy 
tüzetes tá jékoztatóra lenne szükségünk benne. Visszhang nél-
kül azonban nem maradt nálunk sem a Christusmythe. A „Sza-
badgondolat" c. folyóiratnak egy egész füzete foglalkozik 
magával a problémával Kautsky, Kalthoff és Steudel mű-
veinek a nyomán.4) Drews neve, ha jól látom, elő se fordul 
a füzetben, pedig nagyon beleillene a társaságba. Az öt cikk 
közül négy a Christusmythe álláspontján áll. Szemelvényül 
elég, hogyha Tímár Miklós: Élt-e Jézus ? cimű nem egészen 
ké t és fél oldalas cikkének a „pozitív" részét idézem.5) 
„Hogyan magyarázható tehát a Jézus legenda keletkezése? 

A legenda gerincét az ótes tamentumnak Messiás eljö-
vetelére vonatkozó jóslatai szolgáltat ják. 

Messiás Dávid nemzetségéből leszen (Jeremiás XXIII. 
5. 6.) ezért kétségtelenül Dávid nemzetségének városában, 
Betlehemben fog világra jönni (Micha V. 2.), eljövetelénél 
fény támad az égen, melyhez királyok zarándokolnak, majd 
ajándékokkal megrakódva (Jézsajás LX. I.), egy prédikátor 
fogja előkészíteni út ját (Ézsajás XL. 3.), „egy szamáron 

*) Friedr. Steudel: Im Kampf u m die Christusmythe. (Jena, Ε. Diederichs 
1910.) ugyanott j e l en t meg: Ernst Krieck: Die neueste Orthodoxie und das 
Christenproblem. 

*) Arthur Böhtl ingk: Zur Aufhe l lung der Christusmythologie (Frankf. 
a . M. 1910). 

' ) Jena, E. Dléderichs 1911. 
4) 1912. j a n u á r hav i füzet. 5) 8. 1. 

17* 
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lovagolva j ő királyod" (Zachariás IX. 9.), szegény ő és sza-
máron ül, u tód ja pedig Jézusnak neveztet ik (Mózes V. 31. 7.) 

Ha mindehez hozzávesszük még, hogy a legenda többi 
elemét te l jesen megtalál juk a görögöknél és rómaiaknál 
akkor már teljesen ismert Buddha legenda körben, világosan 
áll előttünk az emberiség egyik leggyönyörűbb legendájának 
a keletkezése is. 

De világos az is, hogy vagy e l fogadjuk Krisztusnak, az 
istenfiának, a megváltónak a létezését, vagy el kell ej tenünk 
azt a taní tás t is, hogy Jézus nem élt volna.1) 

Renan ék 50 százalékos kiegyezésére az evangéliumok 
alapot nem nyújtanak." 

Miután a lap szerkesztője a Krisztus legenda keletke-
zésének a kérdését ily já tsz i könnyedséggel megoldotta, amit 
annál könnyebben megtehetett , mert ebben sem a profán irók, 
sem Pál Jézus történetisége mellett szóló tanúbizonysága nem 
akadályozta, hiszen véleménye szerint „Pál 14 levelében (!!) 
Krisztusnak földi a lakjáról mit sem tud," nem szabad csodál-
koznunk azon se, hogy amit a munka tá r sa mond: „a komoly 
történetírás nem talált egyetlen ada to t se, mely az evan-
géliumok Jézusát igazolná. Se pogány, se zsidó, se keresz-
tyén irások nem irnak róla egyetlen történelmi hitelességű 
szót se. De talált ada tok egész tengerére, mely az evan-
géliumok Krisztusát igazolja. Jézus születése naiv és tudatlan 
mese. Krisztus születése a világhistoria egyik fordulópontja." 
{2. 1.) Sőt ezek után az se lep meg, hogy egy az egész 
keresztyénséget más vallásokból származtat ja . „A keresz-
tyén egyház szervezete, a keresztyénség speciális — minden 
más vallástól különböző! — erkölcsi tanai, — az evan-
géliumok, Krisztus, az istenember, a megváltó, a keresztre-
feszitett, megdicsőült stb., kivétel nélkül átvett legendái a már 
akkor nyugaton el ter jedt és közismert vallásoknak." (9. 1.) 
A szabadgondolkodásnak eme igazán sikerült szemelvényei 
s — szabadon kigondolt állításai előt t ha j t suk meg sürgősen 
az elismerés lobogóját! S az események és ellentétek halvány 
vázolása u tán lássuk a kérdést magát . 

