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A földesúri jog szerepe a magyarországi ellen-
reformáció szolgálatában. 

(Vázlat.) 

I. Az ellenreformáció. 
Az ellenreformáció történeti ténye t ipikus jelentkezése 

annak, hogy mint képesek összeszövődni a vallási és egyházi 
érdekek a politikaiakkal és társadalmiakkal és hogy mekkora 
erőkifejtés telhetik ki, a kul turának mekkora föllendülése, 
irányváltoztatása, esetleg aláhanyatlása, visszafejlődése szár-
mazhatok ebből a szövetkezésből. 

Az az évszázad, amelyet az ellenreformáció korának nevez-
hetünk, — a XV7!. század közepétől a XVII. századközepéig te r je -
dő időszak,— két nagy politikai irányzatot je lent a keresztyén 
Európa történetében. A spanyol-osztrák Habsburgok világ-
hatalmi törekvése az egyik, a másik pedig a francia királyi 
és állami abszolutizmus megteremtésének szándéka. Emez, 
mint ifjabb erő, nemcsak a benső megalapozásban ér el na-
gyobb sikereket, hanem hovatovább a külpolitikában, az 
európai hegemónia birtokáért is fölveszi a harcot amazzal. 
Az ellenreformáció egész változatos, véres színjátékához — 
ideértve a harminc éves háborút is — ennek a két világ-
politikai eszmének és erőnek a birkózása adja meg a hát-
teret, szolgáltatja a cselekvések legerősebb rugóit. 

Az egész korszaknak valamennyi bonyodalma pedig 
onnan ered, hogy a vesztett területeit és lelkeit visszaszerezni 
igyekvő katholicizmus, a világuralmi igényeibe kétségbeeset-
ten fogódzó pápaság e két életre-halálra küzdő politikai 
ellenfél mindegyikében természetes és kívánatos szövetségest 
talál a maga céljaira. Nyíltan azonban csak egyik mellé állhat 
a kettő közül. Igy esik, hogy a diplomácia változásai vagy 
eretnek=-szövetségbe kergetik őt magát is, vagy pedig leg-
alább is abban a látványban részesitik, mint szövetkezik össze 
a „legkeresztyénibb" király állama eretnek hatalmakkal δ 
ellene s fegyvertársa, a Habsburg-császárság ellen. 

De bármilyen fonák helyzetekbe sodorta is sokszor az 
újjászülető katholicizmust szövetségese: az európai politika, 
annyi bizonyos, hogy ellenreformációs törekvéseiben a ké t 
egymással küzdő abszolút politikai irány külön-külön egy-
formán hathatós támogatója lett. Akár személyes vallási 
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fanatizmusról van szó, — mint a Habsburgoknál — akár az 
„une foi, une loi, un roi"-féle, ál lamraisonszerű belátásokról 
— mint a francia abszolutizmusban,;— ér the tő ós természetes, 
miért vetet te magát a katholicizmus itt is, ott is az abszolút 
fejedelmi törekvések kar ja iba s ezek viszont miért lá t ták 
benne legerősebb ethikai és szociális támasztékukat . 

Ezzel a világraszóló szövetkezéssel találkozik szembe a 
reformáció mozgalmaiból még csak alig-alig kialakult európai 
protestantizmus. Az a kényszerhelyzet, amelyet ez a szövet-
kezés teremt meg a számára, de nem kevésbbé a saját lényege, 
erkölcsi tartalma, szociális és politikai eszméi és tendenciái 
egyaránt arra kósztik, hogy az abszolút fejedelmi törekvések 
ellen feltámadó politikai irányzatokban keresse természetes 
szövetségeseit s helyenként éppoly t ipikusan forradjon velük 
össze, mint összeforrtak az ellenreformációban a vallási és 
politikai erők és érdekek. Országonként változnak persze 
ezek a szövetségesek s ennek megfelelően változó lesz a 
politikai küzdelmekbe beleerőszakolt protestantizmus ellent-
állásának jellege is. Itt a hanyatlófélben levő rendi állam-
eszmének és szabadságoknak nyúj t keze t ; másutt a császári 
főhűbérür túlkapásaival szemben a kisebb fejedelmi hűbér-
urak relativ, tartományi autonómiáját védelmezi; ismét másut t 
önálló nemzet és államalakulás géniusza lesz. Ezekben a 
szövetkezésekben küzködik meg-megujuló eréllyel és szaka-
datlanul a római katholicizmus foj togató visszahatásaival. 
Legnagyobb gyöngesége hatalmas ellenfelével szemben: az 
egységes összefogás hiánya ; de legnagyobb ereje is ebben a 
gyöngeségben keresendő: abban t. i., hogy e küzdelem folyamán 
lehetővé válik számára a nemzetenként való egyéni kialakulás 
s ezzel uniformist nem tűrő lényegének szabad, erőteljes és 
a végén diadalmas kifejtése. 

Nagyjából ezek az erőviszonyok érvényesülnek a magyar-
országi ellenreformáció korának küzdelmeiben is. Nálunk ez 
a korszak később kezdődik és tovább tar t , mint ahogyan az 
egyetemes európai tör ténetre nézve ineg szoktuk határozni. 
Magyar ellenreformációról a XVI. század végénél — jóformán 
a XVII. elejénél — előbb nem szólhatunk, de viszont a végét 
sem tehet jük előbbre a XVIII. század nyolcvanas éveinél. 
Ennek az egész hosszú korszaknak minden fázisán át keresz-
tülhuzódik a magyar ellenreformáció főjellemvonása : a házi 
abszolutizmusra törekvő Habsburg-királyság állandó szövet-
kezése, kezdettől fogva felismert érdekközössége a mindinkább 
elnemzetietlenedő magyar katholicizmussal. Ezt a két szövet-
ségest olyan erős és állhatatos szolidáritásban látjuk itt, mint 
talán sehol másut t az egész ellenreformációban. Mindenesetre 
megvoltak ennek a körülménynek a maga különös okai. S 
ezek között a legerősebb — legalább is kezdetben — kétség-
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ι 
telenül az, hogy a török hatalom épp itt, Magyarország terü-
letén, a magyar királyság egy óriási nagy részének behódol-
tatásával emelte föl pusztító fegyverét pápaság és császárság, 
a katholikus (s tehát az ő szemükben egyedül keresztyén) 
világnézet ós világrend legfőbb képviselői és védelmezői ellen. 
Európának épp ezen a pont ján érezhette magát a pápa és a 
császár legközvetlenebbül és sokszor a legfájdalmasabban a 
keresztyén kultura ós világuralom két leghivatottabb és ki-
kerülhetetlenül egymásra utal t védőjének. És sehol másut t 
nem szerezhettek annyi érvet a protestantizmus antikrisztusi 
mivoltának igazolására, mint éppen Magyarországon. A po-
litikában számottevő rendi nemzet, a populus, nálunk már 
elenyészően csekély kivétellel protestáns a XVI. század végén. 
És a protestantizmus, mint vallás, teljesen szolidárissá válik 
a császár-királyi abszolutizmus ellen folyó, egyelőre ugyan 
csak passzív, a vármegyék sáncai mögül folytatottküzdelemmel. 
A nómetrómai császár, mint magyar király, nem vetheti meg 
a lábát abszolút hatalommal épp ezen a pogányjárta földön, 
ahol neki s a vele szövetséges római egyháznak oly é^ető 
szüksége volna a korlátlan erőkifejtésre, vagy legalább is 
egy zavartalan pozícióra, — nem vetheti meg a lábát épp a pro-
testánsok miatt. Mi több, az egykori osztatlan magyar királyság 
egy része, a vallásszabadságot alkotmányos dogmává emelő 
protestáns, sőt egyidőben ul t raprotes táns Erdély egyenesen 
szövetségben áll az ozmánnal, a vazallus szövetségében, s a 
keresztyén császárság hatalmi igényeivel szemben a pogány 
világhatalom vódőerejét j á t ssza ki. 

Ebben a helyzetben a magyarországi ellenreform áció so-
káig nem ju tha t szóhoz és tetthez. Nemhogy a „Lutherani com-
burantur" (1525. Rákos, IV.) törvényes fegyveréhez nyúlhatna, 
de még úgyszólván önmagának s törekvéseinek tudatára sem 
egyhamar juthat , tisztán, határozottan ki sem alakulhat egyha-
mar a mohácsi vészt követő zilált politikai,.társadalmi, vallási és 
egyházi viszonyok között. A protestantizmus és katholicizmus 
éles elkülönödóse hosszú évtizedek bizonytalan, homályos 
menetű munkája ; a határvonalakat jó ideig nem hogy a 
világiak, de maguk az egyháziak sem lát ják t isztán; a királyi 
hatalomnak politikai érdek t i l t ja az eretnekség gyanújába 
eset t főurak üldözését; a rendi országgyűlés mindinkább el-
protestánsodik anélkül, hogy tagjai magukat az igazi katholi-
cizmustól, a keresztyén anyaszentegyháztól e lszakadot taknak 
tudnák. És az 1548-iki országgyűlés törvényei, amikor kímé-
letlen ítéletet hoznak az anabaptisták és sacramentariusok 
ellen, mélyen hallgatnak az ágostai hitvallás követőiről; ami, 
ha talán nem is bizonyítja azt, hogy az ágostai hitvallás 
ekkor már „hallgatólagosan bevett" vallásnak tekintetet t 
Magyarországon, de mindenesetre élénken feltünteti azt a nagy 
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határozatlanságot és tehetetlenséget, amelyben a katholikus 
királyi hatalom és a magyar katholikus egyház, úgyis mint 
közjogi hatalmasság, vergődött ekkor tá j t a nemzet protes-
tánssá lételének gát jaszakadt árjával szemben. 

De másfelől ugyanez az országgyűlés a kathol ikus egyház 
restaurálására vonatkozó törvényi rendelkezéseivel mégis 
csak az ellenreformáció javára dolgozik. A magyar katholi-
cizmus e törvényes intézkedések alapján s egyes, az idők 
jeleit megértő kiváló egyházi személyiségek munkássága 
révén hovatovább újraéled. Megindul a belső erőgyűjtés fo-
lyamata s különösen a jezsuiták betelepítése után — e 
gyorsan ós hatalmas arányokban kibontakozó világtörténelmi 
erő megnyerésével — fokozott mértékben halad tovább. A XVI. 
század vége felé már csak a kellő alkalom szükséges arra, 
hogy ez a benső energia külső, támadó fellépésben keresse 
érvényesülését. 

Az alkalmat pedig meghozta a fanatikus, spanyol udvari le-
vegőben nevelődött Rudolf trónralépte,meggondolatlanságokban 
tobzódó polit ikájának mind jobban erősödő abszolút és kizáró-
lagosan katholikus irányzata. A katholikus császári abszo-
lutizmus álmát ugyan az 1555. augsburgi birodalmi béke óta 
hosszú időkre félre lehetett tenni, mert ez a békekötés vallás-
ügyi tekintetben épp a tartományi fejedelem jogait emeli 
szinte abszolút magaslatra s ezzel szemben egyszersminden-
korra lehetetlenné teszi a császári abszolutizmusnak, mint 
ellenreformációi jognak az érvényesülését. Csakhogy épp az 
augsburgi vallásbéke eredménye más oldalról az is, hogy a 
német birodalomban a reformáció hódításai elé törvényes 
gát mered. A ius reformandinak a fejedelmek kezébe kerü-
lése természetesen zár ja ki a protestantizmus továbbterjesz-
kedésének minden lehetőségét, hacsak nem magától az 
államfőtől indul ki ilyen irányú mozgalom. A birodalmi 
törvénynek ez az intézkedése elsősorban a császári dinasz-
tiának ád ujabb módot és alkalmat a sa já t „házi hatalma" 
növelésére, illetve megbizonyítására. Ezt a módot és alkalmat 
a dinasztia — a vallási háborúságok zaklatásaitól a biroda-
lomban jó félszázadra megszabadulva - fel is aka r j a használni. 
És pedig oly módon, hogy ez abszolút házi hatalmat — a 
katholicizmus restaurációjával föltétlen és természetes kap-
csolatban — a magyar királyságra is ki aka r j a terjeszteni, 
a régi erők biztosítása s u jak nverese céljából. Ennek a 
törekvésnek az embere Rudolf. Ő az, akinél ez a politikai 
belátás sokszor leplezetlen világossággal nyilatkozik és ő az, 
akinél evvel a belátással engesztelhetetlen vallási fanatizmus, 
beteges szeszély és tapintatlan erőszakosság jár karöltve. így 
nem csoda, ha az ő uralkodása alatt a kenyértörés nem soká 
várat magára. 
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Rudolfnak és törekvéseinek jelleme, párosulva a magyar 
kathol ikus főpapság érthetően intranzigens magatartásával, 
azután királyi hatalom és katholicizmus érdekazonossága és 
föltétlen szövetkezése, épp ez idé t t : mindez eléggé megmagya-
rázza, miért szánhat ta rá magát a koronás király arra a 
páratlanul vakmerő lépésre, amelyet az 1604. XXII. törvénycikk 
jelent . Alig csapnak végig Magyarországon a kormány részéről 
támogato t t erőszakos ellenreformáció első hullámai; alig 
zúdulhat fel mia t tuk s adhat felháborodásának törvényes 
kifejezést a fölébredő nemzet: a m i k o r a királyi hatalom, fő-
papi sugalmazásra, egyszerre egy irtózatos rohamot intéz a 
magyar alkotmány s a magyar protestantizmus ellen. Nem 
kisebb a célja, mint a kettőt, egy csapásra, döntően leteríteni. 
Azt a katholikus Habsburg-hatalom is belátta, hogy itt már 
sokkal erősebb összeforradásról, sokkal mélyebb érdekközös-
ségről van szó, mintsem hogy a ket tőt másképp is el lehetne 
pusztítani, mint egyszerre, egy csapással. 

De még inkább beláthatta ez után. A királyi abszolu-
tizmus, úgyis mint ellenreformátori hatalom, hátrálni kény-
telen a nemzeti eszme és a protestantizmus szövetséges 
védekezése elől. Cseppet sem meggyőződésből ugyan, de a 
viszonyok kényszerítő nyomása a la t t kénytelen hozzájárulni 
ahhoz, hogy törekvéseinek mindkét irányban merőben az 
ellenkezője valósuljon meg, előbb államjogi szerződés, azután 
országos törvény erejével. Az alkotmányosság elvi megsem-
misítése helyett kénytelen elismerni egy alkotmányos, önálló 
Magyarországot ; a magyar protestantizmus közjogi, radikális 
megfoj tása helyett — ami a legegyenesebb szándeka volt — 
kénytelen elismerni a magyarországi vallásszabadság törvé-
nyes biztosítását, a két protestáns felekezet közjogi bevételét. 

A bécsi béke és az 1608. k. e. I. törvénycikk tehát köz-
jogi téren az ellenreformáció legelső és legteljesebb kudarcát 
jelenti. De nem jelenthet te egyszersmind a megszűntét is. Az 
érdekszövetség a császárkirályi abszolutizmus és a katholikus 
visszahatás között nemhogy megszűnnék, de egyre; erős-
bödik. A katholikus egyház nálunk is megmutatta, hogy 
utolsó vérveszteségig semmiféle közjogi megállapodás iránti 
tiszteletből nem mond le lényegének megfelelő abszolút igé-
nyeiről. A Habsburg-dinasztia pedig éppoly kevéssé engedhet 
abszolutisztikus törekvéseiből most, a harmincéves háború 
előestéjón, amelyben nemcsak világhegemóniája, de úgyszólván 
a léte fog nemsoká kockára kerülni. Igy a magyar alkotmányt 
és a magyar vallásszabadságot illető közjogi kötelékek tisz-
teletben tartása egyikük szemében sem komoly kötelesség, 
hanem legfeljebb csak ideig-óráig tar tó kénytelenség, amely-
től, — amennyire csak az okos belátás engedi, — mindegyik 
igyekszik mihamar megszabadulni. A dolog azonban most már 



1 6 6 Révész Imre. 

sem az alkotmányt, sem különösen a vallásszabadságot 
illetőleg nem megy többé egy csapásra. Ha a Lutherani 
comburantur a legelső kísérletnél szolgáltatott is némi köz-
jogi alapot a magyar protestantizmus létjogának elragadására : 
az 1608. I. épp ezt a különben is gyönge alapot te t te semmivé. 
Egyelőre a magyarországi ellenreformációnak gondolnia sem 
lehet arra, hogy a magyar vallásszabadság u j közjogi alapját 
egy az elsőhöz hasonló, vakmerő és viharos támadással egy-
szerre elsikkassza. Pozitiv ellenmunkásságot csak egy uton-
módon lehet most kifej tenie: ennek a közjogi alapnak meg-
kerülésével, oldalba támadva s eredeti értelméből kiforgatva 
az alapvető törvényt. 

És ebből a szempontból tekintve páratlanul ügyes t ak-
tikai fogás volt a mindinkább jezsuita-aegis alá kerülő magyar 
katholicizmus részéről az, hogy a magyar közjog bástyája 
ellen a magyar magánjogot használták föl faltörőül. Éles 
pillantással és a kellő időben meglátta azt a magyarországi 
ellenreformáció vezérkara, hogy a közjogi biztosítása a lelki-
ismereti szabadságnak mindaddig nagyon illuzórius értékű, 
amig a magánjogi viszonyok terén, ezeknek a viszonyoknak 
a vallás kérdésével való sokszerű és bonyodalmas összefüg-
géseiben nincs meg a kellő biztositéka a törvény képviselte, 
mondhatni eszményi követelmény megvalósulásának. Hogy pe-
dig a protestánsok ezt a biztosítékot se szerezhessék meg 
végérvényesen: arról az az államfő által többé-kevésbbó burkol-
tan mindig támogatot t főpapi kar és jezsuita hadsereg 
bőven gondoskodhatott . Gondoskodhatott még a rendi és 
jobbágy nemzet nagy többségének protestáns volta mellett 
is; gondoskodhatott , mert a legmagasabb arisztokrácia lassú 
rekatholizálásával, az állandóan zilált és fejletlen közigaz-
gatási, társadalmi, gazdasági viszonyok közt szabad és mind 
szabadabb kézre t e t t szert a magánjogi viszonyok terén. 

A magyar ellenreformáció e jellemző takt ikavál tozta-
tását jelzi a földesúri jog jelszavának bedobása a vallásügyi 
küzdelmek elemei közé ; úgy az országgyűlés sérelmi tárgya-
lásaiba, mint a perifériákon folyó szívós, makacs viszályko-
dásba. A harc ezzel a jelszóval terelődik át a magánjog 
terére, de anélkül, hogy a most megkezdődő százados tusában 
a közjogi vonatkozások csak egy percre is szem elől tóvesz-
tődnének. A katholikusok a földesúri jog forgatásából a ne-
mesi szabadságok hangsúlyozásával elsőrangú alkotmányos 
kérdést csinálnak s a rendi alkotmány ez alapjára való 
hivatkozással a k a r j á k tönkretenni annak legfrissebb és leg-
egészségesebb haj tásá t , a törvénybe ik ta to t t lelkiismereti 
szabadságot. A protestánsok pedig minden magánjogi támadás 
ellen közjogi lé tük ujabb meg ujabb körülbástyázásával 
védekeznek, minden elmagyarázás ellenében, minden oldalról 
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kifejtve az alapvető vallásügyi törvény (1608. k. e. I. t.-c.) 
lényegét és értelmét. Ez uton a vallásügy lassanként oda-
fejlődik, hogy egyfelől a törvénymagyarázat, másfelől az erő-
hatalom kérdése lesz; s a számbeli és anyagi erőviszonyoknak 
a protestánsok hát rányára való megváltoztával érthető, hogy 
utóljára az erőszak ragadja magához a törvénymagyarázat 
előnyeit is és a földesúri jog magánjogi fikciójával teszi 
tönkre a magyar közjog épületének csak nemrég feltett 
koronájá t . 

* 

II. A földesúri jog az ellenreformáció fegyvere. 

Timon Ákosnak „A párbér Magyarországon" cimö 
munkájában (II. kiadás, 100. o.) olvassuk a következőket : 

„A protestantizmusnak nálunk egyedüli támaszát a 
földesúri hatalom képezi, iparkodik is ezt kiaknázni. A 
„cuius est regio eius est religio" elvénél fogva a földes-
urak ius reformandiját hirdeti . . . . u 

Nyilván ugy igyekszik a kérdést beállítani a kiváló 
tudós, (akinek ez a nyilatkozata azért nevezetes, mert történet-
íróink és jogászaink egy nagy és tekintélyes részének a 
véleményét foglalja össze igen jellegzetesen) hogy a földesúri 
jog jelszavának és koholt igényeinek előrántása nem az 
ellenreformáció, hanem sokkal inkább már a magyar refor-
máció eredendő, végzetes bűne. Igy hári t ja a dolog ódiumát 
a magyar protestánsokra, bár azt készséggel elismeri — kény-
telen elismerni, — (101. o.) hogy ez az „eszköz" a legnagyobb 
mértékben alkotmányellenes ugyan s mégis „a kath. egy-
ház és az azt támogató királyi hatalom készségesen fogad-
ja." Szóval a magyarországi protestantizmus a maga meg-
gyökerezését egy „a magyar közjogon elkövetett erőszak-" 
nak (101. o.) köszönheti csupán és magára vessen, ha az uj 
erőre kapot t ellenfél később a saját fegyverét csikarta ki a 
kezéből és merő önvédelemből azzal sú j to t ta a porba. 

A históriának és a jogtudománynak annál súlyosabb vádja 
ez a magyar protestantizmus múltja ellen, mennél illusztrisabb 
és avatot tabb tollból való és mennél többen ismétlik akár 
jó,- akár rosszhiszeműen. Vele szemben az elfogulatlan történet-
írás kötelessége a földesúri jog magyar ellenreformációi sze-
repének tisztázása a fönnebb megrajzolt keretben. 

Timon állításának az éle mindenekelőtt odairányul, 
hogy a földesúri jognak ius reformandi gyanánt való alkal-
mazása a cuius regio eius religio elv alapján történt (l. fentebb) 
vagyis, amint ott következő soraiból is kitetszik (u. o. 100. o.) 
az ő felfogása szerint a magyar protestantizmus alkotmány-
ellenes ter jeszkedése a földesúri jog alapján nem volt más, 
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mint egyszerű lemásolása és átvétele a németbirodalmi luthe-
ránus reformáció elveinek és módszerének. 

