
Az antihellenistikus apológia az őskeresztyén egy-
házban Quadratustól Laetantiusig. 

Bevezető á t t e k i n t é s és a f e l a d a t m e g j e l ö l é s e . 

Az alábbiakban arról az úgy egészében, mint részleteiben 
rendkívül érdekes és fontos küzdelemről akarunk szólani, 
amelyet a fiatal keresztyén egyháznak az uralkodó pogány-
római vallással, s világnézettel kel let t megvívnia. 

A megalakulás napjaitól fogva érezniök kellett a keresz-
tyéneknek a jézusi szavak igazságát : e világon üldözni fog-
nak ti teket, s ha nem tapasztalták volna, hogy Jézus ennek 
ellenére is meggyőzte a világot (Ján 1638) bizony nem áll-
hat tak volna meg az ellenük támadt nagy ellenségekkel 
szemben. 

Gyors egymásutánban, néha együttesen. 3 oldalról támad-
nak a keresztyénekre: ket ten kívülről a zsidók és pogányok 
részéről, a harmadik belülről, a belső vissza vonás veszedel-
mes fegyverével. 

Az első. hogy úgy mondjuk legtermészetesebb vissza-
hatás zsidó részről támadt. A csalónak tar to t t Jézusra szórják 
tehetetlen haragjukban nemtelen vádjaikat . 

S ha egy Celsus, a pogányság éleseszfi szószólója ezt 
a zsidó-keresztyén polémiát a szamár árnyéka felett való 
versengésnek mondja is, jelentőségét nem kicsinyelhetjük. 
Ebben a vitában izmosodtak meg az ifjú keresztyénség kép-
viselői; itt készültek fegyvereik; innét hozták érveiket ahhoz 
a nagy küzdelemhez, amely rá juk a pogánysággal szemben 
várakozott . Feltárása önálló, külön munká t érdemel. 

A belső erő hiánya mellett főkép politikai okok já ru l tak 
ahhoz, hogy a zsidókat a támadásban a pogányok vál t ják 
fel, egyesülve néha a keresztyénség körén belül támadt ellen-
séggel, a sectákkal. Ez utóbbiról sem szólunk az alábbiak 
ban, — más lapra tartozik ez — érdeklődésünket a pogány-
sággal folytatot t szellemi küzdelemre irányítjuk, amely küz-
delmet, épen mert a keresztyénség lét jogosultságáért folyt 
az akkori művelt világ minden részén, Athéntől-Rómáig, 
közelebbről szemügyre venni rendkívül hálás feladat. 
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A pogány görög-római világ hamarosan felismerte a 
keresztyénség univerzálistikus jellegét, s meg érezte, hogy 
ha ez diadalra jut , úgy az 5 számára nem lesz többé hely. 
Ezért igyekszik kezdetben a rendelkezésére álló hatalom 
fegyverével a fiatal óriást leteríteni; sokáig visszhangoztak 
az aréna falai az elvakult tömeg kiál tásától : a keresztyéneket 
az oroszlánok elé, sok vért kiontattak, sok életet kioltottak, 
míg rá jö t tek arra, hogy ily módon nem semmisíthetik meg 
elleneiket, hiszen a keresztyének állhatatossága, halálig ki-
tar tó hűsége — ez volt a kegyetlenséggel szemben a legjobb 
apologia — csak növelte számukat. A inartyrok vére nyomán, 
mint erre az apologeták ismételten hivatkoznak, az elvetet t 
maghoz hasonlóan új, száz annyi élet támadt. 

Szellemi téren igyekszik hát veszélyes ellenfelét leverni, 
s mert érzi, hogy élet-halál harczról van szó, képességeinek 
teljes erejével száll sikra. S bár sajnálatos körülmények 
következtében a pogány felfogásnak alig egy-két személyes 
képviselőit ismerjük, nagy tanultságukkal , dialekt ikájuk 
élességével olyan ellenfeleknek bizonyulnak, akik fáradtig 
támadnak a keresztyénségre. Ám az a keresztyénség, mely 
már az egyenlőtlen fegyverekkel vívott harczokból is diadal-
masan kerül t ki, itt, a szellemi fegyverekkel vívott küzde-
lemben otthon érezi magát, s amit harczosai, az apologeták 
e tekintetben producáltak, az megbecsülhetetlen bizonyság 
nagy szellemi fölényük mellett. 

