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A pátriárkák története 
( k r i t i k a i m e g v i l á g í t á s s a l ) . 

Az ó-szövetségi történeti kritika a Pentateuch forrá-
sainak fölfedezésétől (1753) Wellhausen föllépéséig (1876) 
egy hosszú százados, eredményeiben gazdag munkásságra 
tekinthetett már vissza, midőn a Wellhausen-fóle kritikai 
irány ezeket az eredményeket összefoglalva Izrael történetét 
megkonstruálta. 

Ezzel a történeti krit ika bizonyos megállapodáshoz 
jutot t s a liberális történeti theologia lassanként hozzá-
szokott, hogy Izráel történetét a Welihausen-féie kritikai 
irány megvilágításában lássa s a szerint ismertesse meg a 
nagy közönséggel is. 

A legnevezetesebb ilynemű munka Stade Izráel tör-
ténete. 

Időközben azonban, mig a történeti kritika az eddigi 
munka eredményeit nagyszámú önálló feldolgozásban érté-
kesíteni törekedett, a keleti ásatások mindig több és több 
asszir-babiloniai ékiratos ókori emléket hoztak napvilágra, 
melyeket a tudomány lassanként kibetűzött és rendezett. 

Az asszyriologia felfedezései oly világításban mutatták 
be az ókori keleti nagybirodalmak történetét s ennek hézagait 
kiegészítették. De új megvilágítást nyert sok tekintetben az 
ó-szövetségi történetírás is, ami nagyon természetes, mert 
hiszen Izráel történetének nagy része éppen a keleti nagy-
birodalmak korára esik s ezekkel szoros összefüggésben van. 

Kezdték tehát a nyert forrásanyagot az ó-szövetségi 
traditióval összehasonlítani s ezt amazzal kiegészíteni. Már 
a mult század közepe táján megindult az ékiratok feldolgo-
zásának munkája; amely iránt azonban a theologusok csak 
a Delitzsch-féle „Babel und Bibel" vita óta kezdtek jobban 
érdeklődni. A folyó század elején az ó-szövetségi kritikában 
mindezeknél fogva, de különösen Winckler Húgó assyriologus 
fellépésével egy újabb fordulat állott be, melyet már nem 
lehet ignorálni, hanem vagy el kell azt fogadni s ennek 
alapján Izráel történetét újra kell megkonstruálni, vagy le 
kell számolni vele. 
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Az eddigi történeti kritika csak az ó-szövetségi forrás-
elemzés alapján jutot t bizonyos megállapodott eredményhez ; 
Winckler az asszir-babilóniai ékiratokra fekteti a súlyt s új 
kutatást indít meg. Nézeteiben bizonyos fokig akceptálja a 
Wellhausen-féle kritika eredményeit, különösen a forrás-
elemzésre nézve, de a történeti fejlődés vizsgálatában egészen 
felforgatja Izráel történetének eddigi konstrukcióját. 

Módszere az úgynevezett astral-mythologiai módszer. 
Izráel történetét a bírák koráig, sőt bizonyos tekintetben 
egész a királyság koráig a babilóniai astrologián alapuló 
astral-mythologia segítségével törekszik megvilágítani; a 
bírák korától fogva pedig segédeszköze a legendáris módszer. 
Az ország ketté szakadásáig mindent legendái eredetre visz 
vissza, vagy legalább is egészen más vallási és politikai meg-
világításba helyezi az általa is elfogadott adatokat. Dávid 
fellépése és szereplése egészen új, az eddigitől teljesen elütő 
képet nyer. 

Nem szándékozom a Winckler-fóle elméletet a maga 
egész terjedelmében ismertetni; itt csak az jöhet tekintetbe, 
ami a pátriárkák korára vonatkozik. 

Állítsuk egymás mellé a Wellhausen- és a Winckler-féle 
kritikai irány eredményeit, amelyek a pátriárkák történetére 
vonatkoznak, aztán vegyük bírálat alá mind a kettőt, hogy e 
kritikai vizsgálat alapján valami határozott végeredményhez 
juthassunk. 

Kezdjük a Wellhausenével. 
Wellhausen a pátriárkák történetének bírálatában a 

genealógiából indul ki. Szerinte a pátriárkák történetének 
csontvázát a genealógia képezi (Gen. 11, ]0—32). Ez a genea-
lógia a Lea-töi'zseket a Ráchel-törzsekkel egy közös atyában 
Jákob-Izráelben foglalja össze, az egész Izráelt pedig a 
testvérnéppel Edommál a régi Izsák névben. Izsákot Lóttal, 
a moábiak és ammóniak atyjával, Ábrahámban. Ez a leg-
fiatalabb alakja a mondakörnek. Ábrahám ós Izsák története 
annyira hasonlít egymáshoz, hogy a két elbeszélés külön 
önállóságára gondolni sem lehet. 

Ezekben a mondákban hiteles történeti elbeszélést nem 
nyerünk. A pátriárkák úgy vannak feltüntetve, mint Izráel 
nemzetének ősapái, ez pedig történeti lehetetlenség. Nemzetek 
történetét egyes személyekre mint ősapákra nem lehet vissza-
vezetni, mert az ősapa és a nép közt igen nagy idő fekszik, 
sokféle bonyodalom ós keveredés jön közbe, melyek a vissza-
emlékezést lehetetlenné teszik. 

Hogy a pátriárka-mondák nem hiteles történeti elbeszé-
lések, ezt kétségtelenné teszi az, hogy bennük egy későbbi 
kor gondolkozása, felfogása tükröződik: mindenütt átérzik 
rajtuk az igazi hát tér : a héber királyok kora. Leginkább 
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kitűnik ez Jákob és Ézsau történetében. Már az anyaméhben 
egymás ellen törnek az ikrek: az ifjabb sarkánál fogva 
akar ja visszatartani az idősbet, mit a bersebai orákulum úgy 
fejt meg az anyának, hogy két nemzet válik ki öléből, az 
ifjabb túlszárnyalja az idősbet s ez fog amannak szolgálni. A 
nyers szőrös Ézsau az edomiak typusa, a sima Jákob pedig 
a civilizáltabb Izráelé. Az elsőszülöttség jogának elnyerésében 
is történeti vonatkozás van. Edom előbb volt állam, mint 
Izráel, de ez felülkerekedett s Edomot leigázta. Innen a 
halálos gyűlölet a két testvérnép közt. Dávid előtt ez a 
monda nem keletkezhetett. 

Jákob és Lábán viszonya is történeti vonatkozású. A 
Mesopotámiából a Jordán felé siető Jákobot nyomon követi 
arámi apósa Lábán s Gileádban utoléri. Először perlekednek, 
aztán szerződést kötnek s kövekből határgátat emelnek. Ez 
való állapotot tükröz vissza. A héber kivándorlást az arámi 
követte. Gileád lett a határtartomány köztük, de előbb 
elkeseredett harcok színhelye volt. A szíriai háborúkra „Jákob 
áldása" vonatkozik is a Gen. 49, 22—23~kan. Ez a hely Józsefet 
dicsőíti s azt mondja róla, hogy a „nyilasok" lövöldözik. A 
nyilasok a szíriaiak, vagyis : az arámiak. József az észak-
izráeli királyság megszemélyesülése. Északizráeli álláspontra 
mutat Jákob nősülóse is: Ráchel a szebbik, akit Jákob szeret, 
akitől József születik; Leát csak reáerőszakolták. Ezek 
typikus vonások; a történetek jó nagy része egész népty-
pusok vonásaiból van összealkotva. 