Evvel szemben legyen szabad a következőket meg-
jegyeznem : 

Ez a lemásolás és átvétel mindenekelőtt már csak 
azért sem mehetet t olyan könnyedén, mer t a német luthe-
ránizmus territoriális elve és a magyar földesúri jog képzelt 
vagy valódi vallásügyi vonatkozásai közöt t szerény véle-
ményem szerint tisztán és teljesen az άλλογενος különbsége 
áll fenn. A német államfő ius reformandi ja — elsősorban 
magának Luthernek az elvei szerint — egészen tisztán 
közjogi jogosítvány. Luther a középkori s az ősprotestantiz-
mussal is közös egyetemes keresztyén egyházi kultur-
eszmény alapján áll. Az egyházi ós világi rendet azegye 
temes keresztyénség (quasi láthatatlan egyház: Christenheit) 
ké t egyenrangú tagjának (két kard-hasonlat!) tekinti. A 
kettőnek a hatásköre merőben különböző ugyan (ige és jog ; 
meggyőzés és erőszak; belső, szellemi ha tás és külső, fizikai 
kikényszerítés) és Luther fölöttébb r a j t a van, hogy e két 
hatáskört a lehető legélesebben elhatárolja egymástól. De ez 
az elhatárolás nem történik — a Luther középkori eredetű 
kultureszménye alapján nem is tör ténhetik — a ζ egyház és 
az állam szótválasztásának modern eszméje értelmében. Egy-
házat és államot, hatásköreik teljes eltérése mellett is elszakít-
hatatlan kapcsokkal fűzik egybe a keresztyén egyházi világ-
kultúra, a Christenheit mindenekfölött való érdekei. Ez 
az érdekösszeköttetés pedig a világi felsőségre, az államfőre, 
mint ilyenre, — tehát mint közjogi tényezőre — két köte-
lességet ró, amelyek egyszersmind jogosí tványok is. A keresz-
tyén hit- és erkölcsiség (mindakettő a kor fogalmainak meg-
felelő dogmatikus értelemben) a világrendnek, tehát a külső, 
jogi rendnek is talpköve. Az ál lamnak a rend érdekében 
elsőrangú joga ós kötelessége üldözni s a maga kényszer-
eszközeivel elfojtani minden nyilvános erkölcstelenséget, — 
de éppúgy minden nyilvános eretnekséget is. A belső meg-
győződés szentélyébe ugyan a profán állam rendőri hatalmának 
behatolása nincs, ez eszményi szférában az Ige munkál s itt azért 
— mint Luther kifejezetten hangsúlyozza és követeli — tökéle-
tes & lelkiismeret szabadsága; de mihelyt ez az ideális sza-
badság külső érvényesülést és valósulást keres: azonnal elébe 
álhat a „custodia utriusque tabulae"-v&\ megbízott állam s 
az egyoldalúan értelmezett keresztyén világrend nevében, 
eretnekség cimén bármikor korlátlanul ú t j á t szegheti. Ez az 
államhatalom egyik nagy vallásügyi kötelessége, illetőleg 
joga a Luther felfogása szerint. Hogy már ez egymagában 
is mekkora befolyást je lent és biztosit az államfő számára 
vallási ügyekben, s mindenekfölött reformatórius mozgal-
makban: bővebb fej tegetésre nem szorul. 
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A tulajdonképpeni ius reformandi azonban a Luther 
felfogása szerint ebben a tisztára negativ-prohibitiv jellegű 
jogosítványban még nem merül ki. Az államfőnek egyenesen 
pozitív reformáló joga van az egyházban akkor, hogyha az 
egyházi rend megfeledkezik hivatásáról és kötelességét nem 
teljesiti hiven. Az ilyen esetben az államhatalomnak — mint a 
keresztyén laicitas főképviselőjének, praecipuum membrum-
ának, fürnehmes Glied-jének, mondhat juk, mintegy közjogi 
képviseletének — éppoly szent joga a világi kényszer eszközeit 
alkalmazni a megromlott egyházi rend ellen, mint amilyen 
a gyermekeké, mikor erőszakot használnak megőrült, dühöngő 
apjuk ellen. A világi felsőség tehát, mint „custos utriusque 
tabulae", mint a keresztyén világrend őre, tisztára elhárító, 
büntető hatalommal és jogkörrel rendelkezik csupán, de mint 
a keresztyén laicitas fürnehmes Glied-je, ennél sokkal többre 
is j ogosu l t : kiragadhatja az egyház kormányát az arra mél-
ta t lanokká vált papi kezekből és az egyházi rend és kor-
mányzat (sohasem a tan!) megreformálásával erős kézzel a 
helyes irányba terelheti az eltévedt hajót. Luther ezt az utóbbi, 
pozitív kötelességet, illetőleg jogot az egyetemes papság 
hatalmas, mert evangéliumi erejű gondolatával támaszt ja alá 
s ezzel geniálisan igazol, szentesit ós részben előidéz egy, a 
szükség követelte állapotot, — de egyúttal, a viszonyok 
nyomása következtében is, kaput tár ezekkel az elvekkel a 
szükségpüspökségből lassanként kifejlődő fejedelmi egyház-
kormányzat (landesherrliches Kirchenregiment) megvalósulá-
sának is, kivált miután a kor humanisztikus és még a po-
gány klasszikus világból átöröklődő államjogi elméletei is 
(Grotius stb.) hova-tovább a territoriális valláspolitikának 
egyengetik az útját.1) 

Ε nagyon vázlatos ismertetésből is kitűnik tán előbbi 
állitásom igazsága: az t. i., hogy a német vallásügyi Terri-
torialhoheit, amely államjogi érvényre és megpecsételtetésre 
ju t az 1555-i augsburgi birodalmi békében, az államfő föltétlen 
ius reformandija, szóval a cuius regio eius religio elv a maga 
igazi, történeti értelmében egyáltalán nem vonható egy kate-
góriába a magyar földesúri joggal, illetve az ennek alapján 
bármely időben igényelt ius reformandival. Nem vonható pedig 
egyszerűen azért, mert a német ius reformandi az államfőt 
ós kizárólag csak azt megillető, merőben közjogi természetű 
jogosítvány, a magyar földesúri jog pedig tisztára egy magán-
jogi viszonylatnak a kifejezője. Még gondolatnak is kép-
telenség, hogy egy magyar birtokos nemes, akármilyen zava-

*) L. Sohm R. Lehrbuch des Kirchenrechts I. (kn. 37. §. Der Landesherr) 
és Mejer-Sehling: Territorialismus, Territorialsystem c. cikkét a PRE. ill. 
kötetében (III. kiad.) 
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ros időkben és akármilyen vakmerő fanatizmussal is, hogyan 
igényelhetne magának német szuverén fejedelmi jogokat 
jobbágyainak — magánjogi szerződéses feleinek és nem köz-
jogi alattvalóinak — akár a teste, akár a lelke fölött (ami 
különben a korviszonyokat tekintve, meglehetősen egyre is 
megy.) Semmiféle alapját nem lát juk annak a történelem 
világosságánál, hogyan lehet a magyar protestánsokat a 
német Territorialprinzip jogtalan, alkotmányellenes átkölcsön-
zésének ós keresztülerőszakolásának -πρώτον ^«idog-ával 
vádolni. 

Nem lehet annál kevésbbó, mert, mint tudjuk, maga 
Timon siet a legerősebben hangsúlyozni azt, hogy ennek az 
analógiának a magyar köz- és magánjogban semmi néven 
nevezendő alapja, vagy bár csak némi fogódzó pontja sem 
lehetett. A magyar földesúr, mint földesúr, tehát mint magán-
jogi személy és (mint nemes) közjogi tényező, semmiféle ius 
circa sacra-val nem bir a magyar a lkotmány szerint, annál 
kevésbbó bírhat természetesen ius in sacris-sal; pedig a ius 
reformandinak akármely részben való igénylése már nemcsak 
az előbbinek, de az utóbbinak a bírását is föltételezi, invol-
válja. 

Mindezeknek a meggondolása azonban jóformán alig 
vesz el valamit Timon állításainak súlyából. Mert ezeknek 
az értelmében, akárhonnan is került bele a magyar refor-
máció mozgalmaiba diabolus rotae gyanánt a földesúr ius 
reformandi ja : a lényeges az, hogy bennük volt és merőben 
alkotmányellenes mivolta ellenére is döntő szerepet játszot t . 
A törvénytelenséget tehát a protestánsok kezdték, a katho-
likusok csak folytatták, köteles, jámbor önvédelemből I ? 

Lássuk, hogyan fér össze ez a felfogás a történelmi 
tényekkel s azoknak tanúbizonyságaival. 

1. Itt, egy a történelmi tényeknek megfelelő beismerést kell 
előrebocsátanunk. Mint mondottuk, elvontan, az írot t jog 
szempontjából tekintve a kérdést , a magyar jogrend a földes-
úrnak semmiféle ius reformandit nem biztosit s így a jobbá-
gyai vallásügyeibe való beavatkozásra sem jogosítja föl. De 
a gyakorlati életviszonyok világában mégis másként alakult 
a dolog. A magyar földesúr, ha semmifele közjogi, alkot-
mányos alapon nem is lehetet t népének térítő apostola, 
tényleg mégis magával vonta jobbágyait a reformációba. 
Gondoljuk csak el a középkorvégi magyar jobbágyság hely-
zetét földesurával szemben. Vagyoni lekötöttsége tel jes s a 
Dózsalázadás utáni bosszuló törvények (1514.) meghozzák a 
«perpetua rusticitas" abszolút személyi lekötöttségét is. Az 
1547-iki országgyűlés törvényhozása, a hangjában némi vallá-
sos színezetű bűnbánattal ismét feloldja ugyan ezt a vas-
kötelet, de írot t malasztjával nem soka t változtat a tény-
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leges állapotokon, amelyek ezerféle módon te t ték lehetővé 
a földesúrak nézve a jobbágy röghözkötését az alkotmányos 
rendelkezések ellenére is. Jobbágyával szemben a földesúr az 
alkotmány, az államhatalom, a közigazság első, közvetlen 
8 a legtöbb esetben egyetlen, appellálhatatlan képviselője : 
mint ilyen sokszor a jobbágy életének-halálának az ura. 
Parasztjaival szemben továbbá a földesúr az egyedüli kultur-
hatalom is: gyermekeik szellemi kimüveltetése az ő jóindu-
latától függ, egyházaiknak, iskoláiknak a legtöbbször ő a 
kegyura s igen sokszor egyedüli fenntartója. Mindezek a 
tényleges viszonyok érthető módon testestől-lelkestől kiszol-
gá l ta t ják a jobbágyot földesurának. S hogy ily körülmények 
közöt t a jobbágy föltétlenül rá volt utalva arra, hogy szolgai-
lag kövesse u rának a vallási reformáció kérdésében pro vagy 
contra elfoglalt ál láspontját is s a felülről jövő nyomásnak 
— elsősorban anyagi existentiája érdekében — tórdet-fejet 
ha j tva engedjen: annak a természetes lehetőségét a leg-
nagyobb készséggel ismerjük el. És hasonlóképpen elismerjük 
azt is, hogy itt nemcsak lehetőségekről, de egyszersmind 
bebizonyított történelmi tényekről is van szó. 

Amit azonban nem vagyunk hajlandók elismerni, épp 
az imént ismertetet t viszonyok és tények alapján sem, az 
a Timon által kiélezett állítás : az, hogy a magyar földes-
u rak a reformáció terjesztésében egy idegen, becsempészett 
jogelvnek alkotmányellenes, erőszakos alkalmazásával érték 
volna el sikereiket. Ahol egyszer megvan a földesúr s a 
jobbágy között az a majdnem föltétlen alárendeltségi viszony, 
amely megvolt akko r nálunk ; ott a földesurak igen könnyen 
és igen simán bele tudják terelni paraszt ja ikat a maguk 
reformátórius eszméinek sodrába, bele anélkül, hogy magukat 
okvetetlenül a német Notbischof-fejedelmek közjogi állásába 
kellene beleképzelniük s hogy e képzelt jog érvényesítésében 
erőszakra szorulnának. 

És azután, ha e felfogás ellen élénken ti l takozik már a 
magyar földesúri jogviszonyok azon korbeli tényleges termé-
szete i s : mennyivel inkább ellene mond a magyar refor-
máció lefolyásának ismerete. A reformáció nálunk éppúgy, 
mint Európa országainak többségében, korántsem ment egy 
csapásra, nem volt rohamos, viharos, radikális jellemű, 
legelsősorban persze azért, mert nem volt felülről kiinduló, 
hivatalos, állami. Az u j eszme- ós hangulatáramlatok évtize-
deken á t mossák, őrlik a régi világ masszív épületét, anél-
kül, hogy az így előálló forrongásból valamely határozott , 
ka rak te res képződmény alakulna ki, sőt anélkül, hogy régi 
és u j egyáltalában élesen elválasztható lenne egymástól. 
Egészen addig, amíg a tridenti zsinaton világraszólón újjá-
születet t katholicizmus nálunk is öntudatra nem ébred és ú j 
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erőre nem kap: egészen addig országszerte általános és nagy 
a bizonytalanság a vallás kérdésében. A prédikátorok buzgó mű-
ködése mindenfelé protes táns gondolatvilággal teliti a levegőt; 
de tud juk azt, hogy a legősibb, a csirázó protestantizmus tenden-
ciája sokkal inkább az anyaszentegyház Z>e/só'megreformálása, 
mintsem a belőle való kiválás és ez a mi protestantizmusunk 
kezdetein sincs másképpen. A hóditó áramlat a nemzet min-
den ré tegét foglyul ejti, még mielőt t a római egyháztól való 
elszakadás szükségének gondolata a maga egész világossá-
gában és egész követelő erejében fölmerülne. És ilyen körül-
mények között miként tudjon különbséget tenni, régi és uj 
közt, elvek ós elvek közt a magyar jobbágyság ; az a jobbágy-
ság, amelynek átlaga siralmas kulturális elhanyagoltságban 
él, vallási és egyházi tekintetben pedig majdnem teljesen 
elvadult a kellő ápolás híján a mohácsi vészt közvetlenül 
követő évtizedekben, amelyekre a reformáció intenzív terje-
dése e s i k ? Miként tud jon különbséget tenni, kérdem, amikor 
földesura is ellenállás nélkül, szinte öntudatlanul viteti magát 
az uj árral, anélkül, hogy egyházszakadárság bűnében leied-
zőnek tudná s ismerné el magát1) ; amikor maga a rendi or-
szág teljes bizonytalanságban van afelől, hogy vájjon az 
ágostai hitvallás követését üldözendő eretnekségnek bélye-
gezze-é s a végén is döntés helyett csak hallgatni tud a kér-
désben (1548. o. gy ) ; amikor az „uj hita követői a régi egy-
ház joghatóságát igen sok helyt szívesen, önként, magától 
értetődően ismerik el maguk fö lö t t ; mi több, amikor maguk 
az egyházfejedelmek, sőt a koronás fők (a reformkatholiciz-
inust sürgető I. Ferdinánd ós különösen a kriptoevangélikus 
Miksa) sem állanak többé a régi talajon szilárdul megvetett 
lábbal. A reformáció terjedésének ilyen, történetileg egyedül 
igazolt felfogása alapján talán joggal mondhat juk azt, 
hogy magyar nemesség és magyar nép protestánssá lett 
lassan, észrevétlenül, fokról-fokra, protestánssá lett, még 
mielőtt maga, tudott volna róla, hogy az. A katholicizmus 
és pedig különösen a kath. hierarchia alól a legtöbb vidéken 
magától, erőltetés nélkül csuszamlott ki a föld. És amikor 
egy-egy energikus földesúr vagy városi tanács a talaj-
vesztet t kath. papság ellen kíméletlen, határozott rendszabá-
lyoka t a lkalmazott : ezzel a legtöbb esetben nem felfor-
gat ta , hanem már csak szentesitette a létező állapotokat 
és józanon — ha a kor szellemének megfelelő katonás, 
durva módon is — levonta a következményeket a lelkek 
világában végbement s a köztudatban meggyökerezett lassú, 
de nagy változásból. Az i lyképpen „reformáló" földesúr és 

') Gondoljunk csak pl. Nádasdy Tamás nádor vallási magatartására ! 
(L. Családi Levelezését a Károlyi-Szaluy féle akadémiai kiadásban.) 
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magisztrátus előtt olyan természetesnek és olyan egyszerűnek 
tünt föl ez az egész eljárás, hogy idegen jogelvekkel való 
megtámogatásának szüksége egyáltalában bajosan fordul-
hatott meg az eszében. A papság hánytorgathat ta a maga 
régi, de erejük vesztette jogait : a „reformáló" rendiség ezzel 
szemben nem költött u j jogokat, hanem egyszerűen a tényekre 
mutatot t rá. 

Abban summázhatom egyszóval az eddigi fejtegetéseket, 
hogy a magyar reformáció terjesztésében, — amint azt a tény-
leges állapotok meggondolása bizonyítja — egyáltalában nem 
volt, nem is lehetett szükségük a magyar földesuraknak 
valami újszerű ius reformandi magukhoz ragadására ; hanem 
sokkal inkább az akkori tényleges magyar földesúri jogviszo-
nyok természete tette lehetővé, hogy a magyar protestantiz-
mus épp ezek közt a viszonyok között s jórészt ezeknek az 
erejénél fogva is lassan, de annál szilárdabban el tudott helyez-
kedni ós annál mélyebbre tudta bocsátani gyökereit úgy a 
birtokos köznemesség, mint a föld népe kebelében. 

2. De nemcsak a protestáns nemesség magatar tása nem 
árulja el a legkevósbbé sem azt, hogy valami jogbitorláshoz 
volna kénytelen folyamodni az evangélium diadala érdekében 
és hogy ennek tudatában is van, de mitsem tud erről maga 
a katholikus párt sem ós egyáltalában nem igyekszik vád 
gyanánt felhasználni a bécsi béke előtt már meginduló ellen-
reformáció. Országgyűléseink állandóan foglalkoznak a vallás-
üggyel, törvényeket hoznak az eretnekség ellen, az egyház 
felvirágoztatására. — bámulatos, hogy a földesurak állítólagos 
„alkotmányellenes" jogbitorlásáról sehol és soha egy szó 
panasz nem ejtetik sem az országgyűléseken, sem ra j tuk 
kívül! Ha más nem, maga ez az egy tény nyilván mutatja, 
hogy a magyar ellenreformáció második periódusának meg-
nyíltáig, a földesúri jognak, mint ilyennek, ius reformandivá 
emelése teljesen idegen fogalom a magyar közgondolkozásban 
katholikusokéban, protestánsokéban egyképpen. 

És ennek a ténynek hallgatag elismeréseképpen tekinthető 
az is, hogy számbavehető történetíróink közül még a hellyel-
közzel (különösen a reformáció történetében) kevósbbé tárgyi-
lagosak is távol állanak attól, hogy a magyar reformáció 
terjedésének legfőbb eszközeként az alkotmányellenes erő-
szakot tüntessek fel, holott akárhány van közöttük, aki pl. 
a reformáció terjedésének motívumai közöt t igen nagy elő-
szeretettel emlegeti föl a főúri haszonlesést. A tárgyilagos 
történetírás megállapításai szerint, ha vallási erőszakról van 
szó a magyar történelemben : ezt csakis az ellenreformáció 
inaugurálja, nem a reformáció plántálja be és szentesíti. 
Nálunk a vallási erőszak korát magánjogi téren a kassai 
templomfoglalás vezeti be, közjogi téren pedig a királyi 
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abszolutizmussal szolidáris ellenreformáció vakmerő és viha-
ros támadása a magyar alkotmány és a magyar protestan-
tizmus ellen az 1604. XXII. törvénycikkben. 

3. De minden más érv és bizonyítók erejét fölülmúlja 
az a nyilvános alkotmányos bizonyságtétel, amelyet a magyar 
protestantizmus maga tett le valláspolitikai elveiről azországos 
törvényhozás terén. És pedig ugy az erdélyi fejedelemségben, 
mint a királyi Magyarországon. Az erdélyi vallásügyi tör-
vények eleitől fogva ki ter jesztet ték a szabad vallásgyakor-
latot a jobbágyságra is ; a törvényhozás itt soha el nein 
törte, hogy a vallásszabadságon bárminemű magán- vagy köz-
jogi igények miatt is csorba essék. Minden reakciós törek-
vésnek előzetes meggátlására külön és kifejezetten törvénybe 
volt iktatva a „szegény subditusok" vallásszabadsága, amelyet 
az Approbata Constitutio is külön szakaszban erősít1) meg. 
Úgy hogy Erdélyben épp a törvényhozásnak ilyen kezdettől 
fogva következetes magatar tása miatt sem tulajdonképpeni 
ellenreformációról, sem különösebben a földesúri reformáló jog 
hánytorgatásáról nem lehetett szó még az „eretnekek lassú 
kiirtásáról szóló terv" 2) sötét és szorongatot t korában sem. 

A királyi Magyarország ^vallásügyi törvénye, az 1608. 
k. e. I. törvénycikk hasonlóképpen — ha nem is külön és 
kifejezetten — az általános vallásszabadságot (tehát a job-
bágyokét is) kodifikálja, amikor elrendeli, „hogy a vallásnak 
gyakorlata szintúgy a báróknak, mágnásoknak és nemesek-
nek, mint a szabad városoknak s az ország minden karainak 
ós rendeinek, a maguk ós a físcus javaiban, mintszinte a 
határszéleken is Magyarország magyar katonáinak, kinek-kinek 
a maga vallása és konfessziója, nem különben az azt önként 
és szabadon elfogadni akaró mezővárosoknak és falvak-
nak mindenütt szabadon hagyassék és senki mindezek 
között annak szabad gyakorlatában ós használatában bárki 
által is ne akadályoztassák . . ." Történetíróink egy részének 
(Acsádi sat.) ellenkező felfogásával szemben mi azt hisszük, 
hogy a jobbágyok lelkiismereti szabadságának biztosítása 
már a törvény szövegéből eléggé kitűnik. A törvény általános-
ságban nyilatkozik; a földesúri jog körüli viták és gravame-
nek még a terhes jövő méhében szunnyadtak s igy a job-
bágyok vallásszabadságának külön, explicite elrészletezósére 
nem volt szükség. De hogy a törvény szerkesztésében az 
általános vallásszabadság szempontja vezetet t : az bizonyos 
az előzményekből s az utólagos közfelfogásból egyaránt. A 
bécsi békeokmányban a Bocskayék 1606. decemberi kassai 
gyűlése éppen az általános vallásszabadság kimondásának 

') Pokoly: Az erd. ref. egyház története. IV. 24—25. 
2) Pokoly: Az erd ref. egyház stb. III. 51. skk. 



A földesúri jog szerepe a magy. ellenreformáció szolgálatában. 1 7 5 

hiányát kifogásolta, amidőn követelte a „falvakban" szónak 
a vallásügyi cikkbe való betoldatását (megfelelően már az 
1605. korponai 15 pontba foglalt kívánalmak elsejének is). 
Mint láttuk, az 1608-iki alapvető törvény megalkotásában 
tényleg érvényesült ez a kívánalom s vele együt t győzött 
az általános vallásszabadság szempontja. Hogy pedig a nem-
zeti közfelfogás tényleg mindig ennek az elvnek törvény-
beiktatását látta az 1608. k. e. I. törvénycikkben; ar ra élénk 
bizonyság nemcsak a róm. kath. nádornak a bécsi béketár-
gyalások alatt te t t jellemző nyilatkozata, (mely szerint a 
jobbágyok vallásszabadságának expressis verbis való biztosí-
tására szükség nincs, mert hiszen az úgyis benne van az 
1608. törvényben1) de bizonyság általában az egész katholikus 
visszahatás magatar tása e törvénnyel szemben. Az 1608. 
utáni országgyűlések vallásügyi küzdelmeiben a katholikusok 
sohasem érvelnek azzal, hogy a nevezett törvénycikk az 
általános vallásszabadságot (tehát a jobbágyokét is) nem 
mondja ki, (sőt ezt többször nyíltan is elismerik, mint pl. 
az 1618. országgyűlés tárgyalásaiban,*) hanem különböző 
csavarásokkal (templomok sat. kérdése) és oldaltámadások-
kal (földesúri jog jelszavának bedobása) igyekeznek meggyön-
gíteni épp ennek az egészen liberális rendelkezésnek az erejét, 
miután a létezését kénytelen-kelletlen ugyan, de mégis 
elismerték. 

Már most az ismertetet t magyar- és erdélyországi vallás-
ügyi törvények méltán tekinthetők úgy, mint a magyar 
protestáns valláspolitika klasszikus alkotásai. És ezek a tör-
vények félre nem magyarázható határozottsággal rendelkez-
nek a jobbágyok teljes vallásszabadsága felől, — vagyis a 
magyar protestáns valláspolitika egy olyan, elejétől fogva 
meglévő, határozott és szilárd irányzatáról tesznek közér-
venyű bizonyságot, amely irányzat a legmerevebbül ellen-
tétes a cuius regio eius religio-nak a magyarországi protestan-
tizmusra rátukmált , merőben idegen eredetű territoriális elvé-
vel. Ha csakugyan ez az elv a magyarországi protestantizmus 
létalapja: képzelhető-e józanon, hogy protestantizmusunk 
akkor, amikor közjogi elismertetését, államjogi létezését 
diadalmasan kivívja, a s a j á t létalapját ítéli el és teszi tönkre? 
Mert ebben az esetben semmi mást nem jelentenek az em-
lített törvényeknek a jobbágyok vallásszabadságát illető 
rendelkezései. 

A mi felfogásunk szerint azonban erről nem lehet szó. A 
jobbágyok vallásszabadságának előbb implicite, majd explicite 

') Pokoly : A protestantizmus hatása a magyar állami életre 225. o. 
2) Zsilinszky: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai etc. 

II. 122. 
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is törvénybeiktatása nem érthetetlen következetlenség, hát-
ráló terület- és jogfeladás a magyar protestantizmus részéről, 
hanem igenis egy, a reformáció kezdeteitől követett vallás-
és egyházpolitikai elvnek következetes alkalmazása a nemzeti 
törvényhozásban. Magyar- ós Erdélyország protestáns nem-
zeti politikája a 3, illetőleg 4 recepta religio egyetemes sza-
badságának levegőjében lélekzik és a közjogi téren meg-
futamítot t ellenreformáció az, amely orvul támadva e politika 
ellen, először fertőzteti meg ezt a tiszta levegőt a cuius 
regio eius religio erőszakosan előrántott alkotmányellenes 
elvével. Hogy erre a sakkhuzásra az időt, az alkalmat és a 
módot egyaránt kitűnően megválasztotta, az, mint az ellen-
reformáció törtenetéből tudjuk, bizonyos. 

I I I . A földesúri jog a kegyúrival összeköttetésben. 
Az 1608. pozsonyi országgyűlés óta a magyarországi 

ellenreformáció a földesúr vallásügyi joghatóságának elvével, 
egy bizonyos földesúri, (mondhatnók) „ius contrareformandiil-
val áll vagy esik. Ezt az elvet igyekszik keresztülvinni a 
magán birtokviszonyok terén mindenütt, ahova csak elér 
erőszakos keze; ezt az elvet igyekszik makacs állhatatos-
sággal meghonosítani a nemzet közjogi gondolkozásában 
s annak letükrözőjében, a törvényhozásban is. 

Miután II. Mátyásnak ez elv alapján való határozottan 
ellenséges magatar tása („miképpen lehetne a kathol ikusokat 
kényszeríteni, hogy saját földjeiken más vallású lelkészeket 
tű r j enek?" kérdi a protestánsok sérelmi iratára válaszolva, 
már 1613-ban') megadta a nyitányt, a II. Ferdinánd hitlevele 
körül kerekedett „una cum templis" vitában már leplezetlenül 
jelentkezik az egész tendencia. Már i t t a magyar ellenrefor-
máció t ipikus vezéralakja, Pázmány Péter mozgatja a hát tér 
kerekeit. Az ő sugalmazására készül az 1618. országgyűlésen 
a katholikus rendek ama cáfoló irata, amelyet a protestánsok 
„iüationes evangelicorum^-ydra szerkesztettek válaszképen 
és amely a közjogi érvényesülésre törekvő ellenreformáció 
álláspontját már egészen világosan feltünteti. Ez iratban2) 
a kath. rendek elismerik ugyan, hogy az 1608. I. törvény-
cikk a vallás szabad gyakorlatának jogát kiterjeszti a job-
bágyokra is, de a templomok használatáról nem tesz em-
lítést s igy azoknak a templomokra jogot nem ad. A földesúr 
felette áll a jobbágynak, méltányosabb tehát a templomo-
ka t inkább az uraknak, mint a jobbágyoknak engedni; a 
jobbágyok azon a földön, melyet művelnek, semmiféle joggal 

') Zsilinszky: II. 77. 
2) Zsilinszky: II. 121. skk. 
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nem bírnak; semmi másra nem tar thatnak igényt, mint mun-
kájuk bérére. A föld a földesúr tulajdona. Ha tehát a földdarab 
sem a jobbágyé, melyen háza áll, miképp követelhetni 
részükre a templomokat? A régibb törvények a jobbágyoknak 
sohasem engedtek jogot a templomokra. Ezt a protestánsok 
eljárása is bizonyítja. Ha ugyanis a régibb törvények a 
jobbágyoknak ily jogot biztosítanak, miért nincsenek meg-
elégedve azokkal, miért kívánnak u j aka t ? Végül kijelentik, 
hogy az a legnagyobb igazságtalanság, midőn a protestánsok 
a katholikusokat, akara t juk ellenére, a kegyúri jogoktól 
megfosztani igyekeznek. 