Századokig ta r to t t ez a küzdelem is. És mivel olyan 
soká tar tot t , annyira változatos volt, mivel új gondolatok, 
fordulatok, eszmék új meg új irányt s erőt adtak neki, leg-
helyesebb eljárás módnak látszik a megismerhetése szem-
pontjából, ha a pogányság főbb támadásai t nyomról-nyomra 
kisér jük a főbb apologeták védekezései alapján. Ha mindjárt 
ez az eljárás itt-ott ismétlésekre vezet, mégis helyén valóbb-
nak találjuk ama systematikus tárgyalás módnál, mely az 
épen nem systematikus jellemű korszakból systematizált 
apologetikát akar összeállítani. (Gr. Schmidt, A.-Seitz, Joseph 
Zahn). Mivel az ellenség támadása rendszertelen, egyszer itt 
másszor ott intéz a keresztyénség ellen rohamot, természetes, 
hogy a védelem sem lehet rendszeres, hanem az erősebben 
támadt pontokot nagyobb erőkifejtéssel védik, mint a kevésbbé 
veszélyezetteket Az egész korszak jellemző sa já t j a ez, s ha 
nagyjában a rendszeres apologetika felé haladó iránnyal 
állunk is szemben, még e korszak legkésőbbi képviselőinél, 
egy Origenes, egy Lactantiusnál sem találkozunk rendszeres 
művekkel . Ezzel egy Athanásius, Eusebius, Augustinus pró-
bálkozik meg a következő korszakban nem kis sikerrel. 

E korszak különösen a második század apologetái a 
keresztyén dogma kialakulására is rendkívül nagy befolyással 
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voltak, czélunknak megfelelően azonban a dogmatikai sa já t -
ságoktól lehetőség szerint el tekintünk, és az apológia körébe 
vágó gondolatokat gyű j t jük össze. Ama főkérdések, melyekre 
feleletet kell keresnünk a köve tkezők : mennyire voltak tisz-
tában e kor apologetái sa já t feladatukkal , mit akarnak elérni 
munkálkodásukkal , mi a felfogásuk a keresztyénség lényegét 
illetőleg, hogyan viszonylik az általuk védett igazság a görögök 
igazságához, a philosophiához, hogyan igyekesznek a keresztyén 
Isten fogalmat apologetikailag értékesíteni, s hogyan ra jzol ják 
meg nagy körvonalakban a keresztyénség világnézetét. 

1. RÉSZ. 

Az őskeresztyén apologeták felfogása a keresztyénség 
védelmének feladatáról és határáról. — A keresztyén 

vallásnak a philosophiához való viszonya. 

A legtöbb apologetánál már műveik czíme: Apológia, 
Apologeticum, arra utal, hogy főképen védelmi, épitő czélokat 
akarnak szolgálni, kezdetben az üldöztetések idején a világi 
hatalmassággal szemben, később a művelt pogánysággal való 
vitatkozás közben. Védelmezni aka r j ák a keresztyénséget az 
ellene felhozni szokott általános jellemű vagy a részletekre 
vonatkozó támadásokkal szemben abból a czélból, hogy a 
támadásoknak az élét vegyék és a hitben gyengéket erősítsék. 
Működésükkel nem akar ják azt elérni, hogy a pogány vallás 
vagy philosophia hívei apologetikai műveik hatása alatt azok 
eredményeképen legyenek keresztyének. Nem akarnak mű-
veikkel hittérítő szerepre vállalkozni, mert helyes érzékkel 
fogják fel a keresztyénség mibenlétét: a keresztyénség meny-
nyei eredetű, amelyet épen ezért emberi erővel a pogányok előtt 
a legapróbb részletekig plausibilissé tenni nem lehet, amelyet 
hivő szívvel kell elfogadnunk, hogy magunkon tapasztal t 
hatásából láthassuk igazságát. Apologetikai működésükkel 
tehát, bár egyénileg több, kevesebb szabadságot engednek 
meg maguknak, csak a szentély kapujáig akarnak elvezetni, 
hogy azután ráuta l janak az írásra, amelynek segítségével a 
szentélybe ju tha t az érdeklődő. Lehetőség szerint kerülik 
tehát a dogmatizálást, de azért igyekeznek a negatívum, a 
pogány vallás ésszerűtlenségének kimutatása után, positivumot 
is nyújtani, és ami a pogány ember számára megérthető a 
keresztyén vallásból, azt apologetikai eljárással kiemelni, 
velük megkedveltetni, őket a többinek megszerzésére is 
sarkalni. 

