
Prolegomena az Ószövetségből származó s az Új-
szövetségben található idézetek viszonyához. 

Általános szegénységünkből, theologiai könyvtáraink 
fogyatékosságából, olvasó közönségünk s a munkásságra 
hivatott theologusaink apathiájából a tudományos theologiai 
kérdések iránt, önként foly magyar theol. irodalmunk köz-
ismert szegénysége. Innét magyarázható meg, hogy sok oly 
tudományos kérdés, mely a külföldön már a XVI. és XVII. 
C.-ban élénk megvitatás tárgyát képezte s ma is szőnyegen 
forog, nálunk nemcsak hogy szószólóra egyáltalában nem, 
de még csak ismertetőre sem talált. 

Magyar theol. irodalmunkban egy ilyen ismeretlen kér-
dés az ószövetségből származó s az Újszövetségben talál-
ható idézetek viszonyának, jelentőségének és értékének 
megállapítása. Első tekintetre a kérdés részletkérdésnek, 
fontossága minimalisnak tetszik, mihelyt azonban a kutató 
bele kezd mélyedni ebbe. — a mi viszonyaink között szinte 
leküzdhetetlen nehézségű — stndiumba, azonnal kezd kidom-
borodni annak szövegkritikai, exegetikai, kortörténeti és 
dogmatikai nagy jelentősége. Mi sem bizonyítja ezt jobban 
a kérdés történeténél.1) 

* 
* * 

Már Celsus és Porphyrius, különösen pedig a zsidó 
filozófusok szemükre vetették a keresztyéneknek, hogy az 
apostolok idézeteikben az Ótestamentomot kiforgatták eredeti 
értelméből, mert ami a szent könyvben Dávidra, Salamonra, 
.Tesajas fiára vagy az egész népre vonatkozik, azt Krisztusra 
vonatkoztatták. Szórványosan az egyházatyák is hozzászóltak 
a kérdéshez kommentárjaikban, legbebatóbban Hieronymus, 
aki nem tagadhatván az idézetekben gyakran előforduló 

') L. Wettstein: Nóvum Testamentum graecum. Amst. 1752. tom I. 
237 1. sk. 

Diestel: Geschichte des A. T.-s in der Christ. Kirche 1869. 
Tholuck: Das Alte Test, im Neuen Testament 1836. 
Böhl: Die alttest. Citate im Neuen Test. 1878. 19—27 1. 
Vollmer: Die alttest. Citate bei Paulus. Freiburg i. B. 1895. 1—9 1. 
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pontatlanságot és szabálytalanságot, kénytelen engedménye-
ket tenni : (Epistola 57 ad Pammachium) „Ex qnibus universis 
perspicuum est, Apostolos et Evangelistas in interpretatione 
veterum Scripturarum sensum quaesisse, non verba: nec 
magnopere de ordine sermonibusque curasse, dum intellectui 
res pateret." Elismeri, hogy az apostolok olykor csupán 
emlékezetből idéztek, Mikeas 5, 2-höz irt kommentár jában: 
. . . „in omnibus paene testimoniis quae de Vetere Testaments 
sumuntur, istius modi esse errorem, ut aut ordo mutetur, aut 
verba, et interdum sensus quoque diversus sit vei Apostolis 
velEvangelistis non ex libro carpentibus testimonia, sed memo-
riae credentibus, quae nonnunquam fallitur." . . . Pál apostolt 
pedig egyenesen artifexnek, prudensnek s dissimulatornak 
nevezi idézeteiért. Augustinas, Luther, Calovius, általában 
a lutheri theologusok, az idézeteknek specifikus keresztyén 
értelmet tulajdonítottak, mint amelyet már maga az Ószövetség 
is célzott ; Clemens Alexandrinus, Origenes, Eusebius, 
Hilarius, Ambrosius és a legtöbb református theologus: 
Zwingli,1) Bucer, Cocceius stb. az idézetek kettős értelmet 
fogadták el; a harmadik irányzat, melyet eredetileg Chry-
sosthomus és Theodoretus képviseltek, majd az egyik, majd 
a másik magyarázathoz csatlakozott. S mig Aquinoi Tamás és 
Bonaventura koruk többféle irásértelmezése mellett is az 
Ószövetség betűszerinti értelmezésének előnyt adtak, addig 
Calvin számos idézetre nézve akként nyilatkozik, hogy azokat 
az evangélisták és az apostolok nem tekintették prófétai 
jövendöléseknek, mer t azok a régi mondások arra voltak 
csupán hivatva, hogy saját gondolataiknak ünnepélyes színe-
zetet kölcsönözzenek. Ezen az állásponton állott Grotius és 
Wettstein is. Mellőzve J. L i g h t f o o t , S c l i ö t t g e n és 
M e u s c h e n különben értékes megjegyzéseit az egyes helyek-
hez, mint az első beható munkát a reformatió korából 
Franciscus Juniusét említjük meg. (Sacrorum parallelorum 
libri tres, Heidelb. 1588.) Az első könyvben az evangéliumok, 
a másodikban Pál, a harmadikban a Zsidókhoz irott levél 
idézeteivel foglalkozik, a többi i ratokat az Appendixben tár-
gyalja. Nagy tudással megírt munka, értéke azonban még 
sincs, mert mesterkélt és erőszakos magyarázataival lehe-
tetlent akar bizonyítani, hogy t. i. az újszövetségi idézetek 
és az ószövetségi eredeti helyek között semmi eltérés nincs. 
J. Drusius (Parallela sacra. Franeker 1594.). Az idézetekkel 
röviden foglalkozik s arra az eredményre ju t Mt. 27, 46-nál, 
hogy nemcsak ez a hely, hanem „pleraque testimonia V. T. 

') Commentárjában Mt. 2,8-höz : (idézve Vollmernél) „ . . . omnia, 
quae in Vetere Testamento etiam vere sunt gesta, in figura tamen contigerunt 
et figuráé fuerunt; in Christo omnia consummuntur et vere implentur." 