Ezek a mondák azzal jönnek kapcsolatba bizonyos 
helyekkel, hogy a pátriárkák a régi kultuszhelyek alapítói. 
Az elbeszélések egész sora csak kultuszmythos s lokális 
vonatkozású. A beköltözött héberek a sok szenthelyet a 
kanaániaktól örökölték s a maguk Istenét Jahvót költöz-
tet ték beléjük. A pátriárkák neve tehát csak takarója az 
ősi szenthelyek pogány eredetének, mert az lehetetlen, hogy 
a századokig Egyiptomban élt héber nép Kanaánba való 
visszatérése alkalmával fölismerte volna a nomád ősök nyo-
mait. Valósággal úgy volt a dolog, hogy a legyőzött kana-
ániak híres szenthelyeit a héber nép átvette s hebraizálta, 
azaz: a saját őseinek neveit fűzte hozzájuk. 

Ennyi, a legrövidebben összevonva, amit Wellhausen a 
pátriárkák történetéről mond. 

Winckler egész más alapon tagadja meg a pátriárkák 
mondakörének történeti hitelességét. Szerinte az izráeli ősök 
babilóniai astral-mythosi alakok, tehát nem lehetnek törté-
neti személyek. Ábrahám és Izsák (ki az előbbinek csak 
másolata, ellentétben Wellhausennel, ki Ábrahámot tar t ja 
másolatnak), Jákob, József, Ézsau, Mózes, Jósné mind babi-
lóniai mythosi alakok. Ábrahám, Izsák, Jákob a holdisten, 
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— Ézsau, József a napisten héroszai s valamennyien az 
asszir-babilóniai plánóta-rendszerre vihetők vissza. Mózes is 
astral-mythosi hérosz, a Jahve-Tammuz: zivatar-isten és 
tavasz-isten hérosza. Mózes éppen olyan emberiesülése a 
tavaszi zivatar istenének (Jahve-Tammuz), mint Ábrahám az 
észak-izráeli holdistennek és József a középizráeli (efraimi) 
napistennek. De a legenda eredeti természete szerint József 
idősebb, mint Jákob, ez csak később lett József atyjává. 
József is idősebb, mint Mózes. A genealógiai schéma a személy-
nevek eredeti helyeit megfordítja. 

Lehetetlen itt az egész Pentateuchra, sőt még a Bírák 
könyvére is kiterjeszkednünk, azért Winckler okoskodásait 
nem részletezhetjük. Egyszerűen csak hivatkozunk nagy fel-
tűnést keltett művére: Geschichte Israels in Einzeldarstel-
lungen. Első kötet: 1895. 2-ik kötet 1900. Okvetlenül érinte-
nünk kell még azt is, hogy általában az ó-szövetségi hagyo-
mány hitelességére nézve ítéletében sokkal szigorúbb, mint 
a Wellhausen-féle irány. A történeti elbeszéléseket egész 
Salamonig majd legendáknak, majd mondáknak tar t ja s ezek-
ről azt állítja, hogy olyan elemekből alakultak, melyek ország-
ról-országra vándoroltak. Egy részüket pedig (t. i. az úgy-
nevezett dávidi legendát vagy mondakört) udvari költők csinál-
ták. Ez az utóbbi állítása ugyan már a királyság korára 
vonatkozik, de meg kellett említenünk azért, mert Winckler 
a szerinte költött mondakörbe belevonja az Egyiptomból való 
kivonulás egész mondakörét is s ezzel együtt mindazt, ami 
ennek alapját, kiindulását képezi, tehát a József-mondát s a 
pátriárkák történetét is. 

Az ő történeti konstrukciója abból indul ki, hogy Izráel 
nemzetének 12 törzs szerinti egysége, vagyis közös szárma-
zása Dávid korának kompozíciója s egyenesen Dávid irányító 
hatásából származott. Az egész nagyszabású mondacyclust 
mesterségesen csinálták azzal a célzattal, hogy Júda törzsét, 
mely teljesen idegen származású és az izráeli nemzethez 
eredetileg semmi köze, — a Saul-féle királyság nemzettestóvel 
közös származásúnak tüntessék fel. 

Winckler tehát a következő tervrajz szerint konstruálná 
meg Izráel történetének régebbi szakát : 1) A pátriárkák 
mondaköre babilóniai astrál-mythos. 2) Az a törekvés, hogy 
Júdát Izráellel közös származásúnak lehessen feltüntetni, 
megalkotja a genealógiai schómát az astrál-mythosi alakokból. 
Ebbe a schómába beleillesztik az Egyiptomban való tartóz-
kodás s az onnan való kivonulás, valamint a honfoglalás 
mesterségesen szerkesztett mondaköreit. 3) Ezekkel a dávidi 
udvari költők összekapcsolják a költött dávidi mondakört, 
hogy Dávid királyságát s a Júda-törzset legitimálhassák. 

Minket ebből az egész konstrukcióból itt csak az órde-
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kelhet, ami a pátriárka-elbeszéléssel összefügg. A kétféle 
kritikai irány ismertetése után vegyük vizsgálat alá először 
Winckler felfogását, még pedig előbb általános szempontból 
s lássuk: mi a mythos, mi a legenda ós mi a monda ? 

Mythos ós legenda a vallás körébe tartozik. A mythost 
az ősember, a természet embere alkotta meg; a társadalom, 
a civilizáció embere csak tovább fejlesztette. A mythos nem 
egyéb mint jelképes beszéd, valamely természeti jelenség 
jelképes kifejezése, de mindig valamely felsőbb hatalomra, 
titkos erőre való vonatkoztatással. A mythos ezen felsőbb 
hatalomnak, titkos erőnek valamely megnyilatkozását, cselek-
vését fejezi ki, úgy hogy azt valami képben megórzékíti. Az 
ős ember tapasztalta a természeti erők nyilvánulásait, hatá-
sait; látta a villám cikázását, mindjárt utána hallotta a 
mennydörgést; mindezt valami félelmes hatalomnak tulaj-
donította. Ezt a hatalmat megjegyezte magának s nevet adott 
neki, tehát személyesítette. Magát a jelenséget mint a meg-
nevezett erő, hatalom cselekvését fogta fel s úgy fejezte ki, 
mint ahogy az ő együgyű esze megérthette, tehát emberi 
módon, képben megérzókítve. Igy lett a titkos természeti 
erőből Isten, a neve Jupiter, vagy más népcsoport nyelvén 
más és más. A mennydörgésben ennek az isteni lénynek a 
haragja szólalt meg, a villámok a haragos isten nyilaivá 
lettek, melyeket azokra szór, akikre haragszik. 

A civilizáltabb ember ezt tovább fejleszti; az érzéki 
képpel már gondolatokat, eszméket fejez ki, de mindig a 
tapasztalásból levontakat s mind olyanokat, melyek valami 
isteni hatalom működésére vonatkoznak. Tapasztalta az idő 
haladását, mely egymás után emészti meg az emberi élet 
éveit és kifejezte ezt képben: Saturnus a maga gyermekeit 
eszi meg. 

Minden mythos: kép, amiben valami isteni erő cselek-
vése van megérzókítve. Az isteni erő cselekvését aztán a 
természeti tünemények komplikációja, vagy pusztán a kép-
zelet is kibővítheti több összefüggő eseménnyel kisebb-
nagyobb elbeszéléssé. A mythos főalanyához mellékalakok 
járulnak s megszövődik a mythosi mese, vagy amint műszó-
val jelzik: hitrege. Például: Midőn Saturnus feleségének ismét 
gyermeke született, hogy férje ezt is meg ne egye, egy darab 
követ dobott a szájába s ezt nyelte el. Igy szabadult meg a 
haláltól Jupiter. Az előbbi mythosi kép tehát itt már mythosi 
mesévé bővült ki, de abban az eredeti eszme már elmosódik. 
A természeti tünemények komplikációjából, vagy gyakran 
csak bizonyos mellékkörülmények hozzájárulásával származik 
a hitrege; egy mythosi kép tehát még nem alkot hitregét. 

