
Az újszövetségi kánon és az őskeresztyén irodalom. 

A keresztyénség első évtizedeiben, tehát az apostoli 
korszak kezdetén, a zsidókból lett hívők úgy az istentiszte-
leti összejövetelek alkalmával, mint átalában a vallási okta-
tás céljából, csakis az ószövetségi könyveket, nevezetesen 
Mózes ós a próféták iratait olvasták. Ezt nemcsak ősi hagyo-
mányos zsidó szokásból cselekedték, hanem főképen azért, 
mert ők az ószövetségben ugyanazt az evangéliomot találták 
föl, amelyet az apostoloktól hallottak. Maga Lukács beszéli 
el, hogy a bereabeli atyafiak az igét készséggel elfogadták, 
naponként nyomozván az írásokat, ha vájjon mindez úgy 
van e ? (Act. 17,,). A pogányokból lett keresztyének épen 
ebből az okból eleinte szintén ugyanazokat az ószövetségi 
könyveket használták lelki épülésök okáért, amennyiben Pál 
apostol tanításai a próféták által közlött kinyilatkoztatáson 
alapultak és mind ő, mind apostoltársai az Izráel népének 
kebeléből eljövendő ama Messiást vallották és hirdették, 
aki már valósággal megjelent és missioját befejezte, aposto-
lait pedig az evangéliom terjesztésére megbízással elbo-
csátotta. 

Az apostoloknak közvetetlenül Krisztustól eredő küldetése 
és méltósága természetszerűleg kiváltságos és feltótlen érvényt 
biztosított azoknak az iratoknak, amelyeket vagy személyesen 
ők magok szövegeztek, vagy pedig saját tekintélyükkel 
hiteles és megbízható közlésnek nyilvánítottak. Pál leveleit 
minden egyes címzett és érdekelt gyülekezetben, illetőleg 
olvasó körben a hívők ismételten olvasgatták, aztán egy-
másnak kölcsönösen elküldötték, amely szokást maga az 
apostol is határozottan javai (Kol. 4 , 6 ) . A Jézus életéről ós 
tanításairól szóló előadásokat pedig a synoptikus evangéliom-
írók részint mint szem- és fültanuk irtálc meg, részint közös 
ősevangéliomi írott forrásból és a szájhagyományból merí-
tették, viszont egymás műveit, mint hiteles okmányokat 
kölcsönösen használhatták. Legalább a Zsid. levelen, Jakab 
levelén és Péter első levelén, a páli levelekkel való rokonság 
megérzik, amint hogy Pál szintén ismételten hivatkozik az 
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Úr szavaira ρ. ο. 1 Thess. 4 , 5 v. ö. Mt. 243 1 ; 5 2 v. ö. Mt. 244 S ; 
Gal. 5 14 v. ö. Mt. 22 39 ; 1 Kor. 7 10 v. ö. Mk. 10 9 etc. Habár 
tehát teljesen hű és a valósággal egyező az az előadás, 
amelyet Lukácsnál olvasunk (Ev. 1,), hogy t. i. sokan igye-
keztek rendbefoglalni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, 
amelyek az első keresztyének körében történtek: mindamellett 
még akkor jóval kevesebb volt az írók száma, mint később, 
így az aránylag gyér kéziratok nyomán az apostoli gyüle-
kezetekben ugyanazonos tartalmú hiteles szöveg került köz-
forgalomba ós az apostoli iratok authentiája ellen még akkor 
semmi kétség sem merülhetett föl. Csakhamar azonban az 
apostolok elhalálozása után elkezdtek mesélni és irogatni 
egyes hivatatlan emberek, részint keresztyénellenes szándékkal, 
részint pedig, hogy valamelyik tekintélyes apostol neve alatt 
a saját magok fércműveit a hivek közé becsempészszék. 
Hieronymus feljegyezte (Catal. c. 7.), hogy egy kisázsiabeli 
presbyter a Pál apostol neve alatt akarta terjesztgetni, még 
János apostol életében, tehát az első század végén, azt 
az általa szerkesztett iratot, amelynek evangéliomellenes 
tartalmáért hivatalától megfosztották. Az ilyen erélyes elbánás 
ellenére is számos apokryph evangéliom ós acta burjánzott 
föl, úgy hogy a második ós harmadik századból számtalan 
legenda, rege, naiv elbeszélés maradt fön, amiknek a tárgyát 
Jézus ós az apostolok életével hozták kapcsolatba az illető 
névtelen szerzők. Ennek következtében égetően sürgőssé ós 
szükségessé vált a valódi apostoli ihletett iratoknak meg-
őrzése, egybegyűjtése és az utókor számára leendő bizto-
sítása. 

Az újszövetségi iratoknak, mint szabályozó tekintélyű 
okmányoknak már az apostoli korban való egybegyűjtésére 
nézve a legrégibb adat 2 Pét. 31G-ban olvasható, ahol is az 
apostoli szerző eme szavai [Παύλος] ώς v.aí év ιτάσαις ταΐς 
επιστσλαΐς és ώς γ.αΐ τάς ληιηάς γραφάς nyelvészet i leg t ek in tve 
azt igazolják, hogy már akkoriban nem csupán Pál levelei-
ről, de ezeken kívül még más iratokról is biztos tudomása 
volt a, keresztyéneknek, amit megerősít szerintem 2 Pót. 3 2 
is ezzel az intéssel: Mvrjaditvai των προειρημένων ρημάτων νπό 
των αγίων προφητών v.al τις των αποστόλων υμών εντολής τον 
χνρίον. Az azonban, amit Photios konstantinápolyi pátriárka 
a 9. század közepén gondolt (Bibliothekájában cod. 254), hogy 
nevezetesen az újszövetségi kánont János apostol állapí-
totta meg és zárta be, történelmileg igazolva nincs; úgy 
látszik, hogy ő félreértette Eusebeios abbeli feljegyzését (hist. 
eccl. III., 24), mely szerint a synoptikus evangóliomokat 
János apostol egészítette ki, akinek apokalypsise egyszers-
mind a bibliai kánont berekesztő irat volt már a legrégibb 
idők óta. 



A z újszövetségi kánon és az őskeresztyén irodalom. 3 

Apostoli atyák. Feltűnő jelenség, hogy az apostoli 
korszakot nyomban követő félszázad alatt, az önálló irodalmi 
termelés mezején vajmi kevés eredménynyel találkozunk. 
Ez 50 esztendő alatt az apostolok közvetetlen tanítványai, 
munkatársai és utódai, t. i. az apostoli atyák az egyház 
fönmaradásának alapjait erősítgették, midőn az eretnek táma-
dások ellenében az egyetemes kánont mint írott okmányokat 
védelmezték és újabb szellemi alkotások helyett a meglevő 
kincsek megmentésén buzgólkodtak. Közülök többen, t. i. a 
szorosabb értelemben vett apostoli atyák, irodalmilag is mű-
ködtek, így nevezetesen: 

«) Barnabás') νιος παρακλήσεως Act. 436 Pál apostolnak 
hű barátja és munkatársa, aki születése helyén Cyprusban 
múlt ki vértanúi halállal. Az első keresztyén század nyolcadik 
tizede végén, illetőleg a kilencedik tized elején görög nyelven 
írt egy levelet,2) amelyet már alexandriai Kelemen a második 
század végén a szentíráshoz tartozónak tekintett, Origenes 
és Hieronymus meg authentikusnak ismert el. Eszmemenete, 
stylusa és célja hasonlít a kánonbeli Zsid. levélhez.3) Teschen-
dorf értékes felfedezése óta eredeti teljes szövegében mog-
van ez az őskeresztyén nyelvemlék, amelyben az író, az általa 
ösmert Máté evangéliomából nemcsak több vonatkozó tételre 
útal (p. o. c. 7-ben Mt. 16 24-ro), hanem a bibliai idézésnél 
szokásos módon ős nyomatékosan egész mondatot közöl 
belőle a 4. fejezetben így : Προσέχωμεν ουν, μή nme, ώς γέγραπται., 
ηολλοί Υ,λητοί, ολίγοι δέ εκλεχτοί, εύρε&ώμεν Mt. 2 0 1 6 2 2 1 4 . 
Ugyanő nála az έλΰεΊν εν σαρ·/ι (c. 5. ν. ö. 1 Ján. 4 2), a 
<ρανεροΐσ$αι Χρίστου (c. 6 , 9, ν . ö . 1 J á n . 1 , 3 5 8 ) , a z Ú r b e n -
nünk lakozása -/.ατοι-λεΊν εν ί;μϊν (c. 6, 14, ν. ö. Εν. 1 ,4), vala-
mint a feltámadás napján való ψανέρωσις után történt άναβαίνειν 
(c. 15 v. ö. Ev. 20)7 21 János iratainak gondos ösmerését 
feltételezi. Sőt jól ösmerte az Actát is, hiszen a 19. fejezet-
ben ez a tétel κοινωνήσεις εν jiäoi τί[ πλησίον σον και ουκ έρεϊς 
ίδια είναι nyilván Act. 432"γθ emlékeztet, viszont c. 15-
b e n τοντο λέγει σήμερον ημέρα εσται ώς χίλια ετη 
2 Pét. 3 8 visszhangja, nem is említve a Pál leveleiből arány-
lag nagy számmal alkalmazott tételeket. Mindez azt igazolja, 
hogy az első század bezárulta előtt már, Mt. és az ezzel 
egyetemben szentiratúl elfogadott többi három evangéliom, 
valamint az apostoli levelek kánoni tekintélyű okmányok 
voltak. 

β) Római Kelemen, Pál apostol tanítványa, (Irenaios 

') GM. Η. Haverkorn van RyseivyTe, dissert. de Barnaba. Arnhemiae 1835. 
') Epist. Barnab. ed. Hilgenfeld, Nóvum Test . extra canon. receptum. 

Lips. 1866. Fasc. 2. 
') Eaffay Sándor, Újszövetségi Apokrifusok. Pozsony 1906. 

1* 



4 Dr. Erdős József. 

adv. baer. III. 3 és az ő nyomán Euseb. III. 2. 13. 14. 31. 
szerint harmadik római püspök [mh. 102]) irt a korinthusiak-
hoz (Schenkel és mások szerint 64 és 70 közt) az ottani 
versengések és zavarok megszüntetése céljából egy görög 
nyelvű s átalában hitelesnek elösmert levelet, melyet Korint-
hnsban az istentiszteleti összejövetelek alkalmával, mint 
építő iratot a második század végéig olvasgattak (Euseb. 
IV. 23. 6.). Kiadta Wotton Henrik, Cambridge 1718. Lightfoot 
J. B. London 1869. Lipsias, De Clementis epistola ad Corint-
hios prioré. Lips. 1855. Magyarul Raffay S. Újszöv. Apok-
rifusok. Pozsony. 1906. 

A szintén neve alatt emlegetett második korinthusi 
levél, amely homiliatöredék, nem hiteles (Euseb. III. 38); 
valamint tévesen tulajdonították neki a Möhler által (Patro-
logia I. 67) valódinak gondolt két syr nyelvű levelet „a 
szüzekhez", (kiadta syr nyelven Wetstein Jakab. Amsterdam 
1752. nemetűi Zingerle P., Wien 1827.), továbbá a nyolc 
liberből álló Constitutiones apostolicae (ζ/ιατάξεις των Ú7i o-
στόλων) és Canones apostolorum {Κανόνες [a görögöknél 
85, a latinoknál 50] εκκλησιαστικοί των άγιων αποστόλων) címfí 
műveket, melyeket az egyház jogi hatályú alaptörvény 
gyanánt tekintett, végül a Klementinákat (r« Κλημέντιa), 
amely 3 prológból és 20 (most már csak 19) homiliából álló 
célzatos előadások eredeti görög szövege az Άναγνωρισμοί 
elveszett s csak Rufinus (mh. 410) latin fordításában maradt 
fön mint Recognitiones Clementis, libb. X. 

I r o d a l o m . Krabbe Ο., Über den Ursprung und Inhalt d. apost. Consti-
tutionen des Clemens Romanus. Hamburg 1829. Idem: Dissertatio de codice 
canonum, qui apostolorum nomine circumferentur. Gotting. 1829. Drei/ J. S., 
Neue Untersuchungen über die Constitutionen und Kanones d. Apostel . 
Tübingen 1832. Hefele C. ./., Patrum apostt . opera (genuina). Textum i e c o g -
novit , brevi adnotatione instruxit etc. Tubingae 1839., ed. 2. 1843. Schliemann 
Adolf, die Clementinen nebst den verwandten Schriften u. der. Ebionit ismus 
Hamburg lß44. De Lagarde Ρ. Α., Constitutiones apostolorum. Lips. 1862 
Raffay S. Újszöv. Apokr. Pozsony 5906. 

A római Kelemen neve alá csúsztatott áliratokra nem 
is hivatkozva, az ő authentikus korinthusi (első) leveléből 
meggyőződhetünk, hogy számos tételt idéz ügy az evangé-
liomokból, mint az apostoli levelekből, melyek közül stylu-
sának bemutatása végett is például hozható föl a 46. fejezet-
ből ez az intés: Μνήσθητε των λόγων Ίησοϋ . . . ΟιαΙ τω uv-3-ρώπφ 
(δί' ον τά σκάνδαλα ερχεται)' καλόν ι ν αντω εϊ ουκ εγεννη&η, η ενα 
των εκλεκτών μου σκανόαλίσαι· κρείττον r,v αντω περιτεϋηναί μύλο ν 
και καταποντισ&ψαι εις την θάλασσαν, η ενα των μικρών μου 
σκανόαλίσαι (Mt. 18 6. 7.); vagy a 35. fejezetből ez a nyilat-
kozat : . . . . ά/ιορρίψαντες αφ' εαυτών πάσα ν αδικ/αν και άνομίαν, 
πλεονεξίαν, έ'ρεις, κακοηθείας τε και δόλους, ψιθυρισμούς τε και 
καταλαλίας, θεοστυγίαν, υπερηφανίαν τε και άλαζονείαν, κενοδοξίαν 
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re v.al φιλοξενίαν (φιλοχενίαν). ΤαΖτα γάρ oi πράοσοντες στυγητοί 
Ίψ ')εω ιηάρχουσιν ου μόνον δέ οι πράασοντες ταντα, αλλ« ν.αί οι 
σινευδοχοϋντες ανιοίς, a mi nyilván Pál apostol római levelé-
nek alapos ismeréséről tanúskodik. Ugyaninnen merített 
vonatkozások az 51. fejezetben ών το κρίμα πρόδηλον ίγενή&η 
(R. 3 8) , c. 3 : δάνατος είσηλ&εν εϊς τον ν.οσμον (R. 5 1 2 ) , c. 32 : 
ίξ αντοΰ ό κύριος Ίησους το κατά σάρν.α (R. 9 r>), C. 6 3 : vno9 είναι 
τον τράχηλον (R. 16 4). Ismeri a Pál korinthusi, fogságbeli, 
sőt a negativ kritika szerint a második századból szárma-
zottaknak vélt pásztori leveleit is, amelyekből kölcsönzött 
kifejezései p. o. ezek: c. 29: άγνάς v.al αμίαντους χείρας αΐροντες 
?ιρος αυτόν (1. T i m . 2 8), C. 2 : ετοιμον είς πάν έργον ίίγαίΐον ( T i t . 
3 ! ) , C. 32 : έργων ών κατειργασάμε&α εν (Tit . 3 5) é s σεμνός, σώψρων, 
ευσεβής, άναζωπυρεΐν, ίιρόσν.λιοις, βδέλνκιος κτλ szavak. Feltűnően 
használja a Péter kifejezéseit is, p. o. c. 59: έκάλεσεν ήμας 
εκ τον σκότους εις φως (1. Pét. 29), továbbá a πληΰυν&είη, 
άγαδοποαα, απροσω/ιολήπτως, νπογραμμός péteri hapax legome-
nonokat. De még inkább, szinte szokatlan szabadossággal 
idéz a Zsid. levélből, nemcsak, hanem számos mondatot, 
meg egész sorokat is közöl belőle, v. ö. c. 43 és Zsid. 3 5 
c. 17 és Zsid. 11 37 c. 35 és Zsid. 113l, úgy hogy Eusebios 
(h. e. III. 38) méltán mondhatta róla, miszerint εν fj t. i. római 
Kelemen a saját levelében της προς εβραίους πολλά νοήματα 
;ταραϋείς, ηδη δε και αΰτολεξεί ρητοίς τιαϊν εξ αύιης t. i. a Zsid. 
levőiből χρησάμενος, σαψεστατα ιιαρίστησιν, οτι μή νέον υπάρχει 
τυ σύγγραμμα. Mindez ismét a mellett szól, hogy az újszövetségi 
kánoni könyveket már az apostoli korszakban, mind a keresz-
tyén egyházi köztudat, mind az irodalmilag működő egyik leg-
régibb apostoli atya, római Kelemen, szabályozó tekintélyű 
iratokúi ismerte el. 

γ) Herma» apostoli atyát főképen a Muratori-kánon-
töredék (Antiquitates Italicae medii aevi T. III. Modiolan. 
1740) eme mondata alapján: Pastorem vero nuperrime tem-
poribus nostris in urbe Roma Hermas conscripsit, sedente 
cathedra urbis Romae ecclesiae Pio episcopo, fratre ejus, 
némelyek I. Pius (142—157) testvérével, mások ellenben a 
régi atyák (Eirenaios, Origenes) fölfogása szerint a Pál 
apostol római levelében (16 í 4) említett Hermasszal azono-
sítják. A neve alatt fönmaradt Ποιμψ című munkát még a 
negativ kritika szerint is, legkésőbb a második század első 
felének a végén, szerintünk a kezdetén írta, eredetileg görög 
nyelven, melyet azonban a 19. század közepéig csak latin 
és aethiop fordításban ismertek, de ma már a Tischendorf 
által felfedezett sinai kéziratban (Leipz. 1863) görögül is 
megvan. 

A Ποιμήν látomások és példázatok alakjában tolmácsolt 
erkölcsi intelmeket tartalmaz. Eirenaios (iV. 3) mint scrip-
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túrát idézi, Origenes divinitus inspirata scriptura-nak, alexand-
riai Kelemen kijelentésnek tartja. A görög egyházban jó 
ideig nagytekintélyű iratként becsülték és az istentisztelet 
alkalmával olvasták. Az egész munka Visiones, Mandata, 
Similitudines című 3 könyvből áll. Benne az újszövetségi 
kánoni iratokból merített több rendbeli vonatkozás található; 
í g y Vis. 11. 2, 8 : ωμοσεν κίριοςκατά τοϋ νιου αντοΰ τους άρνησαμένους 
τον κνριον αυτών άπεγνωρίσ&αι άηό της ζωης ανιών cf. Alt. 1 0 3 3 ; 
Mand. Χ. 2 , 2 : λνπεϊν το ηνενμα cf. Éf. 4 30; Sim. IX. 13, 5: 
εν ηνενμα, εν σώμα cf. E f . 4 i ; Vis . IV. 2, 4 : δι' orόενος ővvrj 
σω&ηναι εΐ μι) óta τον μεγ. και ενδόξου ονόματος cf. A c t . 4 i a . Α 
διψυχία-tói való óvást, a δυνάμενος σώσαι τάς ψυχάς υμών, az 
έπισκέητεσ&αι ορφανούς και χήρας, az άκατάστατον κακόν, αντί στητέ 
τω διαβάλω και φεήξεται acp υμών, az &χ.τρνφήσατε ν.αί εσ/ιαταλήσατε 
és több más kifejezést egyenesen a Jakab leveléből kölcsö-
nözte, illetőleg idézte, ami bizonyítja, hogy a második század 
elején nemcsak a hit, hanem az erkölcsi élet terén is, ezeket 
a mi kánoni iratainkat foltétlen és egyedül szabályozó tekin-
télynek ismerte el a keresztyén köztudat. 