Prolegomena az Ósz. származó s az Újsz. található idézetek viszonyához. 3 

citata esse ex traductione C h a i d a i c a ea, qua tunc vulgo 
utebantur", tehát se héberül, se görögül. Paulus Tossanus 
(Biblia. Heidelb. 1617) a jelesebb Mózesből és a prófétákból 
merített idézeteket magyarázza a maguk helyén, ahol elő-
fordulnak, anélkül, hogy kérdésünk lényegébe mélyebben 
behatolna. Andreas Tesler1) (Disputatio de dictorum V. J. 
in Novo allegatione etc. Jenae 1627). Értékes, rendszeres 
munka. Nyolc fejezetben tárgyalja az idézetek tartalmát, 
az iratokat, ahonnan meritvék, az idézőket, az idézetek 
formáit, célzatát, módját. Az egyes fejezeteken belül is a 
legnagyobb rendszeresség található. Jacob Alting (Opera. 
Amst. 1685) művében „Parailelismus testimoniorum V. T., 
quae citantur in Novo" cím alatt Mt. 12,42-ig negyven idé-
zetet és remeniscentiát ismertet röviden. L. Cappellus, 
(Critica Sacra 1650.) művében „Qaestio de locis parallelis 
Veteris et Növi Testament!" cím alatt ezt a kérdést tárgyal ja: 
„An loca parallela, quae e V. Testamento in Novo addu-
cuntur, citentur ab Apostolis et Evangelistis prout ea 
in Graeca των Lxx versione tum temporis habebantur, an vero 
fuerint ab ipsis (prout eis visum fűit) de novo sic reddita, 
ac postmodum in Graecam V. T. versionom Lxx interpretura 
quae hodie exstat, a seribis et librariis, vei novis, paulo 
post Apostolorum tempóra, Christianis interpretibus aut 
antiquariis, verbatim transeripta atque infulta." (443 1.) Kér-
désének első tételét fogadja el, t. i., hogy az evangélisták 
és az apostolok a Lxx-ból idéztek, úgy amint azt készen 
találták. Az egyes idézeteket méltányolják a különböző 
kommentárok, criticák szemolvényes művek. (pl. Spanheimus : 
Dubia evangelica. Genf. 1700 Henr. B. Stark. Notae selectae 
erit. phil. ex in Ep. S. Paulo ad Ebraeos. Lipsiae 1710 stb.). 
Különösen Jézus idézeteinek tulajdonít nagy fontosságot 
Joli. Steenbuchius (Christum Veteris in Novo Foederis 
Interpretern . . . Anno MDCCXVI Havniae) 8 1. §. 21: „Multum 
conducit examen harum c i t a t i o n u m Dominicaruin 1. ad 
veram vocum V.T. intelligentiam etgenuinam interpretationem. 
2. ad probandam auctoritatem librorum ex quibus desumptae 
citationes sunt. 3 ad demonstrandum praedictionum com-
plementum. 4. ad coníirmendi fidei articulos. 5. ad firmandos 
certos in Theologia canones. 6. ad deciderdos conscientiae 
casus. 7. ad roborandam praxin pietatis. Sőt ezen idézetek 
felvilágosítást nyújtanak (46. §.) az Isten és Isten fia isme-
retéről és tiszteletéről, az angyalok létéről, az embernek 
állapotáról ez életben és a halál után, a szent iratok hasz-

') Böhl i. m. XXII. 1. ezt a munkát tévesen tulajdonítja J. Majornake 
mert az csak elnökölt a kérdéses disputation, címe is mutatja: „Andrea" 
Tesleri Disp. Inaug sub praesidio viri plur. rev. . . . Johannis Maioris. . . . 

1* 
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nosságáról es tekintélyéről, a zsidók téves messiási képze-
teiről is. Ezeknek a tételeknek igyekszik érvényt szerezni 
művében szemelvényesen, mélyrehatóbb vizsgálódás nélkül. 
Szövegkritikai szempontból az egyházatyák ez irányú mun-
kásságának alapos ismertetésével szól a kérdéshez Hody. 
(De biblidorum textibus et versionibus. Oxoniae 1705.) Minden 
izében eredeti s új nyomokon járó, rendkívüli nagy tudással 
és szorgalommal megírt munka G. Surenhusiusé ιεο s j v e 
Βίβλος χαταλλαγϊ,ς in quo secundum veterum theologorum 
Hebraeorum formulas allegandi et modos interpretandi conci-
liantur loca ex V. in T. allegata. Amstelaedami 1713.). Két alap-
tétele, hogy nagy jelentőségük van az idézést bevezető szavak-
nak, — miket ón k ö t é s i f o r m u l á k n a k nevezek el —, 
mert azok szerinte az idézés minéműségére nézve már elevo 
felvilágosítást nyújtanak; a másik a zsidókkal szemben apologe-
tikus jellemű, t. i., hogy „aNovi Testamenti auctoribus nihil 
factum esse, quod ab ipsis veterum Hebraeorum theologis 
non factum fuerit prius". Böhl (i. m. XXIII—XXV. 1.) rend-
kívüli hevesen támadja Surenhusiust, kétségbe vonja a kötési 
formulák jelentőségét általában, lekicsinyli a munka apolo-
getikus színezetét, képtelenségnek tartja, hogy a Talmud 
ótestamentomi idézeteinek formája, módja analógiául szolgál-
hasson az újtestamentomi idézetek vizsgálásakor. Szóval 
az egész munkának nem tulajdonít semmi értéket. Egyoldalú 
és igazságtalan ítélet. Ha nem is fogadjuk el Surenhusius 
minden tételét összes consequentiáiban. munkájának nagy 
jelentőségét, adatainak hasznosságát és megbízhatóságát el-
tagadnunk nem lehet, amint nem tagadja Kautzsch és Voll-
mer sem. Sőt meg kell állapítanunk, amiről még alább lesz 
szó, hogy a Talmud kötési formulái és idézési módja, az 
idézetek beállítása és magyarázata, az Újtestamentoméival 
általánosságban feltétlenüj rokonok, speciálisán Pál apostoléi-
val teljesen azonosok. Érezni látszik ezt Böhl is, aki épen 
Pált igyekszik a legnagyobb hevességgel eliminálni a zsidó 
iskolás szellem hatása alól, mint aki nem is já r t rabbi 
iskolába, (!?) s „kikéri magának", hogy Pált ez irányban a 
zsidó támadásokkal szemben bárki is védelmezze. Amilyen 
fennhéjázó ép oly téves ez az állítása. Ma már nem lehet 
komoly theologusnak nevezni azt, aki el ne ismerné, hogy 
Pál apostol idézési módja, az idézetek magyarázata, általá-
ban okoskodása, következtetései, ellenvetései ne hordoznák 
magukon a zsidó rabbi-iskolázottság bélyegét. Ezt azonban 
csak mint természetes valóságot állapítjuk meg, anélkül, 
hogy ezzel Pál apostol világtörténelmi jelentőségén csak a 
legkisebb csorbát ejteni is igyekeznénk. Önmagát senki sem 
tagadhatja meg. Surenhusiust támogatja önkénytelenül is 
And. Georg. Waehner, (Antiquitates Ebraeorum Vol I. Sec. II.) 



Prolegomena az Ósz. származó s az Újsz. található idézetek viszonyához. 5 

s bizonyítja, hogy a Talmud hasonlóképen idézi az Ó. T.-t 
mint az újszöv. irók s az idézet minéműségét, — egész 
verset idéznek-e vagy csak egy mondatot, szószerint-e vagy 
tartalmilag stb. — jelzi előre a kötési formulával. 