Az astrál-mythosi regék a csillagok mozgásának egy-
máshoz való viszonyából fejlődtek ki, tehát a csillagmoz-
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gások komplikációjából és még abból, hogy a csillagképletek 
helyzetét az astrologia összefüggésbe hozta az emberi élettel, 
az emberek jó vagy balsorsával. Minthogy pedig minden 
mythos úgy jött létre, hogy a tapasztalt tünemények egy 
vagy más módon hatottak az emberre, igy nemcsak az astrál-
mythosi rege, hanem általában minden hitrege összefüggésbe 
jön az emberi élettel. (Jövendölés.) 

Ha az isteni erők köréből indul ki a cselekvés, csak 
akkor lesz belőle hitrege ; ha azonban az emberi élet köréből 
indul ki a cselekvés és ez viszonyba jön az isteni erőkkel, 
úgy hogy az isteni hatalmak mintegy provokálva vannak s 
belevegyülnek bizonyos emberek cselekvéseibe, akkor szár-
mazik a vallásos elbeszélés, vagyis a legenda,. A legenda 
tehát nem hitrege. A hitrege tere mindig az ég, az istenkör; 
ha cselekvése leszáll is a földre, ez mindig az istenek érde-
kéért történik.1) A legenda köre ellenben az emberi élet, az 
emberek érdeke, de amelybe az isteni hatalom belenyúl.2) 

Azonban mind a kettő a vallás alkotása. Forrása a hit, 
művésze a képzelet. Ebből magyarázható meg internacionális 
természetük. Sem a hitregót, sem a legendát nem köti le 
a valóság valamely határozott helyre, valami speciális népfaj 
vagy kisebb embercsoport körébe. Elemei szabadon ván-
dorolnak egyik néptől a másikhoz, s ú j elemekkel keveredve 
más-más hitregét vagy legendát alkotnak, de a rokon voná-
sokat mindenütt felismerhetjük bennük. 

Egészen más valami a monda. A mondát a valóság 
adja, a képzelet csak kiszínezi, módosítja, de valóságától 
soha meg nem fosztja, a hitnek meg éppen semmi köze 
hozzá. A monda forrása a történet. A monda olyan történet, 
mely szájról-szájra, apáról fiúra száll, de nem Írásban, hanem 
élőszóbeli előadásban, ebből magyarázható megváltozása, 
módosulása. A monda tehát történeti hagyomány, azért hatá-
rozott helyhez, területhez és valóságos személyekhez fűződik. 
Éppen ezért csak lokális és nemzeti mondák lehetnek; 
internacionális monda képtelenség. A monda sem egészében, 
sem részleteiben nem vándorolhat, mert ez lehetetlenség. 
Ha valamely történeti hagyománynak bizonyos elemét másutt 
is feltaláljuk, az csak abból magyarázható meg, hogy hasonló 
életviszonyok, körülmények hasonló eseteket idéznek elő. 

') Ez az alapja, kiindulása a régi (görög-római) epos cselekvényének. 
Pl. a trójai háború az istenek versengésének következménye. Az egyik párt 
a görögöket, a másik a trójaiakat veszi pártfogásába. 

a) Erre a kath. egyház csoda-elbeszélései bőven adnak példát, melyek 
közül azonban igen sok csak e g y A esetekre szorítkozik, ami nem legenda, 
hanem inkább csoda-adoma. Igen sok ilyenfélét idéz gr. Hoensbroech „Das 
Papstthum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit" című két kötetes 
művében. 
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De az ilyen több helyen előforduló járulék rendesen nem a 
történet eleme, hanem valami vallásos képzet, mythosi vagy 
legendái vonás; mert csak ezek kószálnak hazátlanúl s itt-
ott belekapaszkodnak a valóságos otthonnal, hazával bíró 
mondába, hozzátapadnak testéhez, de szerves részévé nem 
válhatnak soha. Minthogy pedig a monda valóságos ese-
mények hagyománya, habár legtöbbször elváltozott alakban, 
— ebből az is következik, hogy a mondát nem lehet csinálni. 
Költött monda tehát nincs. A költött elbeszélés = mese. 

Vallásos elbeszélés is keletkezhetik valóságos személyek 
cselekedeteiből, ha a hit és képzelet csodássá színezi k i ; a 
monda tehát válhatik legendássá is, csak az a nagy különbség, 
hogy a legenda lehet mese is, a minthogy legtöbbször az is, 
de a monda soha; legendát költeni lehet, de mondát soha. 

Itt a pátriárkák mondakörénél, mit Winckler mythosnak 
tart, egyelőre csak a mythos lényegének meghatározását 
alkalmazzuk. 

Elmondtuk, hogy minden mythos kép, olyan kép, 
amiben valami természeti erő, a primitív ember felfogása 
szerint valami isteni hatalom cselekvése van megérzékítve. 
Az isteni erő cselekvése aztán több összefüggő eseménnyel 
kibővülhet elbeszéléssé s ez a hitrege. A hitrege alapját 
képező mythos: természeti jelenség, mint ilyen a tapasztalás 
eredménye, tehát valóságon alapszik, de megérzékitóse már 
csak képzelet. Ha tehát már maga az alap megformálódása 
képzelet, annál kevésbé lehet valóság a belőle kifejlődő 
elbeszélés. Azért a hitregék tulajdonképen mesék. A való-
ságnak még a látszatát sem hordják magukon. 

Első dolgunk tehát azt megvizsgálni, hogy a pátriárka-
történeteken meg van-e a valóság bélyege, az események 
valószinűek-e ? Ebből a szempontból tekintve a dolgot, bátran 
kimondhatjuk, hogy ez az elbeszélés páratlan- A keleti 
nomád élet ős alakjait ilyen híven, ilyen jellemzetesen nem 
rajzolta meg senki. És ez a rajz egészen realistikus. Ezek 
az ős atyák koruk felfogásának, életviszonyaiknak érzelem 
ós gondolatkörében, erényeikkel és hibáikkal élethíven ele-
venednek meg előttünk. Nincs itt semmi szépítve, elsimítva; 
olyanok ezek a nomád alakok, a milyenek akkor igazán, 
valósággal éltek. Észre veszi ezt Wellhausen is s ki is fejezi, 
hogy: „a genealógiának csontváza a Jehovistánál mindenütt 
húst és vért nyer, megelevenül." Ez annyit jelent, hogy a 
genealógiához csinálták hozzá az élénk elbeszélést, hogy ez 
az ókori héber író valami Prometheus-félo geniális alkotó 
művész volt, aki a száraz holt genealógiát a beléje lehelt 
égi tűzzel meg tudta eleveníteni. Azonban ilyen öntudatos 
művészi alkotásról abban a korban, mikor a Jehovista műve 
keletkezett, szó sem lehet s éppen héber földön lehetetlenség; 
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annál kevésbé lehetséges, miután tudjak, hogy ez az eleven 
kép három forrás összerakásából keletkezett, összerakni 
pedig csak úgy lehetett, hogy az egyező vonások össze-
illettek. A rajz tehát már eleven volt a külön forrásokban is. 

Honnan kapták ezek a források azt a való életet, melyet 
oly híven tükröznek vissza ? Bizonyára az élő tradícióból, 
melyet ők csak leírtak, de hozzá nem komponáltak semmit. 
Ezek az elbeszélések tehát az igazi egészséges népéletből 
kerültek elő, mert a mult igazi életét csak a népélet eleven 
emlékezete adhatja vissza, azt komponálni, kigondolni 
nem lehet.1) 

De van még egy nagyon fontos bizonyítékunk a pátri-
árkák történetének valódisága mellett és ez az, hogy itt 
az események eredete és lefolyása is természetes és igaz. 
A személyek tetteinek rúgója: a kor világnézete, az élet-
viszonyok, egyéni természet és családi vagy személyes érdek. 
A csodaszerűségnek itt csekély szerepe van ; a csodás elem 
fel-feltünik ugyan, de csak külső járulók. 