Ebből a czélból igyekesznek a keresztyénségnek a philoso-
phiához való viszonyát is megállapítani. Felveszik a philosophus 
nevet a maguk számára, a philosóphia nevet a keresztyénség 
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számára, hogy egyfelől a philosophiát sokra becsülő művelt 
pogányság figyelmét magukra felhívják, másfelől kimutassák, 
hogy az ő bölcseségük az igazi. Amazok csak „philosophoi". ők 
a „sophoi" (Lactantius). Természetes, hogy általános jellemű 
összehasonlításról lehet csak szó, és nem a részletekre 
menőről; mert hiszen görög philosophia a la t t nem valamely 
specziális rendszert, nem is a szorosabb értelemben vett philo-
sophusok felfogását értik, hanem általában az emberi bölcse-
séget. az emberi ész képességeit. Ez az emberi bölcseség 
most már — nem valamennyien mondják ezt, egy Tatián 
teljesen elítéli — szintén hasznos, szép dolgokat producál, 
de ami a fő, nem tudja a követőivel az elméletet a gyakor-
latban elfogadtatni, nem tudja követeléseit az életbe átvinni, 
inig a keresztyénségnél az elmélet a gyakorlattal, az élet a 
tannal szorosan össze függ. A görög pbilosophusok csak az ész 
szükségleteit igyekszenek kielégíteni, az isteni, bölcseség a 
szivet is, épen azért az akaratot is uralma alá haj t ja . Az 
igaz bölcsesegnek az egész embert kell foglalkoztatni, és 
ezt teszi a keresztyénség. Ennyiben lesz a keresztyénség 
bölcseséggé anélkül, hogy megszűnnék vallás lenni — e 
gondolat mindig határozottabbá válik az időileg egymásután 
következő apologetáknál — ennyiben szűnik meg a vallás 
és philosophia közt az ellentét. 

Qaadratus.1) Ε korszak apologetáinak sorát (^uadratus 
nyitja meg. Sajnos épen erről az első apologetáról nagyon 
keveset tudunk. Apologiája nem maradt ránk. Eusebius 
emlékezik meg róla Egyháztörténetében (IV. 3) néhány szóval. 
De az a néhány szó, amelyet rá vonatkozólag mond, arra 
enged következtetni, hogy egy igazán méltó úttörővel állunk 
szemben, aki h ivatva volt arra. hogy gazdag és egészséges 
irányú apologetikai fejlődésnek adjon indítást és mutasson 
irányt. Eusebius szerint Hadrián császárnak nyújtott át egy 
iratot „a mi hi tünk védelmezésére, mert egyes rossz emberek 
rágalmazni törekedtek minket."2) A helyzet kényszerűsége 
indítja tehát a szerzőt munkája megírására és mivel rossz 
indulatu támadásokkal szemben kell védekeznie, természetes, 
hogy ezt olyanformán teszi, hogy a rágalmakat visszautasítja. 
Tehát elsőben negative já r el. De hogy positivum is volt 
munkájában, az kitűnik Eusebius egy további megjegyzéséből, 
amely szerint a keresztyénség isteni eredete mellett legfőbb 
bizonyságként Jézus tetteit állítja oda.3) Amennyiben elleneit, 

') Az egyes apologeták életrajzi viszonyait lásd llerzog-Hauck-féle 
Real-Enziklopedie ben. 3. Aull 

2) .. . τοντφ Λούηατης λόγον rionOíf ωνί,οας araőίΰωπιν, (ΙηοΧογίαν ουντάξας 
ν π f-n της xaH- ημΰς &(οθίβεί<χύ. őrt ιίι) rtvfs πονηοιΛ ú'j'Jps" τον; ήμιτέρονς 
ίνοχλιίν InsioüivTu . . . 

3; . . . τοΰ ιίί οωτηρος ήμών τά ((fya ati τικοην «ληβη γάο ην . . 
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akikkel szemben állást foglal, rossz indulatu embereknek 
tekinti, következtethetjük, hogy nem az ő kedvükért, hanem 
a keresztények kedvéért fogott munkája megírásához. Nem 
agressiv jellegű tehát, inkább bátorító, vigasztaló. 