Hogy ez az egész álláspont egy rabulisztikus törvény-
csavarásra támaszkodik mindenekelőtt (a jobbágyok vallás-
szabadsága nem foglalja magába a templomok használatát) : 
első tekintetre látnivaló. De magának az álláspont lényegé-
nek tüzetesebb megértéséhez, mintegy kiegészítésül szükséges 
megismernünk a magyar ellenreformáció jogelméletének és 
tak t iká jának egy másik nevezetes, szinte klasszikusnak te-
kinthető okmányát is, amely nemcsak a Pázmány sugalma-
zása, de a legnagyobb valószínűség szerint az ő tollából is 
eredt .1 1628. elején II. Ferdinánd leiratot küld Pázmány 
esztergomi érseknek, amelyben véleményt kér tőle afelől, 
vájjon Harrach Károly^gróf, aki a ius patronatus alapján 
a kath. hitet terjeszti s Óvárott meg akar ja tiltani a haeretica 
exercitiot, nem kerül-e összeütközésbe azokkal a törvényekkel, 
amelyek a protestánsok szabad vallásgyakorlatát biztosí t ják? 
Pázmány felelete, az esztergomi primási levéltárban őrzött 
„Considerationes" a következőkben foglalható össze: „A pro-
tes tánsok részére törvényileg biztosított szabad vallásgya-
korlat a patronus-földesúr jogait érintetlenül hagyja. Az 
idevágó törvényekből és engedményekből korántsem lehet 
következtetésképp levezetni, annál kevésbbé határozottan 
megállapítottnak tekinteni, hogy a patronus-földesuraknak 
nem lenne szabad községeik templomait a haereticusok elől 
elzárni, a prédikátorokat azokből kizárni és helyettük a 
kath. parochusokat behelyezni. Sőt ellenkezőleg a patronus-
földesurak jogosi tvák a prot. prédikátorok kizárásával a 
kath . papokat behelyezni és az egyház összes jövedelmeit, 
még azt is, amit a jobbágyok a parochusnak fizetni szoktak 
(párbér), a kath. pap javára biztosítani és pedig azon okból, 
mer t a jobbágyok hazai törvényeink szerint urok földjén 
munká juk jutalmán kivül semmi más joggal nem birnak 
(Verbőczy H. k. III. 30. §. 7.), annál kevésbbé bírhatnak 
patronátusi joggal az egyházak fe le t t ; mivel pedig a patroná-
tusi jog a földesurakat illeti és nem a jobbágyokat, a predi-

1 Timon : A p á r b é r s lb . 101. skk . 
Thool. Szaklap X. évf. 12 
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kátorok kiűzésére és a kath. papok behelyezésére való jo-
gosítvány is a földesurat illeti." 

Ε két ismertetett iratban a magyarországi ellenreformáció 
egész jogászi dogmatikája, egész köz-, magán-, és egyházjogi 
opportunizmusa előttünk áll. A földesúr, részint magán 
birtokjoga, részint és főképp kegyúri joga alapján a birtoka 
területén álló egyházi épületekkel és javakkal, mint tulaj-
donaival, szabadon rendelkezik: ez ennek az álláspontnak 
a lényege. 

Amin pedig ez az egész, elismerésre méltó szilárdsággal 
kialakult és keresztül-erőszakolt álláspont sarkallik ; az nem 
egyéb, mint a földesúri jognak a kegyúri joggal való ön-
kényes, sajátságos, az ellenreformáció tak t iká jára nézve rend-
kívül jellemző módon való összekötése. 

Amennyire nem ismeri a magyar közjog a földesúrnak, 
mint ilyennek, bármi néven nevezendő vallás- és egyházügyi 
jogosí tványát : éppoly kevéssé hajlandó elismerni a kánonjog 
azt, hogy a kegyúri jog a dominium világi jogalapján álló 
földesúri tu la jdonjognak tekintessék. A magyar földesúri 
jogban hiányzó vallás-egyházügyi jogosítványt tehát a birtokos 
nemességnek csakis a kegyúri jog — ez a t isztán egyházi 
jellegű jogosítvány — adja meg ; de a kegyúri jog sem abban 
az értelemben, amelyet a föntebb emiitett végzetes kombináció 
tulajdonit nek i : tudniillik az egyházi javak és jövedelmek 
tulajdonjoga, birtoklása értelmében. „Lényegében nem egyéb 
ez — mond Timon (i. h.) — mint visszatérés a kegyuraság 
azon felfogásához, amely a katholikus egyház heves küzdelme 
következtében már a 13-ik századdal végkép elenyészett s 
amely felfogás szerint a kegyuraság tisztán világi jogalapon, 
a dominium jogán nyugszik;" tehát a katholikus egyház 
által a szent célok érdekében önként elvállalt közjogi erő-
szaktétel a saját kánonjogának azon elvein, amelyek a 
magyar közjogban is tel jes elismerésre ju to t tak és amelyeket 
a magyar közjog még azzal a megállapításával is támogat, 
hogy, mint minden egyházi hatalomnak, akképpen a magánosok 
patronátusi jogának is egyedüli forrása a királyi főkegyúri jog, 
(Timon i.m. 104.) tehát korántsem a magán földesúri jogviszony. 

Egyszóval : a földesúri jog egyáltalában nem egyházha-
talmi jogosítvány, hanem közjogi alappal bíró magánjogi 
viszony, amelynek az egyház életével semmi köze, — tehát 
össze kellett kötni ós meg kellett támogatni a kegyúri jog 
tisztára egyházjogi s az alkotmányos vitákba közjog- és 
kánonjogellenes módon behurcolt fogalmával, hogy legyen 
egyházi érvénye is, „ius reform an di"-szerű hordereje. Viszont: 
a kegyúri jogot, mint ilyet önmagában nem lehet egy, bármely 
erőszakos és törvénytipró vallás- ós egyházpolitika elvéül 
fölhasználni, — ha alapjául, közjog ós kánonjogellenesen 
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föl nem muta t j ák a földesúri jogot, ha szolidárisnak nem 
tüntet ik fel a magyar nemesi szabadságok egyik sarkala tos 
pontjával (a nemesség birtokjogával) s tehát egyúttal a rendi 
alkotmány alapjaival is. 

Nem nehéz megértenünk, hogy a földesúri jognak ilyetén 
értelmezése — bár egyszerre közjogi ós kánonjogi falsum — 
hogyan hódithatott mégis lépésről-lépésre több tért törvény-
hozásunkban s egyszersmind, kánonjogellenes mivoltában is, 
hogyan számithatott a magyar katholikus klérus ós rendek 
legmelegebb pártolására, tűzön-vizen keresztül való kierősza-
kolására. Országgyűléseinkre a bécsi béke óta, végzetes és el-
hárithatlanul növekvő súllyal nehezedik rá a királyi hatalom. 
A bécsi udvar egy pillanatra sem adja fel s a westpháliai 
béke óta, a nyugati talajvesztés következtében kelet felé csak 
annál fokozottabb eréllyel munkál ja a Habsburg-dinasztia házi 
abszolutizmusának ideálját ós elveit. Az uralkodókkal együt t 
a politika egyáltalában nem változik, — legföljebb, a világ-
politikai helyzet különböző nyomása alatt , a taktika ölt 
más-más alakot. És ez a politika, mint lát tuk, kezdettől fogva 
azonosít ja magát az ellenreformáció törekvéseivel s a legha-
talmasabb munkálója — több-kevesebb nyíltsággal — annak, 
hogy ezek a törekvések, ismételt kudarcaik után is, végre 
te l jes közjogi érvónyre jussanak Magyarországon. Innen, hogy 
a földesúri jog kérdésében; — minden közjog ellenére — 
Bécsnek is egészen ugyanaz a hivatalos álláspontja, mint az 
ellenreformációt elméleti és gyakorlati téren vezető magyar 
kathol ikus főpapságnak. 

Ennek az érdekszövetségnek pedig mind hivebb szekér-
tolójává szegődik maga a magyar országgyűlés, amelyen az 
országszerte megindult katholizálás folyamatával párhuzamban 
lassanként kisebbségre jut a protestantizmus. És bár a ka-
thol ikus rendeket a nemzeti egyházpolitika elveinek egy-egy 
ujabb körülsáncolásával mindig ujabb kudarcok érik, ők 
ál lhatatos következetességgel ki tar tanak a földesúri jog „vé-
delme" mellett, várva és előrelátva azt az időt, amikor már 
nem az elvek fognak dönteni közjogi téren sem, hanem a 
szám- és erőbeli többség. 

Maga a katholikus egyház és papság pedig szintén nagyon 
jól tudta, mit csinál, amikor körömszakadtig védelmezte s min 
den rendelkezésére álló eszközzel gyakorlatilag is keresztülerő-
szakolta a földesúri jognak ezt a merőben kánonjogellenes 
értelmezését. Mert nem másról volt itt szó, mint talajának 
végleges elvesztéséről vagy megtartásáról, illetve vissza-
hóditásáról, anyagi és szellemi tekintetben egyaránt. 

Ha a magyar katholicizmus mereven ragaszkodik ahhoz 
a — különben sarkalatos —kánonjogi elvhez, hogy az egyházi 
épületek, javak, jövedelmek tulajdonjoga az egyetemes egy-

12* 
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házé, akkor az elprotestánsodott vidékeken birtok- és vagyon-
joga a százados szünetelés alatt egyszerűen elévül. Törvény-
hozásunkban, amint tudjuk , a vallás szabad gyakorlatának 
elvével együt t valóban ennek a belátása és az „uti possidetis" 
elv válik uralkodóvá, aminthogy a ket tő tényleg szorosan és 
természetesen össze is tartozik. A közvetlen hatalmi, sőt 
életérdek tehát egyenesen a feladását kívánta ennek az 
általánosságban oly keményen védelmezett kánonjogi elvnek. 
De ki legyen a tulajdonos, ha az egyetemes egyház nem az ? 
A közrendű hivek t a l á n ? Az egyházi tulajdonjognak ezekre 
való áthárí tása alig let t volna célszerű. Legföljebb tömeges 
térítés ese tén : de ilyen meg bajosan volt elképzelhető a 
földesúr megnyerése, hozzájárulása, sőt a térítésben való 
aktiv részvétele né lkül ; és a földesúr semmi esetre sem tűr te 
volna, hogy a jobbágyok tulajdonjoga, bár csak ilyen kerülő 
úton, egyházilag is, rés t üssön a nemesi kiváltságok falán. 
Különben is a hivek (helyenkénti) közösségének (és nem az 
egyházegyetemnek)tulajdonjoga az egyházi vagyonnal szemben 
éppen a kialakulni kezdő protestáns egyházjogi felfogásnak 
felelt volna meg, amely ellen — mikor mint a „maior pars" joga 
úgy Erdélyben, (1552. Torda s méginkább 1581. Kolozsvár) 
mint Magyarországon (1619. 5. t.-c.) közjogi érvényre ju to t t 
— a katholicizmusnak a saját léte érdekében végfogytig 
kellett küzdenie. Ebből a szorongató dilemmából nem-
menekülhetet t a magyar katholikus egyház másképp, mint 
ugy, hogy a kegyú rí joggal összeszőtt földesúri jogra kö-
tötte rá teljesen kánonjogellenes módon az egyházi javak 
quasi-tulajdonjogát s e fiktiv jog kétségbevonását egyenesen a 
nemesi szabadságok alkotmánysérelmenek tünte t te föl. Ahol 
pedig a rekatholizált és a legtöbb esetben fanatizált hatalmas 
földesúr, a kormány hol leplezett, hol nyilt, de mindig bizonyos 
támogatása mellett s egy lassú és sokszor tehetetlen közigaz-
gatás hiu erőlködéseivel könnyen dacolva, tulajdon jogszer illeg 
rendelkezik a birtokán lévő templommal, iskolával, temetővei, 
paplakkal, az egyházak javaival s jövedelmeivel; ott akkor 
tapodhat ja lábbal a törvényt, akkor kergetheti el a protes-
táns prédikátort , akkor ba j tha t ja csapatostul misére a job-
bágyait az elszedett és katholikus módon ú j r a felszentelt 
templomba, amikor éppen neki tetszik. Azért az egyház 
jezsuiták-vezette csöndes térítő munkája a társadalmi folyto-
nosságátfél tő nagybirtokos arisztokrácia tagjai közt, a földesúri 
ius reformandi elkeseredett védelme az országgyűléseken és 
a protestáns jobbágy-egyházakon elkövetett vallási erősza-
koskodás : tu la jdonképpen ugyanegy programmnak három 
szervesen összefüggő oldala, az ellenreformáció hódítási ter-
vének három különböző, de egymást feltételező s egymással 
a legszorosabban összekötött irányban való munkálása. Az 
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ellenreformáció egyelőre a magánjogi viszonyok sáncai mögé 
vet te be magát s onnan gyúj togat a fanatizmus csóváival; 
de bármely percben kész arra, hogy a kellő alkalom nyiltával 
minden tar tózkodás nélkül kirohanjon onnét s egyenes ós 
elhatározó támadást intézzen a protestantizmus közjogi 
bástyái ellen. Amint tudjuk, ez az alkalom nem soká váratot t 
magára. 

Ne tévesszük azonban szem elől azt sem, hogy az ellen-
reformáció tak t iká ja azért volt olyan ügyes, olyan jól meg-
választott , mert, (ha más értelemben is, mint ahogy Timon 
vélekedik) tényleg azt a látszatot ölthette magára, hogy a 
protestantizmus ellen annak sa já t fegyvereit ragadja föl. 
Maguk az alakulófélben lévő protestáns egyházi vagyon-
jogi viszonyok voltak azok,amelyek részéről azellenreformáció 
bizonyos értelemben erősségeket nyert a maga elveinek 
igazolására. 

1. Tudvalevő ugyanis, hogy a protestantizmus sem külföl-
dön, sem minálunk nem szüntette meg egyszerre és kezdettől 
fogva a patronátus egyházjogi elvét és gyakorlatát. Egy-
házunk jogtörténete úgy a magán-, mint a városi kegyuraság 
intézményét ismeri ós változatos példákban muta t j a fel (sőt 
még egy sajátosan magyar alakulásról, a vármegyék „quasi-
patronátusáról" is tud, bár ennek az alakulásnak vagyonjogi 
tekintetben nem volt az előbbiekhez hasonló nagy és köz-
vetlen befolyása.) És ebből a történetből tudjuk azt is, hogy 
a kegyuraság intézménye protes táns egyházainkban nem 
egyszer — különösen (ós természetes módon) a városi pat-
ronátus eseteiben — majdnem teljesen egyet je lentet t az 
egyházi javak föltétlen birtoklásának jogával. Szóval a 
protestantizmusban a egyházjogi alapelveivel ellentétesen,1) 
de fejlődő viszonyok szükségszerű követelményeként tényleg 
megvoltak itt-ott azok a jogelvek, amelyeket a katholicizmus 
a maga terjeszkedésének javára törvényesítve szeretett 
volna látni. És a hivatkozás erre a tényleges állapotra 
ha ta lmas fegyvert adott az ellenreformáció kezébe. Ami a 
fejledező protestáns egyházaknak gazdasági és társadalmi 
tekintetben a legerősebb ós a legtermészetesebb, történetileg 
adott támaszuk volt ; a városi és magán kegyuraság intéz-
ménye lett egyúttal a megrontójuk is, amikor az ellenreformáció 
kezdte magyarázni s közjogellenesen kihasználni. Talán sehol 
sem érezhette hazai protestantizmusunk olyan közvetlenül, 
mint ezen a téren, hogy vész el a talaj alóla az ellenrefor-
máció mesterkedései következtében. 

2. Ha pedig voltak — és nagy számmal voltak — esetek, 

') A m. prot. egyházak vagyonjogi viszonyai Prot. Szemle VII. évf. 
180. o. 
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amelyekben a patronasi jog nem eset t össze föltétlenül és 
természetesen a quasi-tulajdonjoggal, akkor ez a tulajdonjog, 
megfelelően a régi, a katholicizmusból átháramlott vagyon-
jogi felfogásnak1) illette a plébániát, a templomot, a kápolnát, 
iskolát, parochiát stb., amelyeknek természetes képviselői a 
patrónus, a javadalmas, az egyházfl (aedituus, gondnok) s a 
kánoni látogatás u t j án a felsőbb hatóság. Nem az egyház-
község egésze tehát itt még a tulajdonképpeni vagyonjogi 
személy (ez az igazi protestáns egyházjogi elv itt még nem 
szerepelvén) hanem, mondhatjuk, az egyház életének egy-
egy funkciója,·, a kul tusz templomi közösségekben, egy-egy 
templom köré tömörülve, az egyházkormányzat és a cura 
pastoraiis, amelyet a plébánia végez, a nevelés, oktatás, 
amely az iskola feladata. 

Tartós egyházjogi elvvé az ilyen felfogás a dolog termé-
szeténél fogva a protestantizmus kebelében sem fejlődhetett , 
aminthogy nem fejlődött azzá á katholicizmusban. Tudjuk, 
hogy a kánonjog az egyházi vagyon tulajdonjogának birto-
kosává, igazi substratumává az egyetemes egyházat tette, , 
mint abszolút jogi személyt. És a vagyonjogi felfogás ilyen 
egységesítésére, egyszerűsítésére, a protestant izmusnak is 
annál nagyobb szüksége volt, minél inkább megszilárdult az 
egyház élete s minél erősebb ellentállást kellett kifejtenie a 
reintegrálódó katholicizmus vagyonjogi támadásával szemben. 
De mi lehetett ennek az ú t j a -mód ja? Az „egyetemes egy-
ház" római fogalma és valósága a protestantizmusból hiány-
zott s ennélfogva mint vagyonjogi személy sem jöhete t t 
számba. A patronusi tulajdonjogba való fogódzás kezdett, 
mint láttuk, mindinkább nagyon kétélű fegyverré válni, külö-
nösen ott, ahol (igen számos esetben) elég laza volt a köte-
lék a földesúr-kegyúr és az egyház között (nem ugy, mint pl. a 
városi tulajdonjog eseteiben rendszerint.) Azért hovatovább 
önként , sőt kényszerűen jelentkező gondolat lett az, hogy 
az egyházi javak tulajdonosai maguk a hivek, gyülekezeti 
összeségükben. Ez a gondolat, amely alapja a protestáns 
egyházi vagyonjognak, esetenként annál közelebb állott pedig, 
mennél kevósbbé volt a gyülekezet vagyonjogilag patronu-
sának kiszolgáltatva s mennél erősebben élhetett benne az 
a tudat , hogy valójában a templomot, iskolát, parochiát stb. 
tehát a tulajdonképpeni „jogi személyeket" ő tartja fenn a 
saját verejtékes munkájával, esetleg ő védelmezi meg a 
sa já t vére árán, — nem pedig a földesúr-kegyúr, aki 
legföljebb csak alapitója, épitője, adományozója az illető 
egyházi javaknak, de nem fenntartója is az egyház éle-
tének. Hozzá kell még vennünk, hogy az egyházközség 

') Pokoly: A magyar prot. egyházak vagyonjogi viszonyai stb 57. o. 
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vagyonjogi fejlődésének ú t j á t megegyengette a jobbágyköz-
ségeknek már a XVI. században gyakorolt leikészválasztási 
úzusa és a maior pars-nak nemcsak gyakorlati lag keresztül-
vitt, de törvényhozásilag is megerősített (föntebb már emii-
tett) templomjoga.1) Az egyházközségi tu la jdonjog gondolata 
ilyképpen már nagyon korán felmerül a protestáns egyház-
fejlődés látóhatárán. 

Az ellenreformáció pedig idejében meglátta ezt és 
fegyvert kovácsolt belőle. A jobbágy községek egyházi birtok-
j o g a : de hiszen ez a parasztnak ura földjén való tulajdon-
jogával egyértelmű, egy a rendi alkotmány alapjaiba ütköző 
jogsérelemmel; — igy adják ki a jelszót a helyzet élesszemü 
átértői — ós 1618. óta ezt a jelszót kiál t ja oda egyik ország-
gyűlés a másiknak. És a visszás, valósággal tragikus hely-
zetnek esry f a j t á j a az. amely a magyar protestantizmusra 
ennek következményeképpen vár. Azt kell megérnie, hogy 
ellene, a magyar rendi a lkotmány ós nemzeti szabadság hű 
szövetségese és támasza ellen legfőbb ütőkártya gyanánt 
éppen a rendi jogok megsértését, az alkotmányellenességet 
já tsszák ki, még pedig ugyanazok, akiknek egész léte és mű-
ködése maga volt az alkotmányellenesség: t. i. az ellenrefor-
máció harcosai. Ez volt a magyar protestantizmus legnagyobb 
mártiriuma azért, hogy a gyülekezeti elvnek hazánkban is 
letet adott és ezzel a jobbágyosztály emberi méltóságát min-
den más tényezőnél hatalmasabban emelte. Nyilvánvaló, hogy 
abban az ellenreformációban, amely a támadás t idáig tud ta 
vinni, minden különös nehézség nélkül meg tudott fogam-
zani az a gondolat is, hogy a magyar protestantizmus, ez az 
alkotmányellenes liga, a törökkel cimborál ós nem érdemel 
egyebet, mint hogy vérbe foj tassék a hazaárulásáért . . . 

IV. A földesúri ius reformandi bevonul a törvényhozásba. 
A megelőzőkben ismertetet t ,.jogi'1 alapozáson késedelem 

nélkül megindul az ellenreformáció nyilt harca ós akna-
munkája , amelyeknek fázisai ós eredményei a történelemből 
ismeretesek előt tünk. 

1608. után az ellenreformáció jelszava magánjogi téren 
a „földesúri jog" alapján való erőszakos tér í tés és templom-
szedés, közjogi téren pedig e J o g " bevitele a törvényhozásba, 
a legönkényesebb törvénycsavarások utján. Mig az első törek-
vésével sikerről-sikerre halad, a másodikban egyelőre kudarc 
kudarc után éri a dicsőséges erdélyi fejedelmektől támogatott 
alkotmányos, nemzeti egyházpolitika részéről, amely minden 
rabulisztikával szemben igaz értelmének megfelelően magya-

') PoTcoly: A m. prot. egyházak vagyonjogi viszonyai stb. 57. o. 
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rázza az 1608. évi alaptörvényt. Ε kudarcok legteljesebbike 
az 1647. évi 5. törvénycikk, amely a linzi békét törvény-
beiktatva „a maguk hitvallásában nem akadályozandó és 
nem háborgatandó parasztok" számára is kifejezetten és félre-
érthetetlenül biztosítja a szabad vallásgyakorlatot s egyúttal 
a következő cikkekkel együt t a templomok kérdését is vég-
érvényesnek szánt módon rendezi. A nemzeti egyházpolitiká-
nak ez az utolsó klasszikus alkotása egy akkor még nem is 
álmodott beláthatatlan végű uj társadalmi fejlődés távlatait 
nyitja meg a magyar közjogban. Ennél tovább a rendi alkot-
mánnyal szövetkezett protestantizmus már nem mehetett, 
sőt tekintettel erre a szövetségesére, ebben is valósággal ön-
magát múlta fölül. Érthető, hogy a kathol ikus reakció ennek 
a protestáns, de a törvény szellemét egyedül hiven tükröző 
törvénymagyarázatnak fokozott hévvel esik neki, ellene a 
leghatározottabban ti l takozik s a sérelmi politika ingatag 
vizein csökönyösen folytat ja ellene a kalózháborut, csak az 
alkalomra várva, amikor a törvényhozásból kivetheti s egy 
telivér katholikus „ törvénymagyarázat ta l" cserélheti fel. Az 
alkalmat pedig nemsoká meghozza a protestantizmus szám-
és erőcsökkenése (Erdély romlása s a gyász évtized) s ezzel 
szemben a Lipóttal újraéledő rudolíi abszolutizmus erőgyara-
podása (a török gyengülésével, majd kiűzetésével.) Az 1681. 
vallásügyi törvény „Salvo tarnen iure dominorum terres-
trium" (XXV. törvénycikk) záradékában már teljes diadalát 
ülheti az ellenreformáció törvénycsavarása közjogi téren is 
s a földesúri jog, mint ius reformandi, a katholicizmus 8 év-
tizedes erőfeszítései után bekerül a törvényhozásba, bár most 
sem anélkül, hogy szemmellátbatóan magán ne hordozná 
törvénytelen, erőszakos eredetének bélyegét; hiszen egészen 
nyilvánvaló, hogy amikor ugyanez a törvényhozás a kath. 
földesurakat prot. vallású jobbágyaik egyházi céljaira telek 
átengedésére kötelezi, tulajdonképpen a „Salvo tamen1 

elven üt igen nagy csorbát s tehát önmagának mond ellent, 
ami mindennél erősebb bizonysága a „ földesúri jog" or-
gyilkos fegyverét forgató magyarországi ellenreformáció 
egész alantjáró opportunizmusának. Most már a kisebbségben 
maradt protestantizmus hiába igyekszik a lavinának gátat 
vetni. A diadalmaskodó ellenreformáció az abszolutizmussal 
karöltve, mind erősebb lökésekkel ingatja meg alkotmányos 
lét jogát . Jön az 1687. évi vallásügyi törvény, mely a királyi 
rgratia et dementia" ingatag alapjára helyezi e létjogát. 
Jön az Explanatio Leopoldina, melynek formája maga az 
alkotmányellenesség, tar talma pedig merő törvénycsavarás, 
az artikuláris és nem artikuláris helyek, a nyilvános és ma-
gán vallásgyakorlat közti önkényes különbségtétellel való 
meghatványozása, betetőzése a földesúri „ius reformandi" 
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közjogi falsumának. Jön az 1701. évi második Lipót-féle ren-
delet (8. p.), jönnek az 1714—15. országgyűlés vallásügyi 
rendelkezései és a Carolina Resolutiók, amelyek szigorúan 
az Explanatio alapján állva úgyszólván elemi fejlődósfelté-
teleit vonják el a hazai protestantizmustól és a lehető leg-
illuzóriusabbá teszik közjogi létezését, amikor megfelelően 
a közjogi ellenreformáció egy már a XVII. század közepétől 
nyilatkozó tendenciájának, a vallásügyet szinte teljesen 
„magánügy"-gyé alacsonyítják le. Most üli közjogi téren 
végleges diadalát a magyarországi ellenreformáció, amely az 
államnak hivatalos egyházpolitikájává lesz III. Károly és 
Mária Terézia alat t egészen addig, mig elveit s ezek között az 
egyik sarkalatosat , a földesurak „ins reformandiját* előbb 
a felvilágosodott abszolutizmus (II. József türelmi rendelete), 
majd az ennek nyomása alatt újraéledő nemzeti alkotmányos 
szellem át nem töri. Utóbbi, a felekezeti megoszlás korlátain 
ké t zivataros század óta most emelkedve először felül, az 
1790—91-iki törvényhozásban ú j ra az 1608. alap- és az 1647. 
magyarázó ós zárótörvény vallás- és egyházpolitikáját emeli 
a maga majdnem teljes integritásában hivatalos, nemzeti, 
alkotmányos egyházpolitikává. Ezzel (a kor változott 
szelleme is megtévén a maga hatását) ellenreformációnak, 
rabulisztikus vallásügyi törvénymagyarázatoknak s velük 
együt t a földesúri ius reformandinak is egyszersmindenkorra 
vége a magyar történelemben. Protestantizmusunk a királyi, 
főpapi és földesúri önkény elől végre menedéket ós meg-
ingathatatlan közjogi biztosítékot talál a liberális törvény-
hozásban s így nyugton elhagyhatja a sérelmi politika küzdő-
teret , hogy oda azután csak nagy ritkán s akkor is másod-
rendű kérdésekben térjen vissza, egyébiránt pedig egész 
lélekkel szentelhesse magát elsőrangú kulturhivatásának, 
amelynek munkálásában a „földesúri jog" aegise alatt két 
század óta annyit háborgatta és annyiszor megbénította a 
letűnt korszak legfólelmesebb, kísérteties hata lmassága: az 
ellenreformáció. 