Az eseményeknek ezt a természetes menetét mindjárt 
Izsák házasságánál észrevehetjük, de különösen a két nagyobb 
összefüggő elbeszélésben: Jákob és József történetében. 
Természetes itt minden. Az okok ós következmények össze-
függése igazi életet tár föl előttünk, melynek élénk, majdnem 
drámai rajza egy jelenkorú Írónak is becsületére válnék. 
Jákob történetének realistikus alakjai, Jákob és Lábán, kik 
ravaszságban, nyereségvágyban versenyeznek egymással, a 
civakodó két feleség, Lea és Ráchel, a nyers, de becsületes, 
őszinte kedélyű, jószívű Ézsau mind olyan alakok, amilyeneket 
csak az igazi élet mutathat fel. Ennek a realistikus elbeszé-
lésnek csak annyiban van morális hatása, amennyiben azt 
mutatja, hogy az erkölcsi hiányoknak, hibáknak milyen 
rossz következményei vannak. A történet csak a végén 
emelkedik magasabb ethikai színvonalra: Ézsau és Jákob 
kibékülése megható és lélekemelő. 

Annál magasabb ethikai színvonalra emelkedik a Józsefről 
szóló gyönyörű elbeszélés, melynél a maga egyszerűségében 
is szebbet, lélekemelőbbet alig tud felmutatni a világirodalom. 
Az egyéni karakterekből, lélektani motívumokból indul meg 
a cselekvóny s foly le a legtermészetesebben s a legérde-
kesebben. És ezt a páratlanul szép elbeszélést sem Wellhausen, 
sem Winckler egyetlen elismerő szóval sem méltatják ! Annál 
szebben méltányolta ezt Szász Károly aesthetikai tanulmá-

') Hogy ezeket az elbeszéléseket egy későbbi kor nem komponálhatta, 
legkevésbé pedig a királyság kora, ezt mutatja az a békés pásztori élet, amit 
oly híven festenek. A királyság kora harcias volt. Jákob és Ézsau megható 
kibékülése is ellenmondásban van Izráel és Edom állandó gyűlöletével. A 
leigázott Edom soha sem békült ki Izráellel. 
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nyában, mely a világirodalom nagy eposairól írt könyvében 
foglal, helyet. 

És ebben a két elbeszélésben Izsák házasságától kezdve 
egész a József-történet vegéig a mirákulumnak, csodaszerű-
ségnek legkisebb nyoma sincs; a csodahit csak annyiban 
szerepel, amennyit az ókori világnézet feltótlenül megkövetel. 
Ilyen: az isteni jelre várás Ábrahám szolgájánál, az álomfejtés 
Józsefnél. De ezek nem csodák. Egyetlen kivételt képez 
Jákob tusakodása az ismeretlen férfiúval, amit hajlandó 
volnék valami mythosi töredék beékelósének tekinteni, ha 
Jákob lelki harczának külső érzekitése annyira szembeszökő 
nem volna benne. Ez a lelki harc el nem maradhatott, midőn 
az annyira megbántott testvérrel készül találkozni. 

A pátriárkák egész történetében csak Ábrahám körül 
merülnek fel a csodaszerűség elemei. De ezek is más termé-
szetűek, mint amit csoda alatt értünk. Hogy isten Ábrahámot 
meglátogatja s személyesen jelenti ki neki, hogy fia születik, 
s hogy aztán Istennel színről-színre beszélget, sőt Sodorna 
érdekében valóságos árlejtésbe bocsátkozik, — ez nem tar-
tozik a mirákulum kategóriájába, hanem egyszerűen antro-
pomorfizmus, istennek emberi alakban való felfogása, mit 
akkor senki sem tekintett csodának, egészen természetesnek 
találták. A mirákulum Sodorna katasztrófájánál merül fel. 
A kénköves tűzeső, Lót feleségének sóbálvánnyá válása, 
az angyal megjelenése a fiát megáldozni akaró Ábrahámnál 
már csakugyan csodák. Mindezek, még az antropomorfizmus 
jeleneteit is ide számítva, elég okot adtak arra, hogy Ábi'a-
hámot mythosi alaknak tekintsék. 

És mégis — éppen Ábrahám történeti létezését igazolták 
az asszir-babilóniai ékiratok legújabb adatai és éppen a 
lenézett, sokszor lecáfolt 14-ik fejezet alapján! 

Lássuk rövid áttekintéssel kelet történetét egész addig 
a korig, a hol az asszir-babilőniai ékiratok adatait a Gen. 
14-ik fejezete kiegészíti. 

Mesopotámiáról, Kr. e. 4000 évre nyúlnak vissza történeti 
emlékeink. A babilóniai adatok szerint a legkorábbi királyok 
az agadéi Szargon és fia Naramszin voltak, kik Kr. e. 3800-ban 
uralkodtak. Szargonról hadjáratokat is közölnek, melyek 
egész a középtengerig terjedtek. Ezekről az uralkodókról 
hiteles emlékeink vannak. 

Már ekkor az ország hosszú, változatos történetre 
tekinthetett vissza. Szargonnak igazi sémi neve van; de azt 
az ősrégi kulturát, melyből a hót planéta neve s a nekik 
megfelelő hét (a hónap négy negyede), a körnek 360 fokra 
s az évnek 12 hónapra, a hétnek hét napra s a napnak 
24 órára ós az órának 60 percre való felosztása hozzánk 
átszármazott, nem a Szargon népe fejlesztette k i ; ez az ős 
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babilóniai kultúra 4000 évnél sokkal régibb s egy olyan néptől 
származik, mely magát „szumeru-nek nevezte s mely többek 
szerint nem a sémi, hanem a turáni (töröktatár) népfajhoz 
tartozott. 

Ezt a nagymíveltségű népet egy erőszakos sémi beván-
dorlás árasztotta el. A szumeriek sómizálása után kezd csak 
megnyílni mi előttünk Mesopotámia története. Ezt az átala-
kulást már lépésről-lépésre figyelemmel kisérhetjük. Év-
századok alatt sikerült az erősebb ós szívósabb sémi fajnak 
a szumeri népet teljesen magába olvasztani, de úgy, hogy 
régi kulturáját magáévá tette, írásmódját, az ékírást eltanulta 
tőle; mindezt egyszerűen átvette a nélkül, hogy a magáéból 
valamit hozzá adott volna. Előbb csak városi fejedelemségek-
ről, egyes vidékek királyságairól van sző, a kiknek ural-
kodóit nagy számmal még a saját felirataikból a babilóniak 
tudósításaiból tudjuk kimutatni. Elég ezek közül a zirlabi 
Gudeát megemlítenünk, ki Kr. e. 2800 körül uralkodott s 
kitől nagyszámú skulptura ós felirat maradt ránk. Az ő 
skulpturái már nagyfokú művészi jártasságot muta tnak; 
felirataiban amanosi és libánoni cédrusokról beszél, mi arra 
vall, hogy a középtengeri tartományokkal állandó össze-
köttetésben volt Egyiptommal s Gudea skulptúráiban egyip-
tomi hatásokat vélnek felismerhetni. Már 3000 körül nagy-
fokú kulturát és egy bizonyos nemét a világforgalomnak 
kell feltételeznünk Előázsiában. Mindebből látható, hogy az 
az útirány, a melyen az izráeli hagyomány az ősatyákat 
vándoroltatja, már évezredek óta járt út volt. 

Azonban 2500 körül új ellenség lép fel Mesopotámiában, 
mely a sémi fa j t ugyan arra a sorsra készül juttatni, melyre 
ez a szumeri népet juttatta. A Tigris alsó folyásától keletre 
fekvő hegyvidék nem-sómi lakói, az úgynevezett elámiak 
törnek be Babilóniába, elfoglalják az országot s egy nagy 
birodalmat alkotnak, melynek hatalma kiterjed egész a 
Középtengerig. A délbabilóniai Larsában székelő elámi király 
Kudur-iMabuk címei között a „Mar-Tu-(Palesztina) királya" 
címet is viseli. 

Ez az elámi birodalom azonban nem soká áll fenn. 
Kudur-Mabuk fiának Eri-Akunak egyik sémi vazallusa, 
Hammurábi Kr. e. 2250 körül lerázza az elámi fenhatóság 
igáját s megalkotja a babilóniai nagybirodalmat. 