I r o d a l o m . Jachmann, Der Hirte des Hermas . Königsberg 1835. Iloole 
C. Η., The Shepherd of Hermas. London 1870. Anger & Dindorf, Hermac 
ed. princ. Lips. 1856. Fabricius Jo. Alb., Codex Aprocryphus Ν' T'· Hamburg 
1719. Eaffay S. Újszöv. Apokr. P o z s o n y 1906. 

d) Ignatios (Theophoros) antiochiai püspök, János 
apostol tanítványa, Traján rendeletéből Rómában az amphi-
theatrumban, kiéheztetett oroszlánok elé dobatva, hitéért 
kivégeztetett Ιΐδ-ben.1) Hét görög levele (a smyrnai, efozusi, 
magnesiai, philadelphiai, trallesi, római gyülekezetekhez és 
Polykarposhoz) hoszabb és rövidebb recensioban maradt fön; 
az ntóbbit először Vossius Is. adta ki (Amstel. 1649), igazere-
detűségét pedig Pearson, Vindiciae epistol. S. Ignatii (Cantabr. 
1672.) védelmezte. Hasonlóképen e rövidebb recensio való-
disága mellett szólanak az újabb kutatók (Rothe, Arndt, 
Lightfoot, Zahn) is, míg a hosszabb recensio eredetisége 
mellett kardoskodott Whiston W., primitive christianity 
revived (London 1711) ós Maier F. K., Theol. Stud. u. Krit. 
1836. II. 340. Ε szép leveleiben egyfelől a zsidós irányzat ós 
a doketa eretnekség ellen, másfelől Krisztus istensége és a 
püspöki tekintély mellett küzd erélyesen, hivatkozva és 
útalva az írott újszövetségi evangéliomokra és apostoli leve-
lekre, eképen: ad Philad. 5: προσφυγών τω εναγγελίφ ώς σαρκί 
Ίησοϋ και τοϊς άποστόλοις ώς πρεσβυτερίω εκκλησίας. Az efezusi 
levelében (16) Mk. emlékeztet ez a tételrósz: εις το 
7ΐΰρ tó ασβεστον χωρησει. Jézust már Isten Fiának nevezi, υ 

') Zahn, Ignatius von Antiochien. Gotha 1873. 
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avcov λόγος — ός κατά πάντα εΰηρέστησεν τώ πέμψαντι αυτόν ad 
M a g Π. 8. cf. J á n . Í j , 899, a k i πρό αιώνων π αρύ πατρί ψ ad 
Magn. 6. cf. Ján. 1 2 , 17 5, a ki az Atya nélkül semmit sem 
cselekszik ήνωμέιος ων ad Magn. 7. cf. Ján. 5 19, 17 22- Ő 
fι· σαρκί γενόμενης .''fog és εν θαιάτω ζωή αληθινή ad Eph. 5. cf. 
Ján. 1 , , 4 ; az ő teste άρτος ΟεοΖ ad Rom. 7. cf. Ján. 6 33 ős 
vére π άμα Ján. 6 hfl. Épenígy hivatkozik az apostoli leve-
lekre, ad Magn. 13 : τά δόγματα τον κυρίου y.ai των αποστόλων 
cf. ad Trall. 7: άχωρίστοις θεού Ίησ. Χρ. y.ai του επισκόπου και 
τών διαταγμάτων των αποστόλων. Idézi és pedig legelső ízben 
Pál galatiai levelét 6 1 0 : ώς ί'τι καιρόν Ι'χομεν ad Smyrn. 9; 
«•gesz mondatokat kölcsönöz az apostol legrégibb keletű 
leveléből 1. Thess. 5 1 7 : αδιαλείπτως προσενχεσθε ad Eph. 10 
és 2. Thess. 2 1 3 : m) τις υμάς εξαπατάτω ad Eph. 8. épenúgy, 
mint a fogságbeli levelekből p. 0. ad Philad. 8: μηδέν κατ 
έρίθειαν πράσσειε, «λλά -/.ατά χριστομαθίαν cf. Fii. 2 3 5, meg ad 
Trall. 1: μιμψαΐ θεοϋ cf. Ef. 5j, sőt számos kifejezést, mint 
αιχμαλώτιζαν, hiaγγέλλεσθαι, έτεροδιδασκαλεϊν, κατάστημα egyene-
sen a pásztori levelekből vett át a saját szókincsébe. Leg-
bővebben alkalmazta azonban a Pál első korinthusi levelét, 
í gy a d E p h . 2 : ϊνα εν μια υποταγή ητε κατηρτισμένοι τω αντω 
tot και ríj αι'τΐ; γνώμΐ], και το αυτό λέγητε πάντες περί του αυτοϋ 
cf. 1. K o r . 1 , , , ; c. 18 : . . . πνεύμα τοΰ σιαυροϋ, ο εστίν σκάνδαλον 
τοΊς απιστοίαιν, ημ'ιν δέ σωτηρία και ζωή αιώνιος' ηοΰ σοφός, που 
συζητή c, π οϋ κανχησ ι ς τών λεγομένων συνετών cf. 1. Kor . 1 18 20 23 24! 
ad Rom. 9. cf. 1. Kor. 158_10, úgy hogy az ő levelei szintén 
megerősítik abbeli véleményünket, miszerint az apostoli kor-
szakban, templomi épülés végett olvasott evangéliomok és 
apostoli levelek, ihletett és kánoni érvényű, mert valóságos 
kijelentést tartalmazó szentiratok valának. 

Í) JPolykarpos smyrnai püspök szintén János apostol 
tanítványa, Eirenaios tanítója, Márk Aurél stoikus bölcsész 
császár uralkodása idején 166-ban elevenen megégettetett 
90 esztendős korában. A fllippibeli presbyterekhez ós diakó-
nusokhoz írt egy görög nyelvű, de teljes terjedelmében csak 
latin fordításban fönmaradt levelet, melyről már Eirenaios 
(111. 3. apud Euseb. IV. 14, 3) megemlékezik. Ebben (c. 7.) 
a keresztyén egyház életnyilvánulásainak forrásául az apos-
toloktói és az ő közvetítésükkel egyenesen Krisztustól eredő 
igét tekinti, a mely ό εξ αρχής παραδοθείς ημίν λόγος. Noha az 
evangéliomokból közvetetlenül nem időz, de a Lukács iratait 
ösmeri, a mit igazol a levele elején olvasható eme vallás-
tétele: óv ηγειρεν ό θεός λίσας τάς ώδϊνας τοΰ ίίδου cf. Act. 2 24· 
Az Úr beszédeit és az apostolok tanításait teljesen egyenlő 
érvényüeknek tekinti, c. 6 : καθώς αυτός ένετείλατο και οι εΰαγ-
γελισάμενοι ημάς 'απόστολοι, épen azért inti olvasóit az apostoli 
iratok buzgó olvasására c. 3: εις ας εάν έγκύπτητε, δυνήσεσθε 
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οϊκοδομεΊσΰαι. Leggyakrabban alkalmazza, illetőleg idézi Péter 
első levelet, a mint már Eusebios (hist. eccl. IV. 14) meg-
j e g y e z t e : ő μέντοι Πολύκαρπος εν r f j δηλω&είση προς Φιλιππηαίονς 
αυτου γραφή φερομένη ίϊς δεΰρο κέχρηιαί τισι μαρτυρίαις από της 
Πέτρου προτέρας επιστολές, cf. c. 1. é s 1. P é t . 1 8 C. 8 ŐS 1. 
Pét. 2 22 24 c · 10. és 1. Pót. 21S>; mindamellett jól ismerte a 
többi kánoni leveleket is, a mennyiben maga mondja Pál 
apostolról C. 3 : ος γενόμενος εν ιμίν κατά πρόσωπον των τότε 
ανθρώπων, έδίδαξεν ακριβώς v.ai βέβαιος τόν περί αληθείας λόγον 
ος και απών νμιν εγραψεν έπισιολάς . a mely plurális έ ι ιστολάς 
nem a Páltól eredő valamely állítólagos íilippibeli, de elve-
szett iratokra, hanem átalában véve Pálnak többi — Poly-
karpos által szintén ösmert — leveleire szolgáló jelzés. 
Igazolják ezt hivatkozásai ós utalásai, p. o. c. 4 : εντνγχανονσας 
αδιαλείπτως περί πάντων cf. 1. Thess. 5 1 7 ; c. 5 : και ο'&ιε πόρνοι, 
οί:τε μαλακοί, ούτε άρσενοκοίται βασιλείαν ΰευν κληρονομ/ΰουσιν c f . 
1. K o r . 6 9 ί ο ! C. 6 : και πάντας δει ηαραατηναι τω βηματι τον 
Χρίστου και εκαστον υπέρ εαυτόν λόγον δούναι cf . R. 4 1 0 1 2 ó s 
2. K o r . 5 ίο ; C. 4 : άρχη πάντων γαλεπών φιλαργυρία· είδότες ο υ ν, 
ότι ουδέν εισψέγ/.αμεν εις τόν ν.όσμον, αλλ' ουδέ έξενέγν.ειν τι ί'χομεν, 
όπλιοώμε&α το'ις οπλοις της δικαιοσύνης cf. 1. T i m . 6 7 1 0 e t c . 

ί) T a p i a s hierapolisi püspök, Eirenaios szerint (V. 33) 
3Ιωάννου μέν ακουστής, Πολυκάρπου δέ εταίρος γεγονώς Pergamos-
ban szenvedett vértanúi halált 163-ban. Öt könyvből álló 
görög nyelvű munkája λογίων κυριακών έξύγησις csak gyér töre-
dékekben maradt fön. Nyilatkozata és véleménye azonban a 
kánoni irodalom időrendi megállapításánál nem sokat nyom 
a mérlegben, egyfelől azért, mert δ a szóbeli hagyományokat, 
hallomás után szerzett értesüléseket a hiteles írott források-
nál többre becsülte, tehát kritikai érzéke nem volt; másfelől 
azért, mert a chiliasmusról dajkamesékbe való képzelgős 
ötleteket regélt, mint valami együgyű, hiszékeny, jámbor 
atyafi (Euseb. h. Θ. 111. 39: σφόδρα γάρ τοι σμικρός ων τόν νουν). 
Az apostolok félreértett nyilatkozatait és a mondaszerű 
szájhagyományokat kútfőkűl fogadván el, azokat a maga 
naiv észjárása szerint kiszínezte, a mi miatt történeti meg-
bízhatóságra igényt nem tarthat. így ρ. o. Eirenaios feljegy-
zése szerint azt képzelte, hogy a halottak feltámadása után 
ezen a világon olyan ezeréves ország fog fönállani, a mely-
nek a termő talaján a szőlőtőkék tízezer venyigét hajtanak, 
minden venyigén tízezer ág, minden ágon tízezer galy ós 
minden galyon tízezer szőlőfürt lesz és minden fürt huszonöt 
liter bort ereszt; hasonlatosképen egy-egy búzaszemből 
tizezer kalász nő ós minden kalászban tízezer mag lesz stb. 
Ennek és más ilyes mesés előadásnak azzal igyekezett hitelt 
szerezni, hogy tanúbizonyságul János apostolra és a korabeli 
öreg emberek elbeszélésére hivatkozott. Csalatkozbatatlan 
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tekintély volt rá nézve a ζώσα φωνή. Ezen az alapon közli a 
Márk evangéliomára vonatkozólag is azt a hagyományt, mely 
szerint „Márk, a Péter tolmácsa azt, a mire emlékezett, 
pontosan leírta, de nem sorrendben, a mit Krisztus mondott 
vagy cselekedett; mert sem nem hallgatta az Urat, sem nem 
őt követte, hanem — a mint mondva vala — Pétert, a ki 
a szükséghez képest tartotta tanításait, de nem akarta rend-
szeresen összeállítani az Úr beszédeit. Márk tehát nem hi-
bázott, mikor egyetmást úgy írt le, a mint reá emlékezett. 
Csak egy dologra ügyelt, hogy t. i. abból a mit hallott, 
semmit el ne hagyjon, vagy azt meg ne hamisítsa." Mátéra 
vonatkozólag meg azt a nyilatkozatot teszi, hogy „Máté 
héber nyelven szerkesztette meg az Úr beszédeit, kiki pedig 
azokat úgy tolmácsolta, a mint tudta." Ugyanő János és 
Péter első leveléből idézeteket használt föl. Mindezek a kri-
tikai megrostálás után fogyatékosaknak és homályosoknak 
bizonyúlt papiasi nézetek legalább is érnek annyit, hogy a 
jelzett kánoni iratoknak már abban a korban való elterje-
dettségét és tekintélyét igazolják. 

rt) Tárgyunkra vonatkozólag nagy fontosságú a 130 és 
160 közt eső időben görög nyelven szerkeszett Λιδαχή κυρίου 
διά των δώδεκα αποστόλων, melyet Bryennios Philotheos niko-
médiai archimandrita egy konstántinápolyi kolostor könyv-
tárában fedezett fel és tet t közzé Konstántinápolyban 1883. 
Ez az ős keresztyén okmány azért nagy jolentőségű, mert 
belőle megösmerhetjiik az ős keresztyén egyház átalános 
érvényű erkölcsi parancsait (c. 1—6) ós a keresztségre, 
imádkozásra, vasárnap megszentelésére, úrvacsorára, bűnbá-
natra vonatkozó rendeleteket (c. 7 -15 ) . Már alexandriai 
Kelemen idézi (Strom. I. 20) és nagy tekintélyű iratnak tartja, 
annál inkább, mivel ^e kompendium szerzője az olvasókkal 
közölt intelmeit az Úrra való hivatkozással (9, 5 : περί τούτον 
εϊρηκεν ό κίριος, 8,2: ώς έ·/.έλενσεν ό κύριος) hangsúlyozza. Α 
kánoni iratokból közvetetlenül merített tételek nincsenek 
ugyan benne, de azok tartalmának ösmeretét feltételezi, a 
mire vall a κατά τό δόγμα τον ευαγγελίου (11, 3) és ως ί'χετε έν 
τω εναγγελίφ τοϋ κιρίου ημών (15, 4) megerősítési utalás. Ezen 
kívül páli kifejezéseket ρ. ο. μαράν ád-á, κενόδοξος, αίσχρόλογος, 
οργίλος, αυθάδης oly nagy számmal használ, hogy az apostol 
leveleinek átaiános elterjedését ezen az alapon is igazoltnak 
tekinthetjük. 

I r o d a l o m . Didache. Ed. Bryennios. Constantinopel 1883. 0. v. Gebhardt 
u. A. Harnack, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen 
Literatur. Bd. II, 1. 2. Leipzig 1884. Schaff Ph., The teaching of the 12 apost-
les in the original, w. translations and discussions of post-apostolic teaching 
baptism worship a. discipline. With illustr. a. facsim. of the Jerusalim msc. , 
with portr. of Bryennios. New-York 1885. Eeron J., The church of the Sub-
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Apostolié age, in the light of the teaching of the 12 apostles. London 1888. 
li'jffay S. Ujszöv. Apokr. Pozsony 1906. 

Apologetálc. Áttérünk most már a keresztyén tant 
védelmező második századbeli apologeták bizonyságtételére, 
amely az újszövetségi kánoni iratoknak az apostoli kor-
szakban t. i. az első században való keletkezését, használatát 
és egyetemesen kötelező tekintélyét szintén igazolja. Első 
helyen említendő közülök, a pogány szüléktől Flavia Nea-
polisban 103. táján született 

Justirius Martyr (mh. 163 és 167 közt), kinek halán-
tékát a bölcselós és vértanúság kettős babérkoszorújával 
övezte a keresztyén kegyelet. Ifjú korában a philosophia 
különböző útain igyekezett lelki szomjúságát csilapítani, de 
mindhiába. Érett férfi korában keresztyénné lett, bölcsész-
köpenyét azonban továbbra is megtartotta s mint vándor 
evangelista, mint philosophus christianus bejárta a római 
birodalmat, főképen Rómában és Korinthusban hirdetve s 
szóval tollal védelmezve a kijelentés igazságait. Iratai közül 
legnevezetesebb a 138. évben Antoninus Pius császárhoz és 
a római tanácshoz ηρος την 'Ρωμαίων σύγ/.λητον intézett két 
apologiája ( ά π ο λ ο γ ί α ι i f i i g Χριστιανών), melyeknek tartalma és 
célzata a keresztyének hit- ós erkölcsi óletónek jellemzetes 
felmutatására és ezen réven történő védelmezésére irányul.1) 
Korunkig fenmaradt másik jelentős munkája az Efézusban 
általa megismert palästinai zsidó tudóssal t. i. Tryphonnal 
folytatott párbeszéde, Λιάλογος 7ΐρος Τρύφωνα. Authentia szem-
pontjából vitásak a neki tulajdonított λόγος ηρης "Ελληνας vagy 
έλεγχος, továbbá a λόγος παραινετικός ττρός "Έλληνας és az Isten 
egységéről szóló περί μοναρχίας. Elveszett egyebekkel együtt 
az Eirenaiostól (I. 6) idézett σύνταγμα προς Μαρύωνα című 
munkája, melyet Markion gnostikus eretnek ellen írt 
cáfolatul, továbbá némi töredék híjával az általa (Apol. I. 26) 
idézett σύνταγμα ν.ατά πασών των γεγενημένων αιρε'αεων. 

Egyszerű, köznapias stylusban, de itt ott lendületes és 
hatásos szónoki modorban írt előterjesztései folyamán, az 
újszövetségi kánon összes irataiból számos tételt idéz, ille-
tőleg különböző vonatkozásaiban azok beható ösmeretéről 
tesz bizonyságot; sőt megállapítható, hogy ő már a synop-
tikus evangéliomok egyházi használatra készült harmóniáját 
és János evangéliomát is használta. A Jézus életéről és taní-
tásairól szóló eme hiteles kútfőket, mint valóságos történelmi 

') Régebben e két apologia idézésénél zavarban voltak az egyházi írók, 
mivel némelyek a terjedelmesebb apologiát, a mely az újabb kiadásokban 
első he lyen áll, másodiknak tartották. Én a régibb szerzőktől használt, de 
többnyire fogyatékos kiadások helyett, egykori tudós professzorom Otto kitűnő 
kritikai kiadását idézem. V. ö. Irodalom. 
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okmányokat, a Xenophon Memorabiliájára emlékeztető απο-
μνημονεύματα τών αποστόλων és ευαγγέλια, néha meg ειαγγέλιον 
néven nevezi és azt mondja, hogy ezeket a vasárnapi össze-
jöveteleken a hívők épúgy olvassák, mint a prófétákat (Apol. 
I . 67 : χαί τά απομνημονεύματα των αποστόλων η τά συγγράμματα 
ιών προφητών άναγινώσχειαι, μέχρις έγχωρεΐ.) 

Hogy nem csupán egy. hanem mind a négy kánoni 
evangéliomot ösmerte és idézte, igazolja az άπομνημονεύ ματα-
ról átalánossúgban tett eme nyilatkozata^: oi γαρ απόστολοι 
εν τοΊς γενομένοις in αυτών άηομνημονεύμασιν, α φημι ι'νιο των 
αποστόλων αΰτοΰ v.ai τών έκείνοις παρακολουθησάντων συντετάχθαι, 
γέγραπται, οτι ν.τλ Diai. 103. Számos tételt a mi kánoni evan-
géliomainkkal szó szerint egyezően idéz, p. o. Mt. 7 í 9 cf. 
Apol. I. 16 ; Mt. 8 „ 12 cf. Diai. 76; Mt. 5 20 cf. Diai. 105. 
Sok helyütt csak a kánonbeli tótelek gondolatait jelzi, p. o, 
Apol. I. 16-ban Mt. 5 22 szavait eként vonja össze: ος δ' av 
όργισθΐ], ενοχός εστίν εις το πνρ és Apol. I. 17-ben Lk. 12 48-at 
ebben a rövidített mondatban közli: (t5 πλέον έ'δωχεν ό θεός, 
πλέον και άπαιτηθήσεται παρ' αυτοί. Más helyen meg a kánoni 
evangéliomokkal bár lényegileg egyező, de egy két szóban 
eltérő idézést olvashatunk nála, p. o. Apol, I. 16-ban a Mt. 
7 2i"beli ου πας . . helyett οι'χί πας . ., Diai. 107-ben a Mt. 
16 4-beli avvfj helyett αντοϊς, míg már Diai. 49-ben ηξει δέ ő 

'ισχυρότερος μου olvasható a Mt. 3 n_12-beli ό όέ οπίσω μου 
ερχόμενος . . . bővített mondat helyett. Viszont Mt. és Lk. 
kánoni szövegéből több vonatkozó mondást egybekapcsolva 
szövegez, így Apol. I. 19: μ ή φοβεΐσθε τους άναιρονντας υμάς 
ν.αί μετά ταύτα μι, δυναμένους τι ποι'ησαν φοβήθητε όέ τον μετά 
το άποθανεϊν δυνάμενη ν -/.αϊ ψυχην ν.αί σώμα εις γέενναν έιιβαλε'ιν 
cf. Mt. 10 28, Lk. 12 4 5, továbbá Apol. I. 16. Diai. 76. cf. 
Mt. 7 22 23) kk. 13 2f, 27· a synoptikusok közül Mk. evan-
géliomát is használta, példa rá Apol. I. 15. cf. Mk. 2 ]7, 9 47, 
1. 16. cf. Mk. 12 30, I. 35 cf. Mk. 15 2 „ Diai. 33. cf. Mk. 
6 r,2) 8 l7, Diai. 106. cf. Mk. 3 1(! 17, 14 2G etc., sőt hogy János 
evangéliomát is, noha nem szó szerint, de hű vonatkozásban 
mily sürjen alkalmazza, igazolják azok a mondatok, a melyek 
a János stylusának és előadása tartalmának határozott is-
meretét feltételezik; így egyebek közt Apol. 1. 61. és Ján. 
3 3-5 c. 60. ós Ján. 3 U 15 c. 6. és Ján. 4 24, 5 23 c. 16. és 
Ján. 14 24 c. 63. és Ján. 16 3 c. 52. és Ján" 19 37 c. 35. és 
Ján. 20 25. Diai. c. 69. és Ján. 7 I2, 9 , c. 100. és Ján. 10 18 
c. 106. és Ján. 13 3 c. 121. és Ján. 14 7 c. 136. ós Ján. 5 2!) 4r, 
etc. V. ö. Otto id. mű ós Bindemann, Theol. Stud. 1842, 
2. Ueber die von Justin dem Märt, gebrauchten Evangelien. 