Éleselméjű munka az angol William Whistoné (An essay 
towards restoring the true text of the Old. Test. and for 
vindicating the citations mode thence in the New Test. 
London 1722. Kárpáti Jenő barátom volt szíves számomra 
magyarra fordítani). Alaptétele, hogy az újtestamentomi 
idézetek minden izükben eredetiek és pontosak. Hogy a 
megfelelő ószövetségi helyekkel, nem mindenkor egyeznek 
meg, annak az az oka, hogy az Ószövetség szövege Krisztus 
idejében másként hangzott, amiért is azt az újszövetségi 
idézetek alapján kell restaurálni. Megjegyzéseiben sok jót 
mond, alaptétele azonban nem állhat meg, mindazáltal az 
őt dühösen támadó Carpzow (Critica Sacra 1748.), aki ort-
hodox szempontból az idézetek teljes megegyezését hangoz-
tatta, legyőzni nem tudta. A XVIII. C.-t G. Roepe nyitja 
meg. (De Veteris Testamenti locorum in apostolorum libris 
allegatione 1827.). Minden tétele igaz, nevezetesen hogy Pál 
csekély kivétellel a Lxx-ból idéz s mindig emlékezetből, 
idézetei háromfélék: szószerinti értelműek, allegorikusak s 
typikusok. Dr. A. Tholuck (Das Alte Testament im Ν. Τ. 
Gotha 1854.) szerint az evangélisták, mint αγράμματοι, (Ac. 4,13) 
a Pál-félo ószövetségi idézési mód subtilitásától mentesek, 
idézeteik sokszor csak az ideális összefüggést bizonyítják 
(Mt. 215 , 23, 8 17, 13 Ján. 189 stb.). Hogy mely idézetekben 
láttak az evangélisták egyenes jövendölést és hol csak elő-
képi párhuzamot, nem mindenütt lehet bizonyossággal eldön-
teni, még ίνα ηληρω&η kötési formulával közölt idézetek sem 
mind egyenes jövendölések, mert vannak közöttük a jövőnek 
istenileg szándékolt előképei is. Ami a természetes meg-
figyelésnek véletlen, pl. Jézus élete egyik másik eseményé-
nek egybevágása valamely prófétai jövendöléssel vagy képpel, 
az a vallásos ember számára Isten akarata, mert az esemé-
nyek összekapcsolódása, együttörténése s egymásra való 
hatása bizonnyal joggal vezettetik vissza a legmagasabb 
világrendező causalitásra. Ez elvi szempontból itéli meg 
azután az összes evangeliumi idézeteket. Pál apostolról (Die 
Anwendung des Alten Testamentes bei Paulus i. m. 33—40 1.) 
megállapítja, hogy pontatlanul idéz és igen sokszor átala-
kítja a szöveget, hogy használhatóvá tegye1) s polemizál 
Meyerrel és Fritschevel, akik következetességgel azt állítják, 
hogy Pál az összes idézeteket, mint jövendöléseket fogta 

') R o m . 1 0 7 - 8 . Ef. 4 „ . I. Kor. 2 , . II. Kor. 4 , , , 6 „ ,„—1 8 . Gal. 4 . . , . 
slb. stb. 
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fel. Szerinte Pál sokkal többet vezet le az ószövetségi helyek-
ből, mint amennyi történelmi értelmükben benn rejlik, irói 
ckaraktere a t a l m u d d i a l e k t i k a i , innét az ő irásmagya-
rázatának s alkalmazásának Jézusétól annyira elütő saját-
ságos módja. Különben részben a héberből, (közelebbről nem 
vizsgálja) részben a Lxx-ból idéz emlékezetből. „Commentar 
z. Br. an die Hebräer Hamb. 1836." c. művében Tholuck 
ismét igen behatóan foglalkozik az idézetekkel s ezeknek 
alapos vizsgálata alapján — kapcsolatban előbbi művével — 
állapítja meg, hogy a Zsidókhoz irott levélnek Pál nem lehet 
a szerzője (51—57 1.) Ugyanezen alapon ugyanezt vitatja 
értékes munkájában Dr. Friedrich Bleek is. (Der Hebräerbrief. 
Elberfeld 1868). Alapvető munka a páli idézetek szöveg-
kritikai vizsgálásánál Aem. Frid. Kautzsch: „De Veteris 
Testamenti locis a Paulo apostolo allegatis. Lipsiae 1869" c. 
dissertatiója. Tisztán csak szövegkritikai szempontból fog-
lalkozik a kérdéssel s egyetlen célja az eredeti szöveg recon-
structiója. Első sorban tárgyalja azokat az idézeteket, melyek 
úgy a héber mint a Lxx görög szövegének teljesen meg-
felelnek (I—XXIV.), másodsorban azokat, melyek a Lxx-nak 
felelnek meg, harmadsorban, amelyek a Lxx-tól csak kevéssé 
térnek el, negyedsorban, amelyek a héber szöveget követik 
s végül amelyek mindkét szövegből eltérnek. Az idézetek 
közül 34 egyezik a Lxx-val, 36 kevéssé tér el tőle, erős az 
eltérés 10 esetben, „at ita ut verborum versionis cognitio 
negari non possit", még erősebb az eltérés 2 esetben. A 
héber szöveget követi két hely, mindkettő Jobból, valószínű, 
hogy Pál ennek fordítását nem ismerte. Máté ev. idézeteit 
ismerteti Rudolph Anger. (Ratio qua loci Veteris Testamenti 
in ev. Matthaei laudantur. Lipsiae 1861). Máté idézeteinek helyes 
szövegét igyekszik megállapítani. Az eddig felhalmozódott 
anyagot kritikai alapon feldolgozta Dávid M. C. Turpie 
(The Old Testament in theNew. London 1868). Említésre méltó 
a francia Henri Μ ο η η e t „Les citations de 1' ancien testament 
dans les epitres de Saint Paul. Laus. 1874" c. dissertatiója. 
Szerinte is Pál a Lxx-t követi; alaptétele, hogy az apostol 
sokszor analógiát talál saját gondolata és valamely ószövet-
ségi hely között s már, ez elegendő ok számára az idézésre, 
továbbá, hogy Pál az Ószövetségben egy anticipált evangé-
liumot lát. Ügyes és fordulatos munka az evangéliumi idé-
zetek általános ismertetése terén Erich Haupté (Die altest. 
Citate in den vier Evangelien. Colberg 1871.). 