Alkotása azonban nem ment végbe minden előkészület 
nélkül. A keleti vazallusok rendes politikájával előbb ellenséget 
támaszt Elámnak, lázadást szít a palesztinai kis államokban 
ellene, hogy lekösse haderejét. Tervét azonban egyelőre még 
végre nem hajthatta, mert Kudur-Lagamar elámi király elég 
gyorsan felkészült a lázadók ellen s társaival, valamint ki-
rendelt vazallusaival sietett megfékezni a felkelőket. Vele 
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voltak Larsa királya Eri-Aku, Gutium (Gojim) királya Tudhul, 
s magának Hammurábinak is, mint vazallusnak részt kellett 
venni a hadjáratban. A háború kimeneteléről a babilóniai 
források semmit sem közölnek, de híven elmondja az ó-testa-
mentomi történetírás a Genesisnek oly sokszor meggyanúsított 
14-ik fejezetében. 

Lássuk röviden ennek a fejezetnek a tartalmát: Ámráfel, 
Sineár királya, Ariokh, Ellasszár királya, Kedorlaomer, Elám 
királya és Fideal, Gojim királya hadat indítottak öt palesz-
tinai kis állam szövetkezett fejedelmei ellen, kik tizenkét 
évig voltak adófizetői Kedorlaomernek s a tizenharmadikban 
fellázadtak ellene, mire Kedorlaomer a maga szövetséges 
hadával ellenük indult, megverte őket, több várost meg-
sarcolt és sok embert rabszíjra fűzött. Ezek között volt a 
Sodomában lakó Lót is vagyonostól s háznépestűi együtt. 
Hírűi hozták ezt Ábrahámnak, ki háznépe közül 318 embert 
fölfegyverzett és szövetségeseinek Eskolnak és Anérnek 
csapataival egyesülvén, a hazafelé vonuló győztes sereg után 
sietett, éjjel ra j tuk ütött, megverte őket s nemcsak Lótot 
szabadította ki, hanem a megvert ellenség zsákmányát és 
hadifoglyait is hatalmába kerítette. A győztes Ábrahámot 
visszatértében üdvözölték a megszabadult palesztiniai feje-
delmek, köztük Melkhiczédekh, Sálem királya. 

Alig egy évtizeddel ezelőtt azok, kiknek a bibliai kritika 
oly sokat köszönhet: a források szétválasztói éppen ezt a 
14-ik fejezetet használták fel bizonyítékul annak a nézetnek 
az igazolására, hogy Ábrahám nem történeti, hanem mythosi 
alak. 

Jöttek azonban az időközben fölfedezett ékiratok meg-
fejtői, egymás után álltak elő kutatásaik eredményével. 
Schräder Eberhard német assziriologus történeti és hangtani 
bizonyítékokkal kimutatta, hogy Hammurábi neve még Ara-
murabi, Ammurabil és Ammurapaltu változatokban is elő-
fordul s ezek a változatok kétségtelenné teszik, hogy a 
Hammurábi név azonos a bibliai Amraphel király nevével, 
ki az idézett 14-ik fejezetben szerepel, Babilónia pedig, mely-
nek királya volt, nem egyéb, mint az ótestámentomi Sineár. 
— Egy másik, angol assziriologus Schmidt György azt bizo-
nyította be, hogy Ari-Aku Larsa királya azonos a 14-ik feje-
zetben szereplő Ariakh-kal, Ellósszár (Larsa) királyával, kit 
a sémi nyelvű feliratok Rim-Sinnek neveznek, csak a régibb 
szumér feliratok nevezik Eri-Akunak. Hogy pedig a kérdéses 
14-ik fejezet éppen ezt a régibb nevét őrizte meg, az éppen 
hitelessége mellett bizonyít. Továbbá az 1894-iki génuai orien-
talista-congressuson egy agyagtáblát mutattak be, melyen 
Kudur-Lagamar (Kedor-Laomer), Eri-Aku (Ariókh) és Tudhul 
(a bibliai Tideal) együtt szereplő szövetséges királyok nevei 
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voltak olvashatók. A babilóniai források tehát kiegészítik az 
esemény ótestámentomi adatait, igazolják a 14-ik fejezetben 
elbeszélt háború szereplőit, egymáshoz való viszonyukat, 
politikai törekvéseiket, de a háború gyászos végét bölcsen 
elhallgatják. A bibliai elbeszélésből tudjuk meg az elhallgatás 
okát. Az elhallgatás mindig el akar takarni valamit. 

Nem akarunk ebbe a hibába esni, azért nem hallgatjuk 
el a 14-ik fejezet ellen intézett legújabb támadást : Winckler 
nézetét, ki ezt a fejezetet olyan gyártmánynak tekinti, mely-
nek tárgyát egy izráeli írástudó Kedorlaomerre ós Tid'alra 
vonatkozó babilóniai hymnusokból merítette, melyekben azon-
ban Ábrahámról és a megemlített izráeli helynevekről szó 
sem volt. Miután a szerinte többszörösen átdolgozott elbe-
szélést elemeire felbontja s az ős szöveget kimutatni törek-
szik, arra az eredményre jut, hogy az elbeszélés az izráeli 
szerző kombinációja, ki a babilóniai legendát hazai földre 
ültette át s Ábrahám alakjával hozza kapcsolatba. A legenda 
eredetileg Babilónia elnyomóinak vereségéről szólott, de a 
benne szereplő királyok ős helyek nevei a költői képzelet 
alkotásai. Az izráeli írástudó azonban a talált neveket hazája 
földjére vitte át s ott határozott helyekkel azonosította 
(pl. Sziddim völgyében, ez a Sóstenger, 3-ik v.); a győzőt, 
kinek bizonyosan szintén költött neve volt, Ábrahámmá vál-
toztatta át s így csinált a babilóniai hymnusból, vagy aminek 
Winckler később nevezi: legendából izráeli lokális mondást.1) 

Winckler azonban ezt az egész következtetést csak úgy 
igazolhatná, ha fel tudná mutatni föltevése eredetíjét, a 
babilóniai legendát abban a konstrukcióban, ahogy ő reá hivat-
kozik. így azonban következtetése csak föltevés, az állítás pedig 
nem bizonyítás. így minden régi történetet meg lehet gyanú-
sítani, így a jelenkor nyilvános irodalmáig semmi bizonyos 
sincsen. Ha egy történeti adat egy más forrás történeti ada-
tával van kiegészítve, akkor az egyik a másiknak hiteles-
ségét igazolja. Ezt minden történetírónak akceptálni kell, 
különben nincs történetírás. 

Abban igaza van Wincklernek, hogy a Gen. 14-ik feje-
zete nem maradt ránk változatlanul a maga eredeti alakjában. 
A 10. v. szerint Sodorna menekülő királya a Siddimvölgyi 
aszfaltgödrök egyikébe beleesett és elveszett, nem vonul-
hatott tehát a győztes Ábrahám elé, amint ezt a 17. v. mondja. 
A mai előadás tehát két variansból van egybeékelve. A helyes 
szöveget Hőmmel2) szerint igazítom ki úgy, hogy a 17-ik, 21 
és 22 v.-ben Sodorna királya helyett Melkhiczódekh neve kerül 
a szövegbe. 

') Lásd; Winckler: Geschichte Izraels. II.-ik kötet, 2 6 - 3 4 lap. 
'i) Dr. Hőmmel Frigyes: Die altizraelitische Überlieferung in inschrift-

licher Beleuchtung. München 1897. 
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A Gen. 14. fejezetén kívül van még egy igen fontos 
bizonyítékunk Ábrahám személyének történeti hitelességére 
nézve; ez a bizonyíték Ábrahámot családi viszonyaiban, 
életkörülményeiben igazolja s éppen abban a korban, ahova 
őt a Gen. 14. fejezete helyezi t. i. Hammurábi korában. 