III. Jézus történet i létezésének a feszegetése teljesen 
indokolatlan és szükségtelen. Nemcsak az egyházak, a hívők 
hitetlenek, tudósok és tudatlanok consensusa miatt , hanem 
azért is, mert sem ú j felfedezések, sem a források nem 
indokolják a velők szemben való te l jes bizalmatlanságot. Ha 
azonban, akár történeti , akár vallásos érdekből valaki a 
kérdést felveti: a theologiának nincs oka megfutni előle. 
Egy kicsit a kenyeres tarisznyáját fél tő önzés vád já t vonja 

*) Ha ebben a vagy-vagyban valami logikai, vagy más hiba van, az 
Timár Miklós rovására esik. En csak idézem. 
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ugyan magára, mert ez a nemes gyanú mindig kéznél van, 
de mivel ma a theologia nem kizárólag egyházi tudomány, 
nem fél az igazsággal való szembekerüléstől sem. A min-
deneket megvizsgáljátok" s a „lélek mindeneket megvizsgál 
még az Is tennek mélységeit is" elvek nincsenek eltemetve a 
bibliában. A protestáns theologia belőlők ól1) s függő hely-
zete dacára is sok igazságot köszönhet neki a tudomány és 
az emberiség. Illetékessége pedig kétségtelen. A keresztyén 
vallás keletkezése egyike a világtörténelem legnehezebb 
problémáinak. Világos képet csak évtizedes odaadó munkás-
ság után nyer róla az ember. Jézusról és az evangéliumok-
ról ugyan mindenki tud valamit, de ez még nem elég, hogy 
szakértőnek is feltolja magát . (Jülicher i. m. 8. 1.) 

A kérdés maga történeti . Az egyház létkérdése. Szoro-
san, szinte elválaszthatatlanul összekötik vele Jézus vallásos 
és egyházi jelentőségének a kérdését is. Ezeket a kérdése-
k e t azonban el kell egymástól választani. 

Jézus létezését a történettudomány azzal tudja bizonyí-
tani, ha Jézusnak valamely emlékét, a róla szóló hagyományt, 
vagy az ő ha t á sá t tudja felmutatni. 

Emlék nem maradt tőle. Se ruhá jának egy foszlánya, 
se a kezeirása. A varratlan köntösök s egyéb ereklyék ke-
gyes üzletek. A kezeirását, a lába nyomát el tüntet te az idő 
Palesztinában még a szelleme sem otthonos. *) 

Hagyománnyal többel rendelkezünk. Ha a kr i t ikusok 
egy részének igaza van, van olyan levél az új tes tamentumban, 
mely az ő tanítványától, esetleg édes testvérétől származik.3) 
Ot t vannak Pál apostol levelei s mindenekfelett a synoptikus 
evangéliumok. Mig a levelek csak említést tesznek róla, 
r i t kán egy-egy szavát idézik, addig az evangéliumok egész 
élettörténetét elmondják. Igaz, hogy ha az evangéliumokat 
közelebbről megnézzük a három tanúsága egyre, Márkóra 
zsugorodik össze, a másik ket tőből azonban egy ú j bizony-
ságot lehet kihámozni s restaurálni az u. n. Logia képében, 
mely Jézusnak a beszédeit tartalmazza. A „Logia" eredeti 
formájában nem maradt fenn, hanem csak Máté és Lukács 
feldolgozásában, azonban rekonstruálása részben sikerült. 
Fo rmá ja ismeretlen ugyan (ha nem teljesen = X is, ahogy 
Drews mondja), de anyagának nagy része ismeretes és fölötte 
becses. Ez a ké t könyv: Márk evang.-a és a rekonstruál t 

