
Mi volt a Logia? 

Az evangéliumokról az elsó' részletes tudósítást Papias hie-
ropolisi püspök hagyta ránk. A mint azt Eusebius (Η. Ε. III. 
39", 16.) feljegyezte, Papiasnak az elsó' evangéliumra vonatkozó 
tudósítása így hangzik: Ματ&αΊος μεν olv Έβραΐδι διαλεχτώ τα 
λόγια σινεγράιρατο, ήρμψενσε δ'αυτά ώς \ν δυνατός εν.αστος. Az a 
kérdés tehát, hogy Máténak ez a héber nyelven irott műve, a 
melyet Papias Logiának mond, s a melyhez 6' magyarázatokat 
is írt, mi volt tulaj donkép ? Beszédek gyűjteménye-e, a mint azt 
általánosan hiszik, vagy pedig rendes történeti mű, a mint azt né-
melyek állítják? Már székfoglaló beszédemben (A synoptikus kérdés 
mai állása. 1900.) rámutattam e kérdés fontosságára. Ha beszéd-
gyűjtemény volt Máté munkája, úgy az elsó' evangélium 5—7. 
10.13. 20. 23—25. fejezeteiben láthatjuk annak feldolgozását. Ha 
rendes történeti munka volt, akkor vagy azonos az első evan-
géliummal, vagy annak a magvát képezi. Resch Τά λόγια Ίησον 
(1897.) cz. munkájában a Logia kérdését az eredeti nyelvből 
dönti el. Az eredeti czím így hangzott '"r", a mit pedig ad 
analogiam ^ '"l" stb. feltétlenül igy kell for-
dítanunk: Jézus története. 

Resch értelmezésének helyes voltát támogatja szerintem 
az őskeresztyénség meggyőződése is, a mely Máté munkáját 
sohasem tartotta beszédek gyűjteményének, hanem mindenkor 
rendes evangéliumnak tekintette. Origenes többször is megemlé-
kezik róla ; pl. άρξάμενοι από τον Ματδαίον, ος "/.αϊ παραδέδοται 
πρώτος των λοιπών τοΊς Έβραίοις έν.δεδων.έναι τό εύαγγέλιον. \Tagy 
Irenaeus: Ό μεν δη Ματθαίος εν τοις Έβραίοις τη Ιδία διαλεχτώ 
αυτών ν.αί γραφην εξήνεγκεν ευαγγελίον. Hasonlókép Epifanius: 
Ματδα'ιος πρώτος αρχεται εναγγελίξεσ&αι. stb. stb. 
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De magukban a kanonikus szentiratokban is találhatunk 
bizonyítékokat a mellett, hogy Máté Logiája nem beszédek gyűj-
teménye, hanem rendes történet volt. Felkutattam mindazokat a 
helyeket, a hol a zsidó görög fordítását lehet sejteni. 
A Ao'yog-nak és a ó«ía-nak történet vagy esemény értelem-
ben való használata szolgál erre nézve útmutatásul. 

A mi elsó'bb is a λόγος használatát illeti, tudjuk, hogy azt 
az újszövetségben nemcsak az alapjelentésében alkalmazzák, ha-
nem kifejezik vele az isteni kinyilatkoztatást (Jánosnál) a hír-
adást (Mt. 5, 36. Lk. 7.17.), az ügyes-bajos dolgot (Mt. 5, 32.19, 9.), a 
számadást (Lk. 16, 2.), a tudós képzettséget (Act. 18, 24.) és az 
eseményt is. Minket most csak ez a jelentése érdekel. 

A λογος-t esemény értelmében Máté és Márk csak egyetlen 
esetben használja. Kai διεψημίσ&η ο λόγος ούτος π αρά Ίονδαίοις 
stb. — ez esetnek hire ment stb, Mt. 26,15. v. ö. Mk. 1,45. 
Lukácsnál azonban a λό/og-nak ilyen alkalmazása már gyakori. 
Evangéliumában háromszor, az Ap. Csel-ről írt munkájában tíz-
szer találjuk meg. Lk. 1,2-ben azokról van szó, kik αντΰπται 
y.ai νπηρέται του λόγου. Hogy itt a logos nem igét, hanem tör-
téneti eseményt jelent, azt nemcsak az αντΰπται mutatja, hanem 
az első versben álló περί, των πεπληροφορ7]μενων év ημΊν πραγμάτων, 
de meg a 4. versben lévő περί ών ν.ατηχήΰης λόγων is, a mi sem-
mikép se jelenthet igét, hanem eseményeket, a melyeket most 
Lukács a maguk történeti valóságuk szerint 'ίνα έπιγνως την 
άσφάλειαν akar elbeszélni. Hasonlókép eseményről s nevezetesen 
az ördögűzésről használja az evangélista a λόγος szót 4, 36-ban: 
τις ό λόγος ο trog; szintén ez értelemben áll az 9,28-ban is: 
μετά τους λόγους τοίτονς, a mit csakis igy lehet fordítani: ez 
események után mintegy nyolczadnapra történt. 