Az 1902-ik év Január havában a francia keleti expedíció 
Susában az ó-perzsa birodalom egykori fővárosában az akro-
polis romjai közt egy ékiratos diorit követ talált. Feliratát 
az expedíció egyik tagja Scheil Viktor dominikánus, a párisi 
Hantes Études-en, az assyriológia professzora megfejtette, 
lefordította és közzétette. Ez a felirat Hammurábi törvényeit 
foglalja magában s a megnevezett király Kr. e. körülbelül 2000 
évvel vésette kőbe. 282 paragrafusa majdnem teljesen épen 
maradt meg. 

Nagyon természetes, hogy ezek a törvények az egész 
babilóniai birodalomban nemcsak érvényesek, hanem általá-
nosan ismeretesek is voltak, mert alkalmasint régi szokásjog 
feljegyzései voltak, de különben is, mint írott törvények 
kellett, hogy ismeretesekké váljanak; ismernie kellett hát 
azokat Ábrahámnak is, ki Palestinában is babilóniai alattvaló 
volt. Hogy pedig ismerte, azt épen családi viszonyai, élet-
körülményei nyomról-nyomra igazolják, mert ezek a törvé-
nyekhez alkalmazkodnak, a törvények szerint alakulnak. 
Lássuk ezt közelebbről. 

Hammurábi törvényei megszabják, hogy mi történjék 
akkor, ha a feleség férje mellé adja szolgálóját s ennek gyer-
meke születik? mi történjék akkor, ha ennek következtében 
a szolgáló elbizakodva úrnőjét kicsinyli? ós akkor, ha az 
apa a szolgáló fiát „gyermekem"-nek mondja, vagyis magáénak 
elismeri ? — Egészen Hammurábi törvényeinek szellemében 
fejlődik ki s alakúi meg Hágár sorsa, ki Rebeka szolgálója 
volt s Ábrahámnak fiat szült. Világosan kitetszik az is, hogy 
Rebeka, miután neki is fia született, férjét törvényszegésre 
ingerli (hogy űzze el Hágárt gyermekestül) hogy a szolgáló 
gyermeke az ő fiával az apai birtokon ne osztozkodhassék. 

A Makpela-barlang megvétele is egészen Hammurábi tör-
vényeinek értelmében megy végbe: szerződés szerint, vétel-
áron és tanuk előtt, ahogy a törvény pai'ancsolja, pedig a 
chitti Hefron ingyen akarta átengedni Ábrahámnak a temet-
kező helyet, de ez így nem fogadta el. Oka a törvény szigorú-
sága volt. 

Ugyanezt a törvény szerint való élést, ahhoz való alkal-
mazkodást, sőt annak kijátszását is látjuk Ézsau és Jákob 
történetében. Jákob ravaszságát s ennek következményét, 
mikor Ézsau elsőszülöttségi jogát kicsikarja tőle, Hammurábi 
törvényeinek ismerete nélkül meg sem lehet érteni, mert a 
mózesi törvények, illetőleg az ezeknek alapjául szolgáló 
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izráeli szokásjog erre vonatkozólag egészen máskép intéz-
kednek. Hammurábi törvénye szerint az apa tetszés szerint 
ajándékozhat birtokából elsőszülöttjének, amennyit akar, a 
többin aztán osztoznak a testvérek. Ezen alapszik Jákob 
csalása, Ézsau gyűlölete, ami elől Jákob menekülni kény-
telen. Az izráeli törvény alapján ilyen események nem kelet-
kezhettek volna, mert a szerint az elsőszülöttség joga meg 
volt határozva kétszeres illeték részben s az elsőszülöttség 
másra nem volt átruházható. Ha már most azt látjuk, hogy 
a pátriárkák történetében Hammurábi törvényhozásának 
szelleme, intézkedései tükröződnek vissza, hogy lehessen azt 
elképzelni, hogy egy későbbi kompilátor gyártotta volna 
ezeket a történeteket egészen más életviszonyok közt s egy 
olyan korban, amikor Hammurábi emlékezete már rég elmúlt 
s törvényeinek már se híre se hamva nem volt? 

A pátriárkák történetéről tehát bátran kimondhatjuk, 
hogy, ez az elbeszélés a valóság bélyeget hordja magán, mert 
(az Ábrahám körül fölmerülő néhány csodaeseményt kivéve) 
természetes, eseményei az ok és okozat viszonyából szükség-
szerűen fejlődnek ki, korát híven tükrözi vissza, az igaz 
élet alakjait mutatja be s végül mind személyei, mind a 
személyek cselekvéséből származó események olyan speciális 
természetűek, hogy azoknak még variánsait sem találhatjuk 
fel másutt. Az elbeszélés hitelreinóltósága tehát mindezekből 
önként foly. 

De ha ez az elbeszélés ilyen természetes és eredeti, 
hogyan tudott abból Winckler annyi astrál-mythosi elemet 
összegyűjteni? Nincs-e itt olyan irodalmi föltevéssel dolgunk, 
mely ha minden áron meg akar találni valamit, hát meg is 
találja? Winckler kutatásaira sok részletnél csakugyan ráillik 
ez; de astrál-mythosi módszerének mégis van bizonyos alapja. 

Történeti alapigazság az, hogy senki sem vonhatja ki 
magát kora világnézetének, kultúrájának hatásai alul. Az 
ó-testamentomi irodalmon az asszír-babilóniai kultúra hatását 
minden lépten-nyomon észrevehetjük. A korszellem hatása 
bizonyos szólásformákat, a képzeteknek bizonyos állandó 
kifejezéseit viszi át a közéletbe, s innen az irodalomba, a 
melyekből megalakul az előadás bizonyos formája, stílusa, 
nem egyéni, hanem általános értelemben véve a szót. A 
kultúra hatásaiból származik a gondolkodásmód bizonyos 
iránya s alakul meg formai kifejezése is. Ez a korszakok 
divatos stílusa. A renaissance-kor a latin orátori stílus 
hatása alatt volt s ebben a formában írt minden irója, ki-
fejezéseikben úgy hasonlítanak egymáshoz, mint tojás a 
tojáshoz. A reformacio a bibliaolvasást terjesztette el s ime 
minden írója bibliai hasonlatok közt mozog, a biblia szólás-
formáit, különösen az ó-testamentomi történetírás konstruk-



160 Csengey Gusztáv.1 

cióját utánozzák. A 16-dik század magyar protestáns írója 
Székely István a maga Chronika Mundiját a világ teremté-
sével kezdi, mert az ó-testamentom is ezzel kezdi. Ez volt 
a divat. Jelenkorunkban az egyén megizmosodott, van már 
régóta írói eredetiség, önállóság ós mégis vannak divatos 
áramlatok, az írók egyik vagy másik irányhoz (realismus, 
naturalismus, secessio) tartoznak s ahhoz idomul előadásuk 
módja is: a stilus. A mai divatos áramlat a secessio és 
nézzünk szét: ahova csak lépünk, mindenütt találkozunk 
stílusával. 

Az ó-keleti kultura hatása még sokkal erősebb, sokkal 
általánosabb volt. És ez a hatás kultuszi természetű; a 
vallásos világnézet nyomja rá bélyegét mindenre, kifejezés 
módjának formáival találkozott a társadalom embere min-
denütt, művészetben, irodalomban egyaránt. Ε kor emlékein 
ezt még ma is megfigyelhetjük, nem is kell érte az ásatások 
színhelyére vagy múzeumokba mennünk, üssük fel csak a 
bibliát; senki sem volt annyira erősen júdai pap mint épen 
Ezékiel és stilusa mégis babilóniai pogány népek közt mozog. 
Mit várhatunk hát egy Jahvistától és Elohistától, kiknek 
egyéniségét még nem formálta meg oly jellegzetesen az izráeli 
kultusz, mint Ezókielót? 