') Wernle: Einführung in das theol. Studium 1—10 1. 
*) Rohrbach Ρ. : Im Lande Jahwes und Jesu 2. kiad. (Berlin, Fortschritt 

1911.) c. könyvében leirja, hogy a jeruzsálemi sirtemplomban hogy csalják a 
népet az égből leszálló tűzzel, amit régen beolajozott dróton állítottak elő, lega-
lább az illúziót megőrizve, ma azonban a patriarcha gyufával „idéz elő" 313. I. 

*) Még a Handbuch zum Neuen Testament c. legújabb kommentár 
sem zárkózik el egészen attól a nézettől, hogy Jakab levele Jézus testvérétől 
való. (Lic. Dr. Hans Windisch: Die katholischen Briefe 3. 1.) 
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„Logia" az utolsó biztos hagyomány Jézusról. Ezek mögött 
a szóhagyomány hidalja á t az űrt Jézus ós első életiről kö-
zött. A szóhagyomány megbízhatóságának Jézus egyénisége 
a biztositéka. Jézus oly autoritativ öntudattal birt s tanít-
ványai úgy csüggtek r a j t a , hogy gyorsírók jelenléte nélkül 
is fel lehet tenni egyes nyilatkozatainak hiteles megőrzését. 

Az evangéliumokból, vagy helyesebben a Márk evangéliu-
mából és a Logiából az a benyomásunk, hogy azok egy hús-
ból vérből való, Galileában élő s később Jeruzsálemben 
„keresztre" feszitett próféta életét mondják el,, akit tőle 
távol állók a Messiással azonosítottak s aki maga is Messiás-
nak t a r to t t a magát. Embervoltának bizonysága: anyja s több 
testvére (Mk 3Sl.); tanítványai s el lenségei; haragja, könnyei 
(Mk 10 l4 és Lk 194 i); imádkozása, s mindig bizonyos szi-
tuációknak megfelelő beszédei. Jel lemző a róla szóló hagyo-
mány kialakulása, Márknak a másik k é t synoptikus által való 
felhasználása s anyagának a kibővítése. Nem minden legenda 
az evangéliumokban; valamennyi evangéliumnak van szilárd 
magja, mely köré a kifejlődött hagyomány rakódik : ez az 
összbenyomás. — A bonyolult „synoptikus" viszony a leg-
evidensebb bizonyítéka annak, hogy az evangélis ták nem 
költeményt irtak, hanem hagyományt jegyeztek fel, mellyel 
nem bánhat tak te l jesen a magok kénye-kedve szerint. Ezt 
Lukács prologusa is bizonyítja. Azt az egyet feltétlen bizonyos-
sággal meg lehet állapítani, hogy az evangéliumok irói Jézust 
történeti személynek ta r to t ták s épen a róla szóló történeti 
hitelességű hagyományt akar ták összegyűjteni. Az ő öntuda-
tokban egy paránya sincs annak, vagy legalább műveikből 
egyáltalán nem lehet arra következtetni, hogy ők „Agni 
születésére" gondoltak Lk. 1.2. megírásánál, vagy hogy Hámán 
és Mardachai sorsát aka rnák megírni a passióban. Annak sincs 
semmi nyoma, hogy Jézust vegetáció-istennek, nap, — vagy 
tűzistennek, vagy — az ótestamentumi Josuának tar to t ták 
volna. (Von Soden.) 