Eusebius rövid közlése szerint Quadratusnak ez az apo-
lógiája még „most is sok testvérünknél meg van, nálunk is,1) 
Sokat mondó megjegyzés, atnennyihen mutatja, hogy a keresz-
tyén apologeták munkáit mennyire megbecsülték. Eusebius 
körülbelül 200 évvel élt Quadratus után, és az a körülmény, 
hogy még ebben az időben is található volt keresztyén 
családoknál az δ apologiája, ez annak a jele, hogy ilyen 
irányú apologetikai tevékenységre tényleg szükség volt s hogy 
a keresztyének ezt hálás szívvel vették. 

Ugyancsak Eusebius mondja róla az idézett helyen, hogy 
Quadratus apológiájával az emberi kiválóságnak és apostoli 
igazhitűségnek fényes bizonyítékát adta.2) A kifejezés sokkal 
általánosabb, semhogy belőle részletesebb következtetéseket 
vonhatnánk a philosophiáról valófelfogásáranézve. Csak lehető-
ségkópen említjük meg,hogy haazemberi kiválóság alatt emberi 
bölcseséget, irodalmi képességet ér tünk, úgy látjuk, hogy már 
itt a kezdetben igaz keresztyénség és emberi bölcseség, hit 
ós tudás szépen összeférnek. A kettőnek egymáshoz való 
viszonyát itt a szükséges anyag hiányzása miatt még nem 
ítélhetjük meg. 

Aristides. A már Eusebius által megemlített apologiája 
a legújabb időben syr fordításban napvilágra került, és így 
részletes vizsgálódásainkat δ vele kezdhetjük meg, akinek 
műve több tekintetben figyelemre méltó egyéni vonásokkal 
bővelkedik. Apológiájában, melyet szintén a császárnak 
nyújtott be, szemlét ta r t a létező vallások felett s a keresztyén-
ségnek itéli az absolut elsőbbséget. Az első feje'zetek alapján 
azt gondolhatnók, hogy ez eredményre pusztán emberi erővel, 
észbeli mérlegelések után jutott, hogy tehát felfogása szerint 
a keresztyén vallás igazsága tudományos uton is megállapít-
ható. Sa já t élete példája azonban az ellenkezőt mutatja. Nem 
tudományos vizsgálódások révén lett keresztyénné, hanem a 
Szent-irás hatása következtében: Vedd hát az ő irataikat, 
— mondja a császárnak, — és olvasgass bennük, s meg fogod 
látni, hogy nem önmagamból merítve szóltam ügyvédjükként, 
hanem az ő irataikban olvasva, ju to t tam e dolgok szilárd 
hívesére (XVI 5.). A keresztyén vallás az ő felfogása szerint 
tehát első sorban sa já t forrásai alapján vizsgálandó meg, s 
csak azután lehetséges tudományos úton is kimutatni igaz-

*) . . . <{(ριται παρά πλκ'ατοις των, άδίλψων άτάρ χα'ι παρ' ΐ,μϊν 
ίο σύγγραμμα. 

' ) oű χατιδίΐν ϊοτιν λαμπρά Μχμήρϊα της Tf τον άνό'ρος διανοίας χαΧ 
της αποστολικής υρ&οιομίας. 
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ságát, Eddig én beszéltem, mondja, a többire vonatkozólag 
amint említettem, találhatsz azőÍrásaikban szavakat,amelyeket 
még csak utánozni sem lehet s amelyek be is teljesedtek 
(XVII. 1). Ezt tanítja az evangelium, amelyből, ha olvasod, 
megismered az erőt, amely benne van s (II. 7). 

Aristides teljes határozottsággal hirdeti tehát a keresz-
tyén vallás igazságát s nem elégszik meg azzal, hogy számára 
a többi vallások sorában egy szerény helyet biztosítson, 
ilyenforma megjegyzéssel: minden vallás hasznos, a keresztyén 
vallás is. Nem. bármilyen fenyegetett volt is az ifjú keresz-
tyénség helyzete, habozás nélkül hirdeti, hogy a keresztyén 
vallás mellett más vallás jogosultságra számot nem tarthat. 
Közeledjenek hát azok, kik Istent nem ismerték meg ós örökké-
való beszédet nyernek (XVI 18.); annyival inkább, mert ez 
Isten kifejezett akarata, s azok, akik nem engedelmeskednek 
neki, fájdalmasan fogják ezt megbánni: előzzék meg hát e 
rettenetes Ítéletet, amelyet Jézus, a Messiás fog elhozni az 
emberi nemre (ibidem). 