Nála a kánoni evangóliomoknak az illető szerzők nevei 
mellőzésével való idézése, illetőleg alkalmazása egészen ren-
des és szokásos; hiszen gyakorta a prófétai írókat sem 
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nevezi meg, igy nevezetesen v. ö. Apol. I. 51. és ip 24 7 8. 
Diai. 69. és xp 19 5 Ésa. 35 2 c. 87. és Joel 2 28 29 ; másutt 
viszont a szerző nevének említésekor téved p. o. Apol. I. 
51-ben Jeremiás által mondatja azt, a mit Dániel 7 13 írt 
meg és c. 54-ben Jeremiás (9 26) neve helyett Ésaiást ír. 
IDnnek oka az, hogy δ emlékezetből hivatkozik a kánoni 
iratokra, a melyeknek szövegét a hol egészen híven nem 
idézhette, ott részint összeelegyítette, vagy egybeolvasztotta, 
részint csak gondolatbelileg vagy módosítva illesztette be 
az előterjesztése keretébe. A tény az, hogy Justinus az ő 
138-ban írott Apológiájában ós valamivel későbbi keletű 
Dialogosában, a mi kánoni négy evangóliomunk közelterje-
dettségéről, hiteléről, tekintélyéről ós dogmatikailag döntő 
érvényéről kétségbevonhatatlan tanúbizonyságot tesz, a mit 
az imént csak gyér számban felsorolt összehasonlításokból 
is igazolva láthatunk. 

Vannak azonban még kánonon kívül álló, mindamellett 
szintén jelentős bizonyítékaink ide vonatkozólag, a melyekre 
nagy súlyt helyez Tischendorf is (Wann wurden unsere 
Evangelien verfasst? Leipzig 1865) a miénkkel azonos állás-
pontjának a megvédelmezósénól. Nevezetesen Justinus Diai. 
78 az Úr születéséről azt jegyezte föl, hogy γεννηθέντος δε 
τότε τον παιδίον εν Βηθλεέμ, επειδή Ιωσήφ οιχ είχεν εν τη κώμη 
εκείνη που καταλύσω, εν σπηλαίο) τινί σύνεγγυς της κώμης κατέλυσε' 
ν.αί τότε, αυτών όντων εκεί, έτετο/.ει ή Μαρία τον Χριστόν κτλ. Εζ 
az adat, t. i. Jézusnak Bethlehem mellett barlangban történt 
születése csakis a Jakab protevangéliomában (cc. 18. 19. 21. 
cf. Fabric. Cod. Apocryph. Ν. T. Hamburg 1719) olvasható. 
A Máriával közlött angyali híradást meg Justinus e szavak-
kal végezi be Apol. 33: και καλέσεις [seil. Μαρία] το ονομα αυτόν 
'Ιησονν αυτός γαρ σώσει τον λαόν αντον ά;ιό τών αμαρτιών αυτών. 
Ez a tétel a Jakab protevangéliomában szintén így van 
megírva (id. mű c. 11). Máté kánoni evangéliomában (1 2i) 
az angyal ama szavakat Józsefhez intézi, Lukács szerint 
azonban szintén Máriához, de az αυτός γαρ . . . ανιών mondat-
rész teljes mellőzésével. így hát ez a már Origenes által is 
ösmert és még előbb Justinus által idézett apokryph evan-
géliom, mely a Mária szűzanyaságának (Mt. 1 23) tagadói 
megcáfolására készült, ime nyilván igazolja, hogy a mi Máté 
és Lukács által szövegezett kánoni evangéliomaink jóval az 
első század bezárulta előtt átalánosan ösmert iratok voltak. 

Ugyancsak Justinus hivatkozik arra a másik apokryph 
iratra, a mely szintén úgy a synoptikusok, mint a János 
evangélioma tekintélyéről ós első századbeli eredetéről tanús-
kodik. Ez nem más, mint az állítólag még Pilatus idejében 
keletkezett ós az ő nevéről elnevezett Acta Pilati de passione 
et resurrectione Jesu Christi, a melynek címét a középkor-
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ban Evangelium Nicodemi jelzéssel cserélték föl ós külön 
előszóval látták el. Ez az eredetileg görög nyelvű apokryph 
irat több rendbeli latin ós kopt fordításban szállott reánk 
és a mi négy kánoni evangéliomunk tartalmának ismeretéről 
s — habár sajátságos szabadossággal való — használatáról 
kezeskedik. Erre a Pilatus Acta-ra szintén útal Justinus az 
ő 138-ban kelt első apologiajában, c. 48: "Ou τε ταΰτα [Χριστοί,·] 
εποίησεν, εκ των επί Ποντίου Πιλάτου γενομένων "οίκτων μα&ειν 
δύνασθε, item cf. cc. 35., 38., a mely apokryph bizonyság bár 
nem szentírás, mégis az evangóliomok apostoli korból való 
eredete mellett nagy sulylyal esik a mérlegbe. 

Hogy Justinus a Pál apostol összes leveleit is alaposan 
ösmerte és használta, azt számos kifejezéssel és vonatko-
zással igazolhatjuk. Utalunk egyebek közt a római levélben 
olvasható ószövetségi tételeknek keresztyéni értelemben való 
felfogására és kapcsolatára, v. ö. R. 3 n _ 1 7 és Diai. 27; 
m ! e és D. 42; 14 „ és Apol. I. 52; az 1 ig-ra emlékeztető 
δνναμις θεηΰ ο λόγος αντον Apol. I. 14 és 2 15-ben visszhangzó 
εν συνειδησεσιν εχΟραΊς ταύτα υνειδίζοντας άλληλοις απερ ερ}άζονται 
Diai. 93 kifejezésekre. Ilyenek továbbá a többi páli levélből 
merített τ« παλαιά της κακής ζύμης 'έργα 1. Kor. 5 7 8 Diai. 14, 
a σχίσματα και αιρέσεις 1. Kor. 11 18 19 Diai. 35, a σοφία ανθρ-
ώπεια és δύναμις δεον 1. Kor. 2 5 Apol. I. 60, az αν&ρω/ιος της 
ανομίας és της αποστασίας 2. Thess. 2 3 7 Diai. 32. 110., a 
δίκας τίνειν δια πυρός αιωνίου 2. Thess. 1 8 9 Apol. I. 17, a 
πρωτότοκος πάσης κτίσεως Kol. 1 1β 17 Diai. 85. 96., a τά της 
πλάνης πνεύματα και δαιμόνια 1. Tim. 4 t Diai. 7 ŐS η χρηστότης 
και ή φιλανθρωπία τοϋ όεοΰ Tit. 3 4 Diai. 34. Összehasonlítható 
még Gal. 3 1 0 13 Diai. 95. 96., Kol. 2 n 12 Diai. 41. 43., Fii. 
2 7 8 Diai. 138. A Zsid. levél szerint 7 ,_3 nála is Krisztus 
ó κατά την τάξιν Μελχισεδεκ βασιλεύς 2αλήμ και αιώνιος 'ιερεύς 
υψίστου Diai. 113 és άπόσιολος meg άγγελος. Α χί'ενδοπροφηται, 
ιρειδοδιδάσ·/.αλοι (Diai. 82) 2. Pét. 2 ,-et, a világegyetemnek 
tűz által való megsemmisüléséről szóló jelzés (Apol. II. 7) 
a 2. Pót. 3 G_8-ban olvasható előadást ju t ta t ja eszünkbe. 
Csak mellesleg érintem meg, hogy Justinus a kánoni és 
apokryph iratokon kívül még sürjen idéz az ókori görög 
auctorokból, így mintegy negyven ízben Platón, párszor 
Xenophon és Euripides, hat ízben Homeros műveiből, a mi 
a görög remekírók ösmeróséről tanúskodik. 

I r o d a l o m . Winer, Just. Mart. evang . canon. usum fuisse ostenditur. 
Lips. 1819. Semisch, Justin der Märtyrer. Breslau 1840. Jo. Κ. Th. de Otto, 
Corpus Apoll. Christ, ed. III. Jen. 1876. Ugyanő Justinus der Apologet, az 
Ersch és Gruber-féle Allgem. Encyklopädieben 2. Sect. Thl. XXX. 1863. 
M. v. Engelhardt, das Christentum Justinus des Märtyrers. Erlangen 1878. 
Massebieau, a Revue Chrétienne 1878. évf . -ban No. 3. Erdős József. Prot. 
Szemle 1901. évf. 2 8 2 - 2 9 4 . 11. 
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Aristides athéni keresztyén bölcsész, Justinussal egy 
idő tájban, Zahn szerint 138. julius és 161. március, Seeberg 
szerint 140 és 145 közt írta az ő szintén Antoninus Pius 
(teljes címen Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius) csá-
szárhoz intézett apologiáját, ;ιερί ΰεοσεβείας, a melyet Euse-
bios (hist. eccl. IV. 3) elnézésből, illetőleg téves következ-
tetésből a 125/'6-ban Athonben tartózkodó Hadrián császárhoz 
intézett kórvényszerű felterjesztésnek gondolt. Ez az apo-
logia három alakban maradt ránk, nevezetesen a Harris 
Rendel által a sinai Katalin zárda könyvtárában 1889-ben 
felfedezett syr fordításban, továbbá a mechitaristák velencei 
könyvnyomdájából 1878-ban napvilágra került örmény fordí-
tásban, amely azonban az apologiának csak a kezdetét 
tartalmazza, végül eredeti görög nyelven a Robinson Armi-
tage által feltalált Barlaam és Joasaph középkori legendában. 
Szerző az ószövetségi könyvek, főképen az apokryph Sirach, 
Sapient., Tobit, 2. Makk. használata mellett gyakran útal az 
újszövetségi kánon egyes irataira, noha szó szerint alig idéz 
belőlük. Egyes kifejezéseit azonban határozottan a szent-
íróktól kölcsönözte. Ilyenek p. o. egyebek közt az «V ουρανοί 
καταβάς II. 6. cf. Ján. 3 13, vagy οσα ην ϋέλουσιν t. i. a keresz-
tyének αυτοίς γίνεσϋαι, ετερφ ου ποιοϋσι, a mi a cod. Canta-
brigiensis szerint Act. 15 29-ben a πορνείας szó után így 
olvasható: και οσα μή -0-έλετε εαυτοίς γείνεσ3αι, ετερφ μή ποιεί r  
[20. ν. ετεροις μη vioient]; vagy ελάτρευσαν τρ χτίσει παρά τον 
κτίσαντα III. 2. cf. R. 1 2 3 ; v i s z o n t a μή ψευδεσ&ε εις άλλήλοις 
Kol. 3 , visszhangzik XV. 7-ben, a βλάσφημος, υβριστής, άγνοών 
1. Tim, 1 13 a megtérésről szóló vallástételben XVII. 4, 
σωψρόνως ν.αί δικαίως . . . ζήσωμεν Tit. 2 12 pedig hatással volt 
XV. 9-re és a παυσάσδωσαν την γλώσσαν XVII. 6. kifejezés 
híven emlékeztet 1. Pót. 3 10-re stb. Az újszövetségi iratokat 
egyébiránt Aristides ευαγγέλιον és ευαγγελική j^aqpíj-nak, a más-
féle (p. o. apokryph) iratokat pedig egyszerűen γραφαi'-nak 
nevezi. 

I r o d a l o m . Hennecke Edgar, Die Apolog ie des Aristides, Recension u. 
Reconstruction. Leipzig 1893. Seeberg, a Z a h n Th. Forschungen-jének V. 
kötetében 159 — 414. Erlangen 1893. Aristidis phi losophi Atheniensis sermones 
duo, ed. Mechitaristae. Venet. 1878. Robinson J. Armitage, Texts and Studies. 
Cambridge 1891. Erdős József, Aristides és apologiája. Debr. Prot. Lap 1900. 
évf. 25. és 26. sz. 

Tatianos már nemcsak teljes szövegében ismerte, de 
harmonikus egészbe is összefoglalni igyekezett a négy kánoni 
evangéliomot. Ez a tulajdonképen pogány származású apolo-
geta circa 110-ben született Assyriában; miután mint barbár, 
a görög-római világot bejárta és a pogány műveltségben 
széles körű tájékozottságot szerzett, sőt világi vonatkozású 
irodalmi működést is fejtett ki : Rómában megösmerkedett 
Justinussal, a kinek hatására keresztyénné lett s mint tudós 
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férfiú tekintélyes egyházi állást nyert, a melyben megmaradt 
Justinus haláláig c. 165-ig. Később eretnekség gyanújába 
keveredett, sőt Eusebios (h. e. IV. 28) őt αρχηγός των Εγχρατιτών 
melléknévvel ruházta föl, mivel noha nem szakadt el az 
egyháztól végképen, de keresztyén létére azokhoz a tub.ó 
testsanyargatókhoz (ίγχρατίτ< ι, νύρο/ιαραστάται, aquarii) csat-
lakozott, a kik egyes szektákkal közös különcködéseik mellett 
még, bárminemű testi érintkezést, tehát a házassági viszonyt 
is bűnnek tartották s a hús és bor élvezetétől irtóztak. 
Hieronymus pedig (praef. ad Tit.) azt jegyezte föl, hogy 
Tatianos néhány páli levelet, (főképen azonban a Timothou-
siakat Clem. Strom. II. 11) elvetette, de a tilusi levelet el-
ösmerte: tehát emendator apostolorum akart lenni. Élete 
alkonyán, 172 után Mesopotamiába költözött s mint a Krisztus 
istenségéről szóló egyházi tan tanuja ott is halt meg 185—190. 
táján. 

Művei közül legismertebb a Rómában 152. táján írott 
ós 42 fejezetre osztott λόγος προς "Ελληνας cimű apologiája, 
a melyben egyfelől a korabeli görögök ós rómaiak erkölcsi 
kicsapongásai, főképen a gladiatori játékok borzadalmai és 
a színházak káros hatása ellen száll síkra, másfelől a pogá-, 
nyok mythologiai balvélekedéseit és hivalkodásait kárhoztatja, 
viszont a keresztyén tannak erkölcsi becsét és a görögök 
philosophiajánál sokkal régibb korát logikai, történelmi, ta-
pasztalati érvekkel igazolja és védelmezi. Előadás ós nyelvezet 
szempontjából az antik íróknak mindenképen mögötte áll, 
az atticisták szabályait lekicsinyeli s azt kívánja, hogy be-
széljen kiki természetesen és mellőzze a szónokmesterek 
utasításait. Ez a felfogása hátrányosan érzik a stylusán, 
mindamellett henye, szaggatott és itt-ott homályos monda-
taitól eltekintve, átalában az éleselműséget, megfigyelő képes-
séget, találó megjegyzéseket ós érdekes fordulatokat nem 
vitathatjuk el tőle. Vannak különleges szavai ρ. ο. αβόηρολι'-
γος c. 17., γλωττομανία, εντιφος c. 3. , -/.οραχόφωνος c. 15., ρητολογία 
c. 40., στιχοποιός c. 24., kedveli és nagy számmal használja 
a neut ra le subs tan t ivumot , ρ. ο. το αυτεξούσιοι·, τό εχπνρον, το 
εξαίαιον, τό λνπηρόν κτλ. Tételeinek, állításainak igazolására 
az ókori profán irók (Homeros, Aristophanes, Kallimachos) 
műveiből épenúgy kölcsönöz gondolatokat és kifejezéseket, 
mint a hogy aránylag bőven útal az ó és újszövetségi kánonra. 
Ez utóbbiból összehasonlítható mintegy húsz rendbeli vonat-
kozásai szövegkritikai egybevetésre nem alkalmasak ugyan, 
de igazolják az illető evangéliomok ós levelek elterjedett-
sógét s közismert voltát. így p. o. c. 19-ben idézi Ján. 1 3 
szerint πάντα υπ' αΰτοΰ χαί χωρίς αύτοϋ γέγονεν ουόέ εν, c. 5-beii 
©sog εν άρχϊ] és ό λόγος εν άρχή γεννηθείς a János prologosára 
(1 j kk) emlékeztet; c. 4-ben szó szerint idézi πνενμα ό θεός Ján. 
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4 24 ; ezenkívül c. 4-ben 6 γαρ . . . . ενδεής cf. Act. 17 s ä ; 
c. 6 : καν . . . · ημ'ιν cf. A c t . 17 í 8 ; C. 1 2 : δούλοι . . . . έ/ιρά&ημεν 
cf. R . 7 j5 ; C. 1 5 : et μεν . . . . πνεύματος cf . 1. K o r . 3 J 6 ; τοΤς 
ψνχικοΊς cf . 1. K o r . 2 1 4 ; c. 1 6 : βώρακι . . . . εαται cf . E f . 
6 i3 14 17 j c. 15 : της νλης και της πονηρίας απαυγάσματα alludit 
ad Hebr. 1 3 (Worth). 

Tatianosnak elveszett s csak töredékesen maradt fen a 
7ΐερί τοΐ ν.ατά τον σωτήρα καταρτισμού (idézi alex. Kelemen, Strom. 
III. 81), továbbá az anthropologiai és természetbölcseleti 
tanokat tartalmazó περί ζώων; sőt az imént bemutatott apo-
iogiai iratánál is sokkal jelentősebb és becsesebb Diatessaron 
(το δια τεσσάριον εύαγγέλιον) cíinű munkája, mely utóbbit δ, Zahn 
gondos kutatásai szerint a négy kánoni evangéliom görög 
szövege alapján eredetileg syr nyelven szerkesztette, de a 
mely evangéliom-harmonia már 170—180 táján, a syr keresz-
tyének egyházi használatából kiszorult, mindamellett arab, 
görög és latin fordításokban, illetőleg utánzásokban korunkig 
fönmaradt. Ez a mi négy kánoni evangéliomunkból egységes 
egésszé szerkesztett — noha hézagos — evangéliomharmo-
nia az evangéliomok kánonának authentiája mellett hangosan 
beszélő tanúbizonyság. 

I r o d a l o m . Tatiani oratio ad graecos. Edidit Worth Oxon. 1700. Dániel 
Η. Α., Tatianus der Apologet. Halle 1837. Otto, Tatiani oratio ad graecos. 
Jenae. 1851. Semisch, Tat. Diatessaron. Vratisl. 1856. Zahn Th., Forschungen 
. . . I. Theil. Erlangen 1881. 