Az Actaban még több esetet találunk. Ε könyv így kezdő-
dik: Τόν μεν πρώτον λόγον εποιηοάαψ περί πάντων, ων ηρξατο ο 
"Ιησούς ποιεϊν τε y.ai διδάσχειν. Ε hely világos bizonyítéka annak, 
hogy az a logos, a melyet Máté írt, ép úgy lehetett teljes evangé-
lium, mint melyre most itt Lukács hivatkozik. A λόγια 
'íraov magában foglalja mindazt, a mit Jézus cselekedett és 
beszélt. S ha ez áll Lukács előbbi művére, áll Máté logosára is. 

T h e o l . Szaklap . I . év f . i q 
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A 4, 4-ben a logos még világosabban vonatkozik mindazon dol-
gokra, a melyekről 4, 1_3-ban szó van, tehát az apostoloknak 
nemcsak a beszédeire, hanem az általuk végzett cselekedetekre 
is. Nagyon érdekes a 6,7 . 12,24. 19,20. eme kifejezése: και η 
λόγος τοΖ &εον ψξανε. Ezt helyesen csakis igy fordíthatjuk: „az Isten 
ügye erősödött," mert hiszen a gyülekezet gyarapodásáról és nem 
az igehirdetésben kifejtett buzgóságról van itt szó. Kétségtelenül 
az evangélium szent ügyének szolgálatáról szól a 8, 21 is: οι/, 
εστί σοι μερις ουδέ κλήρος έν τω λόγω τούτω. De a legérdekesebb 
helyek egyike 10, 36-37· A 36. versben Jézus földi működésének 
a folyamatát Aóyog-nak, a 37. versben pedig ρημα-ηΆ\ί mondja 
Péter. Ha még a 36. vers λόγος-kt tán az εναγγελιζόμενος miatt a 
Jézus igehirdetésére akarnánk is vonatkoztatni, de már a 37. 
vers kétségtelenül bizonyítja, hogy itt eseményről van szó. Még 
pedig arról az eseményről, a mely Galileában kezdődött a János 
keresztsége után. Ε versekben tehát úgy a λόγος-1 mint a ρημα-t 
a héber fordításának kell tekintenünk. S érdekes, hogy ez a hely 
az Acta azon részében fordul elő, a melyet szerzője csakis források-
ból ismerhetett. A körülmetélkedés kérdésében Antiochiában tá-
madt vitás ügyet szintén λόγος-nak mondja 15, G. Az efezusi 
küldöttek előtt meg Pál használja ezt a szót a maga apostoli 
munkásságáról 20, 24. 

Ε 15 hely mindenikében magtaláljuk a /lúyog-nak olyan 
értelemben való használatát, a milyenben Papias a Máté Logiáit 
vette. S jellemző, hogy ezek közül 13 hely Lukácsnál fordul elő. 

Már kétségesek azok a helyek, a melyekben a λόγος jelen-
tése ingadozik, s így belőle biztosabb következtetéseket nem 
vonhatunk. Ilyenek Mt. 21, 24. Mk. 11,29. Lk. 20, 3.: ερωτήσω υμάς 
ν.άγώ λόγον ενα, (ν. ö. Act. 28, 28. είπόντος τον Παύλου ρημα εν), 
amit igy is értelmezhetünk: én is teszek fel nektek egy kér-
dést, vagy igy is : én is kérdezek tőletek egy dolgot. Ez utóbbi 
azért helyesebb, mert azt a dolgot csakugyan tüstént meg is 
kérdezi. De ez sem sokat támogatja a felállított tételt. Éppen 
így vagyunk Mt. 5,3 2 . és 19,9-ben előforduló παρεν.τός λύγου 
πορνείας kifejezéssel is. Máté 5, 38-ban Jairus leányának esetéről 
van szó. Mikor Jézus a ház felé megy, akkor hozzák hirül, hogy 
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a leány meghalt. Erre mondja aztan az evangélista: &/.<, 
λόγοι* λαλονμενον, a mit aztán hírnek is, de esetnek is 
fordítani. Hasonlóan vagyunk Act. 14, 3, és 20, 32. λόγος της χάρι 
αύτοϋ kitételével is, a mit egész joggal vonatkoztathatunk az Istei. 
kegyelmének nemcsak az igéjére, hanem, s talán sokkal helyeseb-
ben, a munkájára is. Éppen így kétféle értelme van a Äo'yog-nak 
Act. 15,,., valamint 13. 5 ,7 ,2e , 44» 46- 48· 15> 35· 17> i5- b e n i s · 

