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Az egzegéták vitája
a pesti egyetemen
1806-1820
II. József halála után már nyolc nappal öccse és utóda, II. Lipót
1790. február 28-án egy rendeletet, úgynevezett intimatumot adott
ki, amelyben eltörölte a jozefinista generális szemináriumokat. A
püspökök ezzel a rendelkezéssel visszanyerték szabadságukat,
hogy papjaikat újra az egyházmegyés szemináriumokban képez
zék ki. Az egyházi vezetés a rendeletet úgy értelmezte, hogy ezzel
a pesti egyetem (Pázmány Péter Egyetem) teológiai kara is vissza
áll, mivel ez az ottani Központi (generális) Szemináriummal volt
összekapcsolva.' A püspökkari konferencia tárgyalta 1790. június
4-én Pozsonyban a papképzés új feladatait, és úgy döntöttek,
hogya pesti teológiai karral kapcsolatban megvárják, míg az
egyetem székhelye véglegesen el lesz döntve.2 A magyar köz
igazgatás, a depuiaiio regnicolaris csatlakozott 1792. augusztus
12-án a püspöki kar véleményéhez. A püspökök azonban az em
lített értekezleten annak is hangot adtak, hogya teológiai okta
tásban a felvilágosult-jozefinista elemeket ki kell küszöbölni,
abba több egyházias szellemet kell belevinni, a biblikus szakokat
pedig az egyházatyák tanításának és az egyházi tradíciónak meg
felelően kell tanítani.

A püspöki kar és a közigazgatás döntésének megfelelően a
pesti teológiai kar 1790 után jogilag ugyan létezett, de gyakorla
tilag még nem. Erre csak akkor került sor, amikor hosszas és ne
héz tárgyalások után 1805. július IS-én egy királyi intimdtum
visszaállította a kart kilenc tanszékkel.' Mivel ekkor - 1799-től

1808-ig - a prímási szék nem volt betöltve, a rangidős kalocsai
érseknek, Kollonich Lászlónak" kellett a szükséges tárgyalásokat,
köztük a tanárok kinevezésével kapcsolatosakat is folytatnia. Az
ószövetség, hermeneutika és a biblikus nyelvek tanszékére az ér
sek szemináriumi tanárát, Alber Nepomuk [ánosf javasolta. I.
Ferenc a javaslatot elfogadta és 1805. szeptember 3-án kinevezte
Albert az említett tanszékre. Alber nyugdíjazásáig, 1830. február
28-ig maradt a tanszéken, négy hónappal később, 1830. június
21-én Pesten halt meg.

Alber - keresztnevén József - 1753-ban Magyaróvárott szü
letett egy német kézműves családban. Szülővárosában járt az ot
tani piarista gimnáziumba, és a rendbe már 16 évesen be is lé
pett, itt kapta rendi nevét. Két éves noviciátus és több helyen
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végzett filozófiai és teológiai tanulmányok után 1776-ban pappá
szentelték. Teológiai, jelesen biblikus tanulmányait és a bibliai
nyelvek tanulmányozását papszentelése után is folytatta. A pia
rista rend gimnáziumaiban már évek óta tanított, amikor elöljá
rói 1783-ban kinevezték a nyitrai rendi teológiai főiskola biblikus
tanárává és a keleti nyelvek előadójává. Egy év múlva doktorált
a pesti teológiai karon mint teológiai doktor. Disszertációja még
ugyanebben az évben Bécsben nyomtatásban is megjelent."