Athena(/oras előbb athéni platonikus bölcsész, majd 
keresztyénné létele után az alexandriai kateclieta iskola mes-
tere, Zahn nyomozásai szerint (Forschungen . . . III. 60) 
ugyanaz a férfiú, a kinek Boethos platonikus bölcsész a 
maga περί των παρά Πλάτωνι άιιορουμένων λέξεων művét aján-
lotta (Photius cod. 155). Fenmaradt két hiteles irata közül 
az elsőt Alexandriából 177-ben intézte Marcus Aurelius Anto-
ninus császárhoz és annak fiához Lucius Aurelius Commo-
dushoz. Ebben a 37 fejezetből álló πρεσβεία περί Χριστιανών 
(supplicatio pro Christianis) című apológiájában védelmezi 
a keresztyéneket az istentelenség, a fajtalanság és gyermek-
húsevés rágalmai ellen, míg a másik művében περί αναστάσεως 
τών νεκρών dialektikailag indokolja a feltámadásról szóló 
bibliai tant. Bölcsészeti ingeniumával, széles ösmereteivel, 
alakilag szabatos, nyelvezetileg szép két iratával első helyet 
vívott ki magának az apologeták sorában. Előadásának 
hangja vonzó, nyugodt; érvelése súlyos, meggyőző; stylu-
sában az attikai elegantia csillog. Platón eszméin kívül ismeri 
más bölcsészek gondolatvilágát is, mint szintén az ókori 
költők és történetírók munkáit, a mi mindkét iratából kivi-
láglik. A nála előforduló απαξ λεγόμενα közül figyelemre méltó: 
' Ηρακλειωτικίς, ίνδαλματώδης (imaginarius), κοροπλα&ική (ars 
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pupas fingendi), προσπηλακίζειν [χατ« κόόρης] (colaphum infli-
gere). Hogy az újszövetségi iratokat ösuieri és érvelésének 
nyomósabb tételeit közvetetlenül innen merítette, igazolják 
azok az útalások, idézések és kifejezések, melyek mindkét 
művében nagy számmal találhatók. Bár a synoptikusok kö-
zül csakis Mátét és Lukácsot használta, de ópenúgy alkal-
mazza János evangóliomát ós Pál leveleit is. Összehasonlít-
hatók Sappl, c. 1 : αλλά τοις μεν , . . ιμάτιον Mt. 5 39 40 coll. 
L k . 6 2 9 , C. 4 : πάντα δε δια τον παρ' αντον λόγον πεποιηκότα 
.Ián. 1 3, c. 5: τον δε nempe νοητον &εόν R. 1 20, c. 11: λέγω . . , 
άδικους L k . 6 2 7 ag, Mt. 5 ^ 4 5 , c. 1 2 : εάν. . . εξετε L k . 6 3 S 3 4 
Mt. 5 46, item νηϊ) μόνον δέ παραπεμπόμενοι- τον τον θεόν και τον 
παρ' αντον λόγον ειδέναι, értsd παραπ. . . vjio μόνου του εΐδέναι 
τον θεόν J á n . 17 3 , C. 1 3 : τήν λογικήν πβοσάγειν λατρείαν R . 12 η  

c. 1 6 : πάντα έν πάσιν 1. K o r . 15 2 8 de D e o é s Kol . 3 „ d e 
Christo; item Θεός φως άπρόσιτον 1. Tim. 6 16 és ugyanitt επί 
τά πτωχά και ασθενή στοιχεία καταπίπτομεν G a l . 4 9, c. 3 3 : 'ότι 
. . . γυναίκα Mt . 19 λίων κτλ Mt. 19 5 , og . . . μοιχαται M t . 
19 9 , c . 3 7 : οηως ηρεμον και ήσϋχιον βίον διάγοιμεν 1. T i m . 2 2 . 
De res. C. 2 1 : ει δέ και φθοράς Mt. 10 2 8 , C. 2 3 : μοιχείας φόνου 
κλοπής κτλ Mt. 19 1 8 Lk . 18 2 0 , C. 2 2 : τής εις &εόν τιμής J á n . 
4 2 4 , c. 1 0 : έλει θερωθέντα δέ πάσης δουλείας ουκ άδικηθήσεται 
R. 8 j j ^ c. 12: είδος γάρ τι μεταβολής 1 . Kor. 1551_^3, c. 18: 
δει κατά τον άπόστολον τό φθαρτόν τούτο ένδνσαοθαι άφθαρσίαν, 
'ίνα . . . κακά 1. K o r . 15 5 S , 2. K o r . 5 1 0 . 

I r o d a l o m . Prudentius Maranus (m. h. 1762); Mór apátságbeli bencés 
kiadása. Paris 1742. Schwartz E., Athenagorae libellus pro Christianis (1891). 

Theophilos szintén pogány szüléktől származott és 
hivővó levése után az antiochiai egyház (állítólag hatodik) 
püspöke volt (m. h. 182 körül). Commodus uralkodása kez-
detén, 180-ban, három könyvből álló vitairatot, illetőleg 
apologiát írt Autolykos ellen, a ki előbb mint tanácsbeli 
tisztviselő jó ismerőse volt, de később a keresztyénséget 
gúnyolta és rágalmazta. Ebből az indokból védelmezi Theo-
philos a keresztyéneket az istentelenség, a fajtalanság és 
az emberhúsevés igaztalan vádjai ellenében. Eusebios szerint 
(h. e. IV. 24) írt volna még κατά Μαρκίωνος, προς τήν αιρεσιν 
"Έρμωγένους vitatkozó ós más katechetai munkákat is, a 
melyekből azonban még töredékek sem maradtak fön. Hiero-
nymus meg azt állítja (de vir. III. c. 25), hogy δ olvasott 
„sub nomine Theophili in Evangelium et in Proverbia Salo-
monis commentarios"; ezekből a magyarázatokból csakis 
latin nyelven szállott reánk a „Commentariorum in sacra 
quatuor evangelia libri IV" és néhány rövid sorból álló gö-
rög szövegű töredék az Énekek énekéből. Noha bölcselósi 
képesség szempontjából a második századbeli apologetáknak 

Theol. Bnklap. VI. évf. ο 
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jóval mögötte áll, mindamellett a platóni eszmetanban és a 
korabeli ismeretszerzés minden ágában való tájékozottságát 
el kell ismernünk. Ám a mily elismeréssel szól a platóni 
philosophia értékéről, époly szigorú és kérlethetetlen kritikát 
gyakorol a stoikusok és epikureusok erkölcsi életelvei felett, 
a melyekkel szemközt a keresztyénség eszményi tartalmát 
ismerteti és magasztalja. Szónoki lendülettel változatosan 
érvényesül nála az antithesis, anaphora, összehasonlítás és 
irónia. A régi görög költők, bölcsészek és tragoedia írók 
művein kívül alaposan ösmeri a bibliai kánon összes köny-
veit s Mk. Thess. Filém. Jak. és Ján. levelei kivételével bő-
ségesen idézi és κελεύει ή μας ο θείος λόγος (ad Aut. 3, 14) tuda-
tában legalább is nyolcvan ízben alkalmazza az újszövetségi 
iratokat, a mi arról tanúskodik, hogy az ő korában már az 
egész újszövetségi kánon, az egyházi irodalmi termelésnél 
nélkülözhetetlen forrás volt. 

Noha kisebb jelentőségű, de említésre szintén méltó 
ős keresztyén írók a második századból: 

Quadratos (Κοδράτος), voltaképen a legrégibb ós leg-
első apologeta, a ki még hallgatta az apostolokat (Euseb. 
h. e. III. 37. IV. 3, 23); Aelius Hadrianus császárhoz nyúj-
totta be 123 és 129 közt apologiáját υπέρ της καθ' ημάς 
θεοσεβείας, igazolván benne a keresztyének ártatlanságát és 
az ellenök zúdított rágalmak és üldözések igaztalan voltát. 
Művéből csak mintegy 50 szónyi fragmentum szállott reánk. 

V. ö. Otto, id. mű IX. 339. Zahn Th., Der älteste Apologet des Christen-
tums, a Neue kirchl. Zeitschrift-ben 1891., pag. 281. Erdős József, Debr. 
Prot. Lap 1900. évf . 26. sz. 

Aristo (Άριστων) peraeai Pellában született és a platóni 
bölcsészetben jártas zsidókeresztyén apologeta volt, a ki 
136 és 160 közt irta Ιάσονος καϊ Παηίσκον άντιλογία (vagy 
talán διάλεξις) περί Χριστοϋ dialógusát, a melyben Jason nevű 
hívő zsidókeresztyén oly meggyőzően beszél a Krisztus 
öröktől fogva való létezéséről ós világteremtői hatalmáról, 
hogy annak hallására Papiskos alexandriai hitetlen zsidó 
megtér és keresztyénné lesz. Ő tehát már az ószövetségi 
kánonnal egyezőleg, a logos-tan egyes mozzanatait p. o. a 
Fiú praexistentiaját, világalkotó erejét, kifejezésre juttatta. 
A mi gyér nyomok utána ós róla fönmaradtak, azokat gon-
dosan összegyűjtötte Otto, id. mű IX. 

Miltiades Tertullianus szerint (adv. Valentin, c. 5) 
ecclesiarum sophista, a második század hetedik tizedében 
működött ós ékes stylusával, valamint a szentírás tételeinek 
a vitatkozásban való találó alkalmazásával nagy hírnévre 
jutott. Munkái közül Eusebios (h. e. V. 17) magasztalóJag 
említi a saját maga által vallott keresztyén philosophia, azaz 
a keresztyen hit és tan mellett írt apologiáját προς τοίς 
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κοσμικούς άρχοντας υπέρ ης μετβει φιλοσοφίας πεποίηται απολογία-1, 
t ovábbá προς "Ελληνας és προς 'Ιουδαίους műve i t . Mindezek 
azonban a neki tulajdonított περί τον μή δεΊν προφψην εν 
εν.στάσει λαλείν című montanista ellenes polémiával együtt 
elvesztek. 

Mellto sardesi püspök, Marcus Aurelius Antoninus 
uralkodása alatt, mint korának tudományban, kegyességben, 
szónoklásban és irodalmilag egyaránt kimagasló alakja, 
Eusebios (IV. 26) és Hieronymus (de vir. illustr. 24) szerint 
tizenhét munkát írt görög nyelven; ezek közül azonban a 
legtöbbnek csakis a címe, némelyikből pedig csupán némi 
töredékek maradtak fön. Legnevezetesebb a Marcus Aurelius 
Antoninus Verus császárhoz (161—180) intézett apologiája 
νπέρ τοϋ xad·' ημάς δόγματος απολογία, melyben a polytheismust 
és bálványimádást hatalmasan cáfolja. Ennek a syr fordí-
tásban fönmaradt munkának az authentiáiát azonban némelyek 
kétségbe vonják. Az apokalypsishez írt kommentára περί της 
άποκαλυψεως Ιωάννου (catena) nevét is többször emlegetik, 
noha belőle csak pár sor fragmentumot ismerünk. 

Mivel Tertullianus nagy dicsérettel halmozza el Melitót, 
mint elegáns et declamatorium ingeniumot, (Hieronym. de 
vir. illustr. 24), ebből némelyek tévesen azt következtették, 
hogy Melito montanista volt. (V. ö. Piper, Theol. Stud. u. 
Krit. 1838. I. 86.) 

Claudius Apollinaris ('Αηολινάριος) hierapolisi (phry-
giai) püspök apologiája (anno 172 aut 173) προς"Ελληνας (libri 
V), περί αληθείας (libri II), tata της των ΦρυγιΖν αΐρε'σεως és 
περί του πάσχα gyér töredékek kivételével elkallódtak, de a 
rólok fönmaradt történelmi feljegyzések (Euseb. IV. 26. Hie-
ronym. de vir. illustr. 26) szerint annak idején számot tevő 
munkák lehettek. 

Hermeias bölcsész apologeta 180—200 táján írta 1. 
Kor. 3 19-ből kiindulva διασυρμός των εξω φιλοσόφων 10 feje-
zetből álló és egész terjedelmében reánk szállott dolgozatát, 
a melyben ostromot intéz a pogány bölcsészek ellen, a kik-
nek a legtöbb tételről, p. o. Istenről, lélekről, világról szóló 
ellentétes és merőben hiábavaló vélekedéseit élcelő és csip-
kedő modorban nevetségesekké teszi a végből, hogy a po-
gányok annál nagyobb buzgósággal igyekezzenek megös-
merni ós elfogadni a keresztyén philosophiát, nevezetesen 
az evangéliomot. V. ö. Otto, id. mű. 

Mindezek a nevezett görög írók, a keresztyénség ellen 
irányzott támadások alaptalan voltát, a keresztyénség isteni 
eredetét, a pogányság erkölcstelen és léha életelveit s a 
bálványok hiábavalóságát igazolják. A mélyebb gondolkozású 
görög bölcsészek józan nézeteit elégteleneknek tartván a 
saját hitbeli meggyőződésük támogatására, a kijelentés ok-

2* 



2 0 Dr . Erdős József . 

mánygyűjteményéből, Mózes és a próféták irataiból, az evan-
góliomokból és apostoli levelekből szedik elő védő és támadó 
kétélű fegyvereiket, ugyanazt a szabadságot és oltalmat 
követelve s víva ki a keresztyének számára, a melyet bár-
mely philosophiai szekta élvezett. 

Gnosticismus. A második században a keresztyénség 
ellen intézett irodalmi támadások folytán szintén számos 
elmetermék keletkezett. 

Kerinthos (Cerinthus), János apostol kortársa, zsidós-
kodó színezetű bölcselkedésével igyekezett elhomályosítani 
az evangéliomi tant. Szerinte a zsidók istene (δημιουργός) 
alsóbb rendű szellem, mint az aeonok élén álló legfőbb Isten, 
a kinek lényét a József és Mária fiával azaz Jézussal, a reá 
alászállott aeon Krisztus ösmertette meg. A mózesi törvény 
és a περιτομή szükségessége mellett a feltámadás és chilias-
mus tanát hangsúlyozta és írt a Máté evangélioma mintájára 
egy evangéliomfélót s János apokalypsisének utánzatául egy 
apokalyptikus iratot. 

Kelsos (Celsus), Origenes szerint (contra Celsum libb. 
VIII. ed. G. Spencer. Cantabr. 1677, fordította Mosheim. 
Hamburg 1745) epikureus, Mosheim felfogása szerint pedig 
platonikus bölcsész 150 után 'Αληθής λόγος című elveszett, 
de Origenesnél bő töredékekben fenmaradt iratában, a tu-
datlanság, rajongás, gőg, hazaflatlanság és érzékiség rágal-
maival illette, e mellett dogmatikai szempontból is hevesen 
támadta a keresztyónséget, megcáfolni igyekezvén az evan-
géliomok előadását, mesék gyanánt tüntetvén föl a Jézus 
születéséről és szenvedéséről szóló evangéliomi elbeszélést, 
a melyet az ő korában már az egyetemes keresztyénség 
valóságos tényűl ismert el. V. ö. Keim Th., Celsus wahres 
Wort, älteste Streitschrift antiker Weltanschauung gegen 
das Christentum vom Jahre 178 n. Chr. Zürich 1873. 

A cynikus Crencens és a szónok Marcus Cornelius 
Fronto (150 táján), meg samosatai ÍMcianus (180 körül) 
itt-ott kifejezett nyilatkozataikkal bizonyították be keresz-
tyénellenes voltukat. 

Teljesen kifejlett alakban lépett színtérre a theologiai 
színezetű elmélődés és bölcselkedés a második századbeli 
syr ós egiptomi gnostikus rendszerekben, melyeknek magvait 
és gyökereit az egyházi atyák a pogány philosophiában, 
főképen pedig a platonismusban vélték feltalálni (Tertullianus 
adv. Hermog. c. 8 : liaereticoruin patriarchae phiiosophi. 
De anima c. 23: Plató omnium haereticorum condimentarius). 
Ezeknek a speculatióknak alapjáúl szolgált a régi kérdés 
jcóüev τό Υ.αν.ύν· Az ezzel kapcsolatos eszméket, nevezetesen 
a végtelennek a végesbe való átmenetét, a szellemi lónyegű 
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Istennek a teremtett anyaghoz való viszonyát, az emberi 
természet kiilönféleségét stb. a platóni philosophia hatása 
alatt igyekeztek — noha egymástól eltórőleg — kialakítani 
és megfejteni az alexandriai gnostikusok, úgymint Basilides 
(125 táján), \7alentinus (m. h. 160) és ennek tanítványai 
Herakleon, Ptolemäus, Marcus, továbbá az első bűnesetnél 
közreműködő kígyóról elnevezett és a valentinusi rendszerrel 
rokon naassenus vagyis ophita szekták, a sethiánok, kaini-
ták, a melyek azzal hivalkodtak, hogy egy Mariamne asszony-
tól értesültek az evangélioini tanról, a melyet ez a nő 
Jakabtól, az Úr atyafiától nyert. Ε rendszerrel ellentétben 
a syr gnostikusok, nevezetesen Saturninus Antiochiában, 
Bardesanes Edessában, a syr Kerdonhoz csatlakozó sinopei 
Markion (140 ós 150 közt Rómában) a parsismus eszméinek 
alkalmazásával kísérelték meg világnézletöket előterjeszteni. 

Ez alkalommal és e helyen lássuk Basilides zűrzava-
ros gondolkozásának szüleményét főbb vonásokban. Szerinte 
az őslényből (9εός α^ρηιος) hét hatalmasság (δυνάμεις) szárma-
zott, Úgymint νους, λογος, φρόνησις, σοφία, δνναμις, δικαιοσύνη, 
ειρήνη; ezekből jött létre az első szellemi birodalom (ουρανός), 
ebből ismét a második és így tovább egészen 365-ig. Ε 
szellemi országok összfoglalata az Isten, a kit ő '.á^a^ág-nak 
nevezett (a 1, β 2, ρ 100, α 1, ξ 60, α 1, g 200=365). Α zsidók 
istene ő άρχων, feje a világteremtő hét angyalnak, a kik 
egymással viszálykodásban élnek és mivel kevésbbé tökéle-
tesek, mint a náloknál főbb szellemek: létrejött a jó mellett 
a κακόν, a melynek elenyésztetóse és az emberi léleknek a 
világosság országába való visszavezérlése (άποχατάστασις) 
céljából egyesült a νοις az ember Jézussal. A rendszerébe 
beolvasztott doketismus szerint Krisztus csak látszólagos 
lény volt, az ős zsidók angelophaniája módjára és így nem 
ő maga szenvedett és halt meg, hanem helyette cyrenei 
Simon. A kánoni evangéliomok ós apostoli levelek allegori-
kus, ábrándos és fonák magyarázatával teljes rendszerében 
eképen akarta bibliai alapon igazolni az isteni dolgokról 
alkotott különös nézleteit. Tekintélyűi hivatkozott Basilides 
a Mátyás apostol tekintélyére (Philosoph. 7, 20) és Glaukiásra, 
a ki mint Péter apostol tolmácsa közölte volna vele azt a 
tudományt, azt az evangéliomot, a melyről ő 24 könyvben 
έξεγηΐΓ/.ά-t í r t . 

Hasonló képzeteket szedett rendszerbe a legszellemesebb 
és legmerészebb gondolkozású Valentinus, a ki egy bizo-
nyos Theodas nevű embertől, mint Pál apostol γνώριμοg-ától 
eredeztette a tudományát (Clem. Strom. VII. 17) és azt igye-
kezett feltárni, hogy a Jézus alászállását az isteni őserők 
és természetfeletti lények körében micsoda mennyei jelen-
ségek előzték meg és hogy ezekre minő hatást gyakorolt 
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az Atya egyszülött Fia. Ε különleges logostanában a kedvenc 
kifejezések αρχή, μονογενής, ζωή, χάρις mind a János evangélio-
mának prooemiumából vannak kölcsönözve, a mit világosan 
kimutatott Hilgenfeld A, Das Evangelium und die Briefe 
Johannis. Halle 1849. V. ö. Hippolvtos, Philosophumena VI. 
35 és Eiren. I. 85. 

Ezen az úton jártak, ezt a módszert alkalmazták a 
többi gnostikusok is, a kik egytől egyig állítólag az apostoloktól 
eredő, de csakis az ő szektarius körükben megőrzött száj-
hagyományra hivatkoztak. így Ptolemäus útal arra az 
apostoli 7ΐαράδοσις-ra, ην ex διάδοχης v.ai ημείς t. i. a gnostiku-
sok παρειλήφαμεν és kész volt τιάντας τους λόγους κανονίσαι z f j 
τοϋ σωτηρος διδασκαλία (Epiph. haer. 33, 7). Egyen-egyen abban 
a téves hiedelemben voltak, hogy a legfőbb világszellem 
Krisztus, az emberi lelkeknek az anyagi világból a szellemi 
regiókba való visszatérítése végett ő velők mint igazi tanít-
ványaival közölte ezt az általok úgynevezett, voltaképen 
azonban hamis γνώσις-t. 