Amint művének czíme m u t a t j a : „Apologia, amelyet 
Aristidesa philosofus írt az istenfélelem számára", mint philo-
sophus lép sorompóba a szorongatott keresztyének megvédé-
sére; aki nem tar t ja szükségesnek, hogy korábbi nevét 
és foglalkozását elhagyja. Mint keresztyén sem mond le a 
philosophiáról ós ez a körülmény a kettőnek, a keresztyénség 
ós philosophia egymáshoz való viszonyának megértése szem-
pontjából mint Harnack is hangsúlyozza, (Dogm. Gesch.) nagy 
haladást jelent. Az apostol az emberi bölcseséget még balga-
ságnak tar t ja . Aristides már úgy gondolkodik, hogy mint 
philosophus foghat a kereszténység ügyének megvédelmezósé-
hez. Önmagától vetődik fel a kérdés, hogy vájjon ez a felfogás 
nem vezet e a keresztyén vallás lényegének félreértésére. 
Felfogása szerint a keresztyénné levéshez nem tartozik hozzá 
mint sine qua non az emberi bölcseségnek való hátat fordítás. 
Ha, mint láttuk, hangsúlyozza is azt, hogy pusztán az emberi 
értelem segítségével a keresztyén igazság mibenlétét nem 
foghatjuk fel, azért hozzá teszi, hogy a keresztyénség 
nem ellenkezik azzal, sőt maga is bölcsesség, de olyan, 
amelynek gyökere nem az emberi észben van. A keresz-
tyénség isteni eredetű bölcseség. Ezt a később Justinus 
által erősen hangsúlyozott gondolatot már ő is felemlíti. 
. . . Valóban ők (a keresztyének) azokhoz tartoznak, akik 
az igazságot megtalálták, amennyiben ide-oda jár tak és 
keresték, és abból, amit mi megismertünk, beláttuk, hogy 
ők állanak egyedül az igazság megismeréséhez közel. (XVI 1.) 

Justinus. Pogány hitének elhagyására a keresztyének 
állhatatossága indítja (II. Apol. 18). Ez feladatunk szempont-
jából nagyon fontos körülmény, mert hiszen bár philosophus 
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volt korábban, még sem észokok, elméleti speculátiók révén 
j u t a keresztyén vallás elfogadására, hanem a keresztyének 
életének szemlélete által, annak bizonyságául, hogy a keresz-
tyének tiszta erkölcsi élete, amely minden kísértésben győzel-
mesnek bizonyult, a legjobb apologia. Amennyiben δ ilyen 
módon lett keresztyénné, felvetődik az a kérdés, miért írt 
apologiákat? Műveiben többszörös feleletet ád e kérdésre. 
A császárnak benyújtot t apológiáival nem önmagának akar 
tetszelegni (I. Apol. 2), hanem az igazság kedvéért teszi. A 
közel múlt idők eseményei következtében határozza el magát 
arra, hogy iratait a császárnak benyújtsa.1) (II Αρ. 1.) 
Amennyiben a keresztyének igazságáról teljesen meg van 
győződve, dicső dologiiak t a r t j a azt. hogy igazságukért sorom-
póba lépjen. (II. Ap. 3.) így legalább a keresztyének ügye 
ismertté lesz s mindenki számára lehetségessé válik az igazság 
megismerése2) (II. Ap. 14), s a tudatlansággal magát senki sem 
mentegetheti.3) (I. Ap 3). 