A régi babilóniai kultura az astral-mythologia bélyegét 
nyomta rá mindenre; ez meglátszik a pátriárka-történet írói 
előadásán is. 

Az astral-mythosi elemek tehát csak a stílusban, a 
divatos vonatkozásokban vannak meg, csak külső járulókok 
és sehol sem képezik az elbeszélés szerves részét. Hogy 
Ábrahám 318 emberrel megy hadba, ez határozottan astral-
mythosi vonatkozás: hold-motívum, mert a hold 318 napig 
látható; de egészen mindegy lett volna magára az esemény 
elbeszélésére nézve, ha az író 325 vagy 456 embert említett 
volna meg, a dolog lényegén ez semmit sem változtatott 
volna, mert az a szám nem szerves része az elbeszélésnek; 
sőt nincs is r á szükség szám nélkül is elbeszélhette volna 
az esetet. A 318-as szám tehát csak stiláris járulék. 

Hogy Ábrahám, aki húgát vette feleségül, a mythologiai 
Tammuz volna, Száráh Isztár istennő, a hajnal- és esti csillag, 
atyjuk Therach pedig a hold-isten (Szín), ezt semmivel sem 
lehet bizonyítani, legkevésbbé az elbeszélésből. A nevekkel 
hiába játszunk. Therachból nem lehet Járéachot (hold) csinálni, 
sem Száráhból Isztárt, az Ábrahám vagy Ábrám névről 
pedig be van bizonyítva, hogy az használatos név volt Babi-
lóniában, adásvevési szerződésekben élő személyek nevei közt 
akadtak rá, nem lehet tehát mythosi képzetekre vonatkoz-
tatni. 
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A további vonatkoztatások, Jákobnál, csak a genealógiai 
keretet érintik Hogy Jákob, aki a hold-Isten héroszának fia, 
12 fiúnak, a 12 hónapnak atyja s 72 utóda 5 feleségtől 
szorzás útján az év napjainak kerokszámú összegét, a 360 
számot adja, ez mind a genealógiai keretből levont következ-
tetés. Ebből a genealógiából Winckler az egész pianótarend-
szert kimutatja. De az elbeszélés hús és vérszerinti személyei-
nek semmi köze ehhez. Mihelyt Winckler az elbeszélés fejlő-
désébe nyúl bele, szőrszálhasogatásba esik. Ilyenek: hogy 
József a napisten papjának leányát veszi feleségül. Tehát azért 
kellett Egyiptomba mennie ! Hogy Potifár börtönbe veti = Tam-
moz Attar leszállása az alvilágba. Hogy okos gabonagyüjtése 
az országra áldást áraszt, ez Adonis visszaérkezése az al-
világból, mikor tavaszszal meghozza a föld virágzását. Ezek 
mind olyan vonatkoztatások, melyek a természetes elbeszé-
léssel csak erőszakosan hozhatók kapcsolatba, be>kell értük 
barangolni nem csak a babilóniai, hanem még a görög hit-
regék világát is. 

Hogy a József-történet stílusában is vannak mythosi 
reminiszcenciák, azt nem akarjuk tagadni, ilyen József álma 
is: a nap, hold és 11 csillag meghajoltak előtte. De ez tisztán 
formai dolog: a királyi fenség előtti hódolást fejezi ki, az ifjú 
József elbizakodottsága, hogy egész családja fölé fog emel-
kedni. A jelenre nézve lélektani motívum itt astral-mythosi 
formában van kifejezve. De több is van benne : az elbeszélés 
sejteti a jövőt; így az elkényeztetett fiú öntudatlanul is 
megjövendölője lesz későbbi nagyszerű hivatásának. Remekül 
van ez megírva, de igazi keleti módon. Ε bevezető rósz 
motívumaiból fejlik ki a későbbi események sorozata. Aki 
ebben a gyönyörű elbeszélésben csak astral-mythosi konstruk-
ciót lát, az teljesen ignorálja magának az elbeszélésnek igazi 
lényegét. 

Ezt az astrál-mythosi construkciót azonban Winckler 
inkább csak a genealógiai keretben tudja felfedezni. Ez Well-
hausen kritikájához vezet bennünket. 

Wellhausen a pátriárkák mondakörét két okból nem 
tart ja történeti hitelességűnek: 1) A pátriárkákat az ótesta-
mentomi tradíció olyan korban szerepelteti Kanaánban, amely-
től fogva addig, mig utódaik Kanaánban újra megjelentek, 
évszázadok multak el, mégis kanaáni helyek vonatkozásaiban 
szerepelnek. Wellhausen lehetetlennek tartja, hogy az ősök 
nyomait az utódok évszázadok múlva felismerhették volna. 
2) Néptörzsek, nemzetek történetét nem lehet egyes ősökre 
visszavezetni, mert a törzsek, melyeknek egyesüléséből lesz 
a nemzet, nem vérségi származás, hanem csatlakozás utján 
keletkeznek. 

Theol. Szaklap VII . évf. 11 
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Lássuk előbb ezt a 2-ik pontot. Wellhausennek ebben 
teljesen igaza van; törzsek, nemzetek életét nem lehet egyes 
ősapákra visszavezetni. Ezzel a történeti alapigazsággal azon-
ban nem az elbeszélések hitelességét kell megcáfolni, hanem 
a velük összekapcsolt származtatást: a genealógiai keretet. 
A pátriárka-elbeszélés alakjai eredetileg nem genealógiai, 
még csak nem is ethnologiai alakok. Egyszerű családi törté-
netek elbeszélése ez, az egyes törzsek életéből kimagasodó 
családok történetének elbeszélése. Családi történetek pedig 
mindig voltak, vannak és lesznek. Az Árpád háznak is van 
külön története, a Hunyadi családnak is. Ma is vannak csa-
ládok, melyek származásukat messze múltba tudják vissza-
vezetni. Ugyanezt lehet alkalmazni a pátriárka családokra is. 
Hogy aztán ezeket a családi történeteket egy nemzeti gene-
alógia keretébe foglalták bele, az a kor szelleméből magya-
rázható meg. 

Az izraeli genealógia mesterséges rendszer, de kulcsa 
igen egyszerű. A történeti korban élt törzsek neveit Jákob 
fiaivá tették, vagyis a törzseket neveikkel személyesítették, 
így fűzték egybe az emlékezetben maradt őscsaládokkal 
magának a nemzetnek életét. Hogy ez a nemzeti genealógia 
mesterséges, azt a kritikai vizsgálat már kiderítette. Hőmmel 
kimutatta, hogy Aser törzse már északi otthonában volt, 
mikor a többi törzsek még be sem vándoroltak. Ebből azt 
is lehetne következtetni, hogy tehát nem származhatott Jákob 
fiától. Juda különállósága már rég ki van mutatva, semmi-
kép sem tartozik a Jákob származásúak csoportjához. 

Most térjünk át az első pontra. Wellhausen lehetetlen-
nek tartja, hogy az ősök nyomait az utódok évszázadok 
múlva felismerhették volna. Ezek a mondák nem keletkez-
tek abban a korban, melyről szólanak, hanem a királyság 
korában, aminthogy a héber királyság kora át is tetszik 
mindenütt rajtuk. Bizonyító adatait már közöltük. 