Kassa, 1912. március hó. 

Révész Imre. 



Élt-e Jézus? 

Jézus életével, az δ hatásával való foglalkozás a theo-
logia legszebb feladata. És nemcsak a theologiáé, hanem a 
történettudományé is. Az egyes tudományágak között ma 
nincsenek kinai falak. „O a nagyság mértéke, Ο az élet for-
rása, — méltóbb tárgya aligha lehet a történetírásnak, mintha 
az δ ha tásá t s a belőle eredt élet törvényeit nyomozza".1) 

Az ő életéről és a keresztyénség első korszakáról fenn-
maradt források azonban nehéz kérdések ele áll í t ják a velők 
foglalkozót. Az egyház ós a hit é rdeke több mint ezer éven 
át azon fáradozott, hogy összeegyeztesse a források eltérő 
adatait s hogy a tradíció által ado t t s a hitvallások által 
megszabott keretekben rajzolja meg Jézus kópét s keresztyén 
egyház megalapítását. Alig 150 esztendeje, hogy a források 
sajátos jellegét nemcsak felismerte, hanem azt meg is állapí-
totta s ki is emelte a tudomány. A harmonizáló törekvések 
mellett létjogot kér t magának a történeti igazság kikutatá-
sát céljául kitűző kri t ikai irány is. 

Ez az irány te remte t te meg a „történeti Jézus" képét. 
Komoly, pozitív munká jának a nyomát meg lehet találni a 
theol. tudományok minden ágában : a szövegkritikától kezdve 
a legbonyolultabb irodalomtörténeti , történeti, vallástörténeti 
és valláspsychologiai kérdésekig mindent szemügyre vesz, 
hogy az evangéliumok történeti és vallásos magvát kihá-
mozza. Az alkotást azonban régi maradékok el takarí tása 
előzte meg. El kel let t oszlatni a „legendák ködét".2) Jézus-
ról le kel let t vetni a „biborruhát", a feje köré festet t glóriát, 
pedig el kellett tüntetni, hogy δ legyen a „Schönste der 
Menschenkinder".3) Ez a kegyeletlenség a tradícióval szemben 

*) Kovács Sándor: „Az élet és nagyság elve a történetírásban". 15. 1. 
') Carpenter E. J. Jézus az evangéliumban és a történelemben (ford. 

Józan Miklós.) 14. 17. 1. 
*) Frenssen: Hilligenlei c. regényének a 26. fejezetében olvasható az a 

Jézus életrajz, melynek utolsó része nagy nyomatékkal emeli ki ezt s büszke 
erre a „destruktiv" munkára . A theologusok sokkal diplomatikusabban és 
óvatosabban fejezték ki magukat. Ez a rész külön is megjelent Das Leben 
des Heilandes cím alatt. (Berlin, G. Grote) 568. ill. 84. 1. Ismertetését 1. 
Szelényi Ödön dr.: „Jelenkori vallásos áramlatok a modern irodalomban", 
(Budapest Luthert-F. 1910.) 3 2 - 3 7 . 1. 
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szükséges volt, hogy Jézus valóságos a lakja élesen ki-
domborodjék s hogy a források történeti vonásai kellőképen 
kiemelkedjenek s érvényre jussanak. Igaz, hogy a tudomány-
nak nem sikerült Jézus lelkének a mélyébe beletekinteni s 
még maradt a „történeti Jézus" alakjának megkonstruálása 
u tán is elég megoldatlan probléma, de az alapvető kérdés 
meg volt oldva. Jézus történetisége volt az a gránit alap, 
melyen állva a függőben levő kérdések megoldását a tudo-
mány remélhette. A történeti kuta tásoknak azonban az idő 
nem nagyon kedvez. Egy pár éve nem Jézus történetisége, 
hanem vallásos jelentősége képezi elmélkedés és vita tár-
gyát . „Olyan emberek, akiknek semmi hivatottságok nincs, 
ak iknek tudatlansága határozottan rosszindulatú, akik a tudo-
mányos theologiát csak ócsárolni tudják, ahelyett, hogy a 
kutatásaival való megismerkedést kötelességüknek tartanák, 
neki állanak s megír ják Jézus életét csak azért, hogy a tör-
téneti igazságnak meg nem felelő jellemzésükbe sa já t vallásos 
világnézetüket csempésszék bele. S a legostobább dolog is 
te tszést ara t ; a tömeg kapva kap rajta".1) Ez a jellemzés 
nemcsak a Nahor ós Notowitsch-féle légből kapott „élet-
ra jzokra" illik rá, hanem különösen alkalmazható azokra, 
akik a theologia egész eddig való munkáját megsemmisítés-
sel fenyegetik. Akik a „történeti Jézus"-sal szemben azt az 
álláspontot képviselik, hogy Jézus nem történeti , hanem — 
mythikus személy, aki csak képzeletben létezett s ezzel 
minden eddigi forrásinterpretációt egyenesen a feje te te jére 
áll í tanak. Akik a „liberális theologiának" feltették a „quaestio 
ju r i s t " s lába alól a szilárdnak vélt történeti ta la j t akar ják 
kirántani . Kalthoff, Promus, Jenssen és kivál tkép Drews 
Arthur munkái képviselik ezt az álláspontot, ú jabban pedig 
— lengyelek és oroszok is t ámoga t j ák érveikkel. 

I. Ha a kérdés múlt jára2) visszapillantunk, Strauss Dávid 
Frigyesig3) kell visszamennünk. Az evangéliumok hitelét ő 
tet te tönkre. A szétszórtan megnyilatkozott kr i t ikát és kétel-
kedést ő alkalmazta az evangéliumok minden betűjére. Azt 
előtte is tudták, hogy az evangéliumi elbeszélések közt 
legendásak is akadnak, azonban egyébként ez elbeszélések 
megértése, megmagyarázása és elhivése volt a theologusok 
feladata. Strauss kimutat ta , hogy Jézus egész élettörténete 
be van hálózva mythikus vonásokkal. Mert az epiphaniák, 

*) Schweitzer A. von Reimarus zu Wrede. Eine Geschichte der Leben-
Jesu-Forschung (Tübingen, J . C. B. Mohr 1906.) 322. 1. 

' ) A Jézus-biografiák történetét megírták: Schweitzer A. i. m. Weinet 
Η. Jesus im 19. Jahrhundert. 8 10. ezer. (Tüb. Mohr. 1907.) és Schmiedel 0 . : 
Die Hauptprobleme der Leben-Jesu-Forschung. 2. kiad. (u. o. 1906.) 

®) Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet von Dr D. F. Strauss. 3. mit 
Rücksicht auf die Gegenschriften verb. Aufl. (Tüb. Oslander 1838 - 9.) Két kötet. 
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mennyei hangok, csodák, jövendölések, angyal és ördög 
jelenések — akárhol ta lá l juk őket, nem tapasztalati tények, 
hanem mythusok. Ez mind „vallásos eszméknek történeti 
köntösbe való öltöztetése". A mythus azért nem hazugság. 
Vannak egészen alaptalan mythusok, vannak azonban olya-
nok is, melyeknek történeti magjok van. A mythus kristályai 
erre a történeti magra rakódtak le. Strauss k ikuta t ta a 
mythusok nagyrészt Ótestamentumban gyökerező motívumait 
is. Mivel ennél meg is állt s a megmaradó történeti vonásokat, 
az igaz magot nem emelte kellőképen ki, munkája destruktiv 
jellegűnek látszott. Az evangéliumok hitelességében ós igazá-
ban való hit megingott. Mert ha az evangéliumokban a való 
a költöttel, a történeti tény mythusszal keveredet t össze, 
akkor mennyi a való és mennyi a mythus bennök? El lehet-e 
ezt a két elemet egymástól választani? Nem mythus-e az 
egész evangéliumi tö r téne t? — St rauss maga Jézus történeti-
ségében nem kételkedett1) az ő kr i t ikai álláspontját magáévá 
tevő „liberális theologia" meg épen a „történeti j ézus" képé-
nek megrajzolásával alkotott nagyot, azonban Strauss óta 
az evangéliumok problémáját nem úgy fejezik ki, mint 
Reimarus, a racionalisták és a supranatural is ták : Mit akar t 
tulajdonképen Jézus — hanem az ebben a kérdésben foglal-
ható össze: Élt-e Jézus s mi biztosat tudunk r ó l a ? — Aki 
erre a kérdésre igennel felel s válaszát bizonyítékokkal tudja 
megtámogatni, annak megingathatat lan fundamentum van a 
lába alat t s arra épitheti Jézus életét. 

Bauer Brúnó2) volt az első újabbkori theologus, aki azt 
mer te állítani, hogy Jézus „mint érzékileg adot t individuum, 
soha sem létezett." Bauer fejlődésének első korszakában igazi 
hegelianus. Beleköt Straussba, mer t az kritizál, a jelenségek-
kel foglalkozik, ahelyett, hogy „az eszmével j á ró szükségkép 
való igazságot" keresné s megmaradna amellett, hogy Krisz-
tus személyét a fejlődés hozta létre. A fejlődés pedig meg-
követeli, hogy a Krisztus tényleg olyan lett légyen, aminővé 
a Krisztus-eszme fejlődött. Hengstenberggel pedig a fölött 
vitatkozik, hogy az miért nem domborította ki világosan az 
ó és ú j testamentom egyes fejlődési fokozatait. — Fejlődé-
sének második korszakában az evangéliumokkal foglalkozik. 
J ános evangéliumának vizsgálata közben ötlik fel neki az a 
tény, hogy egy tisztán irói eredetű evangélium is létezik. 
Ezt a gondolatát átviszi synopt ikusokra is. Márk evan-
géliumáról, a legrégibb evangéliumról is bizonyos, hogy benne 

') Ennek bizonyítéka a második Jézus-biografiája: Das Leben Jesu 
für das deutsche Volk .bearbe i te t . . . 12. Stereotype Auflage (Bonn, Strauss 1902.) 

') Nézeteinek tárgyilagos kivonata : Kegel Μ: Bruno Bauer u. seine 
Theorien über die Entstehung des Christentums. (Leipzig, Quelle u. Meyer 
1908.) c. művében. 
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a történeti anyag nem a történeti egymásutánban van elő-
adva, hanem művészi szempontok szerint van csoportosítva. 
Már pedig : ha egy evangéliumon művész keze nyomát vesszük 
észre, akkor nincs kizárva, hogy a művész ezt az anyagot 
nemcsak rendezte és csoportosította, hanem — alkotta is. 
Ennek a lehetőségnek a végére is jár s megállapítja a 
synoptikusokról, hogy köztük és János evangéliuma között 
csak fokozati különbség van. Az evangéliumi elbeszéléseket 
az evangélisták költötték. — Később álláspontjának a bizto-
sí tására kénytelen volt az Apostolok cselekedeteiről s Pál 
apostol valamennyi leveléről is kimutatni, hogy azok irói 
fikció termékei. 

Jézus történetiségében való hite a synoptikusokkal való 
foglalkozása közben ingott meg. „A »Messiás< úgy jövendö-
lésekben, mint megvalósulásában egyaránt a vallásos érzés 
eszményi alkotása, aki mint érzékileg adot t individuum 
sohasem létezett." Ha pedig létezett volna, „oly jelenség lett 
volna, melytől az emberiségnek borzadnia kel lene; olyan 
alak, amely csak félelmet és re t tegést idézne elő." 

Szkepszisében oda jut , hogy Jézus történetiségét tagadja ; 
a keresztyénségről azt állítja, hogy az nem Jeruzsálemben, 
hanem Rómában és Alexandriában kele tkezet t ; azok a helyek, 
melyekben egykorú profán irók a keresztyénségről megemlé-
keznek, nem hi te lesek; a keresztyén eszmék Philo és Seneca 
eszméi, melyeknek zsidós színezetét Philo és az első evan-
gélista (Márk) rovására kell írni. 

Bauer Bruno első ős utolsó műve között több mint 
három évtized (1840—1877) van. Közbe esik a „liberális theo-
logia" megerősödése. Ez a theologia ki tudta kerülni a 
racionalizmus sekély vizein való megfeneklés veszedelmét. 
Ki tudot t bontakozni a supranaturalizmus, a „credo, quia 
absurdum" ölelő kar ja i közül. Sem a tagadás ignorantiájának 
a sodrába, sem pedig a frivolitás örvényeibe bele nem 
merült, hanem megteremtet te a „történeti Jézus" képét ko-
moly munkájával . A lázas munkában Bauer Brúnót teljesen 
ignorálják. Az ő szkepszise csak egy pár holland theologus-
ban kelt viszhangot. 

Bauer Bruno elméletét Kalthoff Albert egészítette ki!1) 
Az a keresztyénséget a görög-római filozófiából származtat ta . 
Kalthoff pedig ezenfelül a szociális tényező nagy jelentősé-
gét emeli ki. Bauer a hegeli eszme megtestesülését keresi a 
történetben, Kalthoff pedig a történelmi materializmus szem-
üvegén át nézi a keresztyénség keletkezését.2) Eredményeik-

*) Schweitzer i. m. 314. 1. Kalthoffal különösen részletesen foglalkozik 
Schmiedel Ο. i m. 1 0 5 - 1 1 3 1. 

2) Die Entstehung des Christentums von A. Kalthoff (Leipzig, E. 
Diederichs 1904.) 
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ben nagyon közel állanak egymáshoz. Kalthoff egyenesen azt 
mondja Jézus életének a forrásairól, hogy „theologiai szug-
gestio nőikül egy történésznek eszébe sem jutna, hogy Jézus 
életrajzának a megírását megkísérelje." „Az a Krisztus, aki-
ről ezek az őskeresztyén Írások szólnak, nem ember, hanem 
legalább is Übermensch, vagy annál is több: Istenfia, Isten-
ember volt." Krisztus nem volt történeti személy, valóságos 
ember, ahogy a liberális theologia mondja, mert akkor a 
keresztyén egyház keletkezését és kialakulását nem lehetne 
megérteni. Fel kellene tenni, hogy az folytonosan — vissza-
fejlődött s eredeti tisztaságából folyton veszített. Azután meg 
„a jelen autonóm öntudata se fogad el embert az egyén 
szellemi életének a vezéreül." Theoriájának ez a két sark-
pontja . Ezért igyekszik kimutatni , hogy Krisztus képe ós 
életrajza egy szociális közösség eszméinek, vágyainak s — 
történetének kifejezésre juttatása.>) Ezt bizonyítják a császár-
ság korának szociális állapotai. Az evangéliumokból ki tűnő 
gazdasági viszonyok nem Palesztinában, hanem Róma kör-
nyékén léteztek igazában. Ezekből a viszonyokból — szükség-
s z e r ű i g keletkezett a keresztyén egyház, a korbeli vallásos 
társulatokhoz hasonló formában. Ez hozta aztán létre az 
evangéliumokat ós a „páli leveleket." Vagyis a Krisztus-
problémának ez a megoldása: Nem Krisztus alapította az 
egyházat, hanem az egyház teremtet te meg a Krisztus esz-
ményi alakját , aki azonban tényleg nem létezett. 

Ugyanezt állítja Promus is.2) Ο azonban nem nemzet-
gazdászokat, hanem nyelvészeket s theologusokat szólaltat 
meg. Más utón ugyan, de ugyanarra az eredményre ju t , mint 
Kalthoff. „Nem is a theologiai, hanem már a filologiai ^kritika 
kutatásainak az eredményeiből lá that juk, hogy az Újtesta-
mentumban, prózában megirt vallásos költeménnyel (,,religiöse 
Prosadichtung") van dolgunk. Ez a poezisnek oly válfaja, 
melyet a kor szükséglete hozott létre." (6. 1.) „Az előítélet 
nélkül való kuta tás szemében Jézus élete symbolikus költe-
m é n y : a christologiai spekuláció költői lecsapódása. Krisztus 
szenvedése és halála a megváltás gondolatának a dramati 
zálása, amint az az Osiris, Dionysios stb. mythusokban is 
költői kifejezésre j u t o t t ; egy tragikus költemény, mely az 
igazi tragédia teljes s kimeríthetetlen hatásával a „szent 
szeretet erkölcsi eszményét testesiti meg, mely a megfárad-
takon és megterhelteken megkönyörül". (49 1.) 

Ennek az álláspontnak magyarázatát adja Promus kiin-
dulása: „A vallás az emberiség általános szellemi fejlődésé-

») Az i. m. 6 - 9 . 45 91 1. 
2) C Promus: Die Entstehung des Christentums. Nach der modernen 

Forschung voraussetzungslos dargestellt. (Jena, E. Diederichs 1905.) 
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nek egy része. Minden szellemi haladás synthesisen alapszik. 
A vallás is az emberi nem folyton munkálkodó gondolkodásá-
nak a következménye, mely függ a mindenkori szellemi 
fejlődéstől". A keresztyén vallás is ilyen „synthesis." A zsidó, 
pogány és görög vallásoknak a maga nemében páratlanul 
nagyszerű „synthesise." Ez a gondolat a háttere azoknak az 
összes kísérleteknek, melyek Jézust a világból és a történet-
ből ki akar ják küszöbölni. Az eklekt ikus e l járás helyébe 
önálló theoriát csak Jensennek s ikerül t kitalálni, aki csak-
nem az egész ó és ú j tes tamentumot a — Gilgames époszból 
akar ja származtatni. Ezt az époszvándorlási elmeletet azonban 
sehogy sem veszik komolyan. 

Ez a „fejlődés" szinte előrelátható volt. A theologia igen 
gyakran kívülről vette az irányítást s idegen hatások alatt 
állott. Különösen a filozófia hatása nyilvánvaló nemcsak Bauer 
Bruno hanem Kalthoff esetében is. A múlt század ötvenes 
éveiben a hegeli filozófia hatása egész természetes. Ma meg 
az volna a csodálatos, ha az evolúciós bölcselet, a történeti 
materializmus s mindenféle szociologiai s szocialista elméle-
tek nem találnának theologiai körökben fanatikus szószó-
lókra. Valamikor Jézus t azért nem tar to t ták történet i sze-
mélynek, mert nem a történeti valóságot, hanem az eszmék 
realizálódását keresték. Egy pár évvel ezelőtt meg abban a 
hitben éltek, hogy kizárólag a pénz és a — nyomorúság 
csinálja a történetet s azórt megoldhatni a keresztyén egyház 
létrejöttének a kérdését — Jézus nélkül. Legújabban pedig 
mivel az érdeklődés középpontjában most a vallástörténet 
áll, — vallástörténeti érvek szolgálnak a sokféleképen pró-
bált, de be nem bizonyított tétel elfogadhatóvá tételére. Az 
alkalmazkodásra ennek a „hypothesis"-nek nagy szüksége 
van. A tudomány s a vallás is az ellenkezőről van meg-
győződve, tehát csak a nagy nyilvánosság útján lehet reménye 
arra, hogy hívekre talál. A nyilvánosságot pedig legkönnyeb-
ben úgy tévesztheti meg, hogyha divatos jelszavakat hasz-
nál s azok védelme alatt húzódik meg. 

A vallástörténet talajánál alkalmasabbat keresve se 
találhatott volna ez a hypothesis magának. A vallás nagy 
hőseinek letagadása nem r i tka jelenség ebben a tudomány-
szakban. Zarathustráról azt állítják, hogy nem élt. Buddhát 
szintén sokan nem t a r t j ák történeti személynek.1) Aminek 
mindenesetre megvan az a magyarázata, hogy a mythusok 
és a legendák közt nem is olyan nagyok a különbségek, 
mint azt a theoria követeli. Sőt, ha a hihetetlenség szempont-
jából hasonlí t juk őket össze, az utóbbiak talán sokszor felül-
múlják az előbbieket. 

*) Chantepie de la Saussaye: Lehrbuch der Religionsgeschichte. 3. II. 
kötet. 169. 1. 
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A maga klasszikus egyoldalúságában fordul elő ez a 
mindent mythikusnak tartó felfogás John M. Robertsonnál,1) 
akinek határozottan az a meggyőződése, hogy az istenek és 
a vallások hősei közt lehetetlen tudományos különbséget 
tenni. Dionysos, Osiris és Adonis ép úgy mythikus személyi-
ségek, mint Zarathustra , Buddha és Jézus s ép ennek bebi-
zonyítását kísérli meg az evangéliumukon. Minden szavukat, 
kifejezésöket, képöket és elbeszélésöket mythusokkal vilá-
gí t ja meg s hasonlítja össze. Rövidsége mellett páratlan a 
templomtisztitás történetének2) mythikus magyarázata, mely-
ből egyúttal fogalmat alkothat az ember magának arról, hogy 
a „vallástörténet" terén mi minden szolgálhat — bizonyítékul 
szükség esetén. Ez így hangzik (79. 1.): „A pénzváltók kiűzé-
séről. Arra már gyakran rámuta t tak , hogy ez az elbeszélés, 
mint történeti tény, semmi valószínűségre igényt nem tar t -
hat. Fel lehet továbbá hozni ellene, hogy a legnagyobb való-
színűség szerint, mint sok más elbeszélés — ez is egy mythus 
megmagyarázása céljából találtatott ki. Az asszyr és egyptomi 
rendszerekben a vesszőt hordó Isten gyakran előforduló alak 
az emlékeken; s jóllehet a vessző Chem egyptomi Isten 
tartozéka, mégis Osirisnek, a Megváltónak, birónak és meg-
boszulónak társaságában fordul elő („wird assoziiert"), aki a 
pásztorbotot, vagy a görbe botot is hordja. Osiris egy szobra, 
mely azt ábrázolja, hogyan fenyeget, vagy ver rablókat, vagy 
más valakit, elég motívum lehetett volna az evangéliumi 
elbeszélés kitalálására." 

Vagy ép ily jellemző a Jézus bevonulásához fűzöt t 
elmefuttatás. Dr. Percy azt állítja, hogy a szamár és a szamár-
vembe ebben a történetben egy fordítási hiba következtében 
szerepelnek, „holott egy futó pillantás arra a Bacchusról 
szóló történetre, hogy ő egy mocsáron két szamár hátára 
állva ment keresztül s a rák csillagzat görög jelére (mely egy 
szamarat a csikajával ábrázol) felvilágosította volna őt arról, 
hogy itt egy állatkör mythusszal van dolga." (18—19.1.) Robert-
son ezen „mythikus" magyarázásmódja dacára se tagadja 
egész határozottan Jézus történetiségét. Azt megengedi, hogy 
Krisztus előtt élt valami olyan szektaalapító, akiről alig lehet 
egyebet tudni, mint hogy kivégeztetett . Az általa előidézett 
mozgalom később a napimádás egy régi maradványával és 
egy Joshua nevű gyermek (kinek anyja Miriam volt) tiszte-
letével társult . (15 1.) A Krisztus előtti Jézustheoriának egy 
más hirdetője is van W. B. Smith amerikai math. professzor 
személyében, aki Act. 18.25-re, egy hibásan keresztyénség 
előttinek ta r to t t naasszenus hymnusra ós a nazaraeus névre 

*) Die Evangelienmythen. (Jena, Ε. Diederichs. 1910.) 
η Mk. 111S—19 = Mt. 2112 és Luk. 1 9 „ - ω . ν. ö. Ján. 
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alapí t ja azt a meggyőződósét, hogy a történeti Jézus előtt 
már Jézuskultusz létezett. 