Kánontörténelmi szempontból kiválik közülök Markion 
(Marcion) annyiban, hogy ő Tertullianus bizonysága szerint 
(contra Marcionem IV. 1 - 7 ) tíz pali levelet, nevezetesen 
Epiphanios haer. XL. 9. szerint ebben a sorrendben: Gal., 
1+2. Kor., Róm., 1+2. Thess., Eph., Kol., Fii., Filém, ós egy 
evangéliomot, t. i. a szerinte legkevésbbó zsidós irányú Lukács 
evangéliomát elösmerte kánoni szentiratnak, de csakis azért, 
hogy ezzel a többi ős apostol iratainak és tekintélyének 
súlyát csökkentse és kétségessé tegye (Tert. adv. Marc. 
IV. 3). Romboló kritikájával azonban, egyszersmind azt is 
igazolta ez a Feketetenger mellekéről való gnostikus, hogy 
már a második század közepén, még magok az őfajta eret-
nekek is kénytelenek voltak hiteleseknek elfogadni a nevezett 
kánoni iratokat. A gnostikusok azonban Eirenaios találó 
nyilatkozata szerint (adv. haer. 1. 1. c. 3. §. 6) ου μόνον eV. 
των ευαγγελικών ν.αί τών αποστολικών ηειρώνται τας αποδείξεις 
ποιεϊσ&αι . . ., αλλά και εκ νόμου και προφητών, csakhogy mind-
ezt félszeg és célzatos irányban, mindamellett bizonyságot 
téve arról, hogy a második században az újszövetségi iratok 
oly döntő jelentőségű történelmi okmányok voltak, a melyek-
nek meghamisítása nélkül ők magok som tudták volna a 
saját álláspontjukat támogatni. Közülök Hernkleon a János 
evangőliomához kommentárt is írt, a melyből Origenes őrzött 
meg töredékeket. 

Ε vajúdó korszak egyéb szellemi termékeiről is, az 
egyházi atyák hatalmas vitairataiból nyerhetünk kellő tájé-
koztatást. 

I r o d a l o m . Lewald Ε. Α., Comm. de doctrina gnostica. Heidelb. 1818. 
Neander Aug., Genetische Entwicklung der vornehmsten gnoätischen Systeme. 
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Berlin 1818. Matter J., Histoire critique du Gnosticisme. 2 Tom. Paris 1828. 
Baur F. Chr., Die christliche Gnosis, oder die christl. Rel ig ionsphi losophie 
in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Tiibing. 1835. Gieseler, Lehrbuch der 
Kirchengeschichte. Bonn 1814 — 53. Hofstede de Groot, Basil ides als erster 
Zeuge für Alter und Autorität der NTlichen Schriften. Leipz. 1868. Heinrici 
<?., Die valentinianische Gnosis und die heil. Schrift. Berlin 1871. Hilgenfeld 
Α., Die Ketzergeschichte des Urchristentums. Leipz. 1881. 

Egyházi atyák. A második század végétől kezdve az 
ős keresztyén irodalomban messze kiható fordulat állott be 
egyfelől a miatt, hogy Róma ós vele együtt a nyugati egyház 
lassanként elvált a keleti testvérogyháztól, minek következ-
tében másfelől a nyugati egyház úgy a kultuszban, mint az 
irodalomban a latin nyelv használatát honosította meg. Ε 
tekintetben Marcus Minucius Felix ós főképen Tertullianns 
voltak az úttörő bajnokok. A görög nyelvű egyházi iroda-
lomban szintén változás állott be annyiban, hogy az eddigi 
apologiai és építő írásmódtól eltérőleg inkább tudományos 
irányú és történelmi művek írásával foglalkoztak a tudós 
egyházi atyák. Közülök minden tekintetben kiváló érdemeket 
szereztek Nagy Konstantin koráig: Eirenaios, Titus Flavius 
Klemens, Origenes, Hippolytos, Eusebeios, nyugaton pedig 
M. Minucius F., Tertullianus, Cyprianus, Lactantius. Említésre 
méltók továbbá a görögök közül Dionysios, Gregorios 
(&αιματονργός), Didymos, Methodios, Painphylos, Sext. Jul. 
Africanus, Lukianos és Hesychios. 

Eirenaios (Irenaeus) Kisázsiában 135—140 táján szü-
letett görög ajkú polemikus író, Polykarposnak volt a tanít-
ványa és a Septimius Severus alatt dúlt üldözés idején mint 
lugdunumi (lyoni) püspök vértanúi halált szenvedett 202-ben. 
A római és kisázsiai egyházak közt a húsvéti vitakérdésben 
közvetítőként működött közre s a keletiek Polykarpos-féle 
egyházi rendszabályát ő vitte el nyugatra, illetőleg Rómába. 
A kánoni könyvekhez írott kommentáraiból és egyéb mű-
veiből csak töredékek szállottak ránk ; a valentinianusok 
gnostikus szektája ellen intézett védelmi, illetőleg vitatkozó 

JΈλεγχος και ανατροπή της ψευδωνύμου γνώσεως című, öt könyvből 
álló iratának görög eredetije szintén csak részletekben ma-
radt fön, de régi latin fordításban (adversus haereses libb. 
V) már Tertullianus is ösmerte azt. Kiadta Grabe J. E., 
Oxon. 1702. Massuet Renatus, Paris 1710. Stieren Α., De 
Irenaei adv. haer operis fontibus, indole, doctrina et digni-
tate. Gottingae 1836. Ebből a munkából is láthatjuk, mily 
rakoncátlanul bántak el a gnostikusok az evangóliotni tannal, 
εφορμίζειν βιαζόμενοι τά καλώς ειρημένα τοΊς κακώς επινενοημένοις 
νπ'αυτών. — εκ των ευαγγελικών και των αποστολικών πειρώνται 
τάς αποδείξεις ποιέισδαι, π αρα ι ρέποντες τάς ερμηνείας και ραόιονρ-
γήσαντες τάς εξηγήσεις ( I . 3 , 6 ; 8 , 1) . 
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A nevével kapcsolatos munkák és iratok közül Eusebios 
(h. e. V. 4) említést tesz arról az ajánló levélről, melyet a 
lyoni és viennei hivők irtak Eirenaios mint még presbyter 
mellett Eleutheros római püspökhöz, meg arról a levélről, 
melyet Eirenaios a Rómában föllépett Blastushoz írt a 
páschatartás ügyében, επιστολή περί σχίσματος (Euseb. V. 20); 
továbbá töredékekben maradt fön az a dogmatikus irat, 
melyet Eirenaios Cominodus császár idejében a kisázsiai 
Florinushoz intézett περί μοναρχίας η περί τοΰ μή είναι θεόν 
ποιψψ κακών (Euseb. h. e. V. 20). Α húsvéti vitakérdésre 
vonatkozólag Viktor pápához írt levelét egyéb termékeivel 
együtt közzétette Harvey, Cambridge 1857. 

Eirenaios a gnostikusok cáfolása rendén, elenchosában 
mintegy négyszáz ízben hivatkozik a kánoni evangéliomokra 
s több mint nyolcvan esetben idéz magából a negyedik evan-
géliomból, hangsúlyozván, hogy ό τών απάντων τεχνίτης λόγος, 
ό καθήιιενος επί τών Χερουβίμ και συνεχών τά πάντα, φανερωθείς 
το'ις ανθρώποις, ε ό ω κ ε ν ήμϊν τ ετ ρ άμ ο ρφ ο ν τό εναγγέλιον, 
ενιδέ ην εν ματ ι σ ν ν ε χ όμ ε ν ο ν (adv. haer. III. 11, 8). Vitat-
kozásai folyamán mindig az apostoli tanra útal mint szabá-
lyozó és döntő tekintélyre, mert προγήται εκήριξαν, ο κύριος 
εόίδαξεν, απόστολοι ΐίαρίόωκαν (I 8, 1), vagy részletesebben 
kifejtve : lex annuntiat, prophetae praeconant, Christus revelat, 
apostoli tradunt, ecclesia credit (II. 30, 9), épen azért a 
későbbi korú ós változó, egyveleges tartalmú haeresissel 
ellentétben az előbbi korú, állandó és egyező apostoli tan 
a tiszta igazság, azaz a κανών της αληθείας (I. 9, 4). Ebből a 
szempontból az evangéliomírók közül a nem közvetetlenül 
apostoli férfiak előadását, közvetetlen apostoli tekintélyi yel 
ruházza fel, mivel Márk ό μαθητής και ερμηνευτής Πέτρου m 
υπό Πέτρου κηρνσσόμενα εγγράφως ήμϊν παρέδων.εν (III. 1 , 1 ; 10, 6) 
és Lukács ό ακόλουθος Παύλου, τό υπ' εκείνου κηρυσσόμενον 
εναγγέλιον έν βιβλίω κατέθετο (14, 2). Αζ δ k o r á b a n az ú j szöve t -
ségi kánont még τά ευαγγελικά και τά αποστολικά névvel jelezték 
az írók, viszont az ószövetségnek νόμος και προφήται volt a 
neve (I. 3, 6), vagy mindkettőt egybefoglalva, latinosan 
utraque scriptura divina (III. 19, 2). 

Titus Flavius Clemens, kit működése helyéről ale-
xandriai Kelemennek nevez a törtenelem, ifjú korában a 
Stoa hívei köréből keresztyénné lett Pantainos-tól tanult az 
alexandriai katechetaintézetben, melynek aztán (191—202) 
buzgó tanítója, elöljárója és presbytere volt. A Septimius 
Severus alatt kitört üldözés elől onnan menekült, de később 
valószínűleg ismét visszatért oda és 220 táján múlt ki ter-
mészetes halállal. Számos művei közül a kapcsolatos trilógiát 
alkotó következő három munkája maradt fön : α) Προτρεπτικός 
λόγος προς "Ελληνας, mely a pogány görögöknek keresztyén 
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hitre térítését célzó munka, továbbá β) Παιδαγωγός három 
könyvben, mely a keresztyén morál főelveit tartalmazza és 
végül γ) a hét könyvből álló Ζιρωματε7g, vagy teljesebb címen 
•κατά την άληϋ-η φιλοαοφίαν γνωστικών υπομνημάτων υιρωματε'ις 
(Strom. I. 29. cf. Photii cod. 111), a mely érdekes és tanul-
ságos feljegyzéseket közül egyebek közt a régiek találmá-
nyairól (I. 16), Homeros életkoráról (1. 21), az orphikusok 
munkáiról (I. 21) és arról, hogy a görög bölcsészek s költők 
egymástól (VI. 2), viszont a zsidók ós keresztyének kútfőiből 
micsoda ismereteket merítettek (V. 14). Ε művel ugyanazon 
időtájban jelent meg Athenaios Jειπvnσoφιστai 15 könyvből 
álló vegyes tartalmú munkája, a mely, miként a tarka és 
egyveleges közleményeiről szőnyegeknek nevezett -τρωματείς 
az összes ismeretek körébe vágó dolgokról szól. 

Kelemen a görög és alexandriai műveltségben alaposan 
jártas tudós, de egyfelől elvi következetlensége miatt a 
bölcsészeket, másfelől az egyházi tan korlátain túl menő 
felfogásával a theologusokat nem tudta kielégíteni ós néze-
tének megnyerni. Különösen kifogásolták az orthodox dog-
matikusok Kelemennek Ύποτυαώσεις című, nyolc könyvből 
álló munkáját, a melyben sok istentelen ós meseszerű előadást 
találtak (Photios cod. 109: εις ασεβείς v.ai μυΟώόεις λόγου ς 
εκφέρεται.) Ebből, a keresztén tan fő tóteleit az ó ós új szö-
vetségi kánon kapcsán előterjesztő műből csak töredékek 
maradtak fön, melyeket egybegyűjtve kiadott Potter, Oxonii 
1715., a közönséges apostoli levelekre vonatkozó megjegy-
zéseit pedig összeszedte Cassiodcrus (de institut. div. üt. 
c. 8) „Adumbrationes Clementis Alexandrini in epistolas 
catholicas" cím alatt, arra való tekintetből, ut exclusis qui-
busdam offendiculis purificata doctrina eius securior possit 
hauriri. 

I r o d a l o m . Sylburg leggyakrabban idézett kiadása megjelent Heidelberg 
1592. Klotz Κ., Bibl iotheca patrum ecclesiae graec. Lips. 1831—34. 4 voll . 
Hofstede de Groot Ρ., disp. de d e m e n t e Alex. Groningae 1826. Daehne A F., 
De γνώηα Clementis Alex . Lips. 1831. Scheck Ad., De fontibus Clementis 
Alexandrini . Progr. Augsburg 1889. 

Bármily nagy méltánylással szól is alex. Kelemen az 
ó görög irodalom léleknemesítő és értelem fejlesztő hatásáról 
(Strom. I. 16), mindamellett azt vallja, hogy csakis a keresz-
tyénségben található föl a teljes igazság, a valódi bölcseség. 
Ε meggyőződésének őszinteségét igazolja az újszövetségi 
kánon hitele és tekintélye védelmére vonatkozó számos 
nyilatkozata; így p. o. az újszövetségi iratoknak az ószövet-
ségi kijelentéssel való azonos ihletettségét és azoknak az 
igazság kánonáúl való elismertetése indokát egészen bibliai 
szellemben azzal igazolja, hogy a törvénynek és prófétáknak 
az apostolokkal ós az evangéliommal való összhangja való-
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sággal megvan (σνμφο>νια νόμου και προφητών όμοϋ ν.αί αποστόλων 
συν και τω εϊαγγελίι·> Strom. VII. 16) és épen azért Isten vál-
tozatlanul ugyanaz mind az ó- mind az újszövetségben {την 
αυτόν θεόν οιά νόμου ν.αί προφΐ]τών χαί ευαγγελίου ό απόστολος 
κηρύσσει III. 11). Am miként a törvény és a próféták iratai, 
épenúgy azonos isteni eredet alapján az evangéliomok ős 
apostoli iratok is befejezett, egységes kánont alkotnak és 
már Kelemenné] megtaláljuk a szerves kapcsolatban levő 
ó és új szövetségi kánon egymás mellé állítását, illetőleg 
coordinatióját, a minek jelzéséül ő a későbben átalánossá 
lett ι) παλαιά και η νέα διαθήκη elnevezést használja (V. 13). 
Egészen természetes dolog, hogy a már akkor közönségesen 
ösmert összes újszövetségi iratokat ő is számtalanszor idézi, 
sőt a szerzők neveit is megnevezi és az authentiára vonat-
kozó kritikai nézeteinek szintén kifejezést ad. Kétségtelenül 
hitelesnek ismerte el a négy evangéliomot, a melyeknek 
előállására nézve történelmi megjegyzéseket is tett (Euseb. 
h. e. VI. 13. Guericke, Comm. de schola quae Alexandriae 
floruit catechetica. Hal. 1825. Ρ. II. p. 8.), az Actát, melynek 
szerzőjéül Lukácsot fogadta el (Strom. V. 12. cf. Euseb. h. 
e. VI. 14), továbbá Pál apostol 12 levelét (a Filemonit rövid-
sége miatt dogmatikai és apologetai érvelésre kevésbbé 
alkalmasnak vélvén), aztán Péter és János első levelét és 
az apokalypsist (Strom. VI. 18. Paedag. 2, 12), meg a Zsid. 
levelet, a melyet Páltól írottnak tekint (a hypotyposes szerint 
Eusebiosnál h. e. VI. 14: τήν προς εβραίους έπιστολήν Παίλου 
μεν είναι φησί, γεγράφθαι δέ εβραϊκή cponfi cf. Strom. VI. 8); 
2. Pét. Jak. 2. és 3. János valamint Jud. leveleit szintén 
ösmeri és részben szabályozó iratokúi idézi és alkalmazza 
(Strom. VI. 18, II. 15, III. 2). A gnostikuaok abbeli eljárását, 
hogy a kánon tételeit elcsűrik csavarják (μετατιθέναι Strom. 
IV. 6) megróva, hangoztatja, hogy az egyes szentiratokat az 
egyházi kánon szerint kell értelmezni (Strom. VI. 5); nem 
pedig úgy, mint a hogy a kényök kedvök szerint okoskodó 
haeretikusok cselekeszik (III. 4, VII. 16). A mi a hitet sza-
bályozó egyházi kánonban nincs meg, az, mint p. o. az 
εΐαγγέλιον κατ3 Αιγυπτίους határozottan mellőzendő (III. 9. 13), 
mert ό σεμνός της παραδόσεως κανών a κανών της εκκλησίας (I. Í, 
VII. 17), ΘΖ a κανών της πίστεως (IV. 15.) 

Origenes a görög egyház legkiválóbb polyhistora, a 
202-ben vértanúi halállal kimúlt Leonides fia Alexandriában 
185-ben született. Ifjúkori tanulmányait alex. Kelemen veze-
tése alatt folytatta s ernyedetlen szorgalmáért ό χαλκέντερος 
és ό άδαμάντιος névvel ruházták föl. Érintkezésben volt az 
új platóni tan tulajdonképeni megalapítójával, az alexandriai 
philosophiai iskola tekintélyes tanítójával Ammonios Sak-
kasszal (175—242) is. Már 18 éves korában Demetrios ale-
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xandriai püspök közbejöttével katecbetai állást nyert és 
gyorsan tudós hírnévhez jutott. Casareában tett látogatása-
kor (228) barátai, úgymint a jeruzsálemi ós cäsareai püspökök 
presbyterré avatták, a mi miatt az illetékességi tekintélyére 
féltékeny Demetrios őt hivatalától megfosztotta ós gondol-
kozásmódjáért az egyházból zsinatilag kirekesztette (232). 
Más egyéb ürügyön kívül azzal is vádolták, hogy ifjú korában, 
a kísértésektől való mentesség végett Mt. 19 i s-re hivatkozva, 
ευνούχισαν εαυτούς óta τήν βασιλεϊαν το,ν ουρανών, magát férfi a t-
lanította (Euseb. h. e. VI. 8). Ezután Casareába költözött át, 
a hol elismert presbyteri minőségében tudományos előadáso-
kat tartott. Meghívás folytán két ízben vett részt az eret-
nekek ellen tartott arábiai zsinatokon, a hol is 244-ben a 
Krisztusról tévesen vélekedő Beryllus bostrai püspököt, 
248-ban pedig a thnetopsychitákat sikerült neki alaposan 
megcáfolni és meggyőzni. Tudós vitái voltak még Antiochiá-
ban, hova őt a későbbi császár Alexander Severus anyja, 
Julia Mammaea hivta meg (Euseb. h. e. VI. 21), továbbá 
Athenbon is. Sok hányattatás és bántalmaztatás után Tyrus-
ban halt meg 254-ben. 

Művei közül nevezetesek a) a kánoni könyvekhez írott 
ós az utána élt görög exegeták által mintául tekintett 
kommentárai, melyekben a szó szerint való (σωματιχώς) ós 
értelemszerű (πνευματιν.ώς) fejtegetési módszer alkalmazása 
által a képileges és képzelt értelmezésnek tágas tért enge-
dett. Ε nemű művei nagyobbára csakis Rufinus és Hierony-
mus latin fordításaiban maradtak fön. β) A keresztyénség 
alapelveiről περί άρχων libb. IV. szóló és a pogány ókorral 
is vonatkozásban levő munkája görögül csak töredékekben, 
de Rufinus latin fordításában (de principiis) teljesen megvan. 
γ) A pogány Kelsos bölcsész αληθής λόγος-ú,nak megcáfolása 
végett 248-ban szerkesztett nyolc könyvét προς τον έπιγεγραμ-
μένον Κι'λσου άληθη λόγον egész terjedelmében bírjuk. Érdekes 
philologiai munkája ő) a Iíexapla, a melyben hat egymás 
mellé állított oszlopba írva kritikailag egybevetotte az ószö-
vetség Septuagintabeli fordítását két eredeti héber szöveggel, 
meg az Aquila, Symmachus ós Theodotion fordításaival, 
még pedig nyomról nyomra részint kritikai jelzéssel, obelo-
sokkal ós asteriskosokkal kisérve, részint ki is javítva az 
általa észlelt hibákat. Ezzel a bibliai szövegkritika terén 
értékes úttörő munkájával előmozdította a Septuaginta szöve-
gének helyesbítését és végleges megállapítását. Hexaplás 
recensiója syr fordítását a milanói Ambrosiana illető codexe 
nyomán fénynyomatulag sokszorosítva közzétette Cei'iani, 
Milano 1872. 