Jézushoz legközelebb Pál apostol áll. Az ő levelei 
szolgáltat ják Jézus történetiségének legszilárdabb bizonyíté-
kait. Igaz ugyan, hogy akadt olyan theologus, aki ezeket a 
leveleket — valamennyit! — hamisítványnak deklarálta s az 
is igaz, hogy Drews épen a bizonyító erejű helyeket t a r t j a 
betoldásoknak, azonban ennek az előrehaladott tudománynak 
nem kell behódolnunk. Nemcsak I. Kor. 11. ós 15. hosszabb 
részletei bizonyítanak Jézus történetisége mellett, hanem az 
egy ké t szóból álló megjegyzések is: Róm. l s . , Gal 44., Gal. 
1 ί9., Róm. 83 stb.1) 

*) v. ö. Rieh. Drescher: Das Leben Jesu bei Paulus. (Glessen, Töpel-
man 1900.) 
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Jézus életének a forrásai közöt t Pál apostol levelei 
azonban csak másodrendű forráskóp szerepelhetnek, ama 
különös viszony miatt, melyben δ Jézussal áll. Jézus Messiás-
voltáról szilárdan meg lévén győződve, oly (nem myth ikus ! 
hanem) theologiai formába önti Jézusról való tudását , hogy 
az tör ténet i forrásnak csak nagy levonásokkal volna hasz-
nálható.1) Jézus praeexistenciája, élete, halála, megdicsőülése 
s ú j r a való eljövetele oly szoros kapcsolatban állanak nála, 
hogy nem lehet őke t egymástól elválasztani. Az evan-
géliumokban azonban a hagyomány későbbi toldásai szinte 
maguktól levállanak. (Pl. Luk. 1. 2. v. ö. Mt. 1. 2.) 

Az evangéliumok életteljes képet adnak Jézusról. Éle-
tének egyes eseményeit nem időrendi s p ragmat ikus össze-
függésben beszélik el, de azért közölnek annyi jellemzőt 
róla, amennyiből Jézus képét meg lehet alkotni. (Bousset.) Az 
elmosódó háttérből élesen kidomborodik egész egyénisége. Nem 
olyan, hogy másokkal össze lehetne téveszteni. Egyszerű 
külső keretben, hatásokban gazdag életet él. Keresi a magányt; 
δ veszi egyedül komolyan a hitet s a belőle fakadó igaz 
erkölcsöt. Beszédei, tettei, fellépése Istenbe vetett bizalmat 
sugároznak s bizalmat keltenek. Tanítványai vannak, akik 
mindent ot t hagynak érte. Viszont ő is sokat megtesz a 
hallgatóiért. A vámszedők és bűnösök pár t já ra áll, mert segíteni 
akar ra j tok . Élő s minden külsőséget, megalkuvást figyelmen 
kívül hagyó igaz vallásossága minduntalan konfliktusokba 
keveri a farizeusokkal s egyéb pártokkal . Ez az ellentét 
halálos ellenségeket szerez neki Jeruzsálemben (templomtisz-
titás, a farizeusok ellen tartot t beszéd) s végül keresztre 
ju t ta t ja . A lázongó nép kikényszeríti a római hatóságtól a 
halálos ítéletet. 

Ez életének külső kerete. Ha gondolatvilágába, lelki 
életének az ismeretébe akarunk belehatolni, a források ahhoz 
is adnak anyagot. Különösen a „Logia." Ótestamentumi vallás 
és erkölcs az, amire nála akadunk csodálatos hatványban. Régi, 
elkopott, útszéli igazságok oly egyéni formában, hogy egész 
ú jaknak látszanak. Ugyanazt az Istent s ugyanazt az erköl-
csöt prédikál ja Jézus is, mint az ótestamentum vagy az írás-
tudók egy részesazemberek mégis „elcsodálkoztak a tanításán." 
(Mk. 182.) Általánosan ismert igazságokkal csinált forradalmat 
és teremtett új vallást. Ez is azt bizonyítja, hogy nem az 
igazság, hanem az δ egyéniségével fedett, az általa képviselt 
és megélt igazság h a t o t t ! Ő tet te a vallást tiszta érzéssé, 
odaadássá, az erkölcsöt a szív jóságává! 