Hétéves megszakítás után - amikor is II. József 1784-ben el
törölte a rendi főiskolákat és Albernek több helyen gimnázium
ban kellett tanítania - végre 1791-ben visszatérhetett a nyitrai
főiskolára. De egyúttal az egyháztörténetet is kellett tanítania.
Alber nagy szorgalommal vetette bele magát tanulmányaiba, és
tanításait apologetikus szellemben tartotta, azaz védelmébe vette
az egyházat a felvilágosult-racionalista kritika ellen. Előadásait

tankönyvként is kiadta, ezeket még évek múlva is kiegészítette
és javította? Kollonich érsek, aki a piarista rend nagy barátja
volt, felfigyelt Alber működésére. Ezért azután a rend hozzájáru
lásával 1794-ben kinevezte kalocsai szemináriumában biblikus
tanárnak, a héber és a görög nyelvelőadójának és az érseki líce
um igazgatójának. Alber szakterületét a püspökök kívánságának
megfelelően látta el és hosszas, alapos előkészület után 1800-ban
felhívással fordult a magyar klérushoz, hogy anyagilag járulja
nak hozzá könyvei kiadásához. A felhívásnak nagy visszhangja,
eredménye lett, úgyhogy Alber tanulmányának első kötetét már
ebben az évben Pesten ki is adhatta: Interpretatio Sacrae Scripturae
per omnes Veteris ac Novi Testamenti libros. Négy éven belül az
első kötetet tizenöt (!) kötet követte, amelyek nemcsak a szerző

nagyerudíciójáról, hanem egyházias érzületéről is tanúskodtak.
Alber tehát szakkörökben, sőt az egész magyar kérus körében

is mint kiváló felkészültségű biblikus, de egyúttal mint konzer
vatív teológus is ismert volt, amikor megkapta a pesti teológiai
karon tanszékét. Viszont pesti kollégáinak többsége más nézetet
vallott, köztük az Újszövetség tanára, Tumpacher József." 6 is,
mint Alber, 180S-ben kapta meg kinevezését, előtte a győri püs
pöki líceumban tanított. Biblikus felfogása lényegében azonos
volt a bécsi, közben egyházi cenzúrában részesített Johann [ahn"
biblikus teológiai tanáréval, ez pedig Alber véleményének hom
lokegyenest ellentmondott. Az Alber és Tumpacher közötti vita
azzal kezdődött, hogy Alber 1806. március 16-án a kari ülésen
bejelentette, hogy kiadja a hermeneutikáról (a biblia értelmezésé
ről) és a héber nyelvről szóló előadásait. Kérését kéziratának
részleteivel is alátámasztotta. A kar Tumpachert kérte föl szakbí
rálatra, aki már tizenkét nap múlva kész volt bírálatával. Ebben
azt állította, hogy Alber írása metodológiailag rossz, az anyag
kiválasztását illetően nem elégséges, bizonyítása gyenge és a ta
nítás számára nem megfelelő. Ennek ismeretében a kar március
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A bécsi Magyar
Kancellária döntése

26-án és 27-én elutasította Alber kéreimét. Alber ekkor egy ellen
irattai fellebbezett az egyetem rektorához, és beadvánnyal for
dult az állami hatósághoz, a helytartótanácshoz is. lD Alber kollé
gái ezt az utóbbit igen rossz néven vették, úgyhogy ellene a
rektorhoz egy beadvánnyal fordultak. Alber nem hátrált meg,
Tumpachert elfogultsággal vádolta, és kiadta műveit Institutiones
linguae hebraicae és Institutiones Hermeneuticae Sacrae Veteris Testa
menti címen. Egyúttal arra kérte a helytartótanácsot, hogy műveit

tanítványai körében kézikönyvnek is használhassa. Erre Kollo
nich érsek is buzdította, aki kijelentette, nemcsak szemináriumá
ban taníttatja a könyveket, hanem a püspökkari értekezleten ar
ról is gondoskodni fog, hogya többi szemináriumban is Alber
könyveit tanítsák.