Kiveszett az alexandriai Kelemen στρωματεΊς-éhez hasonló 
tartalmú ós célzatú 10 könyvből álló στρώμαra-ja, viszont 
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némelyek tévesen tulajdonították neki a Hippolytos Φιλοσο-
(jpoi'juwa-jának, illetőleg 12 könyvből álló elenchosa első köny-
vének a szerzőségét. Nagy számú műveiből később Basileios 
és nazianzí Gergely Φιλοκαλία név alatt szemelvényt készí-
tettek, a mi fönmaradt az utókor számára. 

I r o d a l o m . Origenis opera omnia ed. Car. et Car. Vinc. De La Rue. 
Paris 1733—59. 4 voll. , denuo recensuit C. Η. E. Lommatzsch. Berolini 1831—44. 
Origenis in sacr. script. commentaria, quaecunque graeca reperiri potuerunt 
ed. P . D. Huetius 2 voll . Rothomagi 1668. Paris 1679. Coloniae (Frankfurt) 
1685. Κατά Kt/.aov ed. G. Spencer, Cantabrig. 1658. Origenis de principiis, 
ed. et annotatione instruxit E. R. Redepenning. Lips. 1836. Philocalia a 
Basi l io M. et Gregorio Theol. ex var i i s Origenis commentariis excerpta, 
pr imum graece ed. Jo. Tarinus. Paris 1618., későbbi editio Robinsontól , 
Cambridge 1893. J. Denis, De la ph i losophie d'Origöne. Paris 1884. V. ö. 
még Gieseler, Lehrbuch d. Kirchengeschichte. Bonn 1814. I. 1. Christ Wilh., 
Geschichte der griechischen Litteratur. München 1898. 897 kk. 11. 

Az újszövetségi kánon történelmében Origenes kritikai 
tekintélye és mélyreható nyomozódásokon alapuló nyilat-
kozata határozott fordulópontot jelöl, a mennyiben ő az 
ősegyház történelmi s dogmatikai hagyománya és köztudata 
nyomán, a második században már átalánosságban elfogadott 
újszövetségi iratokat authentikusoknak ösmerte el. A négy 
evangéliomról szóló bizonyságtétele szerint ώς εν παραδόσει 
μαθών π ερί τών τεσσάρων ευαγγελίων, cí και μόνα αναντίρρητα έστιν 
εν τι] υπό τον ουρανό ν εκκλησία του ϋεοϋ" 'ότι πρώτον μεν γέγρααται 
το κατά Ματθαίον . . . όει'τερον δε το κατά Μάρκον . . . και τρίτον 
το κατά Λουκαν . . . επί πασι τό κατά Ίωάννην (Euseb. h. -θ. 
VI. 25). Az Actát Lukácsnak tulajdonítja, Pál apostoltól 14 
levelet ismer el hitelesnek, habár a Zsid. levélről megjegyzi, 
hogy τά μεν νοήματα τοϋ αποστόλου εστίν ή δε φράσις και ή 
σνν'Ιεαις ό/ιομνημονεύσαντός τίνος: τά αποστολικά και ώσπερεί 
σχολιογραφήσαντος τά ειρημένα νπο του διδασκάλου . . . τις δέ ο 
γράψας την Ιπιστολήν, το μεν άληΟες ϋ-εος olöev. Α hét közön-
séges levelet szintén elismeri; János apostolról azt vallja, 
hogy og εύαγγέλιον εν καταλέλοιπεν . . . εγραψε και την άποκάλυψιν 
. . . καταλέλοαιε δέ και έπιστολήν πάνυ ολίγων στίχων, εστω δέ 
και δεντέραν και τρίτην κτλ. Ε mel le t t a régibb megkülönbözte-
téshez képest ő is használja az εύαγγέλιον és ά/ιόστοίος jelzést 
(Homil. XIX. ín Jerem.), de az egész kánont az egységes 
ή καινή διαθήκη névvel nevezi (de princip. IV. 1) és azóta 
állandóan ezt a terminust használja a theologia. 

Hippolytos antiochiai presbyter Photios szerint (cod. 
121) Eirenaiosnak volt a tanítványa, de Origenessel is élénk 
szellemi összeköttetésben állott. A személyére és eletére 
vonatkozó régi adatok nagyon eltérők. Ma már tudjuk, hogy 
a harmadik század első negyedében Rómában működött 
mint tekintélyes főpap (όρχιερενς) és tudós író; de mivel az 
egyházi fegyelem kérdésében a szigorúbb életelvűekhez csat-
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lakozott, ennek következtében a római püspökkel ós egy-
házzal meghasonlott, vértanúi halála (circa 258) előtt azonban 
a schismatikusoktól elszakadva, a róm. kath. egyházba vissza-
tért. Damasus és később Prudentius περί στεφάνων hymn. XI. 
költeményben örökítette meg a Rómában kiszenvedett vér-
tanú emlékét. Valószínűleg a hatodik században készített 
ülő szobra látható a Lateránban; talapzatára vannak vésve 
műveinek a címei, noha hiányosan. Számos művei közül 
nevezetesek: «) a husvót idejének számításáról ós megtar-
tásáról szóló történelmi irata, άπόδειξις χρόνου του πάσχα 
και τά εν τψ πινάκι cf Euseb. VI. 20. 22. Hieron. catal. 61. 
β) Krónikái Χρονικά, a melyekben a zsidóság ós keresztyénség 
történelmét adja elő. Ez csak részletekben maradt fön latinul 
a Liber generationisban. A vallásos költészet körébe vág 
γ) a naassenus szektánál elterjedett ama görög zsoltárének, 
a mely a lélek bolyongásáról szóló gnostikus titkokat zengi 
olyasféle dallamos rythmusokban, a mint azt Hippolytos 
őrizte meg számunkra az ő elenchosában (V. 2, 10.) Ugyanő 
írt δ) a szentiratokhoz ódákat, illetőleg tartalmi összegezé-
seket verses formákban. Legértékesebb munkája azonban 
ε) a 12 könyvből álló 'Έλεγχος κατά πασών α'ιρέσεων 230 tájáról, 
a melyből régebben csakis az első könyvet ösmerték Philo-
sophumena név alatt, tévesen Origenest tartván a szerzőjének. 
Ε munkájában a régi philosophiai rendszerekről, a csillagá-
szok és bűvészek elmésségéről sok érdekes dolgot beszél el; 
az idáig még fel nem fedezett 2. és 3. könyvben pedig az 
ős görög mythologiáról ós bölcsészeiről tárgyalt. 

Hippolytos theologiai munkáiban, főképen a haeresis 
ellen írott művében az újszövetségből egész halmaz idézet 
található, a mi a vonatkozó kánoni könyvek korára nézve 
döntőleg esik a mérlegbe. Idézési formája rendesen ώς λέγει 
•η γραφή, ώς γέγραπται έν τί] γραφι], vagy τό είρημένον εν v f j γραφϊ], 
τοϋτό εστι, φησί, τό είρημένον έν ταΊς γραφαΊς, ή γραφή διδάξει κτλ, 
a mi mind azt igazolja, hogy az általa cáfolt előbbi korú 
haeresis az újszövetségi iratokat kánoni tekintélyűeknek 
vallotta. Sőt az imént jelzett munkáin kívül írt még egy 
'Απολογία υπέρ του κατά Ίωάννην ευαγγελίου και άποκαλνιρεως című 
művet is (Hieron. Catal. 61), a melyben János apostol irata-
ként idézi az apokalypsist és védelmezi a Aoyog-ról szóló 
evangéliomi tant azoknak a megcáfolására, a kik az örök 
Logos testben megjelenését tagadták. Ezek voltak az alogis-
ták. (Az "Αλογοι elnevezés először Epiphaniosnál (367—403) for-
dul elő Παιάριον [gyógyszeresszekrény] κατά πασών τών αιρέσεων 
LI adv. Alogos). 

I r o d a l o m . Hippolyti opera ed. J. A. Fabricius. Hamb. 1716. 18. 2 voll. 
Miller kiadása Paris 1851. Wordsworth, S. Hippolyt and his age. London 
1853. Taylor W. E., Hippol. and the ehr. church of the third Century. London 
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1S63. Ρ. de Lagarde, Hippolyti Romani quae feruntur omnia . Lips 1858. 
Diele, Doxographi graeci. Berol. 1879, a Phi losophumena 551—576. 1. Christ 
id. mű § 680. Hans Staehelin, Die gnost i schen Quellen Hippolyts . . . Leipz. 
1890. Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der e is ten 3 Jahrhunderte. 
Herausg. v. d. Kirchenväter-Commission der Kgl. Preuss. Akademie der 
Wissenschaften zu Berl in. 1. Hippolytus'' Werke I. B a n d : Exegetische u. 
homilet ische Schriften. Herausg. von G. N. Bonnetsch und II. Achelis 1897. 

Origenes kritikája .és rendszere sok követőre, viszont 
sok ellenzésre is talált. Jellemzően mondja erre vonatkozólag 
(hom. XXV. in Lucám): Plerique dum plus nos diligunt quam 
meremur, liaec jactant et loquuntur, sermones nostros doc-
trinamque laudantes, quae conscientia nostra non recipit. 
Alii vero tractatus nostros calumniantes, ea sentire nos cri-
minantur, quae nunquam sensisse nos novimus. Sed neque 
hi qui plus diligunt, neque illí qui oderunt, veritatis regulám 
tenent, et alii per dilectlonetn, alii per ódium mentiuntur. 
Legkiválóbb tanítványa volt 

Dionysíos 233 óta a katechetaiskola elöljárója, 248-tól 
pedig haláláig (265 ig) püspök volt Alexandriában. Hegt 
επαγγελιών című munkájában hevesen és diadalmasan cáfolja 
a Nepos egiptomi püspök 'έλεγχος Άλληγοριατών-']a révén fel-
elevenített chiliastikus nézeteket. Fejtegetései kapcsán akár-
csak valamely mérsékeltebb modern bibliai kritikus, úgy 
érvel az apokalypsisnek János apostoltól való származása 
ellen, midőn e kánoni irat ihletett voltát elösmerve oda 
nyilatkozik, hogy azt belső indokokból, nevezetesen stylaris 
és előterjesztési sajátságai miatt nem írhatta János apostol 
(Euseb. h. e. VII. 25). Κα^σΰαι μεν υίν αυτόν Ίωάννην úgy-
mond, και είναι την γραφήν 'Ιωάννου ταντην, ουκ άντερώ" αγίου μεν 
γάρ είναι τίνος και &εοπνενστου συναινώ, ου μην ραδίως αν σινΰοίμην 
τούτον είναι τόν άπόατολον, τόν νιο ν Ζεβεδαίον, τόν άδελφόν Ιακώβου, 
ου τό εύαγγέλιον το κατά Ίωάννην επιγεγραμμένον και ή επιστολή 
η καΟολικ'. τεκμαίρομαι γάρ, εκ τε τον η9ους εκατέρων, και του 
των λόγων είδους, και τις τον βιβλίου διεξαγωγής λεγομένης, μη 
τόν αυτόν είναι. Az epikureus! atomismus ellen philosophiai 
éles elmével küzd περί φ ν a ε ω g-ában, míg római Dionysi-
ushoz intézett "Έ λ ε γ χ ο ς και απολογία libb. IV. művében, 
valamint számos leveleiben meglepő gyakorlottsággal és 
avatott tollal taglalja a keresztyén hittan főbb tételeit, 
mindig a bibliai kánon alapján. V. ö. Gallandias, Bibliotheca 
veterum patrum. Venet. 1765 ss. Τ. III. Simon de Magistris, 
S. Dionysii Alexandrini quae supersunt. Romae 1796. 

Gregorios (ΰαυματοιργός) 244 óta neocäsareai (Pontus) 
püspök m. h. 270 körül. Dicsbeszéde εις Ώριγένην προαφωνψικός 
•και πανΐ/γυρικός λόγος, kisebb dogmatikai iratai, és homiliái az 
Origenes iránt érzett hódolatról, illetőleg tanrendszere védel-
mezéséről és a kánonban való jártasságról tanúskodnak. 
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V. ö. Opp. omnia una cum vita ed. G. Vossias, Mogunt. 1604. 
Migne, Cursus completus patrologiae. Paris 1857 ss. Gregorios 
Thaumaturgos Τ. X. 963 ss. 

Didymos alexandriai származású exegeta és a kon-
stántinápolyi katechetaiskola feje (m. h. 395), öt éves korában 
szemevilágát vesztve, hallás után részesült abban, a mit 
mások látás révén szereznek meg (Rufinus h. e. II. 7). Fön-
maradt művei egybegyűjtve Migne-nél id. mű XXXIX. 

Methodius olympusí (patarai) majd tyrusi püspök 
(m. h. 311) Origenes ellenfele περί αναστάσεως-^αη a test 
feltámadását védelmezte, περί τών γεννψών-}&\)Άη pedig a vég-
telen világsorozatról való vélekedést ostromolta. Töredékek-
ben fönmaradt termékeire nézve v. ö. Epiphan. haer. 64. 
Photii bibi. cod. 234—236. 

Pampliylos cäsareai presbyter és könyvtáralapító 
vértanusággal múlt ki 309-ben. Fogságában írta apologiáját 
Origenes mellett 5 könyvben, melyet Eusebios a hatodik 
könyv hozzáírásával fejezett be. Ebből csak az első könyv 
szállott az utókorra Rufinus fordításában, „a melyre és a 
még gyér görög fragmentumokra vonatkozólag v. ö. Phot. 
cod. 118. Ugyanő adta ki Eusebiossal együtt a liexaplás 
Septuagintát. 

Sextus Julius Africanus nikopolisi (emmausi) pres-
byter 230 táján, az első keresztyén chronographos m. h. 
circa 232. Művei «) Κεστοί, az alexandriai Kelemen Στρωματείς-
éhez hasonló és 14 könyvbe osztott encyklopädiai egyveleges 
tartalmú himzósszerű munka, melyet a harcászatról is bőven 
tárgyaló szakaszaiért a byzanci korban oly nagy értékűnek 
tartottak, hogy Bölcs Leo is (886 — 911) felvétette a taktikai 
munkák gyűjteményébe, β) Χρονογραφιών πέντε σπονόόσματα 
vagy újabban πεντ αβιβλίον χρονολογικό ν néven ösmert 5 könyv-
ből álló történelmi munkáját, a mely a világteremtéstől 
(Kr. e. 5500-tól) kezdve le a Kr. u. 221. évig a héber, görög 
és római nép történetét adja elő, ugy Eusebios mint a ké-
sőbbi byzánci krónikaírók fő forrásmű gyanánt használták, 
j') Όλνμπιάόων αναγραφή becses dolgozatát külön kiadásban 
közzétette Rutgers (Leyden 1862). ö) 'Επιστολή περί τής /.ατά 
Ζωσάνναν ιστορίας Origeneshez intézett levél. «) 3Επιστολή προς 
Άριστείδψ Krisztusnak a Mt. ós Lk. evangéliomában olvas-
ható genealógiájáról, részben fönmaradt Eusebiosnál h. e. 
I. 7. Későbbi keleti írók szerint az evangéliomokhoz is írt 
kommentárt. Africanus kétségen kívül jelentékeny tevékeny-
séget fejtett ki úgy is mint történetíró, úgy is mint a kánon 
grammatikai s kritikai elemezésével foglalkozó tudós. 

Σ/ukianos antiochiai presbyter vértanúi halállal múlt 
ki Nikomediában 311-ben. Nagy érdemei vannak a bibliai 
kritika terén, a mit igazol már Eusebios (VIII. 13. IX. 6 : 
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άνήρ τά πάντα άριστος βίψ τε εγκρατής ν.αί το'ις ιεροϊς μα&ήμασι 
σνγΥ,εχροτημένος) és Hieronymus is (Catal. 77: Lucianus, vir 
disertissimus, Antiochenae ecclesiae presbyter, tantum in 
scripturarum studio laboravit, ut usque nunc quaedam exem-
piaria scripturarum Lucianea nuncupentur. Feruntur eius de 
fide libelli et breves ad nonnullos epistolae) 

Hetychios valószínűleg egiptomi püspök, 311-ben szen-
vedett vértanúi halált (Euseb. VIII. 13, 4); szintén kiváló 
munkásságot fejtett ki a szentírás szövegének megállapítása 
érdekében. Hieronymus szerint (adv. Rufin. üb. II. ed. Martian. 
Τ. IV. Ρ. II. p. 425) Alexandria et Aegyptus in Septuaginta 
suis Hesychium laudat auctorem. Constantinopolis usque ad 
Antiochiam Luciani Martyris exemplaria probat. Mediae inter 
has provinciáé Palaestinos codices legunt, quos ab Origine 
elaboratos Eusebius et Pamphylus vulgaverunt; totusque 
orbis hac-inter se trifaria varietate compugnat. Ugyanő ezt 
mondja (praef. in IV. Evang. ad Damasum) : De novo nunc 
loquor Testamento. — Praetermitto eos codices, quos a 
Luciano et Hesychio nuncupatos, paucoruin hominum asserit 
perversa contentio: quibus utique nec in toto veteri Instru-
mento post LXX interpretes emendare quid licuit, nec in 
Novo profuit emendasse, cum multarum gentium Unguis 
scriptura ante translata doceat, falsa esse, quae addita sunt. 

Közbe iktatva emlékezem meg azokról a kiváló latin 
egyházi írókról, a kik Nagy Konstantin koráig, minden 
tekintetben nagy fontosságú munkásságot fejtettek ki. 

Marcus Minucius Felix, a pogány tudós Kelsos kor-
társa nyitja meg a keresztyén latin írók sorát. Ez a kiváló 
műveltségű, a római és görög irodalomban jártas, előbb 
pogány vallású római ügyvivő vagy Hadrianus (117—138) 
uralkodásának végén, vagy az Antoninus Pius uralkodása 
(138—161) kezdetén írta „Octavius" című apologiáját, azt 
a vonzó és sokak által előszeretettel olvasott aureum opu-
sculumot, a melyben a keresztyénség ellen intézett gyűlöletes 
támadásokat határozottan visszautasítja és a pogány ellen-
feleket saját fegyverökkel leveri ; viszont az egy Isten léte-
zését, az ő gondviselő világkormányzását és a keresztyén 
hivők erkölcsi tisztaságát igazolja. 

Párbeszéd alakjában szerkesztett munkáját elhunyt ked-
ves .oskolatársa és barátja Octavius Januariusról nevezte el, 
a kivel együtt előbb a keresztyének üldözésében részt vett. 
Octavius azonban megtért és nyomban utána Minucius Felix 
is keresztyénné lett. 

Rövid bevezetés (c. 1—4) után igen ügyes ós elmés 
aristotelesi modorban folytatott beszélgetés rendén azt tárja 
elénk a szerző, hogy a keresztyén Octavius mi módon nyerte 
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meg közös barátjukat a pogány Caecilius Natalist a keresz-
tyénségnek. Caecilius és Octavius beszélnek, Minucius pedig 
a bírói döntésre ajánlkozik. Caecilius a pogány világnézlet 
védelmezésóvel kezdi, a keresztyénség gáncsolásával foly-
tat ja ós a skepticismus dicséretével végzi előadását (c. 5—13). 
Kevés vártatva, miközben Minucius az előadásnál kívánatos 
ovatosságot javalja, a mire Caecilius válaszol, szólásra emel-
kedik Octavius ós védelmezi a keresztyénséget, tételről 
tételre kimutatván a pogány mesék üres tartalmatlan, viszont 
a keresztyén igazságok megcáfolhatatlan voltát s fölhívja 
barátját, hogy fogadja el ezt az igazságot (c. 16—38). Mély 
hallgatás után Caecilius e szavakban tör ki : Vicimus . . . 
Octavius mei victor est, ita ego triumphator erroris. Ezzel 
Caecilius voltaképen elfogadta a keresztyénséget és Minucius 
a Caecilius megtérése s az Octavius győzedelme fölött érzett 
örömében mellőzhette a döntést. A baráti társaság erre 
vidáman indult hazafelé a tengerpart mellől, a hol ezt az 
épületes társalgást folytatták. 