*) Jülicher i. m. 22. 1. .Aber Paulus geht eben seine eigenen Wege 
und leider sind viele christliche Schriftsteller nach ihm dieselben Wege 
gegangen: das Dogma verdrängt feindselig die befreundete Geschichte . . 
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Ilyesmit nem szoktak kitalálni. „A tanítvány nem lehet 
nagyobb a mes teréné l . " 

A tanítványok és hivek szeretete, csodálata és hi te 
legfeljebb ragyogóbbá tet te ezt a képe t : naiv képzeletével 
kiszínezte s a hi t virágaiból koszorút fon t rá ja . Ehhez sem 
előre feltett szándék nem kel le t t , sem más vallásoktól fel-
vet t kölcsön. A néplélek ős talaja nem volt még kiélve és 
kizsarolva. Mint az ótes tamentum irói és költői régi hősök-
ről. úgy tudtak Jézus hívei az ő Urukról beszélni. Leikök 
mélyéből ópúgy felfakadt a virág, szemökben ép úgy kigyúlt 
a láng. mint mikor a buddhista Buddháról, a görög és a 
római az ő Mithrájáról, vagy Attisáról beszélt, akiben hit t s 
akitől üdvösségét várta. Csak a synoptikusok és János evan-
géliumának, a különbözőségére kell gondolnunk hogy ezt 
belássuk. A synoptikusokban szóhagyomány van összegyűj tve. 
Ez a keresztyénség kincse. Idegenből is szerzet t vagyont, az 
azonban egészen más. Egy pillantás az Apocalypsisre meggyőz 
erről (Gunkel). 

Ezzel az elmélkedéssel szinte észrevétlenül át is léptünk 
a történet ta la járól a vallástörténet területére, ahol mostaná-
ban — úgy látszik, — nem tények, hanem összehasonlítások 
és theoriák tenyésznek. Egy pár extravagáns elmélet miatt 
azonban nem szabad a tényeket ignorálni. Nagy szükség van 
arra , hogy a tudomány horizontjával együt t a theologiáó és 
a vallásosságé is nagyobbodjék s hogy ez se szűk völgyből, 
hanem hatalmas kilátást nyú j t ó magaslatról nézze a világot. 
Az isteni szellem és igazság kutatása a világban : ez a ke-
resztyén vallástudomány feladata. 

A vallástörténettől először csak azt várjuk, hogy Jézus 
korának s környezetének a vallásával ismertessen meg. Az 
első, ami feltűnik, a valláskeveredós ténye. Ez konstatálható 
a zsidóknál, a görögöknél és rómaiaknál. Jézus azonban nem 
t a r t ezzel az áradattal. Mások a vallásos impulzusokat szót-
szórják, mint a prizma a napsugarait . J ézus összegyűjti őket 
magában s intenzitásukat annyira fokozza, hogy szinte gyújtó, 
pusztító hatásuk van. Mások világnézetők s vallásuk alkotó-
részeit összekölcsönzik. Jézusról azt lehet mondani, amit ő 
mondott az istenországa tudósai ró l : hogy az ő lelkének kin-
cseiből adott régit és ujat . (Mt. 13.Λ2·) 

Jézus és környezete köz t ebből a szempontból nagy az 
ellentét. Pál apostol már nem oly önálló, rá különböző szel-
lemi irányok hatottak. Ő azonban ezeket a hatásokat még 
egységes világnézetté tudta összeolvasztani, azonban a későbbi 
keresztyének sok örökséget hoztak magukkal pogányságuk-
ból s zsidóságukból s még ezen felül is jobban alkalmazkod-
t ak a világhoz s másokhoz, mint amennyire az Jézus szelle-
mének megfelelt. Ebben a processzusban azonban határozottan 
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meg kell a ha tá foka t vonni. Lehet, hogy már Jézus tanít-
ványai öntötték idegenből kölcsönzött formába a gondola-
taikat . Ez azonban épen nem bizonyít Jézus nem létezése 
mellett. Az evangéliumok és a keresztyénség későbbi állapotai-
nak összehasonlítása — sajnos — sok bizonyságát szolgáltatja 
annak a feltevésnek, hogy a keresztyénség nem egyenes 
irányban fejlődött. A fejlődés nem volt mindig méltó a kez-
det nagyszerűségéhez! De azért más vallásokéhoz hasonló 
gondolatokhoz az egyház nem csupán kölcsönzés út ján ju t -
hatott , hanem — maga is produkálhatta azokat . 