Az egész anyagot öleli fel Eduard Böhl nagyszabású 
munkája (Die alttest. Citate im Neuen Testament Wien 1878), 
mely folytatása az öt évvel korábban megjelent „Forschungen 
nach einer Volksbibel zur Zeit Jesu und deren Zusammen-
hang mit der Septuaginta Übersetzung 1873" c. művének. 
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Célját előszavában jelzi: „Wir trachten die Citate des Neuen 
Testamentes von den Makel rabbinischer Künstlichkeit und 
von der Zufälligkeit einer blos gedächtnissmässigen Citirung 
endlich zu befreien." Alapjában elhibázott vállalkozás, amely 
csak eredménytelenséggel végződhetett. Gondolatmenete a 
következő: a Lxx Palaestinában általánosan elterjedt, itt le-
fordították a nép nyelvére, aramra, de nem szó szerint, 
hanem a Lxx némi kikorrigálásával s ez a fordítás „Volks-
bibel" utóbb ép oly tiszteletnek örvendett, mint a Lxx. Ε 
két fordítást aztán egymás mellett használta a nép. Már 
most, amely idézetek a Lxx-val ma is szőszerint megegyez-
nek, azok onnan vétettek, amelyek eltérnek tőle s a héber 
szövegből is természetesen, azok ebből az aram nyelvű textus 
receptusból meritvék. Igen tetszetős, de minden alapot nél-
külöző elmélet, melynek minden egyes tétele csak hypothesis, 
amelyet külön be kellene bizonyítani, ami azonban lehetetlen. 
Csupán csak egy ellenvetést teszek az egész elmélet ellen: 
hogy van az, hogy ez az aram nyelvű biblia, mely textus 
receptus, népbiblia lett, mely tehát el volt terjedve egész 
Palaestinában, annyira eltűnt, hogy sem a zsidó, sem a 
keresztyén irodalomban még csak egy sornyi feljegyzés sem 
maradt róla?! HaBöhlnek kitűzött célját elérnie nem is sikerül-
hetett, az egyes helyekhez írt szövegkritikai s exegetikai 
megjegyzései mindenkor értékesek maradnak. Egy ponton 
érintkezik Böhllel az amerikai Toyx) (Quotations in the New 
Testament, New York 1884.). A páli levelekre nézve u. i. 
megállapítja, hogy azokban foglalt idézetek csekély kivé-
tellel a Lxx-ból valók ugyan, de néhány valamely aram 
nyelvű targumból származhatik, abban azonban eltér Böhltől, 
hogy ez az aram targum csak szóbelileg létezett. Szöveg-
kritikai szempontból nem vizsgálja az idézeteket, inkább 
ezek alkalmazási módjára fekteti a fősúlyt. 

Jézus idézeteit vizsgálja Aem. Th. Sev. Gemmel (Vetere 
Testamento qua ratione usus sit Jesus Christus. Regimonti 
1880). Vizsgálódásának eredménye ezen két tételében foglalható 
össze: „ergo concedere coacti sumus, evangelistas, nullum 
certe codicem scriptum, ne Ebaicum nec Graecum quendam 
Alexandrinorum ante oculus habentes locos singulos aut 
memoriter aut cum libertate aliqua atque, quia magis eorum 
interfuerit, sensum eorum locorum quam formám reddere et 
brevitatis vei concinnitatis stludio citasse" : . . . etc. Jézus 
azonban mindig pontosan idézett, „cognoviinus: Jesum uti 
vetere testamento creberrime, accuratissime, elegantissime 
atque acutissime". Kérdésünk keretén belül kétségkívül Pál 
apostol érdekli legjobban a kutatókat, mint a kinél az 

') L. Vollmer i. m. 8 - 9 1. 
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Ószövetség iskolásszerű, tudatos alkalmazásáról leginkább 
lehet szó. Erről tesz tanúságot Hans Vollmer jeles munkája 
is. (Die altest. Citate bei Paulus. Freiburg. i. Β. 1895) Három 
főrészben szövegkritikai és biblia-theologiai szempontból 
szól a kérdéshez s a régi nyomon megállapítja <1 Lxx hasz-
nálatát és annak befolyását Pál stílusára, ahol az apostol, 
sem a Lxx, „ sem a héber szöveg szerint nem idéz, ott bizo-
nyosan az Ószövetség valamely más görög fordítása állott 
rendelkezésére, a felhozott példa (I. Kor. 15,54) egyezése 
Theodotionnal azonban oly csekély valami, hogy arra hypot-
hesist építeni nem lehet. Az idézést bevezető kötési formu-
láknak szintén nem tulajdonít semmi jelentőséget az idézetek 
minéműségére nézve, anélkül, hogy a kérdés mélyére hatolt 
volna. Az alexandriai inspiratio-theoria hatását Pál leveleiben 
szintén nem ismerjük el, sőt azt vitatjuk, hogy az idézetek 
ép az ellen szólanak, a részletes kifejtésnek az egyes helyek 
tárgyalásánál van azonban csak jogosultsága. Mindazáltal 
Vollmer műve a részletekben, egyes megjegyzéseiben sok 
értékes anyagot tartalmaz. A Iegtulzóbb orthodoxia szelle-
mében érinti kérdésünket Th. Beyer (Christi Zeugnis über 
das ,Alte Testament Braunschweig u. Leipzig 1896). Jézusnak 
az Ószövetségből merített idézeteit veszi sorra s a legjóza-
nabb kritika jogosultságát is tagadva, a kényelmes „meg 
vagyon irva" álláspontjára helyezkedve tudományos meg-
figyelések helyett prédikációszerű áradozásokat nyújt. Az 
egész anyagot öleli fel Dr. August Clemen (Der Gebrauch 
des Alten Testamentes in den neutestamentlichen Schriften. 
Gütersloh 1895). Külön fejezetben szól Jézus, az evangélisták, 
az Acta, a katolikus levelek, a páli levelek s a Zsidókhoz 
irott levél idézeteiről s azokat az exegeta, homileta ós 
katecheta szempontjából vizsgálja, a kérdés szövegkritikai 
részét nem érinti, többet azonban nem ad, mint bármely 
commentar. Valóságos hangyaszorgalommal irta meg mun-
káját Dr. Eugen Hühn (Die altest. Citate und Reminiszenzen 
im Neuen Testamente. Tübingen 1900), a maga nemében 
páratlan mű, kimutatja az összes újszövetségi idézetek (286) 
és reminiscencíák (3578) pontos hovatartozását s az összes 
kötési formulákat. Mint lexicalis mű kérdésünk tárgyalásánál 
szinte megbecsülhetetlen szolgálatot tesz ép úgy mint szöveg-
kritikai szempontból Wilhelm Dittmar (Vetus Test, in Novo. 
Göttingen 1903) munkája, ki az egyes helyeket a héber, a 
Lxx ós az újszövetségi szöveg egybevetése alapján vizsgálja 
s az idézetek helyett szövegének megállapítása körül jelentős 
érdemeket szerzett. Munkája, miután az egész Újszövetség 
anyagát felöleli, szintén páratlanul áll a theol. irodalomban. 