Minucius apologiáját evangéliomi szellem hatja át, cél-
zata nyilván a keresztyénség határozott védelmezése. Közve-
tetlenül a bibliából merített idézetek nincsenek ugyan benne, 
gondosan kerüli a Krisztus nevét, a kinyilatkoztatásra, mint 
alapvető tényezőre sem utal : de elvitázhatatlanul számos 
újszövetségi vonatkozás található benne, úgy az evangélio-
mokból mint az apostoli levelekből; főképen azonban Cicero 
(de natura deorum) és Seneca erkölcsi bölcsészeti művei 
(de Providentia, de consolatione ad Polybium, de ira) alapján 
sok szép és igaz gondolatot illesztett be a maga klasszikus 
keretébe. 

Ugyané munkájában (36, 2) említi szerző de fato című 
iratát : ac de fato satis, vei si pauca pro tempore, disputa-
turi alias et uberius et plenius. Ezen a nyomon Hieronymus 
(de vir. ill. 58) azt jegyezte meg, hogy Minucius Felix Romae 
insignis causidicus, scripsit dialogum Christiani et ethnici 
disputantis, qui Octavius inscribitur, sed et alius sub nomine 
eius fertur De fato vei contra mathewaticos, qui cum sit 
et ipse diserti hominis, non mihi videtur cum superioris libri 
stilo convenire. Bármiként van is a dolog, ez az irat nem 
maradt fön az utókor számára. 

I r o d a l o m . A több rendbeli régibb kiadások pontos jegyzékét közli 
Schanz Martin, Geschichte der römischen Litteratur. III. Teil. München 1896. 
pag. 238. Kiemeljük Davisius Jo. editioját Cambridge 1707., 11., 1 2 ; amaz 
e l ső t. i. 1707. kiadása nyomán adta ki latinul Maróthíj György debreceni 
tanár: M. Minucii Felicis Octavius, breuibus notulis in tironum usum Debrecini 
CIDIOCCXL ad Jo. Davisii edit ionem Cantabrigiensem anni CIOIDCCVII additis. 
Gronovius Jakab kiadása (Leyden 1709) azért érdekel közelebbről, mert e 
szerént fordította le és adta ki magyarul Vári Ferenc Sárospatak 1815. V. ö. 
m é g Dombart Bernhard, Octavius. 2. Ausg. Erlangen 1881. 

Theo], Szaklap. VI. évf. 3 
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Quintas Septimius Florens Tertullianus (szül. 160 
körül) az os egyház herosa, a legjelesebb keresztyén latin 
írók között mind kor, mind érdem szerint az első helyet 
foglalja el (m. h. circa 220). Ifjú korában mohó buzgósággal 
tanulmányozta a bölcsészetet, történelmet, archaeologiát, 
főképen pedig a jogi tudományokat és szorgalmasan gyako-
rolta magát a szónoki előadásban. Érett férfi korban lett 
keresztyénné; Rómában hosszú ideig tartózkodott s presby-
terré lőn Karthagóban. Komoly mély gondolkozása, heves 
merev jelleme, a keresztyénség terjesztéséért lángoló buzgó-
sága, szellemi energiája és csapongó phantasiája nem talált 
kellő kielégítést a meglevő egyházi rendszerben s midőn 
Viktor római (13.) püspök (185- 197), a 150 táján föllépett 
s különleges kijelentéssel dicsekedő, e mellett minden földi 
gyönyört megvető ós a világ végét s a chiliasrnust közel 
levő eseménynek hirdető Montanas híveit az egyházból 
kizárta: Tertullianus vódelmökre kelt s enyhébb modorban 
maga is montanistává lett 201-ben. Az ő avatott írói tolla 
tette a latin nyelvet a keresztyén eszmék, gondolatok ós 
igazságok kifejezésére alkalmassá; vele kezdődik a még 
akkor afrikai provincialismussal és jogi kifejezésekkel ele-
gyített latin egyházi nyelv későbbi kialakulásának korszaka 
s a nyelvvel együtt az egész latin egyháznak a görög egy-
háztól való függetlenítése és önállósága. A mint ugyanis a 
görög nyelv a nyugati egyház közhasználatából eltűnt, ezzel 
a nyugati tudósoknak a keletiek theologiai tudományossága 
iránt idáig táplált élénk rokonszenve és érdeklődése is meg-
csappant, a minek további következménye az lett, hogy a 
nyugatiak a philosophiát lenézték ós a kánon eredeti nyel-
vének nem tudása miatt exegesisök is tökéletlenné lett. Az 
eszményesítő elmélődő görög szellemmel ellentétben nyugaton 
a latinoknál a realismus, a jogszabályok és külső egyházi 
intézmények gyarapítása és a dogmatikai stabilitas szemlél-
hető. 

Tertullianus rendkívül termékeny és tartalomdús író 
volt. Számos műveiben nyomról-nyomra fölismerhető az ő 
egyéni eredetisége, szenvedélyes természete, a színtelen egy-
oldalú felfogástól idegenkedő határozott egyenes, sőt gyakran 
szertelenségbe átcsapó független gondolkozása és tartózkodás 
nélkül való véleménynyilvánítása. Stylusa cikornyás, kacska-
ringós, hatásvadászó, sohasem egyszerű, nem tiszta, nehezen 
érthető; szúrós antithesisek, rideg szójátékok tarkítják az 
előadását; mindamellett szerfölött vonzó eredetiségéért, gon-
dolatgazdagságáért, a legelvontabb fogalmakat is megfelelő 
kifejezésekkel előterjeszteni tudó talentomáért méltán tart-
hatjuk őt elsőnek a latin egyházi írók között. Műveit Neander 
nyomán, miként Schanz is teszi, három csoportba osztjuk, 
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még1 pedig külön azokat, a melyeket montanistává levése 
előtt és külön azokat, melyeket montanista korában írt. 

A) Montanistává levése előtt írott munkái 
«) pogány ellenes irányzatúak; nevezetesen: A 197. év 

előtt kelt ad nationes libri II, melyben egyfelől a keresztyéne-
ket védelmezi, másfelől az ellenök zúdított rágalmakat a pogá-
nyokra visszahárítja. A 197-ben írott és 46 fejezetre osztott Apo-
logeticusa tartományi helytartókhoz intézett védelem a keresz-
tyénség érdekében. Themáját e szavakkal jelzi : nunc ad 
illám occultorum facinorum infamiam respondebo, ut viam 
mihi ad inanifestiora purgem. Ε műben visszautasítja a 
keresztyének ellen intézett vádaskodásokat, úgymint a cri-
men laesae divinitatis-t (c. 10—27) és a crimen laesae 
maiestatis-1 (c. 28—45). Ε műről Eusebios azt mondja (h. e. 
II. 2, 4) hogy görög nyelvre is le volt fordítva. V. ö. Har-
nack Α., Texte und Untersuchungen. Leipzig VIII. Bd., Heft 4). 
De testimonio animae a lélek bizonyságtételével igazolja az 
isteni kinyilatkoztatás igaz voltát. Ad martyras a hitökért 
bebörtönzött és kínlódó keresztyének vigasztalása. De spec-
taculis a színjátékok és látványosságok kerülésére inti a 
hívőket. De idololatria a bálványimádástól és bármi vele 
kapcsolatban levő cselekedettől, főképen az áldozásoktól óv. 
De cultu feminarum iibri II, a női pipere és fényűzés ellen. 

β) Gyakorlati vonatkozásúak: De baptismo a kereszt-
ségről. De oratione a könyörgésről, kapcsolatban a Miatyánk 
magyarázatával. De poenitentia a pogányok előtt ösmeretlen 
bűnbánatról, a nyilvános bűnvallomás exomologesis szüksé-
gességéről. De patientia a türelemről, annak áldásairól ós 
példaképeiről. Ad uxorem libri II, melyet feleségéhez címzett, 
szól a házasságról, az özvegyi állapotról és a második ízben 
való házasságra lépesről. 

y) Az eretnekek ellen intézett óvása : De praescriptione 
haereticorum, míg adversus Judaeos iratában azt fejti ki, 
hogy a törvény nem csupán egy nép tulajdona és az isteni 
kegyelemben a pogányoknak is rószök van ama jövendölések 
szerint, melyek Krisztusban valósultak meg. 

B) Montanista korából erednek: 
a) az afrikai keresztyén üldözés idejében (211 és 212) 

kelt iratai, úgymint De Corona militis, a melynek írására 
az a körülmény szolgált indító okúi, hogy Septimius Severus 
halála (211. febr. 4) után, a fiai Severus Antoninus és Geta 
által adományozott donativum kiosztásakor, egy keresztyén 
katona a koszorút nem tette föl a fejére, hanem a kezében 
tartotta, a miért bebörtönözték. Tertullianus igazolja, hogy 
a megkoszorúzás a keresztyénnek tilos. Az erre kitört ke-
resztyén üldözés alkalmából intézett az afrikai helytartóhoz 
egy iratot Ad Scapulam, felhíván őt, hogy az Istennel való 

2* 

j 
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harcot hagyja abba és végezze a tisztét emberséges módon. 
De fuga in persecutione helyteleníti a keresztyén üldözés 
elől való futást. Scorpiace ellenszer azoknak a gnostikus 
skorpióknak a marása ellen, a kik azt vélik, hogy a ke-
resztyéneknek nincs szüksége a vértanuságra. 

β) Gyakorlati irányúak: De pallio a bölcsészköpeny 
viselését védelmező irat (208—211 tájáról). De virginibus 
velandis a hajadonok lefátyolozásáról. De exhortatione 
castitatis, a melyben egyebek közt megtiltja a feleségének, 
hogy az δ halála után másodszor is férjhez menjen. De 
monogámia az egy nej őségről, megtiltván egyszersmind az 
özvegységre jutott házasfeleknek az újból való házasságra 
lépést. De ieiunio adversus psychicos a bőjtölésről. De pu-
dicitia vitairat a szüzességről ; itt a házasságtörést, illetőleg 
a paráználkodást a bálványimádással és gyilkossággal egyen-
lően büntetendő cselekménynek nyilvánítja. 

γ) Eretnekellenes munkái: Adversus Hermogenem, a 
melyben valószínűleg Theophilos (m. h. circa 182) προς τήν 
αϊρεσιν 1 Ερμογένονς-a nyomán, Hermogenes festőnek az anyag 
örökkévalóságáról szóló ábrándos elmélete ellen küzd. Ad-
versus Valentinianos az egész római birodalomban elterjedt 
valentinusi gnosist igyekszik nevetségessé tenni. Adversus 
Marcionem libri V., Adversus Praxeam a monarchianusok-
nak a trinitasról alkotott felfogását ostromolja, vagyis Pra-
xeasnak és társainak azt a vélekedését cáfolja, mely szerint 
Krisztus összes tevékenysége isteni természetű (c. 5: Duos 
unum volunt esse, ut idem Pater et Filius habeatur. C. 3: 
Itaque duos et tres jam jactitant a nobis praedicari, se vero 
unius Dei cultores praesumunt. Monarchiam, inquiunt, tene-
mus. (c. 10: vanissimi isti Monarchiani). De anima a lélek 
természetéről 203 táján írott első tudományos psychologia 
keresztyén alapon. De carne Christi Krisztusnak valóságos 
emberi testéről, a melyben szűz Máriától született. De re-
surrectione carnis az előbbivel kapcsolatosan a test feltáma-
dásáról. 

Elveszett iratai: De spe fídelium a hívők reménységé-
ről. De paradiso; adversus Apelleiacos, Apelles gnostikus 
követői ellen. De censu animae adversus Hermogenem a 
lélek eredetéről. De fato. De ecstasi libri VII. De Aaron 
vestibus. Liber ad amicum philosophum. De carne et 
anima. De animae submissione. De superstitione saeculi. 
Elvesztek még három themáról írott görög munkái, a melyek 
azonban latinul fönmaradtak, úgymint De spectaculis (cf. 
de cor. mii. 6); de baptismo (cf. de bapt. 15) ós de virgini-
bus velandis (c. 1.). 

A kánontörtónelem nagy súlyt helyez Tertullianusnak 
kritikai nyilatkozataira, a melyeket különösen a haeresissel 
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vívott tusái közben hangoztatott. Az apostoli iratokat egyen-
ként Dei voces (Apol. 32), sermo divinus (de anim. 28), 
egyetemlegesen divina litteratura (de praescr. haer. 39), 
litt erae divinae (Apol. 39), scriptura divina (adv. Hermog. 
31) néven nevezi s Mózes ós a próféták irataival azonos 
tekintélyű ihletett iratoknak vallja (de praescr. haer. 36). 
Az ő korában már az evangéliomok és apostoli iratok bezárt 
egységes kánont alkottak, a melyet ő a törvény és próféták 
kánoni gyűjteményével egybefoglalva totum instrumentum 
utriusque testamenti-nek nevez (adv. Prax. 20). Csakis nála 
fordul elő ebben a korban a bibliának instrumentum elneve-
zése, a mi jogi értelemben bizonyítékot, bizonyítási okmányt 
jelent. Minden egyes apostoli irat egy-egy instrumentum; 
van instrum. Joannis (de resurr. carnis 38), instr. Pauli (c. 
40), instr. Actorum (adv. Marc. V. 2), a melyekből az igaz 
tan bebizonyítható. És ez azért van így, mert az evangéliom 
hirdetését az Úr közvetetlenűl az apostolokra bízta, a kiktől 
ered az evangelicum et apostolicum instrumentum (adv. Marc. 
IV. 2). Ezt a kánont védelmezi Tertullianus az eretnekek 
ellenében, a kik látszólag az egész szentírást használták, de 
valósággal hol megtoldották, hol megcsonkították tetszésök 
szerint (de praescr. haer. 38). Az Eirenaios ós alexandriai 
Kelemen által elösmert újszövetségi kánoni iratok authen-
tiáját Tertullianus erélylyel védelmezi, tételeit érvelési, bizo-
nyítási célból nyomósán döntőleg alkalmazza oly bőséges 
arányban, hogy magából a negyedik evangéliomból 200-nál 
több idézetet közöl. 

I r o d a l o m . Noeldechen, Tertullian. Gotha 1890. Schanz Martin, Geschichte 
der römischen Litteratur. III. Teil. München 1896. Neander Aug., Antignosti-
cus, Geist des Tertullianus und Einleitung zu dessen Schriften. Berlin 1825. 
2. Aufl. 1849. Hauschild, Grundsätze und Mittel der Wortbildung bei Tertullian. 
Leipzig 187»>. 1881. Noesselt J. Α., De vera aetate ac doctrina scriptorum quae 
supersunt Q. Sept. Tertulliani dissertt. III. Hai. 1757. Műveit kiadta Rigaltius 
Nie., Paris 1635. 2 voll. (Venet. 1744). Semler J. S., Hai. 1770. ss. 6 voll. 
Hoffmann J. G., Tertulliani, quae supersunt, omnia in Montanismo scripta 
videri. Vitemb. 1738. Gersdorf E. G., Bibliotheca patr. eccl. lat. selecta P. 
IV. V. Lips. 1839. Német fordításban kiadta Kellner, Köln 1881. 

Thascius Caecilius Cyprianus pogány eredetű szónok, 
245-ben lett keresztyénné, azután presbyterré, 248 vagy 
249-ben püspökké s 258-ban múlt ki vértanúi halállal. Leg-
régibb életrajzát a környezetében működő Pontius diakónus 
írta meg, dicsőítvén a példás életű és kiváló buzgóságu 
püspököt, mellőzvén azonban irodalmi tevékenységének is-
mertetését. Hieronymus (de vir. 111. 67) rövid vázlatából is 
csak annyit tudhatunk meg, hogy „Cyprianus Afer primum 
gloriose rhetoricam docuit, suadente presbytero Caecilio, a 
quo et cognomen sortitus est, Christianus factus omnem 
substantiam suam pauperibus erogavit, ac non post multum 
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temporis allectus in prosbyterium etiam episcopus Cartha-
giniensis constitutus est. Huius ingenii superfluum est indi-
cem texere, cum soie clariora sint eius opera. Passus est 
sub Valeriano et Gallieno principibus porsecutione octava eo 
die, quo Romae Cornelius, sed non eodem anno." Egyénisé-
gét, munkásságát és életcélját azonban híven megösmerhetjük 
műveiből, melyek az építő és gyakorlati egyházi irodalomnak 
ma is megannyi értékes kútfői. 

Irodalmi hagyatéka 13 értekezésből és 81 levélből áll, 
a melyek főképen annak a kornak vallási, erkölcsi és tár-
sadalmi életére élénk fényt vetnek. Értekezései közül négy, 
egyes egyénekhez van intézve; ezek a következők: 1) Tes-
timoniorum ad Quirinum adversus Judaeos libb. III. — 
2) Ad Fortunatum (de exhortatione martyrii). Mindkettő a 
bibliából merített, egybegyűjtött és tárgyszerűen alkalmazott 
hiteles tételek szemelvénye. Amabban a keresztyónsógnek 
a zsidó vallás felett való feltétlen felsőbbségét, a christologia 
alaptételeit, mint szintén a gyakorlati élet szellemerkölcsi 
vonatkozásainak szabályozását tárgyalja, míg emebben az 
üldözések közepett hánykódó keresztyeneket erősíti, vigasz-
talja s buzdítja a hitbeli állhatatosságra. 3) Ad Donatum 
traktátusa a keresztyénség áldásainak lelkesedéstől áthatott 
ecseteióse, mig 4) Ad Demetríanum a keresztyénség ellen 
zúdított rágalmazásoknak cáfolása. 

A többi értekezéseinek alapgondolatát már a címökből 
is elvonhatjuk; ezek: 5) Quod idola dü non sint, amelynek 
két első része voltaképen a Minucius Felix Octaviusának 
kivonata, a harmadik részének anyagát pedig Tertullianus 
Apologeticusából kölcsönözte. 6) Be habitu virginum a Ter-
tullianus de cultu feminarum című iratának alapján készült. 
7) De lapsis az üldözések idején hitöktől elpártolt egyház-
tagokról. 8) De catholicae ecclesiae unitate. 9) De dorni-
nica oratione, melynél mintáúl Tertullianus de oralione 
értekezését használta. 10) De mortalitate vigasztaló irat a 
mulandóság felett. 11) De opere et eleemosynis. 12) De 
bono patientiae. 13) De zelo et livore. 

A deciusi üldözés elől való menekülésének (250 -251) 
és a Valerianus alatt Curubisba (Africa proconsularis) történt 
számkivetésének (257—258) idejeben keletkezett levelein kí-
vül nagy fontosságú ós érdekes az a levelezése, a melyet 
folytatott Cornelius római püspökkel, aki az egyházi fegye-
lem kérdésében enyhébb felfogásnak hódolt, mint az ellené-
ben Novatus karthagói presbyter által is támogatott ós római 
ellenpüspökké (251-ben) megválasztott szigorú életelvű Nova-
tianus, kinek schismatikus mozgalmát Cyprianus egész erély-
lyel igyekezett meghiúsítani. írt továbbá egy üdvözlő levelet 
Cornelius utódához Lucius római püspökhöz (253—254), a 
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kinek utódával Stephanussal i254—257) igen ádáz tollharcot 
vívott a felett, hogy vájjon az eretnekek gyülekezetében 
kiszolgáltatott keresztség érvényes-e? Cyprianus határozottan 
azt vitatta, hogy nem, Stephanus pedig azt, hogy igen. Érte-
kezésszerű levelet részben az üldözések alatt hitehagyott 
tagok (lapsi) visszafogadásáról, részben az úrvacsorai kehely-
ről (de sacramento calicis dominici) szólanak. A római egyház 
vezérszerepre törekvését világítja meg a római klérussal 
folytatott levélváltása, míg a Moyses és Maximus hitvallóhoz 
írt három levele a milyen dagályos, épolyan tartalmatlan. 