Alber eljárása, amely éppen dékáni hivatala idején történt, a
kar többi tagját úgy felingerelte, hogy a püspöki karhoz és az ál
lami hatóságokhoz fordultak. A helytartóság akartól szakbírálatot
kért, a kar ennek megírását azonban újra csak Tumpacherre bízta.
Tumpacher bírálata természetesen nem különbözött a korábbitól:
szerinte Alber művei tanításra nem alkalmasak. Alber ennek írás
ban újra ellentmondott, ezt kinyomtatta, mellékelte könyveihez,
majd a püspökök és a rendi elüljárók között terjesztette. Alber
úgy érvelt, hogy Tumpacher írásaiban a protestáns biblikus bírá
latot ismétli, tagadja a Szentírás inspirációját, és a püspököket
egy újabb szakbírálat elkészítésére kérte. Az akkori püspökkari
konferencia ugyan megtárgyalta az ügyet Pozsonyban, de dön
tést nem hozott. Nyilvánvalóan azért, mert a püspökök közül
egy sem akadt, aki a vitát kompetensen eldönthétte volna.

Közben a helytartótanács az új prímástól, Károly Ambrus fő

hercegtől kért szakbírálatot. A prímás szakvéleménye, amely va
lószínűleg Alber korábbi pesti kollégájától, Zimányi Ignác po
zsonyi kanonoktól származott, a kar felfogását tette magáévá. A
helytartótanács most a legfőbb magyar állami hivatalhoz, a bécsi
Magyar Kancelláriához fordult. Ez miután több szakvéleményt is
készíttetett, salamoni döntést hozott. Úgy ítélt, hogy Alber köny
vei ugyan tanításra nem alkalmasak, de tudományosan jók, és
dicsérték a szerzőt. A kar nem zavartatta magát a kancellária
döntésétől. Tumpachertől egy újabb szakvéleményt kért, és azzal
azonosította magát. Egyúttal pedig Albernek a doktori szigorlat
nál megkövetelt témáit - amelyek természetesen az ő felfogását
tükrözték - önkényesen megváltoztatta. A kar úgy érvelt, Alber
nek joga van a tételeket megnevezni, viszont a karnak joga van
azok közül választani. Tehát a kar Alber tiltakozását nem fogad
ta el, mire Alber újra a helytartótanácshoz fordult. A helytartóta
nács újra a kar és az egyetem véleményét kérte ki. A kar terje
delmes beadványban ismertette a vitát, és a hibát Alberben látta.
Ezért azután az egyetem bíráló bizottságot állított fel, aminek az
lett a következménye, hogy mind a helytartótanács, mind az
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egyetem a teológiai kar számára új vizsgarendet állított fel. Ezt
viszont a kar utasította vissza. A hely tartótanács döntését még
azzal is megtoldotta, hogy Alber könyvei helyett, amelyek sze
rintük alkalmatlanok voltak a tanításra, éppenséggel az inkrimi
nált [ohannes [ahn könyvét, az lntroductio in libros sacros Veteris
Foederist írta elő. Ez ellen a mélyen sértett Alber egy újabb bírá
lattal tiltakozott. A vita tetőfokára hágott.

Az üggyel a nemzetközi sajtó is elkezdett foglalkozni. A Hal
Iéban megjelenő Allgemeine Literaturzeitung 1811. július 6-án
foglalkozott a pesti teológiai vitával. Információit valószínűleg

Tumpachertől kapta, és Albert mint a sötétség képviselőjét, mífi
Tumpachert mint a Jahn-féle világosság harcosát aposztrofálta.
A helytartótanács most egyenesen a püspököket szólította fel,
hogy végre vessenek véget a kellemetlen vitának. A püspökkari
konferencia azután Pozsonyban 1812. január 29-én foglalkozott
újra az üggyel. Megállapították, hogy mindkét professzor a fele
baráti szeretet ellen vétett, és felállítottak egy három püspökből

álló bizottságot. A bizottság elemezte Alber, Tumpacher és [ahn
írásait, majd 1814. május 14-én (tehát két év múlval) hozta meg
döntését, amelyet még két püspök is felülbírált. A püspökkari
konferencia súlyos kifogást emelt [ahn könyvei ellen, ezért azután
1815. április ll-én (majdnem egy év múlval) egy királyi leirat
megtiltotta [ahn könyveinek használatát a szemináriumokban.