Ez a főbb vonásaiban ismertetett hatalmas irodalom is 
mutatja, hogy theologusaink az újszövetségi idézetek szár-
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mazásának, jelentőségének kérdését kezdettől fogva igen 
fontosnak tekintették úgy szövegkritikai mint exegetikai, 
kortörténeti mint dogmatikai szempontból, aminthogy egy 
egységes munkában, aminőt még nem produkált a theol. 
irodalom, az egyes idézeteket és azoknak összességét ezen 
szempontok szerint kell tudományos kutatás és bírálat 
tárgyává tenni. 

* 
* * 

Az Ószövetségből származó s az Újszövetségben talál-
ható idézetek birálatos összevetése a legnagyobb nehézsé-
gekkel a szövegkritikai téren találkozik, mert rendkívüli 
éleselméjüséget és érzéket kíván a tömérdek rendelkezé-
sünkre álló szöveg és varians közül az igazinak, az erede-
tinek felismerése, szóval a szöveg reconstruálása, mint 
minden egyéb munkának alapja. Az egységes szempontból 
dolgozó írónak feladatát igen megnehezíti az a körülmény, 
hogy e téren kénytelen kész eredményekre támaszkodni, — 
melyeket ellenőriznie sokszor lehetetlen —, mert alapvető 
munkásságot nem végezhet akkor, amikor hosszú évtizedek, 
jeles theol. generációk, a legkiválóbb nyelvészek csupán a 
kezdet nehézségeit voltak képesek leküzdeni. Feladata azért 
a kérdéses helyek eredetiségének lehetőség szerint való ellen-
őrzésében és a már összehordott anyag alapján való felül-
vizsgálatában merül ki . . . . 

Az Ószövetség héber szövege, bár nem egyszer homá-
lyos és hibás, mégis megbízhatóbb általánosságban mint az 
Újszövetségé. Az a bámulatos rigorozitás, amelyet a zsidók 
az Ószövetség másolásánál kifejtettek, — ami viszont a szent 
iratok imádatszerű tiszteletének eredménye — kétségkívül 
csökentette a szöveg eltérését az eredetitől. A zsidó másolók 
nemcsak a szövegre, a szavakra, hanem az egyes betűk 
nagyságára, egymástól való távolságára, sőt a már meglévő 
s érthetetlen irássajátosságokra is nagy gondot fordítottak 
s így betűről betűre másoltak, mert a legkisebb hiba esetén 
a zsinagógák a tekercseket el nem fogadták s megsemmi-
sítették. Ezek az irássajátosságok a nyomatott szövegbe is 
átmentek, (pl. Jób 38 u : ^V"! 1- még Gen. 1 9 . 1 6 f t , 1819, 
Zs. 27 i3 ) Bir. 19 30, Num. 1 44, Jes. 449, Ezék 46 22, ÍI. Sám. 19 
stb.) A canon kialakulása után a tudatos beszúrást, margi-
nális jegyzetnek a szövegbe való kerülését kizártnak lehet 
tekintenünk, mert a szövegnek betűjéhez sem volt szabad 
nyúlni, innét, hogy a nyilvánvalóan szükséges javításokat 
ós jegyzeteket a masoreták a vonal alatt helyezték el. 
Különben is eddigi vizsgálódásaim alapján az idézett helyeken 
olynemű szövegromlás nem fordul elő, ami a birálatos egy-
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bevetés munkáját megnehezítené. Ez alapon az Ószövetség 
héber szövege kérdésünk tárgyalásánál biztos alapul szol-
gálhat . . . 

Másként állunk azonban a Lxx szövegével. Az Aristeas-
féle legendát mellőzve kétségtelennek tart juk mi is, hogy a 
Septuagintának nevezett fordítás a görögül beszélő zsidók 
számára csak lassan és részletekben számos fordító külön-
böző korokban kifejtett munkássága alapján állott elő, úgy 
azonban, hogy a Kr. e. 2. C. közepe táján már az egész 
fordítás készen volt. A Lxx nem szószerinti fordítása a héber 
szövegnek, gyakran csupán szabad átdolgozása, részleteket 
hagy el s önálló részleteket told az eredeti szöveghez, s 
kezdetben mint magán irat szerepelt. Később azonban az 
általános használat következtében a hellenisták között oly 
nagy tekintélyre tett szert, hogy egészen helyettesítette az 
eredeti héber szöveget, sőt Philo inspiratio elmélete óta azzal 
szemben még előnyben is részesítették a keresztyének is. 
Szövege azonban a lelkiismeretlen másolók könnyelműsége 
és erőszakos- változtatásai folytán még jobban megromlott. 
Origenes óta a szövegkritikusok igyekeznek a helyes szöve-
get megállapítani s Tischendorf, Loch és Swete kiadványai 
kevés kívánni valót hagynak maguk után, amit az is bizonyít, 
hogy az újszövetségi idézetek legnagyobb része recenseáit 
szövegeikkel szószerint megegyezik vagy csak kevés eltérést 
mutat. A Lxx studiumok a kérdés kutatója számára első-
rangú kötelesség lesz mindenha. 

Az idők folyamán nagy változást szenvedett az Űjtesta-
mentom szövege is. Szinte megszámlálhatatlan és egybevet-
hetetlen a különböző korokból reánk maradt codexek, 
codextöredékek és variansok száma, melyek egy s más 
tekintetben egymástól lényegesen elütök. A mult század 
szövegkritikusai óriási munkát végeztek a helyes szöveg 
megállapítása s kiadása terén, Griesbach és Lachmann nyo-
mán és után Tischendorf, Tregelles, Westcott-Hort, Gregory 
Nestle és Bernhard Weiss (berlini), Bousset, kutatásaikkal 
s szövegkiadásaikkal elévülhetetlen érdemeket szereztek 
maguknak. Legújabban pedig von Soden hatalmas vállala-
tának (Die Schriften des Ν. Τ. I. Β. 1902) befejezése elé néz-
hetünk a legszebb reményekkel, ki maga elé tűzte egy 
egész theologus-gárda segítségére is támaszkodva az ö s s z e s 
fenmaradt codexek tüzetes átvizsgálását, családok szerint 
való csoportosítását, új significálását s végül a recenseált 
szöveg kiadását. Ha maga a szöveg is oly értékes lesz, 
mint prolegomenai, méltán remélhetjük benne a legértéke-
sebbet. Az eddigi munkálkodásból is nyilvánvaló, hogy az 
Újszövetség szövege sokszor ingadozást mutat s ha nem is 
tévedünk a betoldások, redactorok, forrás hypothesisek út-
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vesztőjébe, kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy az 
egyes idézeteknél a variansok oly nagy tömegével találko-
zunk, hogy az eredeti szöveget reconstruálni nem egyszer 
csupán valamely codex tekintélyére való hivatkozással lehet, 
természetesen az igazság feltétlen bizonyossága nélkül. Ebben 
a tényben azonban nem szabad kérdésünk megoldásának 
csődjét látnunk, mert ha az idézet bővelkedik is variánsok-
ban. mindig meg lehet állapítani positive, vájjon az Ószövet-
ségből: a héberből vagy Lxx-ból származik-e, részint a 
szövegből magából, a héber és Lxx egybevetéséből, részint 
a szerző által idézett s használt kötési formulákból; más-
részt negative megállapíthatjuk az idézet tartalmából nem 
egyszer, hogy sem a héber szöveg sem a Lxx nem ismeri, 
s így valami ismeretlen, esetleg más ismert forrásból való. 
Ily kényesebb hely különben is csak kevés van az idézetek 
között.1) 