A neve alá csúsztatott apokryph leveleket ós költe-
ményeket mellőzve, megemlítjük még azokat a másoktól 
származó, de a cyprianusi levélgyűjtemény be felvett egykorú 
öt levelet, a mely azt igazolja, hogy abban az időben az 
alsóbb körök még felette igen küzdöttek a latin nyelv ne-
hézségeivel és a mint Schanz találóan megjegyzi (id. m. 331. 
1.): „Besonders zu beachten ist es, dass die römische Kirche 
im Jahre 250 noch nicht im Stande war, offizielle Schreiben 
im korrekten Schriftlatein abzufassen." 

Cyprianus mint író közérthető módon és több oldalról 
megvilágítva terjeszti elő gondolatait; szereti a képes beszé-
det, az allegóriát; nyelvezete virágos, tetszetős, átlátszó, 
vonzó. Nagy erővel tud hatni a tömegre. Az eszmék birodal-
mában jóval mögötte marad Tertullianusnak, kit mesteréül 
tekintett, sőt több munkáját egyszerűen utánozta: ámde 
gyakorlati és építő irodalmi munkássága mélyebb nyomokat 
hagyott maga után, mint a nálánál szellemi tekintetben két-
ségen kívül kiválóbb Tertullianus. 

A kánontörténelemben Cyprianus tekintélye és tanú-
bizonysága azért is jelentékeny, mert δ mindig a biblia 
alapján áll, még ott is, a hol exegesise célzatos vagy elfogult, 
p. o. a locutn Petri kérdésében (Ep. ad Antonianum) vagy 
a cathedra Petri jelentőségét illetőleg (Ep. ad Cornelium). 
Ezek a tételek különben nagyobbára későbbi interpolatiók. 

I r o d a l o m . Rettberg Fr. Wilh., Thascius Caecil ius Cyprianus. Göttingen 
1831. Peters Joh., Der hl. Cyprian von Karthago. Resensburg 1877. Gervaise 
Jac., La vie de St. Cyprien. Paris 1717. Freppel É., St. Cyprien et l'église 
d'Afrique au I l l -e siécle. Paris ' 1890. Poole G. Α., Life and t imes of Cyprian. 
Oxford 1840. Műveit kiadták: Joannes Andreas episcopus Aleriensis 1471 
(editio princeps). Kitűnő editio a Rigaliius Miklósé Paris 1648., továbbá a 
Fell és Pearson-féle Oxford 1682., a Baluzius I s tváné Paris 1718, me lye t az 
δ halála után Prud. Maranus fejezett be. Újabban je les kiadást rendezett 
sajtó alá Härtel W., Corpus scriptorum ecclesiasticorum latin. vol . III (Bécs 
1871). Német fordításban szemelvényeket adott ki Krabinger, Augsb. 1848, 
továbbá Ohl és többen, Biblioth. der Kirchenväter 2 kötet 1 8 6 9 - 7 9 . 

L. Caecilius Fiimianus Lactnntius afrikai (ós nem 
olasz) származású, előbb pogány vallású szónoklattanár Niko-
mediában, majd keresztyénné levén, buzgó és ízlésteljes, noha 
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felszínes egyházi író, idős korában pedig Konstantin császár 
fiának Crispusnak a nevelője, meghalt 330 tájban. Reá a 
keresztyénség erkölcsi tartalma gyakorolt vonzó hatást és 
ennek taglalása folytán úgy találta, hogy az igazi vallás ós 
az igazi bölcseség azonos. Ebből azt következtette, hogy a 
lelki míveltség csakis a keresztyónségben szerezhető meg. 
Ethikája tehát az Isten és felebarátaink iránt való szeretet 
törvényének alapján »mozog, épen azért érveit is nem az 
értelemből, hanem a bibliából meríti. A biblia óceánjának 
mélységéig azonban nem bírt eljutni, a mit igazol az, hogy 
a jó és gonosz kimagyarázásánál a dualismus örvényét és 
szikláját nem tudta elkerülni, továbbá chiliastikus ábrándok 
után futott. Ezért és más hasonló theologiai fogyatkozásaiért 
s kritikai szegénységéért Hase (Kirchengeschichte 1. Leipz. 
1885 ρ. 255) keresztyén sophistának nevezte, viszont azonban 
szép és ékes előadásáért, könnyed tetszetős folyékony, mond-
hatnók remek latin stylusáért és formai kiválóságaiért Pico 
Mirandola (1470—1533) után (Opp. Jo. Franc. Pici Mirandulae. 
Basil. 1573 p. 21) átalánosan „keresztyén Cicero" dísznévvel 
tisztelte meg őt az utókor. 

Müvei közül fenmaradtak a következők: 1) De opifício 
Dei vei formatione hominis ad Deinetrianum auditorem suum, 
a mely bárminemű keresztyén vonatkozás mellőzésével túl-
nyomóan bölcsészeti jellegű értekezés a test ós lélek mivol-
táról s rendeltetéséről. 2) Divimirurn institutionum libri 
septem, a mely tárgyal Isten egységéről, a bűn eredetéről, 
az ál bölcselkedésről, az igazi bölcseségről és vallásról, az 
igazságról, a helyes istenimádásról és az örök boldogságról. 
Az V. könyv rendén diadalmasan vitatkozik Hieroklessel, a 
ki a diocletianusi üldözés idejében a keresztyének felett 
ítélkező bíró volt Bithyniában és λόγος φιλαλή&ης című iratában 
is bántalmazta a keresztyénséget. 3) Epitome, a melyet 
Hieronymus még csonka alakjában ösmert, de a 18. század-
ban Scipione Maffei (Turin 1711) ós Pfaff (Páris 1712) fel-
fedezése révén már teljes egészében méltathatott az iroda-
lomtörténet, 4) De ira Dei, a mely azt a problémát világítja 
meg, ha vájjon Istenben megvan-e a harag ? A megoldás 
igenleges, azzal a meghatározással kapcsolatban, mely szerint 
Istennek haragja a bűn eltávolítására irányuló lelki indulat. 

Többektől kétségbe vont, de ma már igazolt authentiájú 
iratai : 1) De mortibus persecatoram, melyben a keresztyen 
üldözést Isten meglátogatásának, az üldözők megbünhödésót 
pedig kikerülhetetlennek nyilvánítja. 2) De ave Phoenice 
bájos regés költői ecsetelése a phönix madárról szóló pogány 
mythosnak, keresztyén eszmékkel elegyítve. 

Elveszett iratai nóvszerint 1. Symposion. 2. Hodoe-
poricum, hexameterekben szerkesztett útirajz. 3. Grammati-
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cas. 4. Ad Asclepiadem libri II, továbbá levelei Probushoz 
(libri IV), Demetrianushoz (libri II) és Severushoz, a spanyol 
Aquilius Severus rokonához (libri (II). 

Az újszövetségi kánon iratait átalában véve ösmeri, 
hol gondolatbelileg, hol szöveg szerint alkalmazza, főképen 
azonban mint chiliasta, az apokalypsisen csügg rajongó 
hódolattal. 

I r o d a l o m . Hieronymus, de vir. illustr. c. 80. Krebs I. Α., Dissert. 
d e stilo Lact. Hal. 1702. Buss I. H., De Cicerone christiano. Glessen 1711. 
Alt, De dualismo Lact. Borosl. 1839. Marbach, Die Psychologie des Firm. 
Lactantius. Hallo 1889. Brandt S., Sitzungsberichte der Wiener Akademie 
1890—92. Müvei száznál több kiadásban jelentek meg, amivel egyetlenegy 
egyházi író sem dicsekedhetik. Az editio princeps megjelent Subiacóban, 
mint első olaszországi nyomdatermék. Nevezetesebb kiadói: Buenemann Lu-
dolph (Lips. 1739). Brun Keresztelő János és Lenglet Dufresnoy Miklós 
(Páris 1748). Fritzsche 0. Fr., a Gersdorf Bibliotheca Patrum eccles. lat. 
10. kötetében (Lips. 1 8 4 2 - 4 4 ) . Brandt S . és Laubmann G. (Bécs 1 8 9 0 - 9 6 ) . 

A Nagy Konstantin koráig működött keresztyén egyházi 
írók sorozatát bezárja a görög történetíró 

JEusebios JPamphili palaestinai eredetű caesareai püs-
pök (szül. circa 270 mh. 340). Életének főbb mozzanatai 
közül megemlítjük, hogy Origenes műveinek beható tanul-
mányozása folytán nyerte kiképeztetését barátjával Pamphi-
lossal együtt, a kit lelki atyjának tekintett s nevét is mellék-
neve gyanánt örökölte. Caesareában lett pappá, a hol iskolát 
is alapított. A Galerius alatt dúlt üldözés elől Egiptomba 
menekült (309), majd caesareai püspök lett (314—340). Az 
ariusi és athanasiusi két ellenséges tábor tusái közepett 
küllőfélezett, egy ideig Ariust védelmezte, de a nicäai zsina-
ton (325) nyíltan szint vallott és a trinitási dogma vallóival 
szavazott. Nagy tudományu, engesztelékeny, munkás ember 
volt, kit rendkívüli alkalmazkodó képességéért és eszéért a 
császár ós udvari környezete kitüntető kegygyei halmozott 
el. Irodalmi tevékenységével hervadhatatlan babért érdemelt. 
Noha irataiban nem észlelhető a kritikai belátás, pártatlanság 
és határozottság s terjodelmes történelmi munkáit nagyobbára 
a klassikus korbeli történetírók után kelt művek adatai 
nyomán szerkesztette egybe, mindazáltal nemcsak az első 
alapvető és legjelesebb keresztyén történetíró, hanem egy-
szersmind az újszövetségi kánonosítás terén is kiváló te-
kintély. 

Philologiai szempontból is értékes történelmi munkája 
a) a két részből (συνιάξεις) álló, de sajnos, csakis töredékesen 
Ösmert Chronika (Χρονικά συγγράμματα, παντοδαπή ιστορία), a 
melyben a legrégibb történelmi időktől (2017 Kr. e.) kezdve, 
le a Krisztus utáni 325. esztendeig, synchronistice tárja elénk 
az egyetemes világtörténelem eseményeit, még pedig az első 
részben (χρονογραφία) átalában rajzolva, a második részben 
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{χρονικός κανό,ν) pedig időrendi táblázatokban mutatva fel az 
egyes népekre, nemzetekre, uralkodókra vonatkozó főbb 
mozzanatokat. Ε munka második része Hieronymus fordí-
tásában latinál, továbbá Aucher kiadásában (Venet. 1818) 
örmény és Telmahari Dénes pátriárka 775. évi fordításában 
syr nyelven szállott reánk, (kiadta Siegfried ós Gelzer. Leipz. 
1884); míg az egészből fenmaradt eredeti görög szöveget a 
későbbi chronographusok munkáiból ösmerjük. 

Nagy fontosságú történelmi forrásműve β) a tíz könyvbe 
osztott 'Εκκλησιαστική ιστορία, a moly a keresztyén egyház 
történetét tárgyalja kezdettől 324-ig. Ebben az ős keresztyén 
irodalom egyes munkásainak, mint p. o. Papiasnak. Apolloni-
usnak elveszett irataiból bő részleteket közöl. Latinra fordí-
totta Ha/inas aquileai presbyter 395., németre Stroth (Qued-
linburg 1776) és Closz (Stuttgart 1839). Az ezen egyháztörté-
nelmével kapcsolatos Συναγωγή των αρχαίων μαριυρίων végképen 
elveszett. 

írt továbbá γ) Konstantin császár harminc éves ural-
kodói jubiläurna alkalmából egy panegyrikust (336) εις Κων-
σταντίνον τόν βασιλέα τριαν.ονταετηρικός és ό) négy könyvben 
megörökítette Konstantin életét és dicsőséges uralkodásának 
történetét, εις τόν βίον του μακαρίου Κωνσταντίνου τοϋ βασιλέως 
λόγοι ό' Kiadta a históriával együtt Valesius Henr., Par. 
1659., ed. II. 1678., továbbá Heinichen F. Α., Lips. 1830. 

Figyelemre móltó apologétai munkái: Í) Προπαρασκευή 
εκκλησιαστική (Praeparatio evangelica), melyben a pogány, 
főképen a görög bölcsészek tévedéseit cáfolja ós a keresztyén 
hitre való áttérést igazolja 15 könyvben. Kiadta Viger, Par. 
1628. Col. 1688. és Gaisford, Oxon. 1843. Ezzel kapcsolatos 
ζ) az Ευαγγελική ώτόδειξις (Demonstratio evangelica) 20 könyv-
ben, melyből azonban csak 10 maradt fön. Tartalma a Krisz-
tusban megvalósult ószövetségi Ígéreteknek ós jövendőlések-
nek igazolása. Kiadta Gaisford, Oxon. 1852. η) Έκλογαί προ-
φητικαί (h. e. I 2), a Krisztusra vonatkozó és allegoriailag 
magyarázott ószövetségi tételek gyűjteménye, a melynek 
töredékesen fönmaradt négy könyve tulajdonképen egy na-
gyobb, ή καθόλου στοιχειώδης εισαγωγή című művének az alkotó 
része. Kiadta Gaisford, Oxon. 1842. ϋ) Kevésbbó jelentékeny 
a Hierokles ellen írt cáfoló értekezése (Phot. cod. 39), míg 
már az Origenes mellett írt apologiája hat könyvben theo-
logiai szempontból úgy tekinthető, mint az Origenes igaz-
hitűsógének bizonyítása és védelmezése. 

Dogmatikai jellegű munkája : κατά Μαρκέλλου libri II, 
melyben ez ellenfelének sabellianusi álláspontja ellen vitat-
kozik (v ö. Gaisford, contra Hieroclem et Marcellum libri. 
Oxon. 1852), továbbá περί της εκκλησιαστικής θεολογίας libri III. 
a Fiú lényegének bibliai dogmatikai igazolása. 
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Exegetikai iratai nem sokat érnek; noha nem értette 
a héber nyelvet, mégis kommentárokat írt a Zsoltárokhoz, 
Ésaiáshoz és az Énekek énekéhez. Annál becsesebb azonban 
περί τών τοπικών ονομάτων εν τη θεία γραφή, Palaestina köze-
lebbről Jeruzsálem topograpliiája. Görögül kiadta Bonfrére 
(Paris 1631), revideálta Clericas, Onomasticon urbinm et 
locorum s. scripturae (Amstel. 1707). Nem említett dolgozatai 
részint elvesztek, részint még kiadatlanok. 

Az újszövetségi kánon történelmében ha nem is kor-
szakot, de forduló pontot jelöl Eusobios isagogikai nyomo-
zása, a melynek eredményét egyháztörténelmében (III. 3. 
24. 25) közli. A hagyomány, a köztudat és a történelmi bi-
zonyságok alapján egyaránt hiteleseknek, kétségtelenül apos-
toli eredetűeknek elösmert kánoni iratokat όμολογούμενα név-
vel jelezvén, ilyeneltűl sorolja fel először a négy evangólio-
mot (fV πρώτοις τήν άγίαν των ει'αγγελίων τετρακτύν), erre nyomban 
következik (οϊς επεται) az apostolok cselekedeteiről szóló 
könyv (ή των πράξεων τών αποστόλων γραφή), a moly után pedig 
(μετά δέ ταίτην) a Pál apostol leveleit sorolja fel átalában 
(r«g Παύλου καιαλε/.τέον επιστολής), majd azok után (α'ις εξής) 
János, mint szintén Péter első levelét (τήν φερομένην 'Ιωάννου 
προτέραν και ομοίως τήν Πέτρου κυρωτέον έπιστολήν) és így végzi 
előadását: Ezekhez számítható még, ha úgy tetszik, a János 
apokalypsise (επί τούτοις τακτέον, ειγε φανείη, τήν άποκάλυχίην 
Ιωάννου.) Szerinte ez a βιβλία όμολογούμενα. Α szintén sokak 
előtt ösmeretes βιβλία αντιλεγόμενα sorába tartoznak Jakab 
és Júdás levele, Péter 2. és János 2. ós 3. levele. Hozzáteszi 
aztán, hogy a νόθα osztályába sorozhatók az Acta Pauli és 
Hermas ποιμήν-je, meg az úgynevezett apokalypsis Petri, a 
Barnabás levele s az úgynevezett διδαχαί τών αποστόλων, to-
vábbá tetszés szerint (ετι τε, εί φανείη) a János apokalypsise, 
a melyet némelyek elvetnek, mások ellenben a homologume-
nához számítanak. Megjegyzi egyszersmind, hogy ő ebben 
az általa közlött jegyzékben, az egyházi hagyomány alapján 
különböztette meg az igazi hiteles iratokat azoktól a többi-
ektől, melyeket az eretnekek az apostolok nevei alatt em-
legetnek, a melyekhez sorozza még az előbbiektől elkülönítve 
a Péter, Tamás, Mátyás evangéliomát, az András, János és 
a többi apostolok Actáit, azzal a hozzáadással, hogy ezeket 
a termékeket egyetlenegy egyházi atya sem méltatta arra, 
hogy idézze; tehát ezek nem νόθα, hanem άτοπα πάντη και 
δυσσεβή. Ebből látható, hogy a όμολογούμενα (négy evangéliom, 
Acta, Pál levelei, János, Péter első levele ós apokalypsis) 
merő ellentétéül tulajdonképen a valósággal apokryph ατοπα 
και δισσεβή termékeket lehet tekintenünk és e két osztály 
között van az antilegomena meg a notha, a mely két kifeje-
zés úgyszólván ugyanazt jelenti; mindamellett nyilván meg-
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különbözteti és elsőbbségi ranggal emeli ki Jak., Jud., Pét. 
és Ján. leveleit, azaz a szorosabb értelemben vett antilego-
menát, a Hermas ποιμην-)έίδ\, Barnabás levelétől ős a többi 
ilyen későbbi időből való nothától; a mely megkülönböztetése 
még élesebb kifejezésre jut akkor, midőn (h. e. II. 23) a hét 
katholikus levélről és ezek között épen Jak. és Jud. leve-
léről szól. 

A mi végül az idáig mellőzött Zsid. levelet illeti, ezt 
név szerint nem említi, a minek oka az lehet, hogy ő e 
levelet a páli levelek átalános jelzése alkalmával Pálénak 
tartotta, a mint hogy egy ízben (h. e. III. 3) valósággal Pál-
nak 14 leveléről szól és másutt (h. e. III. 38) a Zsid. levelet 
Pálnak tulajdonítja, ámbár azzal a föltevéssel, hogy azt Pál 
a zsidók hazai nyelvén írta ( ίβραίοις γαρ δια της πατρίου γλύπτης 
έγγραφος ωιιιλψ.ότος τον Παύλοι) és a későbbi gyanítás szerint 
vagy Lukács, vagy római Kelemen fordította volna le 
görög nyelvre. Bizonytalansága és ingadozása azonban itt 
ismét észlelhető, a mennyiben már másutt (h. e. III. 13) e 
levelet az antilegomena közé számítja. 

Két újszövetségi kánoni könyv authentiájára nézve 
habozott Eusebios, úgymint a Zsid. levélre nézve, a melynél 
nem tudott szabadulni Origenes kritikai tekintélyének a 
súlya alól és az apokalypsisre nézve, a melyet nem mert 
határozottan János apostol művének vallani, mivel azt né-
melyek, a chiliasták ábrándos tévedései miatt nem fogadták el. 

Ám mintegy félszázad multával az ö halála után, a 
hippói zsinat (393) Aurelius karthagói püspök elnöklete alatt, 
az újszövetségi kánont abban a sorrendben ós oly számban 
állapította meg, a hogy az, azóta, mint befejezett kánon-
gyííjtemény mind e mai napig változatlan ős érintetlen ép-
ségében érvényben van. 

I r o d a l o m . Stroth F. Α., Eusebios életérői és iratairól a hist. eccl. 
kiadásában. Hal. 1779. Rienstra Bem., de fontibus ex quibus hist. eccl. opus 
hausít Eusebios Pamphi l i et de ratione qua iis usus est. Traj. ad Rhen. 
1833. Baur F. Chr., Comparatur Eusebios históriáé ecclesiasticae parens 
cum parente historiarum Herodoto Halic. Tubing. 1834. Meyer P., de v i ta 
Constantini Eusebiana. Bonn 1882. Gutschmied Α., Untersuchungen über 
Eusebios. Stuttgart 1886. A kánoni vonatkozásokra nézve össszehasonl í tandók 
az általam már m á s előző alkalommal felsorolt isagogikai művek. 

D. Erdős József. 