A „vallástörténeti i ránynak" ezekhez az extravaganciák-
hoz nem sok a köze.1) Ennek az iránynak két különösen 
bátor s érdemes harcosa van: Gunkel és Bousset. — Gunkel 
vonta vizsgálódásai körébe a keleti vallások ha tásá t az Újtesta-
mentumra s prograinmszerű vázlatával2) felhívta a figyelmet 
az Újtestamentumban rejlő vallástörténeti problémákra. Mert 
nem elég az egyes új testamentumi iratok ós a keresztyénség 
megértéséhez az, hogyha tisztán ezen iratok magyarázására és 
önmagokból való megértésökre szorítkozunk. Egyes gondola-
toknak a vándorlását és az emberi lélekben rej tőző közös gyö-
kerét felkutatni szintén kötelessége a tudománynak. Egyedül 
ezen az úton ju tha tunk igazán célhoz s tud juk a vallásosság, 
a vallásos érzés különböző megnyilvánulásainak az útvesztő-
jében a — lényeget felismerni. Gunkel meg is jósolta, hogy 
„az Újtestamentum vallástörténeti problémája még ebben áz 
évtizedben nagyon magára fogja irányítani a ku ta tók figyel-
mét." (5. 1.) Ez a „jóslata" be is teljesedett. — Az ú j tes ta -
mentumnak a vallástörténet világánál való vizsgálata sem 
hozott nagy meglepetéseket. Gunkel maga is — noha egy egész 
sereg mythologikus eredetre valló elbeszélést mutat ki az 
evangéliumokban (szűztől való születés, Jézus üldöztetése, a 
keresztségnél a szentlélek leszállása, megkisórtetés, megdicső-
ülés, emmausi tanítványok, Józusjelenések, menybemenetel, 
(pokolra-szállás), kánai menyegző, kenyórcsoda, tengeren-
já rás . . .), mégis megállapítja, hogy a Jézusról szóló evan-
géliumi hagyomány a legrégibb keresztyén gyülekezet száj-
hagyománya, mely nagyobbára történeti hitelű anyagot tartal-
maz, ha egyszer-másszor mondaszerű kitérésekkel s színezés-
ben is. (64. 1.) A vallástörténeti ku ta tásnak meg vannak ugyan 
a maga veszélyei. Az egyes vallások között levő hasonlóságo-
ka t könnyű a vallások egymástól való függésére magyarázni. 
A „mythus"-nak j s van valami kellemetlen mellékize. Mihelyt 
valami nem az Ótestamentumból származik, az már nem ér 
semmit, — ez a közkeletű nézet. Pedig akármilyen eredetű 
mythusban a vallás legdrágább kincse rejtőzhetik. Végül mivel 
a vallástörténet nagyobbára a tömegek hitével foglalkozik, 
nagy a kísértés, hogy egyoldalúvá válik a kuta tó s elfeled-
kezik a nagy egyéniségekről. Ε veszélyekkel szembe kell 

') A vallástörténeti magyarázatok és theoriák relativ összefoglalását 
meg lehet találni Clemen, C. „Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen 
Testaments" c. művében (Glessen Töpelmann 1909). Ez az összefoglalás a 
legrosszabbkor, kissé korán jött, mert a vallástörténeti magyarázatok árja 
épen azóta nőtt nagyra. 

a) Gunkel, H.: Zum religionsgeschichtlichen Verständnis des Neuen 
Testaments. (Göttingen, Vandenhoeck 1903.) 

Thool. Szaklap X. évf. 13 
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szállania a tudománynak s nem szabad megijednie attól, 
hogyha „egy egyoldalú és éretlen ember fejében elhomá-
lyosodnék a vallás nagy hőseinek az alakja. Olyan nagyok 
ők, hogy az ilyen hiba kikorrigálását hamarosan kikény-
szerítik." (12—13. 1.) 

Bousset munkálkodása meg épen nem hagy kétségben 
a felől, hogy neki sem Jézus történetiségébe vetett hite meg 
nem ingott a vallástörténet tanulmányozásától, se pedig a 
nagy egyéniségek jelentősége iránt való érzéke nem veszett 
el. A „Wesen der Religion"-ban1) egy képpel világítja meg a 
próféták jelentőségét. „Számunkra olyanok a próféták, mint 
a fénylő hegycsúcsok. Köröskörül még éjszaka és homály 
fedi a völgyeket és a halmokat. Ott fenn azonban már vilá-
gít a nappal s lángolnak a nap arany sugári. Még időbe 
kerül , míg a fényt s éltet adó nap bevilágít a völgyekbe és 
a szakadékokba. De ennek az időnek is el kell jönni! A 
magasból már ránk köszöntött a világosság." (103.1.) A keresz-
tyénség lényegét is elsősorban Jézus tanításában s egyéni-
ségének a hatásában látja. Nemcsak az evangélium jellemző 
vonásait húzza erősen alá s nemcsak azt emeli ki, hogy mit 
prédikált Jézus : hogyan szabadította meg a vallást a nemze-
tiségi korlátoktól, a külsőségektől, a tudományosságtól s 
hogyan helyezte az egyént mindenek fölé s állította vissza 
joga iba az Istenbe vetett erős hitet s a minden kicsinyes-
ségtől ment igazi erkölcsöt. Jézus személyének a jelentősé-
gét, az ő hatalmas autoritativ öntudatát sem hagyja figyelmen 
kívül. Születése óta a keresztyénség számtalan változáson 
ment keresztül, több ágra szakadt. Ezt a számtalan válto-
zatot csak Jézus személyének közös tisztelete tar to t ta össze 
„Mi, egy történeti kor gyermekei, kiket az Isten hosszú és 
fáradságos munka után azzal áldott meg, hogy a múlt alak-
ja i t világosabban és tisztábban akar juk és tudjuk látni, mint 
akármely bennünket megelőző kor — mi örvendve s az ő 
(Jézus) alakjából kisugárzó élet gazdagsága által boldoggá 
téve állunk előtte s az ő személyében megérezzük azt a nagy 
erőt, mely a mi életünkre is elevenen s erősen hat." (178 9.) 
Mikor Kalthoff Jézus történetiségét kétségbe vonta, Bousset 
állott ki ellene síkra.2) A „Wesen der Religion" iránt meg-
nyilvánult érdeklődés hatása alatt keletkezett „Religions-
geschichtliche Volksbücher" c. vállalatban ő maga irta meg 
Jézus életrajzát3) s a „szabad keresztyénség s a vallásos 
haladás" ötödik, Berlinben 1910. VIII. 5—10-én tar to t t világ-

') 3. Aufl. (Halle, Gebauer-Schwetschke 1906.) 
*) Was wissen wir von Jesus? 2. Aufl. (u. o. 1906.) 
s) Jesus. 1—10. ezer (u. o. 1904.) 
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kongresszusán Jézus személyének a vallásos jelentőségéről 
értekezett .1) 

Az igaz, hogy Bousset nem viseltetik túlságos bizalommal 
az evangéliumoknak különösen a pragmatikus összefüggése 
iránt, de azért, ha nem is t a r t j a lehetségesnek, hogy azok 
alapján Jézus „életrajzát", vagy „élet történetét" megirni 
lehessen, — ar ra elegendők, hogy a jellemrajzát össze lehessen 
állítani. És még igy is elég eleven képet nyerünk, ha az a 
pragmatikus előadás plasztikájának hijával van is. Ugyanígy 
gondolkoznak a forrásokról Wrede és Wellhausen is. Ha a 
források iránt való bizalmatlanság részben fokozódott s több-
ször kifejezést nyert is, — nem hiányzanak olyan példák se, 
melyek a bizalom visszatérésére engednek következtetni. 
(Harnack, Deissmann.) 

Abban azonban innen is — túl is szinte kivétel nélkül 
megegyeznek a tudomány emberei, hogy Jézus történetiségében 
nincs ok kételkedni. Jézus a keresztyén egyházak és a keresz-
tyén vallás legerősebb támasza. Ha a világfelfogás változása 
a dogmák Krisztusa helyébe a „történeti Jézust" állította is, 
s ha a „történeti Jézus" egyes vonásait illetőleg nincs is meg 
a megegyezés — azért Jézus történetisége kétségtelen. 

II. Ennek az eredménynek azonban a tudomány békén 
nem örülhet. Mindig akad békebontó, aki a maga különvéle-
ményével felbontással fenyegeti a békés megegyezést. 2. Kor. 
7. f t . A „történeti Jézus" körül folyó harcoknak legutolsó s 
legjellegzetesebb mozzanata a Drews Arthur-féle támadás,2) 
mely oly tanulságokat tár fel s oly mély bepillantást enged 
a Jézus történetiségét tagadók műhelyébe, hogy érdemes 
vele behatóan foglalkozni. 

A „Christusmythe" két részre oszlik. Az első részben 
Drews azt bizonyítja, hogy Jézus nevű — isten, Krisztus előtt 
is létezett. A másodikban pedig azt állítja, hogy Jézus nem 
ember volt, kit híveinek imádata tet t istenné, hanem erede-
tileg mythologiai alak, isten, akiből egyházi érdek költött 
tör ténet i személyt. 

1. A „Kr. e. Jézus" létének bebizonyítására a Kr. sz. 
körül való kor vallásos alaphangulatából indul ki. Sokan a 
a császártól vá r j ák éltök s a társadalmi élet megújítását. 
Okosabb embereknek nem elég a politikai és szociális viszonyok 
javulásába vetett reménység: a halál gondolata és a lélek 
jövendője fölött való töprengés apocalyptikus hangulatokat 
vált ki belőlök. Ezek a vallásba kapaszkodnak, de nem a 

') Fünfter Weltkongress für freies Christentum und religiösen Fort-
schritt. Berlin 5 - 1 0 . Aug. 1910. Protokoll der Verhandlungen. I. köt. 291-305. 
„Die Bedeutung der Person Jesu für den Glauben". 

2) Drews Arthur: Die Christusmythe (Jena, E. Diederichs 1909.) 
13* 



1 9 6 Szimonidesz Lajos. 

régibe, hanem újakba. Róma a vallások Pantheonja, a római 
birodalom a valláskeveredés buja ta la ja . 

Az apocalyptikus hangulat legerősebb a zsidóknál s 
megnyilvánul a Messiáshitben. Ez a hit összekeveredett a 
perzsa Mithra hittel. Ahuramazda és Angromanyu közt a 
küzdelmet Mithra dönti el, aki az „idők teljességében" Zara-
thustra magjából „szűztől" születik s megsemmisíti Angro-
manyut, testben fel támaszt ja a halot takat , megtar t ja a világ-
itéletet s megalapítja a béke ezeréves birodalmát. Végül az 
elkárhozottak számára is üt a megváltás órája. Angromanyu 
kibékül Ahuramazdával, új ég s ú j föld támad s kezdetét 
veszi az örök boldogság. Ez a hit másítja meg a zsidók 
Messiását. Az ember-Messiásból, Jahve felkentjéből — ember-
feletti lényt csinál, aki csodálatos körülmények közt születik 
s akinek alakja Jahveóval sokszor azonosnak tar ta t ik . 

A görög világnézetben is található hasonló gondolatkör 
a Lógósban (Philo). Az isten a világgal közvetlenül nem 
érintkezik — hanem csak közvetítők, erők által. Ilyen köz-
vetítő a Logos, az érzéki ember ős képe, az emberideál. Az ember 
célja, a megváltás m ó d j a : a Logos hasonlatosságára való 
törekvés. 

A világ zajában vallásos megnyugvást nehéz találni, 
„istent meglátni' ' nem lehet. A törvény teljesítése utján se 
lehet hozzá eljutni, mer t a törvényt teljesíteni lehetetlen. 
Marad a világtól való elzárkózás, az aszkézis ú t ja . A thera-
peuták, esszénusok és az összes gnosztikus társula tok ezen 
az uton keresik az üdvösséget. Ezeknek titkos hagyományaik, 
szertartásaik vannak, ismerik az angyalok ós démonok nevét, 
miáltal uralkodnak is felettök. Valamenyien hisznek a Mandá 
de haj jé — a tudás illetőleg az élet szava által való megváltás-
ban. Ez a hit mint mysterium, a zsidók közt is el van terjedve. 
A megváltót „hol Messiásnak, vagy Krisztusnak, hol pedig 
Mihály arkangyalnak neveztek. Majd meg a Jézus nevet 
adták neki,1) ami annyit tesz, hogy Jahsegit, Isten segíts, 
Megmentő, Szabadító, Megváltó (görögül Soter)" (20. 1.) Mi 
azt hisszük, hogy a zsidó vallás monotheizmus. Pedig nem 
az. Csak — akar lenni. Ily irányban átdolgozzák a történetet 
stb., de azért a több isten hit, különösen a szektákban igen 
elterjedt . Ezek közöt t szerepel a „második isten," a Jézus 
nevű íélisten. 

Ez a hit a Kr. e. kor terméke. A naasszenusok és az 
ophiták is már Kr. e. tisztelték és „emberfiának" nevezték 
Jézust. Egy Kr. e. időből származó hymnus arról szól, hogy 

' ) Hic Rhodus! . . Ez volna a döntő bizonyíték, ha igaz volna! Ez a 
bizonyíték azonban teljesen légből kapott állítás. Maga Drews is egy helyen 
így kezdi: fel kell tennünk, aztán pedig a hypothesist ténnyé lépteti elő. 
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Jézus a világ összes t i tkai t fel fogja fedni. (21—22 I.) „Fel 
kell tennünk, hogy a therapeuták és az esszenasok is 
Jézus név alatt tisztelték saját istenöket, már azért is, 
mert Jézus zsidóúl annyit jelent, hogy: curator, therapeutes." 
Jézus, „vagy az ő őse Jesse" után nevezik magukat a jes-
szaeusok, akik az esszenusokkal és nazoraeusokkal közeli 
rokonságban állottak, sőt lehet hogy azonosak voltak. A 
„Jézus"· és „Nazoraeus" szavak eredetileg szintén majdnem 
azonos jelentésűek voltak.1) A „nazarenus Jézus" nem azt 

jelenti, hogy: Názárethből való, hanem „őriző", rámuta t meg- , 
váltó tisztére. Amúgy is megállapított dolog, hogy Jézus 
idejében „Nazareth nevű hely egyáltalában nem létezett." 
Ezt a helyet később találták ki, hogy az evangélistákkal 
egyformán magyarázzák a Názárethi Jézus kifejezést. Ezért 
nem is szerepel Jézus életében Názáreth. Az ő városa Kaper-
naum. (23. 1.) 

Ezekből α tényekből kiderül, hogy Jézus eredetileg 
Isten volt, az összes zsidószekták (melyek részben már a 
Kr. e. 2. évszázadból valók) közbenjáró és üdvözítő istene. 
(24. 1.) Ezen az alapon érthető Keresztelő János működése, 
ki a mennyország eljövetelére ós az utána jövő Jézusra 
mutatot t rá. 

A Messiás szenvedése is ismerős gondolat a zsidóknál. 
Deuterojesaja „Isten szenvedő szolgájáról" beszél. Ez Babylon 
és Előázsia szenvedő, halált haló, de feltámadó isteneire 
(Thammuz, Mithra, Attis, Melkart, Adonis, a Krétai Zeus, az 
egyptomi Osiris) emlékeztet. Ezek a mythusok a természet 
évenként megújuló halálának és ú j életre kelésének a tényén 
alapszanak. A mythusszal vele jár az a primitiv vallásból 
fakadó szokás, hogy ezeket a természeti jelenségeket varázslás 
céljából utánozzák. Mikor a természet meghal, ey:y embert is 
feláldoznak. Az isten méltó reprezentálója ugyan a király 
volna, de őt egy gonosztevő, vagy ember helyett emberalak 
helyettesitheti. Ez az áldozat nemcsak az isten megszemélye-
sítője, hanem a nép képviselője: „bűnbak" is. Ilyen bűnbakról 
szól Jes. 53. Ilyen áldozat lelkiállapotát fejti ki a 23. zsoltár. 
Ebből is látszik, hogy a zsidók ismerték ezt a szokást . 
Tényleg, a régi Izráelben nem volt az emberáldozat szokatlan. 
Sőt a fogság előtt való időben — úgy látszik — az ember-
áldozat az istentisztelet rendes tartozéka volt (passah.). 

Ez az emberáldozat rendesen újévkor történt. Germánok, 
szlávok újéve — a római Saturnáliák, babyloni Sakaeák 
ünnepe. A zsidók ezt a szokást Eszter könyvébe Babylonból 
vették át. A purim ós a babyloni újév összefüggnek egymással. 

' ) Ez délibábos nyelvészkedés. A rá épített következtetés se áll tehát 
szilárd alapon. 
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Az evangélisták is a zsidó purimra gondoltak, mikor a 
Messiás-Jézus életének utolsó szakaszát megírták. Jézus 
szerepe ugyanaz, mint Hámáné, Barabásé pedig Mardachaié, 
azzal a különbséggel, hogy a Mardachai szerepéhez tartozó 
ünnepélyes bevonulást, az „üzlettulajdonosok" és pénzváltók 
ellen való ellenséges fellépést s a nevetsógből „zsidó királlyá" 
való koronázást Hámánra ruházták át. A történet idejét 
purimról húsvétra tették át. S van még egy változtatás. Há-
mán zsidó képviselője a purim alkalmával egy gonosztet téért 
lakolt, a Messiás-Jézus azonban „igaz"-létére vette magára a 
nép helyett a büntetést.1) (37. 1.) Ez a vonás Plató szerint is 
hozzá tartozik a kegyes ember jelleméhez. A zsidók is á tvi t ték 
a másokért való szenvedés gondolatát a Messiásra. Ezért kell 
a Messiásnak meghalni. A nép bűnei miat t halált szenved, 
— de Isten felmagasztalja. Ezek a gondolatok előkészítik a 
keresztyénség számára a t a la j t . Azért te r jed t el oly gyorsan. 

A Messiás csodás születésének ós megkeresztelkedósónek 
a gondolata is Kr. e.-ről való. Az Apocal. 12.-ben van egy 
régi mythus egy isteni gyermek születéséről2). Más vallásokban 
tényleg sok elbeszélés található, melyek közös motívumokból 
keletkeztek. Valamenyínek az alapja valószínűleg természet-
mythus. Jézusról nem azért mondták, hogy Betlehemben 
született, mert ez volt Dávid születésének a helye, s a Messiás 
is „Dávid sar ja" , hanem azért, mert Betlehemben egy régi 
Adonis ( = Adonaj) berek és szentély volt. Adonis pedig 
vegetáció-isten.^A mythus igazi származási helye azonban a 
perzsa vallás. Őse a tűz születésének le í rása: „Alighogy fel-
villan a szikra az „anyai ölben", a tűz előállítására használt 
puha, fában, úgy bánnak vele, mint egy — kis gyermekkel. 
— Óvatosan egy szalmacsomóra teszik, amit hamarosan 
lángra lobbant. Egyik oldalán van a myst ikus „tehén" = a 
tejes saj tár és egy edény, melyben vaj van, az összes álla-
toktól származó élelmiszerek képviseletében, a másikon pedig 
a szent szómaital, a növényi nedvek helyett, az élet symbo-
lumául. Egy pap zászlóalaku legyezővel légáramlatot csinál s 
szítja vele a tüzet. Erre a „gyermeket" az oltárra teszik. A 
papok a tüzet körül jár ják s hosszunyelű kanalakkal olvasztott 
vajjal kevert szomát öntenek a tűzre s ettől kezdve Agnit 
„felkentnek" nevezik. A tűz lobog. Az isten dicsősége teljében 
mutatkozik. Lángjaival elűzi a setétség démonait s körös-
körül világossággá vál toztat ja a sötétséget. Az összes lények 
eljöhetnek s csodát lá thatnak. Oda is sietnek az égből az 

1) Hogy ennyi eltérés után mégis hogy lehet Jézust Hámánnal azono-
sítani, azt csak Drews tudja. 

2) Ez csakugyan régi mythus, mint Gunkel kimutatta, de ennek a történeti 
Jézushoz semmi köze. 
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is tenek, a mezőkről a pásztorok, a jándékokat hoznak, áhítattal 
leborulnak az újszülött ^előtt, imádják őt s hymnusokat 
zengenek a tiszteletére. Ο pedig szemök láttára növekszik. 
Alig hogy megszületik, az összes élő lények „tanítója", a 
„bölcsek bölcse" lesz Agni s az emberekkel közli a lót összes 
t i tkait ." . . (47. I.)1) Igy csináltak régen Indiában mindennap 
tüzet . Ez a tűzcsinálás ú j évkor különös ünnepélyességgel 
men t végbe s ekkor adták a nép tudtára az őrömbírt 
( = evangélium), hojíy a tűzisten újjászületett . A nap és tűz-
is tenek sötétben születnek, — „Jézus is sötét éjjel, egy egy-
szerű bethlehemi istállóban született", iEnnek az az oka, 
hogy Agni is, mint szikra, a fúrólyuk sötétségében keletkezik. 
(48. 1.) 

A keresztyén és buddhista legenda közt levő hasonló-
ságo t se lehet véletlennek mondani. Mivel a buddhista legenda 
is az Agnikultuszra megy vissza, az Agnikultusz az ind ós 
a keresztyén legendaképződés közös forrása. Agni anyja is 
„szűznek" t a r t a t i k : „a neve Maya a bibliai Mária névhez 
hasonlít". Az ind irodalommal való foglalkozás lehetősége 
Alexandriában volt meg. Az Agnikultuszból magyarázható 
az is meg, hogy miért volt Jézus atyja ács s miért fekte t te 
őt jászolba az anyja . (54. 1.) A keresztség phótisma, phótismos 
neve is a tűzimádásra mutat2), amire különben más helyek 
is mutatnak (Lk 3 16. Mt 3 Lk 12 49). Az Agnikultusz és 
evangéliumi elbeszélés hasonlatossága a legeklatánsabb a meg-
dicsőülés jelenetében. Illés azonos Heliosszal, vagy a germán 
Heliosszal, Mózes pedig senki más, mint a holdisten, a kis-
ázsiai Men. Az egész jelenet egy változata a világosság és 
a tűzisten születés-történetének. (60. 1.) 

Az úrvacsora eredete is az ősrégi tűzimádásban található 
meg. A szent kalács és a szóma-ital „élvezete a hivőt Agnival 
egyesíti. Ezáltal bekebelezték az istent, magokat az ő hason-
latosságára elváltozottaknak, a közönséges való életen felül-
emelkedve közös élet tagjainak, egy testnek, egy léleknek 
érezték". (61. 1.) — A Mithra kultuszban ís vannak agapék, 
sőt 3. Móz. 24 5—g szerint már az ótestamentumban meg van 
az úrvacsora ős képe. 

A Messiás symbolumai, a bárány és a kereszt szintén 
idegen eredetűek s Kr. e.-ről valók. Az Apocal. báránya (5.) 
nem más mint Agni. Agnus dei = Agni deus (71. 1.) Ágnes 
nevében is fel lehet Agnit találni. A kereszt is sokkal régibb, 

') Az elbeszélés tényleg frappáns hasonlóságokat mutat, de mivel 
Drews a Rigveda különböző helyeiből állította össze, alapos a gyanú, hogy a 
hasonlóság létrejöttét evangéliumi reminiszcenciák is elősegítették 

*) Csakhogy a φώτιαιια nem az Új testamentumban, hanem Justinus 
mar tyrná l fordul először ebben az értelemben elő! 



2 0 0 Szimonidesz Lajos . 

mint a keresztyénség·. Eredetileg a „tűz bölcsője" és a forgatás 
symboluma, tehát határozottan összefügg az Agnikultusszal. 

Ezek a „Kr. e. J ézus" bizonyítékai. 
2. A keresztyén Jézus első bizonysága Pál, a „tarsusi 

sátorszövő és vándorapostol". A neve alatt szereplő leveleket 
a theologusok nem tőle eredőknek ta r t ják . Csak négy levéllel 
tesznek kivételt. Azonban holland theologusok, Steck, Β. W. 
Smith ós Kaltboff ezeket sem t a r t j á k valódiaknak. Hogy 
Pál-e a neve alatt szereplő levelek szerzője, azt nem lehet 
bebizonyítani. Gyanús, hogy Lukács Pál e nemű irodalmi 
tevékenységéről nem beszél s ezenkívül a kor szellemével 
sem ellenkezett „az irodalmi csalás s a keresztyénség érde-
kében való kegyes hazudozás." (88. 1.) És még ha Páltól valók 
volnának is ezek a levelek, akkor sem volna az kizárva, 
hogy épen a történeti Jézus existenciáját bizonyító helyek 
betoldások. A hitelesség felett való vitának rögtön vége 
volna, hogyha Jézus nem volna történeti szemóly s hogyha 
a Pálnál ezt bizonyítani látszó helyek másra, is volnának 
magyarázhatók. (89. 1.) Magát Pál apostol létezését nem 
szükség kétségbevonni, mert ez a lehetőség meg van. 

Szimonidesz Lajos. 



Tatianus apologiája. 

Kronológiai és exegetikai tanulmány. 

Aránylag nagy ós gazdag Tatianus Oratiójának1) az iro-
dalma és mégis azt kell mondanunk, hogy mostoha elbánás-
ban részesült. Sokan foglalkoztak vele, de kevesen méltat ták 
kellőképen. Homályosságot és tervtelenséget vetettek szemére, 
érthetetlennek és durvának ítélték. Az egymásután követ-
kező tudós kutatók önkéntelenül és észrevétlenül befolyásol-
tat ták magukat e századokon átöröklött ítélettől, melynek 
pedig — öntudatlanul — de nem volt egyéb célja, mint a 
Justinustól sokban eltért és a hivatalos egyház által eret-
neknek kikiáltott Tatianus kisebbítése, emlékezetének el-
nyomása. Pedig az Oratio nemcsak a II. század viszonyainak 
az ismerete szempontjából fontos, de a keresztyen irodalom-
történet szempontjából is érdekes. 