A források Jézus képének a vonásait szolgáltat ják. A 
szilieket a tanítványok és hivek szeretete, a hát teret pedig a 
vallástörténet adja. Ennyi a minimum, amennyit a józan s a 
tényeket, for rásokat respektáló tudomány is megállapíthat. 
A tudomány azután ide akár pontot is tehet. 

Jézus vallásos jelentősége, „a mi tetszik néktek ama 
Krisztus felől?" kérdésre adandó felelet nem az „objektiv 
tudomány", hanem a hit és meggyőződés dolga. A tudomány 
csak a történeti tények fundamentumát bocsát ja a hit ren-
delkezésére. Ezen azután a hit égig érő tornyot emelhet.2) 

Az igazi ellentétek nem a történeti t ények megismeré-
sének, hanem azok értékelésének a terén keresendők. Hogy 
Jézus élt-e? —ez a kérdés eldöntöttnek tekinthető. A Drews-
féle támadások Jézus történetiségét, „az alapot, mely egyszer 
vet te te t t ," meg nem dönthetik. Hogy azonban a harc még-
sem akar elülni s hogy ilyen kalandos theoriák felmerülhet-
nek, annak az okát abban kereshet jük, hogy sokan nem a 
történeti igazságot keresik s abban nem találnak megnyug-
vást, hanem sa já t theoriáik képére szeretnők a valóságot 
elváltoztatni. 

Drewsnek is ilyen ,,vallásos" célja volt a Christusmy-
thével. Az egész theoria annak a gondolatnak a szolgálatában 
áll, hogy Krisztus nem egyéni individuum, hanem a „tömeg-
lélek" által te remte t t mythikus alak, aki azt az eszmét 

l) A vallástörténeti anyag össze van gyűjtve: Bruckner Μ.: Der ster-
bende und auferstehende Gottheiland in den orientalischen Religionen und 
ihr Verhältniss zum Christentum, Petersent E.: Die wunderbare Geburt des 
Heilandes és Jacoby Α.: Die antiken Mysterienreligionen und das Christentum 
c. füzetekben. A vallásos lélek azonos megnyilatkozásait 1: Nilsson, Μ. P. 
Primitive Religion c. könyvében. Az idegen vallások beszivárgásának a pro-
cesszusát legjobban lehet tanulmányozni Joh. Weissnál (Christus. Die Anfänge 
des Dogmas.) 

3) Jülicher i. m. 14. 1. „Der Fromme darf nicht von der Wissenschaft 
verlangen, dass sie, was ihres Amtes nicht ist . . seine Glaubensurteile über 
Jesus ihm versiegle; aber er darf hoffen, dass sie ihm ein Feld von Geschichts-
tatsachen mit deren durchschnitlichen Sicherheit abstecke, ein Feld auf dem 
er unbehindert die Türme des Glaubens errichten kann, hoch hinauf bis in 
den Himmel." 
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testesiti m e g : „az ember istenné lett, hogy az ember istenné 
lehessen." Ez az eszme nemcsak Krisztusban lett testté, 
hanem megtestesül minden emberben, aki „újjászületik," hogy 
istennel egy lehesen. (186. 1.) „A világ élete Isten élete; az 
emberiség fájdalmas előrehaladása isteni szenvedéstör-
ténet; a világ folyása egy isten élete, aki minden egyes 
teremtményben szenved, küzd és meghal, hogy az ember 
vallásos öntudatában a végesség korlátain felülemelkedjék 
s az egész világnyomoruság fölött való győzelmét elő-
legezze magának; ez a keresztyén megváltástanban rejlő 
igazság." (188. 1.) 