Mivel ez utóbbi gondolatot ismételten hangsúlyozza és 
a keresztyének üldözőit Isten büntetésével fenyegeti, nyilván-
való, hogy Apologiáit nem azért írja. hogy velük a pogányokat 
megtérítse. A keresztyének életét és tanításai t azért igyekszik 
nagy vonásokban feltűntetni, hogy a pogányokat a dolgok 
igazi mibenlétére figyelmeztesse, őket a keresztyén üldözések-
ért felelőssé tegye, s így a pogányok védekezésének lehető-
ségét elvegye. Iratai a szószerinti értelemben véve apologiák, 
védő, igazoló iratok, 

Ama vádak következtében, amelyek szerint a keresz-
tyénség gondolkozó emberhez méltatlan balgaság, érzi szüksé-
gét. hogy véleményét a philosophiáról kimondja. Teljes erővel 
tiltakozik az ilyen rágalmak ellen, s igyekszik szemlélhetővó 
tenni a keresztyén igazságnak a görög philosophiával szemhen 
való elsőbbségét, de semmi esetre sem úgy, hogy a keresz-
tyónséget egyszerűen valamely rationális tanrendszer szín-
vonalára sülyeszti alá. Az emberi gondolkozást nagyra becsüli 
ugyan („Sokrates az attikai Mózes") de korlátaira és hatá-
raira rámutat . Gondolat menetét, a következőkben. vázolhat-
j u k : Ha a keresztyének és philosophusok tanait össze hason-
lítjuk, lát juk, hogy azok több tekintetben megegyeznek, tehát 
a keresztyén igazság semmikópen sem tekinthető gyermekes-
balgaságnak. A görögök ugyan a hasonlóság okát abban 
keresik, hogy a keresztyének használták a philosophusok 
műveit, ámde ez az állítás nem felel meg a valóságnak, mert. 
— s itt egy az összes apologetáknál megtalálható gondolatot 

1) xai rc< χ&έ; fit xai πρώην (ι1 τή πόλίι vuujv γινόμενα. 
2) υπως χαί τοις άλλοις τά ήιιέτιρα γιοισϋij. 
3) .. .αναπολόγητοι/ γάρ λοιπόν μαΆυνοιν. 
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hangsúlyoz — azon szentirttok, amelyekre a keresztyének 
hivatkoznak, régebbi időből valók, mint a pogányok bármely 
irata1) (I. Ap. 44). Ezekben Jézusra vonatkozólag már év-
századokkal előbb prófétáltak. (I. Ap. 31). És így magától 
értetődő, hogy a pogányokat lehet joggal vádolni azzal, hogy 
az ellenfél könyveit a maguk hasznára forgatták.2) (I. Ap. 59, 
I 60). És amennyiben ezekből az isteni bölcseség, a Logos 
beszól, nyilvánvaló, hogy ahol a görögök az igazság közelébe 
ju to t t ak erre a legtöbbször öntudatlanul elsajátított Logos 
segítségével voltak képesek3) (II. Ap. 10). Mivel azonban ezt 
a Logost sem értet ték meg teljesen, az igazságot sem tudták 
tel jesen elsajátítani.4) (II. Ap. 13). Ez magyarázza meg, hogy 
még egy Plátó tanai is, ha a keresztyén igazsággal nem 
ellenkeznek is, de azzal nem is azonosíthatók, (ib.) Nagy-
erővel hangsúlyozza azután a keresztyéneknek tanaikhoz való 
hűségét, állhatatosságát, ami őt is a hozzájuk volt csatla-
kozásra kényszerítette, s ami erős bizonyság vallásuk igaz-
sága mellett. (1. Ap. 25, 14, II. 12, 11). Sokratesért senki sem 
halt meg, Krisztusért ezeren. (II. Ap. 10). 

•Taticin ηςός "ελλψος (oratio ad Graecos) czímű művének 
35. fejezetében említi, hogy sa j á t tapasztalatából győződött 
meg a pogányság tarthatatlanságáról. Magába szállott hát és 
kuta tni kezdte, hogy mikópen találhatná meg az igazságot 
(29) és miután figyelmesen szemlélődött néhány barbár irat 
j u to t t a kezébe, amelyek idősebbek voltak a görögök tanai-
nál és tartalmuk hasonlíthatatlanul nemesebb az ő tévely-
géseiknél (ib.) Ezek győzték meg őt és pedig a kifejezés 
egyszerűsége, a szerző szerénysége, a világ teremtés könnyen 
érthetősége és azon tanítás által, hogy az egész világ felett 
egy valaki uralkodik, (ib). így tehát Isten oktat ta az ő lelkét5) 
(ib) Just int a keresztyének életének szemlélete teszi keresz-
tyénné. Tatiant Aristideshez hasonlóan a szent iratok tanul-
mányozása. Mindkét esetben világos, hogy a megtérést köz-
vetlenül a keresztyénséghez való fordulás eredményezte, nem 
pedig valamely apologetikai jellegű munka tanulmányozása. 
Azt természetesen valószínűnek kell tartanunk, hogy a keresz-
tyének ügyére az ő figyelmét is ilyen apológiák (már több 
forgot t közkézen) hívták fel. A fontos azonban az, hogy 
valódi hitre nem ezek, hanem az írás révén jut. Saját meg-