Quadratusnak csupán a neve maradt fent. Marcianus 
Aristides apologiája, a keresztyénség erkölcsi követelményei-
nek a fejtegetésétől eltekintve, gyenge alkotás. Justinus az 
első je lentős és nagyhatású apologéta. Görög műveltségével 
akarván összeegyeztetni a keresztyénséget, figyelemre méltó 
ügyességgel alkalmazza annak védelmére Platón tanait. Ő 
vetette meg a keresztyénség filozófiai ajapjait . Vele kezdődik 
meg az egyházban a dogmaképződós. Ő téritette meg Tatia-
nust, de a tanítvány más irányban fejlődött, mint mestere. 
Tatianus nem akar ja kora műveltségét, a görög filozófiát 
összeegyeztetni a keresztyénséggel. Sokkal inkább önállóságra, 
függetlenségre törekvő, sokkal hevesebb és féktelenebb te r -
mészetű volt, mintsem hogy eklekticismusra hajlot t volna. 
Hatása inkább keleten volt, mer t nyugaton a Justinus 
nyomában meginduló dogmatizmus elnyomta. 

Ε tanulmány célja az Oratio korának és műfa jának 
megállapítása. Nem volt célom az eddigi kutatásokkal feltét-
lenül ellenkező eredményre jutni és az eddigi hipotézisek 
erősítését elébe helyeztem ujabb ingatag feltevéseknek. Az 

') Tatiani Oratio ad Graecos. Recensuit Eduardus Schwartz. T. U. 
IV. 1. 1388. 
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idevonatkozó irodalmat felhasználtam, különösen Harnack és 
Zahn munkáit és Kukula tanulmányát,1) mely legújabb e téren. 

Először a kronológiával fogok foglalkozni, azután a 
műfa j megállapításával; mindket tő megkívánja az exegézist. 

I. 
Míg régebben általánosan megegyeztek a ku ta tók abban, 

hogy Tatianus Oratióját Just inus halála táján irta és csupán 
affelett vi tatkoztak, hogy néhány évvel halála előtt-e vagy 
röviddel utána, addig ujabban más véleménnyel is találkozunk. 
Ugyanis Kukula a maga tanulmányában, határozot t haere-
t ikus jelleget tulajdonítva az Orationak, azt a véleményt 
nyilvánítja, hogy Tatianus csak 172/3-ban, tehát haeret ikus 
tanítói működésének kezdetén irta és mondotta el beszédét. 

Ami a mű eretnekségét illeti, arról majd később szólunk. 
Egyelőre csupán a kronológiai kérdéseket óha j t juk tisztázni, 
kutatásunk irányításául elfogadva Kukula ál láspontját , melyet 
tanulmánya bevezetésében f e j t ki, de nem mindig követ, t. i. 
hogy Tatianust első sorban s a j á t magából kell magyaráznunk. 

Justinus martiruinát m a már általánosan kb. 165-re 
(163—167) teszik. Ha Eusebius2) adatait elfogadjuk, akkor 
az Oratio szereztetési ideje is kb. 163 —167-re esik, legkorábban 
163—4-re, mint ezt pl. Hilgenfeld3) is állítja, ki Eusebius 
idézetében véli az eredeti szöveget feltalálhatni és ezt úgy 
magyarázza, hogy Tatianus művé t Justinusnak Crescens táma-
dásai folytán bekövetkezett mart i r iuma után irta. Ez azonban 
tévedés. Tatianus4) csupán Crescens támadásairól beszél, de 
arról mitsem szól, hogy azok sikerültek volna. A támadások 
őt is illették, de ha ezek folytán Just inus halála már ekkor 
bekövetkezett volna, akkor T. élesebb különbséget te t t volna 
a vértanú J. ós maga között, de meg nem is mellőzhette volna 
a már megtörtónt martiriumot hallgatással.5) Különben Euse-
bius szövegét is úgy kell é r tenünk, hogy Crescens támadá-
sainak még a k k o r nem volt eredménye.6) 

Mellőzve azonban a Harnack és Zahn által kellőképen 
megvilágított dolgokat, bíráljuk meg Kukula érveit7) az Oratio 
idevonatkozó helyei nyomán. 

4) Harnack : Die Überlieferungen d. griech. Apologeten d. II. Ih. i. d. 
alten Kirche u. i. Mittelalter. Τ. U. I. 1. 2. 1882. — U. a . : Gesch. d. altchr. 
Lit. bis Eusebius. I. u. II. Aufl. 1893-1911. Th. Zahn : Forschungen ζ. Gesch. 
ol. netu. Kanons u. d. altkirch. Lit. I. 1881. R. C. Kukula : Tatians sog. 
Apologie. 1900. 

s) Eusebius Η. Ε. IV. 16. 1. 7. 9. 
') Zeitschr. f. wiss. Theol. 26. Jahrg. 1 - 4 6 . old. 
4) Dr. c. 19. 
5) v. ö. Harnack, Lit. II. I. 284. 
e) v. ö. Zahn, i. m. I. 274, Harnack f. i. m. 284, 2. jegyzet. 
') i. m. 44. skk. 
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I . Cap. 6 (p. 6, 31—7, 3 ) 1 ) : Καν πυρ εξαφάνιση μου τό 
σαρκίον, έξατμισθεΐσαν την ύλην ο κόσμος γ.εχώρψ.ε. Iíuv εν ηοταμοΊς 
•καν εν θαλάοβαις εκδαπανηθώ καν υπό θηρίων όιασιιαθ!)ώ, ταμείοις 
έναπόκειμαι πλουσίου δεσπόιου. 

II. Cap . 19 (ρ. 20, 25—27) : ΎμεΙς δέ τούτων ούκ εχοντες 
την κατάληφιν ιιαρ ημών των είόότων έκτιαιδείεσθ-ε, λέγοντες θανάτου 
κατεφρονέϊν και την αύτάρκειαν άσκεϊν. 

III. Ibid. (ρ. 21, 1—7. ) : Κρίακης γ ου ν ό έννεοτεΰσας τη μεγάλη 
πόλει παιδεραστή μεν 71 όντας ν7ΐερηνεγκεν, φιλαργυρία δε πάνυ 
7ΐροσεχής ην. θανάτου δε ό καταφρονων ούιως ανιόν εδεδίει τον 
θάναιον ιίις και ΊουστΊνον καθάπερ και εμέ ώς κακοί τω θανάτω 
7ιεριβαλειν πραγματεύοασθΌΐ, διότι κηρύττων την αλήθειαν λίχνοις 
και an αιεώνας τους φιλοσόφους συνήλεγχεν. τ ίνας δ'αν (δέον) και 
διώζαι τον φιλόσοφον ει μή μόνους νμάς ;2) 

IV. Cap . 26 (ρ. 27, 28.) : δια τί γαρ εγκαλούμαι λέγων τά 
εμά, τά ό'έμοΰ πάντα καταλύει ν σπεύδετε;3) 

V. Cap . 27 (ρ. 28, 20 . ) : ει δέ σι) της έκεΰνων άνιέχη παιδείας, 
τί μοι δόξας αιρονμένφ δογμάτων ών θέλω διαμάχη; 

VI. Ibid. (ρ. 29, 1 — 8 . ) : καν ό καταφρονών αυτών (sc. θεών) 
Επίκουρος δφδονχη, τους ΐχοντας ουδέν 7ΐλέον του θ-εοΰ κατήληψιν 
ην έχω 7ΐερί των όλων ταύτην ουκ αποκρύπτομαι, τί μοι συμβουλεύεις 
ιρενσασθαι την 7ΐολιτείαν; τι δέ λέγων θανάτου καταφρονέιν, δια 
τέχνης φεύγει ν αυτόν καττγγέλλεις; εγώ μέν ουκ έχω καρδίαν έλάφον. 
τά δέ ιών υμετέρων λόγων έ/ιιτηδενματα κατά τον άμετροε7ΐη Θερσίτην 
γίνεταιΛ) 

VII. C a p . 42 (ρ. 43, 12—15.) : γινώσκων δέ λοιπόν τις ό θεός 
και τις η κατ' αυτόν 7ΐο'ιησις, ετοιμον έμαυτόν ιμΊν προς την άνάκρισιν 
των δογμάτων 7ΐαρίστημι μενούσης μοι της κατα &εόν πολιτείας 
άνεξαρνήτον. 

K u k u l a 5 ) k ü l ö n ö s e n a z o k r a a h e l y e k r e t á m a s z k o d i k , 
m e l y e k b ő i a b e f e j e z é s r e v a l ó u t a l á s s a l a n n a k k e l l e n e k i t ű n n i e , 
h o g y T. m é g mind ig s z e n v e d az ü l d ö z é s e k m i a t t , t e h á t n e m 
c s u p á n e l m ú l t v e s z é l y e k r ő l szól . „ M e r t m á s k ü l ö n b e n , h a n e m 
a k a r u n k m e r é s z h i p o t é z i s e k t ö m k e l e g é b e n e l v e s z n i é s i n k á b b 
e n g e d n i m i n d e n t a r t h a t a t l a n g y a n i t á s n a k , m i n t a s z ö v e g 
b e t ű s z e r i n t i é r t e l m é n e k , o ly é les ós k a t e g ó r i k u s m e g j e g y z é s t , 
m i n t : έχω — άνεξαρνέτον h o g y a n l e h e t n e k ö v e t k e z e t e s m ó d o n 
k ü l s ő é s b e l s ő ö s s z e f ü g g é s b e hozni , m i n t i s m é t c s a k T. s a j á t 
s z a v a i v a l (III. idézet) , a h o l h a t á r o z o t t a n k i j e l en t i , h o g y „ ö / s " 
k i vo l t t é v e C r e s c e n s ü l d ö z é s e i n e k ? " 

') az idézetek Schwartz emiitett kiadása nyomán. 
') Kukula szövegjavitási kísérlete, i. m. 4. o. ; v. ö. Harnack. T. U. 

IV., 1. és e tanulmány II. részében VIII. alatt. 
*) v. ö. Kukula i. m 7. v. 
4) v. ö. u. o. 8. o. és e tan. II. r. XIV. a. 
') i. m. 45. skk. 
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Minthogy T. seholsem mondja, hogy Cr. nem ért el ered-
ményt, sőt Jus t inusra a Άανμααιώτατης epithetont alkalmazza, 
Kukula a sorok közt kiérzi azt „a túlvilági életbe vetett ker. 
hit által tompított panaszt, hogy Cr. kárhozatos támadása 
sikerült ." És, miután Eusebiust igazolni igyekezett, szines 
részletességgel leírja egy J. és T. elleni hipotétikus per le-
folyását, melynek eredményképen J.-t, mint tanítót halálbün-
tetéssel súj tot ták, mig T. „vagy szökés által menekült meg 
a fenyegető Ítélet elől, vagy pedig, mint kevésbbó kompro-
mit tá l t tanítvány a törvényes rendelkezésekhez képest ille-
tőleg adminisztratív úton kit i l tatot t Rómából." 

Ε konklúziónak azonban már a premisszái helytelenek. 
Kukula ugyanis ebből a tételből indul ki, hogy az Orationak 
határozottan haeretikus jellege van, ki kell tehát mutatni, 
hogy szerzési ideje nem esik előbbre 172—3-nál. Elfogultan 
kezd tehát neki a kronológiai tárgyalásnak. Az I—VII. idézett 
helyek tényleg bizonyítják, hogy T. nem csupán elmúlt ve-
szélyekről szól, hanem olyanokról is, melyek a keresztyéneket 
állandóan, tehát a beszéd idejében is fenyegetik. Ami azonban 
J. halálát illeti, az ellen épen hallgatása a l e g j o b b argumentum. 
Ha ez már akkor megtörtónt volna, semmiképen sem hall-
ga tha t ta volna el, különösen ily agresszív beszédben. Arra 
nézve pedig, hogy a ΰαυμασιωτατος epithetonnal csak holtat 
ruháznának fel, a lexikonok, illetve a keresztyén és nem 
keresztyén irodalomnak azokban felsorolt helyei semmiféle 
támpontot sem nyújtanak. Mindenesetre kell a sorok között 
olvasnunk, de amit igy kiolvasunk, annak logikus összefüg-
gésben kell lennie azokkal a tényekkel, melyek ismeretére 
más úton el jutot tunk. Tudjuk, hogy T. J.-nak tanítványa volt 
és ennek haláláig együtt működött vele. Ha tehát J. halála 
már bekövetkezett volna, nem hallgathatta volna azt el. 
Csakis oly támadásokról lehet tehát szó az Oratioban, me-
lyeknek még nem volt eredményük. Hiszen J. u. η. II. apo-
lógiájából tudjuk, hogy Crescens több izben igyekezett J. 
halálát előidézni, de sikertelenül. Többet még T. sem közölhet. 
Az a hipotetikus per pedig, melyet előbb már emiitettünk, 
bajosan olvasható ki a sorok közül. 

Az Oratioban szó van továbbá Proteus-Peregrinusról, de 
nincs említés téve önkéntes máglyahaláláról, amely Eusebius 
szerint Marcus Aurelius uralkodásának ötödik évében, az 
olyinpiai j á tékok alkalmával, tehát 165. júliusában törtónt. 
Ez azonban ismét olyan esemény volt, melyet T. nem hall-
gathatot t volna el, ha csakugyan megtörtént volna már.1) 
Kukula, miután állást, foglal amellett, hogy a beszéd 172-ben 
kelt, így folytatja: „Az ázsiai provinciáknak a nyugattal, 

') v. ö. Hamack és Zahn i. m. 
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különösen Rómával és Athénnel való nagyarányú forgalma 
révén már évekkel előbb (tudniillik 172 előtt) el jutott úgy 
Just inus vértanúi halálának, mint Proteus Peregrinus önelé-
getésének a híre a legkisebb helyre is. A verebek csiripelték 
a háztetőn és épen azért T., bár a polémia céljából mindkét 
eseményt érinthette, nem követhet te el azt az Ízléstelenséget 
hogy azokat újból elbeszélje vagy épen, mint a régi jó idők 
riportere, újdonságként tálalja fel azokat egy a világforgalom 
sodrában élő ország közönsége előtt." J) 

Eklatáns példa ez arra, mennyire befolyásolja a tudo-
mányos kutatót, ha kellően meg nem alapozott, fantasztikus 
hipotézisekkel dolgozik. Aki egy polemikus beszéd logikájával 
tisztában van, azonnal meglátja e fej tegetés hibáit. Ha T. egy 
rövid mondattal, néhány szóval kijelentette volna, hogy J. 
az üldözéseknek áldozatul esett, ez semmi esetre sem lett 
volna ízléstelenség vagy újdonságként való feltalálás, hanem 
csupán fejtegetéseinek logikus befejezése. Hiszen, ha e téves 
nézetet elfogadjuk, akkor T. az üldözéseket is „mint a régi 
ó idők riportere újdonságokként találta fel.1. Ha J. és Proteus 
haláláról tudtak, akko r ép úgy tud tak a viszálykodásokról, 
Proteus kiutasításáról stb. is. T. különben sohasem óvakodik 
attól, hogy általánosan ismert dolgokról, a mithoszokról, a 
filozófusokról stb. nagy részletességgel ne tárgyaljon, csak 
épen itt ébredt volna fel egyszerre az izlése s ezért rövidí-
tette volna meg legfeljebb 4—5 szóval beszédét, hogy vala-
miképen általánosan ismert dolgokat ne mondjon ? Ez teljesen 
logikátlan és valószínűtlen okoskodás. Hallgatásából ezért 
csakis azt következtethet jük, hogy J. martiriuma és Pr. 
önkéntes máglyahalála még ekkor nem törtónt meg s igy az 
Oratiot 165 előtt írta. 

Cap. 4 (p. 4, 23) o l v a s s u k : πσοςτάττει φόρονσ ő βασιλεύς 
és Cap. 18 (p. 20, 28 . ) : παρά τοΰ 'Ρωμαίων βασιλέως. N e m s z á r -
mazhatik tehát a beszéd Marcus Aurelius és Lucius Verus 
kettős uralkodása idejéből (161. márc. — 169. jan.) Minthogy 
fenti fejtegetéseink által a J. halála utáni idő kizártnak tekin-
tendő, csakis a 161. márc. előtti idő, vagyis Antonius Pius 
uralkodása jöhet tekintetbe. Ennek uralkodására ráillik az is, 
amit T. a f i lozófusoknak fizetett magas évdijakról mond.2) 

Minthogy T., különösen a Logos-tan tekintetében meg-
lehetős eltávolodást muta t Justinustól, a két iró apologiája, 
illetőleg T. áttérése és a beszéd megírása között legalább 
néhány évnyi időközt fel kell tételeznünk s igy az Oratiot 
a 150-es evek vége felé kell elhelyeznünk. 

') i. m. 53 o. 
*) v. ö. Zahn i. n. 279. o. 
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II. 

Az Oratio végén1) azt mondja T.,- hogy Assyriában 
született és először a görög tudományokban nyert okta tás t . 
Származásáról ez az egyetlen egyenes bizonyság. Clemens 
Alexandrinus és Epiphanius feljegyzései2) ugyanis, amelyek 
őt különben syr származásúnak mondják, nem jöhetnek itt 
tekintetbe. 

Ebből azonban mindössze csak annyit tudunk, hogy 
Assyriában született. Harnack3) ottani születésü görögnek, 
mig Zahn4) sémitának, közelebbről sy rnek tart ja . Teljes 
bizonyossággal nem oldható meg e kérdés, magából a beszéd-
ből azonban mégis inkább arra következtethetünk, hogy 
görög volt, kit némelyek szülőföldje nevének összetóvesz-
tésével neveztek syrnek. 

Hosszas vándorlások után, amelyek alatt alapos tájé-
kozódást szerzett a görög filozófiiában és a keleti minisz-
tériumokban, végre el jutott Rómába. I t t Justinus megnyeri 
őt a keresztyénség számára s ennek következtében kellett 
elszenvednie mesterével együt t Crescensnek s talán mások-
nak is a támadásait . Egy apostata vakbuzgóságával fordul 
immár beszédében a görög filozófia és kul tura ellen. Ε tekin-
tetben sokkal önállóbb, radikálisabb s igy harciasabb, mint 
mestere. Nem ismer kivételt. Platón és Aristoteles nála majd-
nem egy fokon állanak Crescens ós Proteusszal. A méltóság 
és fenségesség hiányzik minden körül tekintés t és megalku-
vást mellőző Oratiojából, mely azonban mindenesetre nagyon 
ügyes és igen temperamentumos agitációs beszéd. Ki lehet 
érezni belőle a fanatikusnak óriási keserűségét, sőt gyűlö-
letét az istentelen és lenézett üldözők ós elnyomók ellen. 

Rómában nem Írhatta a beszédet.5) Minthogy azonban 
ázsiai tanitói működése, melyről Irenaeus, Eusebius és Epi-
phanias szólnak, Justinus halála utáni időre esik, fel kell 
tennünk, hogy megtérése után Rómát ismét elhagyta, való-
színűleg Görögországba ment ós ott Irta meg valahol beszédét. 

Az Oratio beható és alapos jellemzésével régebben igen 
keveset törődtek. Beosztották az apológiák közé s legfeljebb 
mellesleg megjegyezték, hogy régebbi ismerősei ós barátai 
előtt igazolni akar ja át térését . Gallandi0) és Ponschab7) 
jelezték ugyan azt a nézetüket, hogy programmbeszéddel 

») Cap. 42. p. 43, 10. sk. 
» Clem. AI. ström. 1, 21 ; Epiphan. 1, 3, 46. 
3) T. U. I. 1. 2. 202. v. 
4) i. m. 270. v. 
5) v. ö. T. U. I. 1. 2. 198. o. 
") Bibi. Patr. tom. I. 
') Tatianus : Rede an die Gr. Gymn. Progr. Metten, 1894'5. 
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v a n d o l g u n k , me l lye l T. e g y i s k o l á t a k a r t m e g n y i t n i , d e e 
n é z e t ü k e t n e m b i z o n y í t o t t á k . K u k u l a f o g l a l k o z o t t a z u t á n 
b e h a t ó b b a n e k é r d é s s e l s i g y e k e z e t t a z t b i z o n y í t a n i is. L á s s u k 
a z é r t az i d e v o n a t k o z ó b i z o n y í t é k o k a t . 

I. Cap. 1 (ρ. 1, 1 . ) : Μη 7ΐαι>ι> φιλέχ&ρως διατί&εσ&ε προς 
τους βαρβαρους, άνδρες "Ελληνες, μηδέ φ&ονήσετε τοϊς τούτων δόγμασιν. 

II. Cap . 5 (ρ. 6, 4—12. ) : και γαρ αυτός εγώ λαλώ, v.ai ν μ ti ς 
άκούετε. και ου δήπου δια της μεταβάσεως τοϋ λόγου κενός ο' προσο-
μιλών τοϋ λόγου γίνομαι, προβαλλόμενος δε τι ν εμαυτον φωνην 
διακοσμειν την ευ ύμιν άκόαμψον νλην προύβημαι /.αι καί}άπερ ο 
λόγος εν άρχϊί γεννηθείς άντεγέννησε την ν.αίϊ' ημάς ποιησιν αϊτός 
εαυτψ, την νλην δημιονργηοας, ουτω χάγώ κατά την του λόγου μίμησιν 
τναγεννηό-είς '/.αϊ την τοϋ αληθούς κατάληφιν ηοιιοιημένος μεταρρυθμίζω 
άΐ]ς αυγγενοϋς ύλης την σύγγυσιν. 

III. Cap. Η (ρ. 10, 25) : καταβάλλετε τοιγαροϋν τον ληρον και 
μη δια τό μισέιν ημάς οδικώς παρανομήσητε. 

IV. Cap. 12 (ρ. 13, I I — 1 4 ) : τά d« καθ·' έκαστα δυνατόν 
κατανοησαι τω μη κενοδοξίας άποσκορακίζοντι τ ας δειοτάτας ερμηνείας, 
α'ι κατά χρόνον διά γραφής εξεληλεγμέναι τιάνυ dεοφιλέις τους ιιρος-
έχοντας αύται ς ιιειτοιήκασιν. 

V. Ibid. (ρ. 13, 31 - 1 4 , 6 ) : ταϋτα δε ημών λεγόντων ουκ από 
γλώττης ούδε από των εικότων εννοιών συντάξεως τε σοφιστικής, 
ΰειοτέοας δέ τίνος έκφονι'σεως λόγοις καταχρωμένων οι βονλόμενοι 
μαν'ϊάνειν σπεύσατε, και ο'ι τον Σκύίϊην Λνάχαρσιν μη άποσκορακίΐ,οντες 
και νυν μη άναξιθ7ΐα&ήσψε ηαρά τοΊς βαρβαρική νομοθεσία 7ΐαρακολου-
θούσι παιδεύεοδαι. χρήσασίϊε τοις δόγμασιν ήμώυ καν ως τή κατά 
Βαβυλώνιους προγνωστική, κατακούσατε λεγόντων ημών καν ώς δρυός 
μαντευομένης. 

T a l á n a l e g e r ő s e b b b i z o n y í t é k a r r a nézve , h o g y t a n i t a n i 
a k a r . K ü l ö n ö s e n e s z a v a k : oi βουλόμενοι μαν&άνειν σπεύσατε. 
H o z z á v e h e t j ü k m é g a f e j e z e t z á r ó s z a v a i t is p. 14, 6—9. 

VI. Cap . 15 (p. 17, 8 — 1 1 ) : δυνατόν δε ιιαντϊ τώ νενικημένω 
πάλιν νικά ν τοϋ θανάτου την σύστασιν παραιτούμενον. τ/ς δέ εστίν 
αύτη, εισύνοπτον έσται τοις βουλομένοις ανΟρώηοις τό ά&άνατον. 

I t t r á m u t a t a r r a , h o g y e t u d o m á n y k ö n n y e n e l s a j á t í t -
h a t ó , de t o v á b b n e m m e g y . Min t egy je lz i t e h á t , h o g y δ h a j -
l andó a t a n í t á s r a . 

VII. Cap. 17 (p. 18, 18 — 23): και ύμεΊς δέ τοϋ γέλωτος ψ μη 
άποπαύσησΟ-ε, των αυτών ώνπερ χαί οι γόητες τιμωριών άίίολαύσετε. 
διόπερ, ω "Ελληνες, κεκραγότος ωσ7ΐερ από τοϋ μετεώρου κατακοίσατέ 
μου μηδ' επιτω&άζοντες την υμετέραν άλογιστίαν hii τον κηρικα της 
αληθείας μετάγετε. 

VIII. Cap . 19 (ρ. 20, 25—21, 11 ) : 'Ύμείς δε τούτων ουκ 
έχοντες την κατάληχριν ηαρ' ημών τών είδότων εκπαιδεύεστε^ λέγοντες 
θανάυου καταφρονέίν και την αυτάρκειαν άσκέίν. ο'ι γάρ παρ υμ'ιν 
φιλόσοφοι τοσούτον αποδέουσι της ασκήσεως ώστε παρά του 'Ρωμαίων 
βασιλέως ετησίους χρυσούς εξακοσίους, λαμβάνειν τινάς εις ούδΐν 
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χρησιμον οπως μηδέ τό γένειον δωρεάν ν.αΟ-ειμένον αυτών έχωσιν. 
Κρησκης γοϋν ό έννεοττενσας tf/ μεγάλτ} πάλει παιδεραστία μεν 
πάντας ύπερψεγκεν, φιλαργυρία δέ πάνυ προσεχής ην. &ανάτον δέ 
ό καταφρονεί)· συμβουλεύων ούτως αυτός εδεδίει τον θάνατον ώς και 
Ίουστϊνον /.α'}όπερ και έμέ ους κακψ τω ΰανάτφ περιβαλείν Ίΐραγμα-
τεύσασ&αι, διότι κηρΰιτων την άλή&ειαν λιχνους τους φιλοσόφους 
ν.αί απατεώνας συνήλεγχεν. τίνας δ'αν και έδει διώξαι τον φιλόσοφον 
εΐ μη μόνους υμάς; od εν έίφατε μη δει ν δεδιέναι τον d-άνατον, 
κοινωνουντες ημών τοις δόγμασι μή διά την άν&ρωπίνην δοξομανίαν, 
ώς 3Αναξαρχος, άποίϊνήσκετε, χάριν δέ της του Dεοϋ γνώσεως τοϋ 
θανάτου ν.αταφρονηταί γίνεσ&ε. 