Ennek az idealisztikus monizmusnak akart ő helyet te-
remteni s azért volt ar ra szüksége, hogy Jézus történeti-
ségét kétségbe vonja. A Jézus történetiségéhez való ragasz-
kodást theologiai materializmusnak bélyegzi, melyet a tör-
téneti tények eszmévé való magasztositásával akar pótolni. 
Theologiai álláspontja sok rokonságot mutat R. I. Campbell-
ével, kinek „új theologiáját" a Drews-vita hatása alat t s talán 
épen Drews hatásának az ellensúlyozására ültették németbe 
át. Campbellnél azonban az ideális monizmus ill. az isten 
immanenciájának a gondolata nem csak, hogy megfér Jézus 
történetiségének a tényével, hanem abban Jézusnak is fontos 
szerep jut . 

A sokféle Jézushit mindinkább három főalakulatra redu-
kálódik. Ezeknek lényege ezekben a „Schlagwortokban" 
foglalható össze : „történeti Jézus" , „mythikus Krisztus" és 
„Jézus, a Krisztus". Mindenik jelszó mögött erős pártok s 
egymástól eltérő világnézetek állanak. A „történeti Jézus" a 
liberalizmusé, a „mythikus Krisztus" Drewsé ős a filozó-
fiai elvonásokat kedvelő hegeliánusoké, „Jézus a Krisztus" 
pedig a theol. konservativizmus jelszava. Mind a három 
Jézusképnek egy és ugyanaz a fo r rása : Az evangéliumok, 
az Űjszövetség. Ezekből a forásokból kell megeleveníteni 
először a történeti Jézus képét, hogy neki vallásunkban, 
világnézetünkben szerepet ju t tassunk : Őt annak központjává, 
vagy szegeletkövévé tegyük. 

A történeti Jézus létének a bebizonyítása s megvédel-
mezése az újszövetségi theologia feladata, amely ezzel nem-
csak tudományos, hanem apologetikus munkát is végez. Nem-
csak az igazságnak és a tudománynak, hanem elsősorban a 
hi tnek és az egyháznak tesz ezzel nagy szolgálatot. A Christus-
mythe megjelenése ós az általa okozott zavar sok gyengé-

*) R. I. Campbell: Die neue Theologie. (Ε. Diederichs, Jena 1910.) 
Előszót Traub Gottfried irt hozzá a vallás és a történet egymáshoz való 
viszonyáról. A munka angol eredetijét a Theol. Szaklap 1907. évi 7. számában 
B. Pap István ismertette részletesen „Az ú j theologia" c. alatt. 
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jóre figyelmeztette ezt a tudományt. A százféle nézetben 
megnyilvánuló fegyelmezetlenség és a helyes methodus nélkül 
végzett munka, az eredmények biztosításának elmulasztása 
megboszulták magukat. A Christusmythe azonban a theolo-
gusokat majdnem mind egy táborba egyesitette s megtanít-
hat ta őket arra, hogy a leglehetetlenebb támadásokra is el 
kell készülniök. Ezekkel pedig csak úgy küzdhetnek meg, 
hogyha minél tökéletesebbé teszik az Írásmagyarázati me-
thodust s a források alapos tanulmányozása után a tények 
minden kétséget kizáró megállapítására törekszenek s a biztos 
eredmények megismertetéséből, népszerűsítésétől sem zár-
kóznak el. Mert az ilyen kétségbeesett támadásokkal szemben 
csak a történet i tények képesek a hit és egyház igazait 
biztosítani. A történeti valóság az a szikla, melyen minden 
vihar és hullám ereje megtörik. 

Nagybörzsöny. Szimonidesz Lajos. 