l ) Λίωϋπης. πρίσβντιρος χαϊ πάντων των (ν Ί'.λλάδι συγγραφέων. 
' ' ) . . . IIaρΰ των ημετέρων δ.δασκάλων . . . λαβύντα τόν ΙΙλύτωνα . . . 

χαϊ . . . (ν Τίμαιο) . . . ΰτι λέγει . . . τιαρα ΛΙωϋαέως λαβών ομοίως ειπείν. 
Χ ρ ιο τ ω δε τω χαϊ νπϋ —ω κοκ τον ς από μέρους γνωα&ένιι, λόγος γαρ 

t/r χα) εστίν ύ (ν ηαντί ων. 
*) . . . ΐχαοτος γάρ τις από μέρους τον σπερματικού íifiíov λόγου τύ σνγγενες 

όρων καλώς έφ&έγξαιο. 
6) (·ίεοδιδό<χτον δέ μου γινομένης τίς ι^ιυχης. 
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térésének története a d j a meg ilyenformán az irataiban itt-ott 
félreérthető kifejezések helye s értelmét, amelyeket önmaguk-
ban olvasva talán a r r a az ítéletre jutnánk, hogy felfogása 
szerint apológiák eredménye képen is lehetségesnek tar t ja a 
pogány olvasó keresztyénné levését. Az apologetikai tevékeny-
ségnek feladatát t ehá t δ is abban látja, hogy a pogány fel-
fogás helytelenségét kimutassa, az olvasó figyelmét a keresz-
tyénség felé irányítsa s további kuta tás számára indítást 
adjon — nem szólva arról, hogy a keresztyének iránt tanú-
sított méltatlan bánásmódot a pogányság előtt feltárja. 

Mivel a pogányságot általában kevésre becsüli felfogása 
a görög philosophiával szemben is elítélő. Véleménye szerint a 
philosophiát a görögök idegen népektől vették, és mégis vájjon 
micsoda nagy eredményre ju to t t ak 1 ) ? (Oratio ad Graecos) 
1, 2, 25). Amit ma jognak tekintenek az holnap jogtalanság 
lesz (i.) Esztelenség az, amit csinálnak. Ne tévessze hát meg a 
keresztyéneket a philosóphusok és nem philosóphusok gyüle-
kezete. Hiszen egymás közt is egyenetlenkednek és kiki azt 
mondja, ami eszébe j u t (3). Micsoda csodálatra méltót tesznek 
az ő philosophusaik ?8) Az egyik vállukat lógatják, hosszú hajat 
hordanak, szakálukat megnövesztik és olyan körmeik vannak, 
mint a vadállatoknak, (a kynikusok 25). Istent keresik, és 
saját magukat nem ismerik,3) az égre bámulnak, és a gödörbe 
esnek. Könyveik t a r t a lma a labyrintushoz hasonló, ós akik 
olvassák, azok a Danaidák hordójához.4) (26.) Úgy tetszik 
néki, hogy a hajón levőkhöz hasonlatosak, akik jóllehet a 
hajó megytova, azt hiszik tudatlanságukban, hogy a hegyek 
futnak el. (ib.) Hogyan mondhatják hát, hogy az igazság 
egyedül náluk van. (ib.) Amennyiben Istent nem ismerik, egy-
mást tépik és szaggat ják (ib.) . . . és amennyiben idegen 
beszéddel ékeskednek, úgy szólnak mint a vak a sükethez, 
(ib.) Ilyenek a görögök, szavakban ugyan j á r t asak , de érzü-
leteikben balgák (14). 