Α ρ. 21, 3—7. részletét sokféleképen fordí t ják és értel-
mezik. Úgy ^hiszem, a következő fordítási kísérlet fedi az 
é r te lmet : ,,0, aki a halálmegvetésre tanított, annyira félt a 
haláltól, hogy azzal a gondolattal foglalkozott, hogy Justinust 
és engem a halálba, mint valami rossz állapotba juttasson, 
mert J. az igazságról szóló tanításában a filozófusokat, mint 
gazembereket és csalókat álcázta le. Mely filozófusokat 
szokott volt üldözni, mint épen benneteket (tudnillik cyniku-
sokat)." Kukula fordítási kísérlete1) nagyon is mesterkélt. 
A szöveg egymásutánjának logikai összefüggésével találom 
ellentétesnek a Hilgenfeld kísérletét,2) hogy tudniillik ίμης 
helyett ί,μάς-t olvassunk olyan értelemben, hogy Crescens az 
összes filozófusok közül csak a keresztyéneket üldözte. 

IX. Ibid. (p. 22, 7 ) : έχω δεικνίειν την τούτων οϊκονομίαν. 
υμευς ν.αια/.οααεε, ν.αί ό 7ΐιστεόων ε7ΐιγνώσεται. 

Χ. Cap. 21 (ρ. 23 ,17—19) : διόπερ άποβλέψαντες πρόςτά οίκε'ια 
άπομνηιιονευααεα ν.αν ώς όιιοίως μυ&ολογοϋντας ήμώς\ άποδέξασ&ε. 

XI. Cap. 24 (ρ. 26, 15 — 17) : παραχωρονμεν υμίν τά μή 
ωφέλιμα, ναι νμείς η πείσΟητε τοις δόγμασι ν ημών η ν.ατά τό ομοιον 
τών ήμειέριον ημϊν εκχωρήσατε. 

Schwartz, Worth, Daniel3) és Ottoval szemben Mara-
nusnak és Kukulának kell igazat adnunk és νμών-ύμετέρων 
helyett ημών-ήμετέρωνΊ olvasnunk, mert csak igy van a szö-
vegnek logikus értelme.4) 

XII. Cap. 25 (p. 27, 3 — 5) : στασιώδεις δέ έχοντες τών δογμάτων 
τάς διαδοχάς άσυμφωνοι πυης τους συμφώνους εαυτοί ς διαμάχεσ&ε. 

XIII. Cap. 26 (ρ. 27, 28) : δια τί γαρ εγκαλούμαι λέγων τά 
έμά, τά δ'έμον πάντα ν.αταλύειν σπεύδετε; 

Α szöveg igy helyesebb, az összefüggés logikusabb, mint 
Schwar tz j av í t á sáva l : τά δέ του κόσμου πάνταϊ) 

') i. m. 5. ο. 
2) i. m. 32. ο. 
3) Τ. der Apologet. Halle, 1837. 68. ο. 2. jegyzet. 
4) ν. ö. Gröne, Tatian (Bibi. d. Kirchenv.) Kempten, 1871. 63. ο; 

Kukula i. m. 7. o. 
5) v. ö. Harnack, Giessener Festschrift, 1884. 53. ο.; Gröne i. m. 65. o.; 

Kukula i. m 8. o. 
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XIV. Cap. 27 (ρ. 29, 1—4) : των πολλών d-εών ή δμήγνρις 
ουδέν εστίν. vei ν δ καταφρονών αυτών 'Επίκουρος δαδονχΐ/, τονς 
άρχοντας ουδέν πλέον τον $εον νατάληψιν ην έχω περί των ολων 
ταύτη ν ουκ αποκρύπτομαι. 

I t t n a g y o n f e l t űnő az 'άρχοντας k i fe jezés , s ő t z a v a r ó l a g 
ha t . E g y á l t a l á b a n n e m illik b e l e az ö s s z e f ü g g é s b e , hogy T . 
i t t e g y s z e r r e u r a l k o d ó k r ó l szól . 1) Ezér t va ló sz ínű , h o g y i t t 
í r á s i , másolás i h i b á v a l van d o l g u n k s 'ί'χοντας-t ke l l o l v a s n u n k . 2 ) 
K r ü g e r 3 ) ezt a f e l t e v é s t nem t a r t j a u g y a n e l f o g a d h a t ó n a k , 
d e m á s mego ldás i m ó d o t δ s e m t u d a j án l an i . 

XV. Cap. 30 (p. 30, 29—31, 3); τον γαρ πάντας αλλήλων 
νπα/.ονειν της διαλέκτου μή διινασΰαι την άιτίαν εόρείν, ην έϋέλητε, 
δννησεσ&ε. έξετάζειν γαρ βονλομένοις τά ημέτερα ραδίαν ναι άφθονο ν 
ποιήσομαι την διήγησιν. 

XVI. Cap. 32 (ρ. 33, 10 — 14): τά δέ της άαελγείας πόρρω 
κεχώρισται, ν.αι ημείς μεν λέγοντες ον ψευδόμενα, τά δέ της υμετέρας 
περί την άπιατίαν επίμονης καλόν μέν, ει λαμβάνοι περιγραφήν. 
ει δ' ον, τά ημέτερα εστω &εον γνιόμϊ] βεβαιούμενα, γελάτε δέ ύμε'ις 
ως και κλαύσοντες. 

XVII. Cap. 35 (ρ. 37, 2—18) : ον γαρ, ώς έΰος εστί τοις 
πολλοίς, άλλοτρίαις δόξαις τάμαντοΰ κρατύνειν 7ΐειρώμαι, πάντων δέ 
ών αν αυτός ποιήσομαι τήν νατάληψιν, τούτων ν.αι την άναγραφήν 
συντάσσειν βοίλομαι. διόπερχαίρειν ειπών και τη 'Ρωμαίων μεγαλαυχίφ 
ναι τπ ]Λ{)·ηναίων ιρνχρολογία (δόγμααίν άσυναρτήτοις) της ν.αίϊ' ημάς 
βαρβάρου φιλοσοφίας άντεποιησάμην. 'ήτις ον τρόπον εστί των παρ 
νμίν έη ιτηδευμάτων αρχαιότερα, γράφειν μέν άρξάμενος, δια δέ το 
ν.ατετιείγον της έξηγήσεως ιηερ9έμενος, νϋν, ότε ν.αιρός περί των κατ' 
αυτήν δογμάτων λέγειν, περαίνειν ηειράσομαι.μή γαρ δνσχεράνητε τήν 
ήμετέραν ιιαιδείαν μηδέ φλυαρίας ναι βωμολοχίας μεστήν άντιλογίαν 
να')' ημών πραγματεύσησδε λέγοντες. Τατιανός ίπέρ τους cΈλληνας 
νπέρ τε το άπειρον των φιλοσοφησάντων πλήδος καινοτομεί τά 
βαρβάρων δόγματα, τί γάρ γαλέα όν άνΰρώηονς ιιεφηνότας αμα&ε'ις 
υπό άνΟρώίΐου νΐν ΰμοιηαΟοϋς σινελέγχεσ'Ιαι; τί δέ και άτοπον 
κατά τον οίκείον ιμίν σοφιστήν γηράακειν αεί ιιάντα διδασκομένους; 

S c h w a r t z a 7. s o r h o z ezt a m e g j e g y z é s t fűz i : „ l acunam 
indicavi , supp l ea s e. g. και τοις της υμετέρας φιλοσοφίας." E r r e 
a z o n b a n semmi s z ü k s é g sincs. Θ δόγμααίν άσυναρτήτοισ feles-
leges t a u t o l ó g i á j a n y i l v á n v a l ó a n m u t a t j a , hogy ez c s a k i s a 
s z ö v e g b e t éved t g l o s s a lehet , a m e l y t ő l , ha e l t e k i n t ü n k , a 
s z ö v e g a legszebb ö s s z e f ü g g é s t m u t a t j a . A πειράαομαι e lőt t i 
ü r t (11. sor ) , ha c s u p á n e he lye t t e k i n t j ü k , a K u k u l a a j á n l o t t a 
περαίνειν (absolvere) t ö l t e n é ki l eg jobban , de, h a az egész beszéd 
i r á n y á t s T . -nak e b b e n m e g n y i l v á n u l ó s z o k á s a i t i s m e r j ü k , 

') v. ö. Harnack, Festschrift 53. ο. 
ή ν. ö. Kukula, i. m. 8. o. 
' ) Theol. Literaturzeitung, 1900. 641. hasáb. 

Thool. Szaklap X. évf. 1 4 
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talán inkább a Willamovitz-Moellendorf által a jánlot t έχ9·έσ9αι 
felel meg. A 11. sorban kezdődő mondato t μη γαρ διοχεράνητε 
κτλ. Harnack helytelenül fordí t ja így: „Erzürnt euch nur nicht 
über diese Belehrung, die euch von uns zuteil geworden ist." 
Az ér te lemnek ez felel m e g : csak meg ne vessétek a mi 
t an í tásunka t (amelyben tudniillik részesülni fogtok). Tehát 
mintegy felszólítja őke t a tanulásra, mintegy é r tésükre adja, 
hogy ő kész tanítani őket. 

XVIII . Cap. 36 (p. 38, 2 — 8 ) : xat τί μοι λέγειν πλείονα; 
χρή γαρ τον πεί&ειν έπαγγελλόμενον συντομωτέρας ηοιείσ&αι τάς 
περί τών 7ΐραγμάτων προς τους άχοΰοντας διηγήσεις η — Βηρωσός 
άνηρ Βαβυλώνιος, ιερεύς τον παρ αιτοΊς Βήλου, υ.ατ" Λλίξανύρον 
γεγονώς, Άντιόγω τω μετ αυτόν τρίτφ την Χαλδαίων ίστορίαν εν 
τρισί βιβλ'ιοις ν,ατατάξας και τα περί των βασιλέων εχ&έμενος, 
αφηγείται τίνος αυτών ονομα Ναβουχοδονόσορ κτλ. 

Α 4. sorban levő hiányt Schwar tz nagyon is bőségesen 
tölti ki. Helytelen azonban Kukula felfogása is, mellyel ott 
szorosabb összefüggést akar teremteni . T. egyszerűen azt 
mondja, hogy rövidnek kell lennie, ami ér thető is. Berosus 
műve ter jedelmessógének a felemlítése ezzel semmiféle cau-
salis összefüggésben sincs.1) 

XIX. Cap. 41 (p. 42, 14—18) : περί μεν ovv της κα<Γ ε/.αστον 
λόγον 7ΐραγματείας, χρόνων τε και αναγραφής αυτών, ojg ο'ιμαι σφόδρα 
(μετρίως τ ε ναι) μετά πάσης ακριβείας ν μι ν άνεγράιραμεν. ινα δε 
ν.αί τό μέχρι νυν ένδέον άπο/ιληρώσωμεν, έτι και περί των νομιζομένων 
σοφών ποιήαομαι τήν άπόδειξιν. 

Α kódexek szövegét Schwartz των λογίwj-ra javí t ja , de 
ez indokolatlan. A σφόδρα és μετά közti ü r t a Kukula által 
palaeosírafiailag indokolt μετρίως τε και tölti ki legjobban. 

XX. Cap. 42 (p. 43, 9 — 1 5 ) : Ταϋδ' νμιν, άνδρες "Ελληνες, 
ό ν,αια Βαρβάρους φιλοσοφών Τατιανός συνέταξα, γεννηθείς μεν έν 
τι τών Άσσρνίων γη, παιδευ&είς δέ πρώτον μεν τά υμέτερα, δεύτερον 
δε άτινα νυν -ληρύττειν επαγγέλλομαι, γινώσκων δέ λοιπόν τις ό &εος 
ν.αί τις ή κατ' αυτόν ηοίηαις, έ'τοιμον έμαυτόν νμιν προς την άνά/.ρισιν 
τών δογμάτων παρίστημι μενού α ης μοι της κατα deöv πολιτείας 
άνεξαρνήτου. 

Ε szavaka t : ν,ηρνττειν επαγγέλλομαι Grone és Harnack a 
szöveg latin verzióinak fé l reér tése folytán tévesen ford í t j ák . 
Helyes Maranus fordítása: praedicare profiteor, vagyis, amelyek 
hirdetését most ígérem, jelzem. 

Ha a felsorolt idézeteket megfigyeljük és a beszédet 
ál talánosságban ismerjük, a következő figyelemre mél tó 
dolgoknak kell előt tünk felötleniök. T. többször megígéri, 
hogy egy bizonyos tárgyról szólani fog, de igéretét nem vá l t j a 
be. V. ö. IV., VI. és XV. alat t . Ezek az ígéretek tehát csakis 

') v. ö. Krüger i. m. 643. hasáb. 
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jövendő előadásokra vonatkozhatnak. A feldolgozott vagy 
érintett anyag túlbő is volt ehhez a beszédhez, melyet l ' /4— 
l'/g óra a la t t egész kényelmesen el lehet mondani. Ez az 
oka annak, hogy gyakran megelégszik általános utalásokkal 
és abbahagyja a bizonyítást, bár látszik, hogy tudna még 
miről beszélni. 

Épen ezért az Oratiot tényleg elmondott beszédnek kell 
tar tanunk, nem csupán beszéd alakjában megirt apológiának. 
Az is nyilvánvaló, hogy az eredeti formában maradt meg 
számunkra, utólagos átdolgozás nélkül. 

Nem ta r tha t juk beszéd formájában írt apológiának, sem 
prédikációnak, melyet később is bármikor és bárhol el lehetett 
volna mondani. Azt a nézetet sem fogadhat juk el, hogy is-
merősök szűk körének lett volna szánva. Nem tar tha t juk 
helyesnek Ponschab1) nézetét, hogy általában védőbeszéd 
{λόγος απολογητικός) és a pogányokhoz intézett intőszózat 
(λ, προτρεπτικός) volna és nem csat lakozhatunk Harnack2) 
véleményéhez sem, hogy t. i. személyes ismerősei számára 
készült igazoló irat volna. Ε vélemények nem helytelenek 
ugyan, de nem a főcélt tüntetik fel, hanem csupán mellek-
célokat. Helyesen határozza meg az Oratio célját Kukula, 
midőn így szól3): „Az Oratio egy az agitátori reklám szem-
pontjából fogalmazott, néha (p. 14, 1. p. 18, 20.) szinte vásári 
hangú ós korlátlan nyilvánosság előtt tar to t t megnyitó beszéd, 
λόγος εισιτήριος, melynek célja az volt, hogy az illető város 
nagyközönségét, ahol a beszéd elmondatott, az ajánlkozó 
tanító képességeivel és élete folyásával megismertesse ; de 
egyébként a tervezett előadások anyagából csak annyit nyújt, 
amennyit a kiszabott idő megenged ós amennyit kategórikusan 
megkíván a közvetlenül vezető cél, mely abban állott, hogy 
a hallgatók érdeklődését felkeltse és ezáltal őket az újonnan 
alapított όιόασχαλεΐον számára tanítványokul megnyerje. Hogy 
T. e célt csak úgy érhette el, ha a keresztyénsóghez való 
csatlakozását azáltal igazolta, hogy azt védelmezte, ez csak 
természetes." 

Ennek az eredménynek az alapján most már érthető 
a szófukar s olykor homályos stílus. De ebből semmiképen 
sem magyarázható meg néhány tudósnak ós különösed 
Kukulának4) az a nézete, mintha a stílus minősége érthetővé 
tenné, hogy T. hallgat némely fontos eseményről, melyeket 
hallgatóinak úgyis ismerni kellett volna, hosszadalmasan el-
beszélnie, de néhány szóval már a logikus befejezés kedvéért 

') i. m. 8. o. 
η Lit. II. I. 287. o. 
8) i. m. 16. o. 
4) i. m. 17. o. 

14* 
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is feltétlenül fel kellett volna említeni, ha t. i. azok már 
megtörténtek volna. Különösen, ha még azt is meggondoljuk, 
hogy Justinus halálát a feltételezett 172—3 évig eltelt 7—8 
év alatt abban az eseménydús időben a közvetlenül nem 
érdekelt — pogány — hallgatók könnyen elfelejthették, 
sőt bizonyára el is felejtet ték, ha csak emlékezetükben 
időről-időre fel nem újí tot ták. T. tehát csakis Justinus halála 
előtt írhatta Oratioját. 

Ennek a beszédnek az alapján nem is lehet még T.-t 
eretnekséggel vádolni, mint ezt néhányan, így Kukula is1) 
megkísérelték. Szó sincs róla, bizonyos dolgokban eltér 
mesterétől, de ez ily erősen önálló, nagy filozófiai képzett-
séggel rendelkező egyéniségnél csak természetes. Különben 
is legalább pár évvel később írt, mint Justinus. Van nála 
néhány gyanús hely, pl. cap. 18 (p. 19, 3 0 - 2 0 , 8.), amely 
daemonologiájának logikus levezetése és más hasonló, melyek-
ből majdan haeresise kicsírázik, de amelyekkel még nem 
távolódott annyira az egyháznak még csupán kialakuló félben 
levő tanaitól, hogy ezek alapján nyilvánították volna eret-
neknek. 

Befejezve a beszéd jellemzését, cél ját a következőkben 
foglalhatjuk össze: Ker. filozófus-iskolát διδασχαλεϊον akar 
nyitni, hogy abban a legmagasabb filozófiát, t. i. a keresz-
tyénséget tanítsa. Ez alkalommal programmbeszédet tart , 
melyben 1. meg akar ja védelmezni a keresztyéneket minden-
féle gyanúsításokkal szemben, 2. meg aka r j a szerezni logikus 
érvek segítségével a maga és általában a keresztyénség 
számára a tel jes tanszabadságot, 3. a keresztyénséget úgy 
aka r j a feltüntetni, mint a legtökéletesebb filozófiát, hogy 
ezzel igazolja áttérését, 4. meg akar ja nyerni hallgatóit 
tanítványaiul és ezáltal a keresztyénség követőiül. 

III. 

Tatianus életfolyását megközelítően a következőkben 
vázolhatjuk. 150 körül lépett át a keresztyónséghez.2) Ekkor 
Justinusszal együt t Crescens támadásaiban részesült. Ez 
nyilvánvalóvá teszi, hogy bizonyára korábbi filozófusi hír-
nevével fogva korán tekintélyes szerepet játszott a római 
egyházban. Crescens támadásai hosszan tar tot tak s több 
ízben megújultak. Nem hihet jük azonban, hogy ezek miatt 
kényszerült volna elhagyni csakhamar Rómát, mert hiszen 
Just inus ott maradt . Legvalószínűbb, hogy régi vándorkedve 
ébredt fel s ösztönözte bizonyára az a vágy is, hogy egykori 

*) i. m. 29. o., 44. o. jegyzet, 49—50. o. 
*) Születését általában a 110. évre teszik, de ez csak találgatás. 
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működésének és diadalainak színhelyén hirdesse az u j filo-
zófiát egykori társa inak. És ekkor Görögország valamelyik 
városában megírta és elmondta beszédét. A tervezet t őtöaa-m-
λείον-1, minthogy semmi adatunk sincs róla, valószínűleg meg 
sem nyi that ta , ami túlságosan agresszív beszéde folytán 
könnyen érthető. Sőt valószínű, hogy csakhamar el is kellett 
távoznia s ekkor t é r t vissza Rómába. Mindez Antonius Pius 
ura lkodása alat t (138—161) történt . A beszédet tehát 155 ós 
160 közöt t í rhatta. Ezután Rómában Justinusszal ennek 
haláláig (kb. 165) együt t működött . Továbbra is fővárosban 
marad.1) Tanításaiban mind önállóbb lesz, mindinkább eltér 
Just inustól s ezért helyzete a Just inus tanításai alapján fej-
lődő dogmatizmussal és az ennek szellemében élő hivatalos 
egyházzal szemben mindinkább súlyosodik. 172-ben vagy 
kevéssel előbb kele t re megy, hol nagy működést fejt ki. 
172—3-ban a hivatalos egyház ere tneknek nyilvánítja2) s ettől 
kezdve mindent elkövet írásai és működése ér tékének a le-
száll í tására ós elhomályositására. Halála idejéről még hozzá-
vetőlegesen sem tudunk semmit. 

Vincze Sándor. 

») Eusebius h. e. V. 13. 
' ) Epiphanius h. 46, 1, Irenaeus I, 28, 1. Eus. Chron. ad. aun. Marc. 

Aur. Ant. 12, Abr. 2188. 



A mi Urunk Jézus Krisztusról Pontius Pilátus alatt 
készült emlékirat.1) 

Előszó. 
Én Ananiás, törvénytudó, aki előbb védőügyvéd voltam, 

az isteni iratokból megismertem a mi Urunk Jézus Krisztust 
s hittel közelitvén feléje, a szent keresztségre is móltóvá 
lettem. Kutatván a mi Urunk Jézus Krisztusra vonatkozó 
eseményekről azon időben készített feljegyzéseket, amelyeket 
a zsidók Pontius Pilátus idejében készí tet tek s a melyeket 
héber nyelven meg is ta lá l tam: Isten segedelmével a Jézus 
Krisztus nevét imádók számára Flavius Theodosius császár 
uralkodásának 17-ik, Flavius Valentinianus hatodik, kikiálta-
tásának pedig kilencedik évében görög nyelvre fordítottam. 
Mindnyájan, akik ezt olvassátok, vagy más nyelvre fordít játok, 
emlékezzetek meg rólam és könyörögjetek értem, hogy kegyes 
legyen én hozzám az Isten és irgalmazzon bűneimnek, amelye-
ke t vele szemben elkövettem. 

*) Ez az irat Gesta Pilati címen latin nyelven is megvan Tischendorf 
Evangelia apocrypha gyűjteményében. A két szöveg közül az előszó szerint 
egyik sem eredeti, de Tischendorf azt hiszi, hogy a görög szöveg közelebb 
áll az elveszett eredeti héber szöveghez, miért is én ezt vettem a fordítás 
alapjául. A latin és görög szöveg között fontosabb eltéréseit nincsenek, de 
meg kell jegyeznem, hogy a görög szöveg csaknem mindenütt bővebb, mint 
a latin. A művet Nikodémus evangéliomának is nevezik. A görög szöveg is 
kétféle: A. és B. Ez a fordítás az A. szövegből készült. 

Az időmeghatározásokban a latin szöveg a következő eltéréseket mutatja. 
Valentinianus 5., Tiberius császár 19. évében történtek megirt események. 
Tiberius római császár uralkodásának 15-ik évében és Heródes galileai 
király uralkodásának kezdetétől számított 19-ik évében, április elseje előtti 
nyolcadik napon, vagyis március 25-én, Rufus és Rubillionus konzulsága alatt, 
a 202-ik Olympias negyedik évében, amikor a zsidók főpapja Kajafás József 
volt. Ezeket a dolgokat az Űr megfeszittetése és szenvedése után Nikodemus 
beszélte el a főpapoknak és a többi zsidóknak s ő maga is foglalta írásba 
héber nyelven. 



Nikodemus evangélioma. 215 

Békesség az olvasóknak, a hallgatóknak és azok hozzá-
tartozóinak. Ámen. 

Tiberius császár uralkodásának 14. évében, Heródes 
galileai király 19. évében, március 25-én, Rufus és Rubellionus 
konzulsága idején, a 202. Olympias 4. évében, Józsefnek 
Kajafás fiának zsidó főpapsága idején. Ezeket Nikodemus 
beszélte az Úr megfeszittetése és kiszenvedése után a fő-
papoknak és más zsidóknak, össze is irta azokat héber 
nyelven. 

1. fejezet. 

A papok és az Írástudók gyűlést tartottak. Annás és 
Kajafás, Senes és Dathaes és Gamaliél, Júdás, Lévi ós 
Neftalim, Alexander és Ja i rus és a többi zsidók Pilátus-
hoz mentek, vádat emelve Jézusnak több cselekedete mia t t : 

— Tudjuk, hogy δ Józsefnek, az ácsnak Máriától szü-
letett gyermeke és mégis az Isten fiának és királynak mondja 
magát. Sőt a szombatot is megsértette és föl akar ja for-
gatni a mi ősi törvényeinket. 

— Hát miket cselekedett és miket akar felforgatni ? 
kérdi Pilátus. 

— Az a törvényünk, hogy szombaton senkit sem szabad 
meggyógyítani, felelték a zsidók, ez pedig bénákat és púpo-
sokat , aszottakat és vakokat, nyavalyatörősöket és süketeket 
s ördöngösöket gyógyított meg a bajaikból szombatnapon. 

— Hát mi rosszat tet t vele? kérdezi Pilátus. 
— Pogány ez és Belzebullal a démonok fejedelmével 

űzi ki a gonosz lelkeket és mindenen uralkodik, felelék a 
zsidók. 

— A démonok kiűzése nem a gonosz lélek dolga, hanem 
a gyógyítás istennóó, Asklepiádesé, feleié Pilátus. 

— Kérjük Nagyságodat, mondák a zsidók Pilátusnak : 
hadd állittassék ő a te széked elé és hadd hallgattassák ki. 