A szövegkritikusnak ugyan tömérdek anyag áll rendel-
kezésére a szövegváltozást illetőleg, mindazáltal az ellen-
őrzés a legkönnyebb és legeredményesebb az idézeteknél, 
mert a szövegváltozás vagy romlás a folyó elbeszélésben nem 
oly feltűnő s nehezebben ellenőrizhető, mint az idézetekben, 
melyeknek azok irói fontosságuknál fogva épen döntő 
szerepet szántak. Az idézeteket kivéve másutt csak a code-
xekre lehet támaszkodni, míg az idézeteknél a vizsgálódás 
támaszául a codexeken kívül ott áll még rendelkezésre a 
Lxx és a héber szöveg is. Ez alapon az idézetek a szöveg-
kritikusok szempontjából igen értékes kiindulási pontul 
szolgálnak. Az első feladat tehát kérdésünk tárgyalásánál a 
jó szöveg megállapítása . . . . 

A véglegesen megállapított szöveg az exegeta bonc-
kése alá kerül, aki megvizsgálja annak formáját, tartalmát 
ős jelentőségét. Az első feladat mindig annak megállapítása, 
honnét való az idézet, a canonikus irodalomból-e vagy más-
honnan, a Lxx-ból vagy a héberből, rendszeresen melyikből 
idéz az iró és mily okból, szószerinti-e az idézés vagy emlé-
kezetszerű, lehet-e szabályt felállítani az idézés általános 
módjára nézve, a szövegváltozásnak nincs-e oly jelentősége, 
mely joggal arra a gondolatra késztet, hogy az iró eredetileg 
nem úgy idézett, mint ahogy az jelenlegi szövegünkben 
foglaltatik ? Tartalma szerint megfelel-e az idézet az igazság-

') Nincs meg az Ószövetségben pl. I. Kor. 2 9 : χααώς γάγραπται. '« 
οψΰαίμΰς ovx tiäev χαϊ ανς ύνχ ηχυνααν stb., Júdás 4 5 ; Luk. 11 49: 'η σο<) ία 
τοϋ &(οΰ i'intv stb., Júdás 9 Diassumptio Mosisból, 14—15 Henok könyvéből 
való. Ján. 7 38. 'ο πιατιίων ιΐς luf, χα9άς find ή γραψή, τιοιαυοι ix της 
χοιίίας αϋτον ρ(νσονσιν νιϊαιος βωπυς, pedig annyira homályos, hogy sem 
igazi értelmét, sem a helyet, ahonnan vétetett a canonikus irodalmon klvűl 
sem vagyunk képesek megtalálni. 
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nak, továbbá az elérni kívánt célnak, betűszerinti értelmével 
akar-e bizonyítani az iró, vagy allegorikus, esetleg typikus 
formájában, természetes-e az idézet, vagy mesterkélt és 
erőszakos, az egész verset citálja-e, vagy csak épen annyit 
belőle, amire szüksége van ? Különös súlyt helyez a kötési 
formulákra s megvizsgálja, van-e valami jelentőségük az 
idézet minéműségének előzetes megállapítására ? 

Az exegetának azonban, hogy ezen a téren sikeresen 
munkálkodhassék, a talmudi iratoknak az Ószövetségből 
való idézési módját s különösen kötési formuláit tanulmá-
nyoznia kell, mert jóllehet a talmudi irók más körben 
mozognak, mint az újszövetségiek, a szellem közösségénél 
fogva, amelyben mint zsidók nevelkedtek, az Ószövetséget 
más-más célzattal ugyan, de rokon módon és formában 
használták, idézték és magyarázták. Mi sem bizonyítja azt 
jobban, mint az a tény, hogy a zsidó szellemben kiiskolázott 
Pál teljesen a talmudi dialektika fegyvereivel dolgozik; a 
farizeusok s irásmagyarázók tanítási módja a többi apostolra 
sem lehetett minden hatás nélkül, noha ők άγραμματοι voltak, 
de mint buzgó vallásos zsidók bizonyosan ós gyakran hall-
gat ták a templomi magyarázatokat. Ha tehát nem is megyünk 
el annyira Surenhusiussal, hogy az újszövetségi irók kötési 
formuláiban és idézési módjában a Talmudóval azonos 
systhemát keressünk, a közöttük fennálló rokonságot azon-
ban el nem tagadhatjuk. A Talmud kötési formuláinak a 
legtöbb esetben szószerint megfelelnek az újszövetségiek s 
ilyenkor az idézet minéműsége is azonos vagy legalább 
rokon. A következő példák is meggyőznek erről. 

Mt. 1 2 3 : ha nXrßwdfj το ρη^εν, ennek megfelel a Talmud-
ban : ibw«' "0 B,,pi> Berachot fol 57. col. 2. idézi Jes. 44 2 3 ; 
ez nem a szószerint, hanem inkább a tartalom szerint való 
idézés formulája, IÖXJB» a Talmudban lépten nyomon elő-
fordul, az értelem szerint való idézés bevezető szava, a 
görögben ε^όήΟ-ε Róm. 9 1 2 ,I 6 , Gal. 3 l 6 , Apoc. 6 U , stb. - , r i 31 

vagy STian vagy = meg van irva, igen gyakori, a 
szószerinti idézés kötési formulája, görögben ν,αΰας γέγραιται, 
γεγραηται, γεγραμμένον εστί, -/.ατά το γεγραμμενον. 21Γ3Η "ΙΟΝ vagy 
Χ-ιρ ΊΟΚ = a z t mondja az írás, szintén gyakori, akkor hasz-
nálták, amikor az írás bizonyító tekintélyére hivatkoztak, 
néha a í"10'' kérdő szócskát tették elé, így Pál is Róm. 4 3 , 
Gal.,4 3 0 : ú γάρ 'η γραφή λάγει·, "1D1S1 = és azt mondja t. i. 
az Úr, az írás, néha hozzáfűzve "15t1 ós továbbá, ismét, ezzel 
a formulával akkor éltek, mikor az első idézet a kérdéses 
dolgot még nem világosította meg teljesen, hanem csak a 
következő vers vagy a következő, de más helyről vett idézet. 
Berachot fol. 54. col. 2. idézi a 107. Zs. 23. versét s utánna 
iC181 kötési formulával a 25 és 27, illetve a 28 ós 29. ver-
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set. Az Újszövetségben a λαλέ,ω, επω, λέγω a megfelelő kötési 
formulák, néha hozzáfűzve a "'^-nak megfelelő και ηάλιν 
pl. Ján. 12 39, 193β, Róm. 1510, n , 1 2 , I. Kor. 3 2 0 , stb. 
πι,τ mim — amint meg van írva az Úr törvényében 1. 
Jos. e j ! , I. Kfr. 113, II. Chr. 23 18, ezzel a formulával akkor 
éltek, amikor a pentateuchből idéztek. Luk. 2 23 : ν.αΰως 
γέγρσηται εν νόμω χνρίου; néha HtfO mim 21Í133 így Π. Chr. 
31 3, 35 2β· Soma cap. 6. col. 2., Luk. 2 2 2 : /.ara τον νόμον 
Μωισέως é s I. K o r . 9 9 : Έν γάρ τω Μωαέως νομω γέγραπται s t b . 