Látván ezt a tagadhatat lanul elfogult cri t ikát a pogány 
görög philosophiával szemben azt hihetnök, hogy Justin láb-
nyomaiba semmiképen sem léphet, és nem fogja a keresztyén-
séget bölcseségként odaállítani. És mégis, még a philosophus 
nevet is megta r t j a : ő, aki barbár módon folyta t ja a philoso-
phálást (42). Ha eddigi eljárása ellentétes volt is Justinéval, 
ugyanazt a czélt a k a r t a elérni: kimutatni, hogy a keresztyén-
ség a legfőbb bölcseség (30- 32); sőt, hogy a keresztyénség 

*) . . . ovx anu βαρβάρων έκτήσατυ, . . . 
) . . . 7t' fiéy« κί<ι Οανμααυν uí παρ' νμΐν Αργάζονται </ tlüooifoi ; 

s) . . . ' ζήλων ΰιΟρωηί χ vre, τόν Θϊϋν ovx οίιίας xai int ίίλαγον μίμηιιν 
τμΓίαβίβήχας. . . . 

*) . . . λαβνρίνϋ-οις έοίχααιν νιιών ιοΊν βιβλίων αϊ αναθέσεις, οι ιίε άναγιΆ-
τοιοχοντις τω ηίβω ιών Δαναίδων. . . . 
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az egyedüli bölcseség; minden más philosophia, amint a követ-
kezmények mutatják, balgaság. A görögséggel szemben el-
foglalt elutasító álláspontjával azonban mégsem akar ja őket 
teljesen elriasztani, hanem épen szellemi törekvéseik ered-
ménytelenségének feltüntetésével meggyőzni, hogy balga-
ságaikat belássák, a keresztyénség irányában tanúsított el-
fogultságukat elhagyják, a keresztyénség elfogadására haj-
landók legyenek. Ha a keresztyénséget legfőbb bölcseségként 
odaállítva rationalistikusan jár is el, a keresztyén vallás 
mely szellemi igazságait nem sekélyesiti el, természet fölötti 
származását nem hallgatja el (12) hanem hangsúlyozza, hogy 
a helyes eljárás az, amelyet a keresztyének folytatnak, akik 
elvetnek minden földi tant és csak Isten rendeléseinek engedel-
meskednek, figyelmen kívül hagyva az emberi véleményt. (32.) 

Formális tekintetben is felette áll a keresztyén bölcseség 
a pogány philosophiának. Mert amig a görög philosophusok 
pénzért tanít ják a bölcseséget, úgy hogy csak a vagyonosak 
vehetnek benne részt, csak pénzszerzésért philosophálnak (25), 
addig a keresztyén bölcseséggel nem csak a gazdagok foglal-
kozhatnak, a szegényeket is oktat ják benne ós pedig ingyen, 
mert ami Istentől való, az magasztosabb, hogy sem földi értékkel 
megfizethetnék (32). Nem a külső szerint ítélik meg az igaz-
sággal foglalkozni akarókat, mert tudják, hogy a beteges 
testben is lakozhatik erős lélek (ib.) Bár hangosan hirdeti 
a pogány bölcs, hogy senkire sem szorul, beszédét mégis 
úgy irányítja, hogy azokat rágalmazza, akik nem adnak neki 
semmit. (25). Többen közülük csak azért kapnak a római 
császártól évi 600 aranyat, mert hosszú szakált hordanak. 
(19) Félreértés elkerülése végett hangsúlyozza, hogy a keresz-
tyén bölcseség nem varázsszer, amelynek birtokában földi 
kincs, szerencse, gazdagság lesz osztályrészük ; semmit sem 
nyernek általa az emberek ami már egyszer régen ne lett 
volna birtokukban. Azt kapják csak vissza, amit tévelygéseik 
következtében elvesztettek. (29). 

Hogy mit vesztettek el, nem mondja határozottan, csak 
sejteti: az igaz boldogságot. A keresztyén vallás az elrej tet t 
kincshez hasonló, amely után fáradtsággal kell kutatnunk, 
amelyet a sor belepett, de amely mégis méltó arra, hogy minden 
vagyonunkat érte adjuk (30.) A keresztyén bölcseség tehát 
a fő mellett a szivet is ki elégíti s épen ezért vallás is. Ez 
a gondolat mindig erőteljesebben jut kifejezésre a későbbi 
apologétáknál. 

Kiss Jenő. 
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