Ezzel természetesen Tumpacher ügye is eldőlt. Az említett püs
pöki bizottság 13 pontban bírálta Tumpacher tételeit, mint ame
lyek ellentmondanak az egyház tanításának, és ezt 1816. május
6-án a helytartótanács tudomására is hozta. A helytartótanács ez
után azt javasolta a bécsi Magyar Kancelláriának, hogy mindkét
professzort nyugdíjazza. Ez ellen a piarista rend tiltakozott,
mondván, hogy azt, akinek igaza volt, úgy büntetik, mint azt, aki
igaztalanul vádolt és a vitát kezdeményezte. Azonkívül a közvé
lemény sem tudhatja a döntés értelmében, kinek is van igaza. Így
azután mind a helytartótanács, mind a bécsi Magyar Kancellária
nem hozott végérvényes döntést Az utolsó magyar nemzeti zsi
natnak 1822-ben kellett volna az ügyet rendeznie, de erre már
nem került sor, mert Tumpacher - aki alig hogy nyugdíjba ment
- 1820-ban Pesten meghalt. Ugyan hagyott hátra egy utólag iga
zoló iratot,12 amit Alber meg is válaszolt, de nem hozta nyilvá
nosságra, mivel korábbi pesti kollégája, a dogmatikus Fejér
Cyörgy" már meg tette. Kettejük vitájának lényege az isteni sugal
mazást, a deuterokanonikus könyvek tekintélyét, a biblikus nyelv
használatot (usus loquendi) és a hit irányelvét tanalogia fidej) illette.

Tumpacher szerint az isteni sugalmazás nem más, mint Isten
tekintélye. A Szentírás tévedésmentességét szerinte az utólagos
isteni jóváhagyás tapprooatio subsequens) és a Szentlélek tevékeny
sége hozta létre. Alber számára a sugalmazásnak és a Szentírás
tévedhetetlenségének ez a magyarázata nem volt elégséges. 6 az
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isteni szerzőség mellett állt ki, mint ahogy azt k ésőbb az I. Vati
káni zsinat definiálta és XIII. Leó pápa is tanította." Tumpacher
és Alber nézeteltérésének másik vitatott pontja volt az úgyneve
zett deuterokanonikus könyvek tekintélyének kérdése. Tumpa
cher szerint ezeknek kisebb a tekintélye, mint a protokanonikus
könyveké, míg Alber a Trienti zsinat szellemében ezek egyen
rangúságát és egyenlő tekintélyét hirdette.

A Szentírás hermeneutikai értelmezésénél Tumpacher csak a
nyelvtudományt tartotta irányadónak. Az egyházi tanítóhivatalt
az értelmezésnél elutasította. Alber ellenben azt hirdette, hogy a
hermeneutikát, a nyelvtudományt a Szentírás értelmezésénél
nem szabad ugyan figyelmen kívül hagyni, de ennél az egyházi
tanítóhivatalt is számba kell venni. A Trienti zsinat szerint ép
pen az egyház a meg nem hamisított hit letéteményese (de
positum fideO, és ezért az írott kinyilatkoztatás igazi értelmét az
egyház nélkül nem lehet érteni. Az analogia fidei értelmezésében
Alber Tumpacherrel ellentétben abból indult ki, hogy egy bibli
kus helyet sohasem szabad egy dogma ellenében értelmezni. De
nem tagadta a nyelvtudományi interpretációk jogosságát és a jó
zan emberi ész használatát sem.

A tizenhat éves egzegétikai vita a pesti egyetemen nem volt
más , mit a régi, konzervatív egyházi hermeneutika és a modem,
felvilágosult biblia-kritika ütközése. Ha ma mindkét szerző írá
sait olvassuk, azokban sok igaz, de sok hamis dolgot is találunk.
Alber oldalán állt a hivatalos egyház,ISTumpacher oldalán álltak
a felvilágosult teológusok. Kettejük közül Alber volt a terméke
nyebb, elismertebb egyházi író és a sikeresebb tanár. A róla szó
ló nekrológ éppen ezt m éltatta."

Kisfaludi Strobl Zsigmond: Krisztus
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