Sokszor az iró mint beszélő idéztetik. Tanchuma fol. 
38. col. 3 : Jeremias mondja, fol. 20. col. 2 : V^K ΊΒ» 
Illés mondja, fol. 38. col. 3 : nete ie« Salamon mondja, 
fol. 27. col. 3 : i n i M p így szóit Dávid; Mk. 7 1 0 : Μωνσ^ς 
γαρ είπε ν; 12 3 6 : αυτός ζ/αιείδ ε'ίιιεν; 12 37: αυτός Jávád λεγει, 
R ó m . 10 5 : Μωϋσης γάρ γράψει s t b . 

mai» ΠΊΙΓ,Ί — a törvény mondja. Beracliot fol. 62. col. 
2. ex Exod 22 x ; Pál Róm. 7 7 : ó νόμος i'leyev. stb. ίο1» ** 
menj és tanulj, e formulát akkor használtak, amikor 
kérdésre feleltek Tanchuma fol. 42. col. 3; Mt. 9 13 — πορει-
9-έντες δέ μιΐΰετες . . . - ' m n = Berachot fol. 5. col. 1 ; 
az Újszövetségben τί λέγει, 'J? γρχψη Róm. 4 3, Luk. 20 1 7 : τι 
όνν εστί το γεγραμμάνον; Az idézetek sokszor kötési formula 
nélkül is alkalmaztatnak Berachot fol. 9. col. 1. 2. Tanchuma 
fol. 21. col. 4 ; Róm. 9 19, 2 0 , 2 l , I. Kor. 3 , , , 9 18, 15 ϊ 7 , 
Zsid. 12 5, c, p, 10, l s , lB, 17, j8, l 9 , stb. 

Az idézés módjának egyes sajátságai szintén mutatnak 
rokonvonásokat. Néhány példa is meggyőz ennek igazságáról. 
Gyakori az eset a talmudi iratokban, hogy az idézők egyes 
szavakat kihagynak, másokat önként betoldanak, Berachot 
fol. 27. col. 2. idézi Lev. 27 19-ből így: ^ αρι ϊ]Ε=π 
eredetiben ητεπ η du az első szót felcserélte N^-nal rwsn_ e t 
elhagyta stb., így Róm. 9 33 ex Jes. 28 16 idézvén betoldja 
y.ai 11 ας és l l 3 -ban ex I. Kir. 1910 beszúrja κι'ριος II. Kor. 
9 l t )-ben ex Jes . 5 2 1 2 hozzáfűz i -/.άλω εισόέξομαι υμάς s tb . 

Gyakori több iráshelynek az egybevonása is pl. Tanchuma 
fol. 17. col. 4. egybevonja Gen. 9 J ? 2 5 n és 35 9 annak bizo-
nyítására, hogy az Isten az első időben közvetlenül áldotta 
meg az embert, a későbbi időben papjai által. így Ac. 3 2_3 
idézi Dt. 18 ,5, 19 és Lev. 23 29 ; Ac. 842_43 , ex Jer. 7 1 8 , 
Lxx 19,3 Arnos 5 25_27. 

Néha csak a vers elejét idézi az iró, a tartalomra pedig 
reflektál. Tanchuma fol. 36. col. 4. Exod. 33,-ből csak ennyit 
ma rfíV "b ellenben visszapillant az előző fejezet 15, 19, 
20 és 35 verseire. Ac. 1 20, ex Zs. 69 26 és 109 8. 1. I. Kor. 10. 
egész fejezetét. Néha csak pár szó az idézet a vers elejéről, 
közepéből vagy végéről Tanch. fol. 23. col. 1., ex Dan. 4 3 4 
ős Zs. 147 i2, így Pál I. Kor. 1555-ben Hos. 13 l t közepét idézi. 
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Olykor ez állítás nyomatékos bizonyítására Mózesből, a 
prófétákból s a hagiographákból történik az idézés egyszerre. 
Maccoth fol. 10. col. 2., ex Num. 20 12, 20, Péld. 3 34, Jes. 68 n , 
v. ö. Róm. 15 8-n , ex Zs. 18 5(), Dt. 32 43, Zs. 117! és 
Jes. 11 10. stb. stb. 

Az eddigiekből is, mellőzve a többi példákat, nyilván-
való, hogy a talmudi és újszövetségi irók a kötési formu-
lákban de még jellegzetesebben az idézés módjában és hasz-
nálatában igen sokszor összetalálkoznak, a példák óriási 
száma kizárja, hogy ez teljesen csupán a véletlen műve 
volna : közös forrásuk a zsidó theologizálás általános formája, 
amely nemzedékről nemzedékre szállt. Hogy ez így van, mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy a zsidó szellemben rabbivá 
kiiskolázott Pál a talmudi irók minden erényét és hibáját 
magában rejti.1) Ez alapon a Talmud idézési formáinak és 
módjának tanulmányozása és ismerete kérdésünk vizsgála-
tánál a legnagyobb haszonnal jár, meggyőz arról, hogy az 
újszövetségi idézetek s azok adott módjai nem mindenkor 
véletlenek, — amint máskülönben annak kellene vennünk —, 
hanem különös Pál apostolt illetőleg az á l t a l á n o s z s i d ó 
t h e o l o g i z á l á s s z e l l e m é b e n g y ö k e r e z n e k s 
így a talmudi idézetekkel formailag egy szempont szerint 
birálandók ol. Különben a talmudi idézés kötési formuláinak 
s módjának részletes ismertetése s az Újszövetségéivel 
való rokonságának, illetve azonosságának megállapítása, 
a végső consequentiák levonása az egyes idézetek tárgya-
lásánál értékesíthető igazán. 