Ezekre az ellenvetésekre a következőket felelhetjük : 
Kifejtettük, hogy a pátriárka-történet nem egyéb, mint családi 
történetek elbeszélése. Hozzátehetjük még, hogy ez az elbe-
szélés a József-Efraim törzs hagyománya volt s ebben a 
szűkebb keretében, a Gósen-föld kövér legelőin tanyázó nomád 
héberek életében hamisítlanul, híven fentarthatta az emlékezet, 
inert az övékéhez hasonló életviszonyokat tartalmazott. Mikor 
aztán ezek a nomádok maguk is a megőrzött hagyomány 
otthonába jutot tak, nem kellett nekik az emlékezetben élő 
atyák helyrajzi nyomait keresni, mert ilyen helyrajzi pontokat 
a tradíció nem is tartalmazott. Csak a kiinduló pontok voltak 
íixirozva: Úr—Hárán, aztán jö t t Kanaán. A kanaáni tartóz-
kodásra nézve megvoltak a szükséges képzetek: puszta, 
legelő, sátor. Mire volt egyébre szüksége az emlékezetnek? 
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A József történetére nézve pedig bátran mondhatjuk, hogy 
Egyiptomot nagyon jól ismerték. Azok a helyrajzi meghatá-
rozások, melyeket a pátriárka-elbeszélés mai alakjában talá-
lunk, mind később kerültek bele, mikor az az elbeszélés már 
az egész nemzet örökségévé lett, de azzal, hogy a nemzet 
magáévá tette, újabb vonásokat vitt bele. Ezeket az újabb 
vonásokat nyomról-nyomra ki lehet mutatni és kiválasztani, 
anélkül, hogy az eredeti történet lényeges változást szenvedne. 

Apróságokra nem terjeszkedünk ki, melyek az ősatyák 
ide-oda vándorlásait jelzik s helynevekkel jönnek kapcsolatba. 
Ezek a három forrás szerzőitől származnak, mert az élőszó-
beli hagyomány az ide-oda vonulás eseménynélküli apróságait 
semmi esetre sem közölhette. Ezekre súlyt helyezni történet-
irónak nem szabad, annál kevésbé szabad azokból kritikai 
következtetéseket levonni. A parallel helyekre sein terjesz-
kedünk ki, inert semmi sem jellemzi annyira az élőszóbeli 
hagyományt, mint éppen az, hogy egy ós ugyanazt a dolgot 
különböző változatban adja elő. Hogy például Ábrahám majd 
Egyiptomban, majd Gerárban mondja bugának feleségét, az 
az élőszóbeli hagyomány természetes következménye, de 
magát a dolgot csak megrősíti, hogy valami olyas történ-
hetett. 

A későbbi járulékok más természetűek, mert rendesen 
tendenciózusak. Vegyük sorba ezeket. 

Az első ilyen későbbi járulék Lót leányainak vérfertőzése 
(19, 3o-38)· Ezt a moábiak és ammóniak elleni gyűlölet vitte 
bele az eredeti elbeszélésbe. Az a dolgon nem segít, ha azt 
hangoztatjuk, hogy már a Jahvista elbeszélésben benne van. 
Ezt a járulókot ő már készen kapta, de a gósenföldi nomá-
dok hagyományában semmi esetre sem lehetett benne. 

Későbbi járulék az orákulum is, mely a viselős Rebeká-
nak azt jövendöli, hogy születendő gyermekei közül a nagyobbik 
fog szolgálni a kisebbnek. (25, 22-2G»·)· EZ a részlet csak 
akkor keletkezhetett, mikor Edom már Izráel meghódított 
tartománya volt s Ézsaut az edomiak ősatyjának tekintették. 
Az őselbeszólés csak egynevű testvéreket ismer: Jákobot és 
Ézsaut, az első az Izráel nevet, az utóbbi az Edom nevet 
csak később, a királyság korában kapta. Az is figyelemre-
méltó, hogy az ősmonda a Jákob nevet egészen máskép ma-
gyarázza, mint az orákulumi járulók, (L. 25, 2Ga ós 25, 36) 
s az övé a jellemző, míg a járuléké erőszakolt. 

A királyság korának terméke Jákob álma is, (28, l 0 - i2 
17, 18· 20- A 19 ν. szerkesztői toldás) mert az a bétheli szent-
ség glorifikálása. A Jahvistának közbeeső részlete sem eredeti 
(28, t3 i6)í mert ez egy általános értelmű theofániával akarja 
eltakarni a Béthelro vonatkozó jelenetet; pedig tud róla! — 

10* 
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Ha a helyrajzi visszaemlékezéstol eltekintünk is. a csalása 
után menekülő Jákob nem részesülhetett isteni kijelentés-
ben ; erre már csak a megtért Jákob lett méltó, azért az 
eredeti történetnek ilyen részlete nem lehetett. 

Átalakított részletek azok is, melyek a 29. és SO-ik 
fejezetben a gyermekek születésének sorrendjót adják. Ekkor 
már a nemzeti geneológia készen volt. Az eredeti történet 
csak általánosságban jelezhette, hogy Leának több gyermeke 
született, míg Rachel magtalan volt. A megnevezett gyermek 
csak József lehetett, mert az eredeti történet a József-törzs 
hagyománya volt. A 31-ik fejezetben is kell már valami király-
kori reminiszcenciának lenni, mert a haza (Kanaánba) törekvő 
héber Jákob s az utána nyomuló arámi Lábán versengése 
allegorikus vonatkozásúnak látszik. De a kiválasztás itt már 
lehetetlen, mert a királykor vonatkozásai összefolynak az 
eredeti történet részleteivel. 

A 33-ik fejezet megható jelenetével (Jákob és Ézsau 
kibékülésével) végződik az elbeszélés első része, a tulajdon-
képeni pátriárkák története. Az utána következő részlet 
mozaik. A 34. f. (Dina esete) igen régi emlék, de nem tartom 
valószínűnek, hogy ez az eredeti történet része lett volna. 
Wellhausen alkalmasint helyesen következtet, midőn ezt az 
esetet a bevándorlás után való időre teszi s a Simeon és 
Lévi törzsek pusztulásával hozza kapcsolatba. Ezt a nézetet 
a 49,5-7 igazolni látszik. A 35. f. már magában véve is mozaik 
s alig van benne valami elbeszélő elem ; a 36. f. pedig tisztán 
származási lajstrom s a genealógiai kerethez tartozik. 

A 37-ik fejezettel kezdődik József története s egysé-
gesen foly az 50. f.-ig bezárólag. Ebből az elbeszélésből csak 
a 38. ós 49. f.-tet kell kiválasztani. A 38. f.-tet egy Judáról 
szóló részlet ékelődik be a József történetbe, melylyel semmi 
összefüggésben sincs; a 49. f. pedig egy igen régi ének, 
melynek vonatkozásai azonban részben már homályosak. Ezt 
az éneket „Jákob áldásá"-nak szokás nevezni, mert a szö-
vegben a haldokló Jákobbal jön kapcsolatba, de valósággal 
ezzel semmi összefüggésben sincs. Áz ének a 2-ik verstől a 
27-ik versig terjed. Korát nehéz meghatározni. A kettős 
királyság korára utalna az, hogy Judát és Józsefet mint 
királyi törzseket dicsőíti, de a kettős királyság korában 
inkább Efraim megemlítését várná az ember. Tizenegy törzset 
sorol fel. Efraim ós Manasse nincsenek külön megemlítve. 
Az éneket a Jahvista vette föl művébe s valószínű, hogy 
bizonyos helyeket elsimított benne. Efraim hegemóniája József 
alakjával van eltakarva. Ez az ének a nemzeti állammá ala-
kult törzsszövetség legrégibb dokumentuma s tulajdonképen 
a genealógiai rendszer egy költői darabja. 
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Fejezzük be a pátriárkák történetének bírálati átnézetét 
dr. Jeremias Alfréd1) igen találó megjegyzésével: 

„Wellhausen iskolája abból a nézetből indult ki, hogy 
az atyákról szóló elbeszélések történetileg lehetetlenek; most 
bebizonyul, hogy lehetségesek. Ha Ábrahám élt, csak olyan 
környezetben és olyan föltételek alapján élhetett, ahogy azt 
a Biblia előadja. Ezzel a történeti vizsgálódás beérheti. És a 
mestert szaván foghatjuk (Komposition des Hexateuch 346): 
„Ha ez (t. i. az az izráeli tradíció) csak lehetséges is, bolond-
ság volna valami más lehetőséget föléje helyezni." 

Cscngey Gusztáv. 

') Das alte Testament im Lichte des alten Oriens. Leipzig. 1904. 227 lap. 