De még a λόγος-η&\ is érdekesebb a ρήμα használása. Jel-
lemző', hogy e szó „történet" jelentésben csakis Lukácsnál fordul 
elő, de nála is az Actában egyetlen esetben 5 , 3 2 : καi ήμε'ις έσμέν 
αντοϋ μάρτιςες των ρημάτων τούτων, míg az evangéliumban hat-
szor találjuk meg, de csakis a kétségtelenül zsidó forrásból vett 
1 és 2. fejezetben. Mindjárt az evangélium elején 1, 37-ben azt 
mondja: ovv. αδυνατίσει, παρά τω &εψ παν ρημα, amin kétségtele-
nül azt érti, hogy az Istent a maga cselekvésében, nem pedig a 
beszédjében semmi se gátolja. l,65-ben is igy szól: . . . διελαλεϊτο 
πάντα τά ρήματα ταύτα = szóbeszéd tárgyát képezték mind ez ese-
mények. v. ö. 2,51. Bízvást ide sorolhatjuk Lk. 24,19. Act. 18, 25. 
23, u . 28, 3 l . τα περί του ΊησοΖ kifejezését is, a hol a τά kiegé-
szítése λόγια vagy ρήματα lehet. Hasonlókép 2,15. is: διίλϋωμεν 
δη εώς Βηθλεέμ, v.ai Υδωμεν τό ρίμα τούτο το γεγονός, ο ο κύριος 
εγνώρισεν ήμϊν ν. Ö. 2,17,19.. Mindezek kétségtelen bizonyítékok arra 
nézve, hogy itt a dabar szószerű fordításaival állunk szemben. 
Már kétségesek a következő helyek Lk. 4,14. 9, 43_45. Act. 5,20. 
10. 22· 44, a melyekben a ρημα szót nem kell feltétlenül eseményre 
vonatkoztatnunk. 

Ha már most a kétségtelen helyeket megfigyeljük, azt lát-
juk, hogy a λόγος és a ρήμα szónak esemény jelentésben való 
használata, két esetet kivéve, csakis Lukács műveiben fordul 
elő. Tehát annak műveiben, aki a saját bevallása szerint is jó részt 
irásos forrásokból dolgozott. S tényleg munkáinak azon részeiben 
találjuk adatainkat, amelyek mindenesetre zsidó forrás alapján ké-
szültek. Ε forrásban pedig a λόγος és a őrua eredetileg is ép úgy 
jelentette a történetet, mint a beszédet. Innét a szavak kettős 
jelentése. Lukácsnál tehát ugyanaz az eset, a mi Papiasnál. A 
héber dabar szót ő is logos-szal adja vissza anélkül, hogy ezzel 

19* 



, Rsr g 
< s Ο 

CD. a. 
gyűjteményt akart volna jelölni. így hát maga az új-

jtség is szolgáltat adatokat arra nézve, hogy teljesen jogos 
a nézet, a mely a Máté-féle Logiát nem beszéd gyűjte-

ménynek, hanem rendes teljes evangéliumnak veszi. Milyen 
e héber evangéliumnak a mai kanonikus görög evangélium-
hoz való viszonya, ez a synoptikus kérdésnek egy eddigelé 
meg nem oldott része. De azt hiszem, a Logia természete és 
tartalma dolgában ma már bízvást dönthetünk. És e döntés alap-
ján a kanonikus Máté eredetének, hitelességének, a Máté héber 
nyelven irott eredeti evangéliumához való viszonyának, óriási 
jelentó'ségű kérdései is oly irányba tereló'dnek és oly csapásba 
jutnak, hogy az ezekre vonatkozó kutatások és eredmények elé 
a legfeszültebb várakozással és a legteljesebb bizalommal néz-
hetünk. Újabban mind többen foglalkoznak az ó'sevangélium, 
mint közös irott forrás megállapításával. És ez eredeti közös 
irott forrást általánosan a Máté féle Logiában vélik feltalálni. De 
hol van a Logia ? Azt hiszem, hogy e tekintetben csakis akkor 
lesz a kutatás gyümölcsöző', ha a Logiát a kanonikus Máténak 
nem egyes részleteiben pl. a beszédekben, hanem az evangélium 
egészében igyekezünk feltalálni. A synoptikus kérdés keretén 
belül tehát elsőbb is azt kell tisztázni, hogy a kanonikus görög 
Máté az eredeti héber Máténak fordítása-e, vagy átdolgozása? 
És ha átdolgozása — a mint hogy alig is lehet más —, akkor 
az a kérdés, mivel gazdagították benne a Logia eredeti anyagát? 

Raffay Sándor. 