Az exegeta ezen munkálkodása közben rájön, hogy 
feladatának keretén belül állást kell foglalnia a z i n s p i r a t i o 
kérdésével szemben is. Mindazok az irók, akik Philótól kezdve, 
az apologeták, az egyházatyák (Irenaeus, Origenes, Hierony-
mus, Augustinus) a scholastikusok (Aquinoi Tamás, J. Duns 
Scottus stb.), a mystikusok (Tauler, Kempis), a lutheri ort-
hodoxián át a rationalistákig, sőt mind máig az inspiratio 
kérdésével foglalkoztak, az ószövetségi idézetek értékét és 
jelentőségét soha kétségbe nem vonták. Valóban, az inspi-
ratio mibenlétének megállapításához az idézeteknél meg-
felelőbb kiindulási pontot nem találhatnánk. Akik a tudo-

') 1. Weizsäcker: Das apostolische Zeitalter der christl. Kirche Freiburg, 
i. B. 1886. 119 1. „Übrigens zieht er zur Veranschaulichung der Frage und 
Bekräftigung seiner Sätze alle möglichen Analogien aus der Natur und dem 
Menschenleben herbei, b e d i e n t s i c h d a b e i t e i l s d e r K ü n s t e 
r a b b i n i s c h e n S c h a r f - s i n n e s . . ." stb. Dr. Masznyik E. Pál élete. 
Pozsony 1894. 43 1. „Ha fejtegetéseit . . . olvassuk, a k á r ha csak v a l a m i 
r a b b i i s k o l á b a n v o l n á n k . . . Előadási módszere határozottan 
katechetio-dispulatorikus . . . S ha már az előadási mód is, mennyivel inkább 
emlékeztet a rabbiiskolára és épen a Gamaliel iskolájára a tananyag és 
annak feldolgozása . . ." stb. 
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mányos eredmények előtt el nem zárkóznak s a Krisztus 
szellemét, szóval az evangéliumot fel nem áldozzák a holt 
betűkhöz való kapaszkodás miatt, miután meg van állapítva, 
hogy az idézetek hol a Lxx-ból, hol a héber eredetiből merit-
vék, sokszor hibásak, téves adatokat, személyeket tartalmaz-
nak, többször kihagyásosak, önként bővítettek nem alkalmas 
helyen idéztettek, a kivánt értelmét belemagyarázók stb., 
nem tagadhatják, hogy az irók semmikép se lehettek szolgai 
módon „Christi manus", „Spiritus Sancti tabelliones sive 
notarii." A részletes kifejtés az egyes helyeken történhetik 
jó sikerrel. 

Kérdésünk összefügg erősen a p r ó f é t a i , illetve a 
m e s s i á s i j ö v e n d ö l é s e k k e l is, melyeknek tisztázása 
vele együtt oldható meg a leghelyesebben. Hiszen igen sok-
szor azért történik az idézés, hogy az egyes újszövetségi 
események úgy tüntettessenek fel. mint amelyek az Ószövet-
ségben már előre megjövendöltettek. Ez alapon a prófétai 
jövendölésekről szóló művek feladatunk megoldásához nagy-
ban hozzájárulnak.1) így vizsgálódásunk alkalmával a messiási 
korképzetekről is tudomást szerezünk, amikor megállapítjuk, 
mely helyeket tartott messiásinak Jézus, mint fogták fel a 
prófétai jövendöléseket az evangélisták és apostolok s mint 
értékesítették azokat. Itt dől el a fontos kérdés, vájjon ez 
akkori zsidók is messiásiaknak tekintették-e a kérdéses 
idézetek valamennyiét, tehát egyik-másika nem mesterkélt-e, 
olyanok-e a messiási idézetek, amelyeknek az újszövetségi 
események természetes folyományai voltak, vagy az adott 
eseményekhez k e r e s t é k a megfelelő helyet? A részletes 
tárgyalás szintén az egyes helyekhez tartozik. 

Az idézetek fontos szerepet játszanak annak a feladat-
nak eldöntésekor, hogy az evangéliumok közül melyik hasz-
nálta a másikat. Több és hosszabb idézetnek szószerinti 
ugyanazon könyv (Lxx vagy az eredeti héber) ós ugyanazon 
codex szerint való megjegyezése, a kötési formulák azonos-
sága, hasonló vagy ugyanazon helyzet és beállítás lényeges 
bizonyítékokat szolgálnak. Azért az idézetek lelkiismeretes 
megvizsgálási a liasználási liypothesis egyik-másik pontjához 
szintén szolgáltathat meggyőző érveket. 

') 1. Em. W. Hengstenberg Christologie des A. T. Berlin 1829. 32. 35. 
Joh. Chr. Con Hofmann : Weissagung und Erfüllung im A. u. N.-T. 

Nördlingen 1841-44. és Schriftbeweis u. o. 1852. 53. 55. 
Fr. A. G. Tholuck: Die Propheten u. ihre Weissagungen. Gotha 1861. 
Conrad ν. Orelli: Die alttest. Weissagung von der Vollendung des 

Gottesreiches. Wien 1882. 
Ed. Riehm: Die Messianische Weissagung 2. Aufl. Gotha 1885. 
Fr. Delitzsch : Messianische Weissagungen in geschichtlicher Folge. 

Leipzig 1890. stb. stb. 
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Az idézetek felvilágosítást nyújtanak az iró nyelv-
ismeretéről, képzettségéről, igehirdetési módjáról, zsidó vagy 
pogány származásáról, az olvasók zsidó vagy pogánykeresz-
t.yén voltáról (1. Márk és Zsidó levél!), sőt Bleck1) és Tholuck*) 
részben az idézetek vizsgálódása alapján tagadják a páli 
szerzőséget a Zsidó levélre nézve, mert Pál idézetei a rabbi 
iskolázottság bélyegét hordják magukon s emlékezetből 
merítettek, a Zsidó levelé egyszerűek, pontosak, kötési for-
muláik is ellenkeznek. 

Végül az idézetek nyújtanak első sorban is felvilágo-
sítást arra nézve, mily állást foglaltak el Jézus, az evangé-
listák és az apostolok általában az Ószövetséggel szemben, s 
micsoda dogmatikai jelentőséget tulajdoníthatunk mi is neki, 
helyesebben azoknak a könyveknek és helyeknek, amelyekből 
az egyes idézetek meritvék, mert dogmatikáink mutatják, 
hogy nem egy tétel megerősítéséhez járultak hozzá az 
ószövetségi idézetek is. 

Kérdésünk története, a vele összekapcsolódott más és 
igen fontos problémák vázlata, mintegy programmszerű 
bemutatása, annak jelentőségét szövegkritikai, exegetikai, 
kortörténeti s dogmatikai szempontból kétségkívül igazolják. 

') Bleck : Der Hebräerbrief Elberfeld 1868. 59 1. 
2) Tholuck : Comm. v. Briefe an die Hebräer Hamb. 1836. 37 - 49 1. 

Törteli Lajos. 