Akkor Pilátus magához hiván őket, mondá: 
— Mondjátok csak, hogyan hallgassak ki én, egy hely-

tartó, egy királyt? 
— Nem mi mondjuk őt királynak, felelték a zsidók, 

hanem ő mondja annak magát! 
Akkor Pilátus a hírnököt előhiván így szólt neki: 
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— Vezessétek ide kíméletesen Jézust. 
A hírnök kiment ős felismerve Jézust, leborult előtte 

és a vesszőnyalábot, amelyet a kezében vitt, a földre fek-
tette és mondá : 

— Uram, légy szíves befáradni, mert hivat a helytartó. 
Mikor a zsidók lá t ták, hogyan j á r t el a hírnök, odakiál-

tottak Pilátusnak mondván : 
— Miért nem poroszlóval hivattad őt, miért hírnökkel ? 

Hiszen a hirnök, amikor megpillantotta őt, leborult előtte s 
a vesszőnyalábot is a földre fektet te és mintha király volna, 
ugy engedte idejönni. 

Pilátus a hírnököt magához híva igy szólt nek i : 
— Miért cselekedted ezt s miért raktad le a vessző-

nyalábot a földre és miért engedted meg, hogy azon lépjen 
át J ézus? 

— Helytartó uram, mondá a hirnök, mikor engem Jeru-
zsálembe küldtél Alexanderhez, lát tam őt szamárháton ülni 
és a zsidók ágakat t a r to t t ak a kezeikben és kiáltoztak, mások 
meg ruháikat terelget ték le, mondván : — «Légy segítségül, 
ki vagy a magasban ! Áldott, aki jö t t az Úrnak nevében 1" 

Akkor a zsidók kitörve mondák a h í rnöknek : 
— A zsidók zsidóul kiabáltak, honnét tudod te ezt 

görögül? 
— Megkérdeztem egy zsidót, hogy mit kiabál tak zsidóul? 

Az pedig megmagyarázta nekem, feleié a hirnök. 
— Hogy kiál tot ták héberül? kérdé Pilátus. 
— Hosanna embrone boruhamma adonaj! felelték a zsidók. 
— A hosannát és a többit hogyan fordí t ják le? kérdé 

Pilátus. 
„Légy segítségül, ki vagy a magasságban! Áldott, aki 

jö t t az Úrnak nevében!" mondák a zsidók. 
— Ha ti magatok tesztek bizonyságot Izráel fiainak a 

szavai mellett, mondá Pilátus, akkor mit vétet t ez a hirnök ? 
Azok pedig hallgattak. Akkor Pilátus mondá a hírnöknek: 
— Eredj ki és ugy vezesd be őt, ahogyan jónak látod. 
Akkor a h i rnök kiment és ugyanúgy tet t , ahogyan ez-

előtt és igy szólt Jézusnak : 
— Uram, jöj j be, a helytartó hivat! 
Mikor Jézus bement, és a jelvényhordozók a jelvényeket 
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a kezeikben tartották, a jelvények képei meghajoltak és 
hódoltak Jézusnak. Mikor a zsidók látták, hogy a jelvények 
mikép hódolnak meg és hogyan tisztelegnek Jézusnak, erősen 
rákiáltottak a : jelvényhordókra. Pilátus azonban igy szólt : 

— Nem csodálkoztok rajta, mikép hajolnak meg a 
jelvények és tisztelegnek Jézusnak? 

— Látjuk, felelték a zsidók, hogyan hajlították meg a 
jelvényhordozók és hogyan tisztelegtek nekil 

A helytartó pedig magához hiván a jelvények hordozóit, 
mondá nekik : 

— Miért tettétek ezt! 
— Mi görögök vagyunk, felelték azok s hozzá templom-

szolgák, hogy is akartunk volna neki tisztelegni!? Mi csak 
kezünkben tar tot tuk a jelvényeket s azok maguk hajoltak 
meg és tisztelegtek neki. 

Pilátus igy szólt a zsinagógafőknek ós a nép véneinek : 
— Válasszatok ki nagy erejű embereket, hadd tar tsák 

azok a jelvényeket, majd meglátjuk, meghajolnak-e maguktól? 
Akkor a zsidók vénei tizenkét hatalmas erejű embert 

szedtek össze s meghagyták, hogy hatonként tartsák a 
jelvényeket ós a helytartó széke elé állították őket. Pilátus 
mondá a hírnöknek: 

— Vidd ki őt a prótoriumból, azután vezesd be ismét ugy, 
ahogy akarod. 

Jézus és a hírnök kimentek a prótoriumból. Pilátus 
pedig magához hívta azokat, akik előbb tar tot ták a jelvénye-
ket ós igy szólt nekik: 

— Esküszöm a császár üdvére, hogyha meg nem hajol-
nak a jelvények Jézus bejövetelekor, leüttetem a fejeteket. 

Akkor másodszor is behivatta a helytartó Jézust. A 
hirnök ugyanugy jár t el, mint azelőtt és nagyon kérte Jézust, 
hogy a vesszőnyalábon lépjen át. Mikor bejött, újból meghajol-
tak a jelvények és tisztelegtek Jézusnak. 

2. fejezet. 
Mikor Pilátus ezt látta, nagyon megijedt és fel akar t 

emelkedni a székből. Eközben a felesége hozzá üzent: 
— Ne avatkozz ez igaz ember dolgába, mert sokat 

szenvedtem ez éjjel ő miatta. 
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Ekkor Pilátus az összes zsidókat ? magához hivatván 
mondá nek ik : 

— Tudjátok, hogy az én feleségem istenfélő asszony s 
buzgóbb zsidó, mint ti. 

— Igen, tudjuk, felelék azok. 
— íme, mondá Pilátus, azt üzente a feleségem, hogy: 

„Ne avatkozz ez igaz ember dolgába, mer t sokat szenvedtem 
az éjjel δ miat ta!" 

— Hát nem mondtuk neked, hogy pogány ez ? viszonzák 
a zsidók. íme most is látományt bocsátott a feleségedre. 

Pilátus pedig magához hivá Jézust és mondá n e k i : 
— Hallod mivel vádolnak? Nem szólsz r á ? 
— Ha nem volna megengedve, nem beszélnénék, feleié 

Jézus, mert mindenki beszélhet jó t is, rosszat is, de majd 
lát ja a következményei t ! 

Akkor a zsidók vénei igy szóltak Jézushoz: 
— Mit látunk ? Elsőbb is, hogy paráznaságból születtél. 

Azután, hogy a te születésed Betlehemben csecsemők öldök-
lésévé lett. Végül, hogy atyád József és anyád Mária Egyip-
tomba menekültek, mert nem voltak bátorságosak a nép közt. 

Néhány istenfélő zsidó az ott állók közül igy szólt: 
— Mi nem mondjuk, hogy δ paráznaságból való, hanem 

úgy tudjuk, hogy József eljegyezte Máriát és igy nem paráz-
naságból született . 

Akkor azoknak, ak ik azt mondták, hogy Jézus parázna-
ságból származott , mondá Pilátus: 

— Ez a ti beszédetek nem igaz, mer t jegyességből szár-
mazott, mint azt a ti honfitársaitok is mondják. 

Erre Annás és Kajafás igy felelt Pi látusnak: 
— Mi az egész néppel együtt azt hangoztat juk, és nem 

hisszük neki, mert paráznaságból született . Ezek különben 
prozeliták és az δ tanítványai. 

Pilátus magához hívta Annástés Kajafást és azt kérdezte : 
— Kik azok a prozel i ták? 
— Akik görögöknek születtek, felelték azok, de azután 

zsidókká let tek. 
Akkor azok, akik azt állították, hogy Jézus nem paráz-

naságból született, névszerint Lázár, Astérius, Antonius, 
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Jakab, Annés, Zórás, Sámuel, Izsák, Fínós, Krispus, Agrippa 
és Júdás igy szóltak: 

— Mi nem lettünk prozelitákká, hanem született zsidók 
vagyunk és igazat beszélünk, sőt József és Mária eljegyzésé-
ben is részt vettünk. 

Akkor Pilátus azt a tizenkét embert, aki azt állította, 
hogy Jézus nem paráznaságból született, odahívta magához 
és igy szólt hozzájuk : 

— A császár üdvére esketek meg titeket, igaz-e, amit 
mondotok, hogy nem paráznaságból született? 

— Nekünk, mondának azok, törvényünk van, amely azt 
mondja, hogy esküdni bűn. 

De azért megesküdtek a császár üdvére, hogy: „Ha 
nem úgy van, amint mondottuk, jussunk halálra." 

Pilátus ekkor azt mondá Annásnak és Kajafásnak: 
— Mit nem feleltek ezekre? 
— Ez a tizenkettő, mondá Annás és Kajafás, azt hiszi, 

hogy nem született paráznaságból. Mi pedig az egész néppel 
együtt azt állítjuk, hogy paráznaságból származott és hogy 
pogány, és hogy magát Isten fiának és királyának mondja, 
de nem hiszünk neki. 

Akkor Pilátus megparancsolta, hogy ama tizenkét ember 
kivételével, akik azt állították, hogy Jézus nem paráznaság-
ból származott, az egész sokaság vonuljon ki és Jézust is 
eltávolította. Akkor kérdezte tőlük Pilátus: 

— Mi okból akar ják őt megölni ? 
— Azért dühösek, felelték azok, mert szombaton gyógyít. 
— Hát jótevés miatt akar ják őt elveszteni ? 
— Igen, felelék azok. 

3. fejezet. 
Akkor haraggal eltelve ment ki Pilátus a prétoriumból 

és igy szólt: 
— A nap a tanúm, hogy semmi vétket se látok ebben 

az emberben. 
— Ha nem volna gonosztevő, felelték a zsidók a hely-

tartónak, akkor nem is adtuk volna őt a kezedbe! 
— Hát vegyétek át ti, mondá Pilátus és ítéljétek el a 

magatok törvénye szerint. 
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— Nekünk senkit sincs jogunk megölni, mondák a zsi-
dók Pilátusnak. 

— Hát nektek mondja csak az Isten : Ne ölj, nekem nem? 
mondá Pilátus. 

Akkor Pilátus ismét bement a prétoriumba s Jézust 
egyedül hiván magához, mondá neki: 

— Te vagy-e a zsidók királya? 
— Magadtól kérdezed-e ezt, feleié Jézus avagy mások 

mondták ezt neked én rólam ? 
— Zsidó vagyok-e én ? feleié Pilátus. Téged a te néped 

és a főpapok szolgáltattak kezembe, mit cselekedtél ? 
— Az én országom nem e világból való, mondá Jézus. 

Mert ha az én országom e világból való volna, akkor az én 
szolgáim tusára kelnének, hogy ne kerül jek a zsidók kezébe. 
De hát az én országom nem innét való. 

— Hát király vagy? kérdé Pilátus. 
— Te mondod, feleié Jézus, hogy én király vagyok. Mert 

én azért születtem és jöttem, hogy aki csak az igazságból 
való, mind hallgassa az én szómat. 

— Mi az igazság I ? mondá Pilátus. 
— A mennyei igazság, feleié Jézus. 
— Hát a földön nincsen igazság? kérdé Pilátus. 
— Majd meglátod, mondá Jézus, hogy akik igazságot 

szolgáltatnak, mikép fognak megítéltetni attól, akinek hatalma 
van a földön! 

4. fejezet. 

Akkor Pilátus bent hagyván Jézust a prétoriumban, ki-
ment a zsidókhoz és mondá nekik: 

— Én semmiféle vétket sem találok benne. 
A zsidók pedig igy szóltak: 
— Ez azt mondta : „Le tudom rontani ezt a templomot 

és harmadnapra felépíthetem azt." 
— Miféle templomot? kérdezé Pilátus. 
— Azt, felelék a zsidók, amelyet Salamon 46 éven át 

épitett. Ez meg azt állítja, hogy három nap alatt le is rontja, 
fel is épiti azt. 

— Én ártat lan vagyok az igaz ember vérétől, mondá 
Pilátus. Ám ti lássátok! 
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— Az ő vére r a j t u n k és a mi gyermekeinken ! felelték 
a zsidók. 

Akkor Pilátus magához hivatta a véneket, a papokat és 
a lévitákat s titkon azt mondta n e k i k : 

— Ne csináljatok ilyent, hiszen semmiféle halálra méltó 
nincs azokban, amikkel őt megvádoltátok ! Mert a ti vádatok 
csak a gyógyítás és a szombatsértós körül forog. 

A vének, papok ós a léviták igy feleltek: 
— Ha valaki a császárt káromolja, méltó-e a halálra, 

vagy nem ? 
— Az halálra méltó, feleié Pilátus. 
— Nos hát, mondák a zsidók Pilátusnak, ha valaki a 

császárt káromolja, halálra méltó, ez meg az Istent káromoltá l 
Akkor Pilátus megparancsolta, hogy a zsidók menjenek 

ki a prétoriumból s Jézust magához hiván mondá: 
— Mit tegyek veled ? 
— Amint hatalmad tar t ja , feleié Jézus. 
— Hogy érted ez t? kérdé Pilátus. 
— Mózes ős a próféták, mondá Jézus, előre meghirdették 

az ón halálomat és feltámadásomat. 
Mikor ezt a zsidók megtudták és meghallották, azt 

mondták Pilátusnak: 
— Mit hallgatod tovább is ezt a ká romlás t? 
— Ha ez a beszéd, úgymond Pilátus, istenkáromlás, akkor 

ezért a káromlásért fogjátok őt meg ti és vezessétek a ti 
gyűlésetek elő és törvényetek szerint Ítéljétek el. 

— A mi törvényünk, mondák a zsidók, azt t a r t j a : „Ha egy 
ember más ellen vétkezik, méltó negyven csapásra egy hiján, 
ha pedig Istent káromolja, köveztessék meg." 

— Vegyétek hát, mondá Pilátus, és ahogyan akar já tok , 
ugy büntessétek meg. 

— Mi azt akarjuk, hogy megfeszíttessék, mondták a 
zsidók Pilátusnak. 

— Nem szolgált rá a megfeszítésre, feleié Pilátus. 
Mikor a helytartó végig nézett a zsidóknak ott álló tö-

megén, látta, hogy közülök sokan sírnak, azért igy szólt: 
— Nem az egész tömeg akarja őt megöletni. 
— De az egész sokaság azért jö t t , hogy megölettessék 

válaszoltak a zsidók vénei. 



2 2 2 Raf fay Sándor. 

— Miért ölettessék m e g ? kérdezé Pilátus. 
— Azért, mert Isten fiának és királynak mondotta 

magát, válaszoltak a zsidók. 

5. fejezet. 

Egy Nikodemus nevű zsidó pedig oda állt Pilátus elé 
és mondá: 

— Kegyelmes uram, kérlek engedd meg, hogy .pár szót 
szóljak. 

— Beszélj, mondá Pilátus. 
— Én, úgymond Nikodémus, azt mondtam a zsinagó-

gában a véneknek, papoknak, lévitáknak és a zsidók egész 
sokaságának: Mit akartok ezzel az emberrel ? Ez az ember 
sok csodát és jelet tesz, amit senki se tett, nem is tesz. En-
gedjétek el őt és ne illessétek őt gonosszal. Mert ha Istentől 
valók a csodák, amelyeket tesz, akkor megmaradnak, ha 
pedig emberektől, akkor tönkre mennek. Mert Mózes is Istentől 
küldetve sok csodát tett Egyiptomban, amelyeknek cselekvésére 
Isten utasította őt Egyiptom királya, a Fáraó előtt. Voltak ott 
Fáraóval kuruzsló emberek, Jannés és Jambrés, akik maguk 
is tettek annyi csodát, mint Mózes tett , s ezt a Jannést és 
Jambrést az egyiptomiak isteneknek tartották. De miután 
azok a csodák, a melyeket tettek, nem voltak Istentől, el-
vesztek csakúgy, mint ők maguk, meg a bennük hivők is. 
Ti most támadjátok ezt az embert, pedig nem méltó a halálra. 

— Te tanítványa lettél, mondák a zsidók Nikodémusnak, 
azért emelsz szót mellette. 

— Hát a helytartó is tanítványa l e t t ? kérdé tőlük Ni-
kodémus. Nem emelt-e ő is szót mellet te? Nem a császár 
állitotta-e őt erre a méltóságra! 

A zsidók pedig dühöngöttek és fogaikat csikorgatták 
Nikodómusra. Ekkor Pilátus igy szólt hozzájuk: 

— Mit csikorgatjátok a fogaitokat azért, mert tőle az 
igazságot hallottátok ? 

— Majd elveszed te az ő igazságát és megosztod a sor-
sát, mondák a zsidók Nikodémusnak. 

— Bizony, bizony vegyem el, amint ti mondjátok! feleié 
Nikodémus. 
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6. fejezet. 

A zsidók egyike pedig előugorván kórte a helytartót 
hogy engedje őt beszélni. A helytartó mondá: 

— Mondd el, amit akarsz. 
— Én, mondá a zsidó, 38 esztendeig voltam ágyban 

fekvő beteg roppant fájdalmakkal. És sok ördöngös és minden-
féle nyavalyában fetrengő ment Jézushoz és ő meggyógyította 
őket. Néhány ifjú ra j t am is megkönyörült és felvett engem az 
ágyammal együtt és hozzávitt. Mikor Jézus meglátott, megesett 
a szive raj tam ós ezt mondta nekem : „Vedd fel a te ágyadat 
és jár j . " S felvettem az ágyamat és jártam. 

Akkor igy szóltak a zsidók P i l á t u s n a k : 
— Kérdezd meg tőle, melyik napon gyógyította meg! 
— Szombatnapon, felelt a meggyógyított ember. 
— Hát nem azt vitattuk-e, hogy szombaton gyógyít és 

űz ki ördögöket? mondák a zsidók. 
Egy másik zsidó is előlépett ós szólt: 
— Én vaknak születtem, hallottam a beszédet, de senkit 

sem láttam. Mikor Jézus arrafelé jöt t , fenszóval kiál tot tam: 
„Könyörülj rajtam, Dávidnak fia!" És megkönyörült rajtam, 
kezét a szemeimre te t te és ón tüs tént látni kezdtem. 

Ismét másik zsidó állott elő, mondván: 
— Púpos voltam s a szavával kiegyenesített. 
Egy másik igy szólt : 
— Bélpoklosnak születtem s a szavával meggyógyított 

engemet! 

7. fejezet. 

Egy Veronika nevű asszony is messziről kiál tozta: 
— Vérfolyásos voltam ós megérintettem az ő ruhájának 

szegélyét ós a vérnek tizenkét évig tar tot t folyása elállott. 
— Az a törvényünk, hogy asszony nem tanuskodhatik, 

mondák a zsidók. 

8. fejezet. 

A férfiak és nők tömegéből mások is kiáltva mondot ták: 
— Próféta ez az ember és a gonosz lelkek mind alája 

vannak vetve! 
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Akkor azoknak, akik azt mondták, hogy neki a gonosz 
lelkek alája vannak vetve, azt mondotta Pi látus: 

— Miért nem engednek hát neki a ti tanítóitok i s? 
— Nem tudjuk, felelték azok. 
Mások meg azt beszélték el, hogy a halott Lázárt kel-

te t te életre negyednapra a sírból. Erre a helytartó beült a 
székébe ós igy szólt a zsidók sokaságához: 

— Miért akar já tok kiontani az ártatlan vé r t ? 

9. fejezet. 
Akkor összehívta Nikodómust és azt a tizenkét embert, 

akik azt állították, hogy Jézus nem paráznaságból származott, 
és azt mondá nek ik : 

— Mit cselekedjem, hiszen lázadás tör ki a nép közöt t? 
— Mi nem tudjuk, felelék azok. Ok a felelősek! 
Akkor Pilátus újra összehívta a zsidók egész sokaságát 

és mondá: 
— Tudjátok, hogy mi a kovásztalanok ünnepén egy 

foglyot szoktunk nektek szabadon bocsátani. Van nekem 
egy címeres foglyom a börtönben, egy gyilkos, akinek a neve 
Barabbás, meg az itt előttetek álló Jézus, akiben én semmi-
féle vétket nem találok, melyiket akar já tok, hogy elbocsás-
sam nektek? 

Azok pedig kiáltozták: „Barabbást!" 
— Mit tegyek hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak!? 
— Feszíttessék meg! kiabálták a zsidók. Sőt némelyek 

még ezt is mondották a zsidók közül : „Nem vagy híve a 
császárnak, ha ezt elbocsájtod, mert ez Isten fiának és király-
nak mondotta magát ! Avagy te ezt kívánod királynak és 
nem a császárt?" 

Akkor Pilátus felindulva mondá a zsidóknak: 
— Mindig zavargó nép voltatok s ellenkeztetek a jói-

tevőitekkel . 
— Miféle jóltevőkkel ? kérdezték a zsidók. 
— Amint hallom, mondá Pilátus, a ti istenetek nehéz 

szolgaságból vezetett ki t i teket Egyiptom földjéről s a ten-
geren úgy, mint a szárazföldön megszabadított benneteket, a 
pusztában pedig mannával táplált és für jeket küldött tinektek, a 
sziklából vízzel i tatott és törvényt is adott nektek. S mind-
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ezekért haragra ingereltétek a ti istenteket és borjut állítot-
tatok a helyére. És úgy felbőszítettétek a ti istenteket, hogy 
el akart veszíteni benneteket. Mózes könyörgött aztán értetek 
s igy nem pusztultatok el. Most meg engem vádoltok, hogy 
gyűlölöm a császárt! ? 

Akkor felkelt a székéről és ki akar t menni. A zsidók 
azonban kiabálva mondák: 

— Mi a császárt ismerjük el királynak és nem Jézust l 
Hiszen a napkeleti mágusok is úgy hoztak neki ajándékot, 
mint holmi királynak! S amikor Heródes meghallotta a má-
gusoktól, hogy király született, meg akar ta őt öletni. De 
megtudván ezt az ő atyja, József, fogta őt és az ő anyját 
ós Egyiptomba futott. Mikor ezt Heródes meghallotta, a zsidók-
nak Betlehemben született gyermekeit ölette meg. 

Pilátus a beszédek hallatára megijedt. S miután a kiál-
tozó népet elhallgattatta, igy szólt: 

— Ez hát az, akit Heródes halálra kereset t? 
— Igen, ez az, mondák a zsidók. 
Akkor Pilátus vizet hozatott s a kezét megmosván a 

nép előtt, mondá: 
— Ártatlan vagyok ez igaznak vérétől, ám ti lássátok! 
Erre a zsidók ismét kiáltozni kezdték, hogy „Az ő vére 

raj tunk és a mi gyermekeinken!" 
Akkor Pilátus elvitette a széket, amelyen ülve törvényt 

tar tot t és mondá Jézusnak : 
— A te néped királynak tekint tégedet, azért arra 

ítéllek, hogy előbb ostorozzanak meg a kegyes királyok ren-
delése szerint, azután pedig feszítsenek keresztre abban a 
kertben, ahol elfogtak. Dysmas és Gestas pedig, e két gonosz-
tevő veled együtt feszíttessék meg. 

10. fejezet. 

Jézus kiment a prótoriumból s vele a két gonosztevő 
is. Akkor levették Jézus ruhái t és egy palástot borítottak 
rá , a fejét pedig töviskoszorúval övezték. A két gonosztevőt 
is hasonló módon függesztették fel. Akkor Jézus igy szólt: 

— Atyám bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselek-
szenek ! 

Theol. Szaklap X. évf. 15 
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A katonák szótosztották a ruháit. A nép pedig ott állott, 
nézve őt. A főpapok s velük együtt az előkelők csúfolták 
őt, mondván: „Másokat megtartott , tartsa most meg magát." „Ha 
ez az Isten fia, szálljon le a keresztről!" A katonák pedig 
játszani akarván vele, mérges ecetet hoztak s odanyújtva neki 
mondák: „Te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat!" 
Pilátus pedig megparancsolta, az ítélet kimondása után, hogy 
Írassék föl cégérül a bűne görög, római és zsidó nyelven, 
ahogyan a zsidók mondták, hogy ő a zsidók királya. A fel-
feszitett gonosztevők egyike pedig igy szólt neki: 

— Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat és 
minket! 

Dysmas azonban megfeddette őt mondván: 
— Hát te mit se féled az Istent, aki ugyanilyen ítéletet 

vettél? Mi ugyan méltán, mert cselekedeteink méltó jutalmát 
vettük el, ez azonban semmi gonoszt nem cselekedett. 

Akkor mondá Jézusnak : 
— Uram, emlékezzél meg rólam a te országodban ! 
— Bizony, bizony mondom neked, feleié Jézus, ma velem 

lész a paradicsomban! 

11. fejezet. 

Ugy hat óra körül történt, hogy sötétség támadt a 
földön mintegy kilenc óráig, a nap elsötétedett, a templom 
kárpitja közepén meghasadt. Jézus akkor nagy hangon fel-
kiáltott : 

— Atyám, baddah efkid rúél, ami megmagyarázva azt 
jelenti : A te kezeidbe teszem le lelkemet! 

Ezt mondván, kilehelte lelkét. Mikor a százados ezt látta, 
dicsőitette az Istent mondván, hogy ez igaz ember volt. A 
jelenlévő nagy tömeg, amely szemlélője volt a jeleneteknek, 
látván a történteket, a mellét verte és hazament. A százados 
pedig bejelentette a helytartónak a történteket. Mikor ezeket 
a helytartó és a felesége meghallotta, nagyon elszomorodtak 
s aznap se nem ettek, se nem ittak. Elküldvén pedig Pilátus a 
zsidókért, mondá n e k i k : 

— Láttátok, mik történtek ? 
Azok pedig fe le l ték: 
— Napfogyatkozás történt, amint szokott. 
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Ismerősei pedig távolabb állottak és azok az asszonyok, 
akik Galileától kezdve mindig vele jár tak, mindezeknek tanúi 
voltak. Egy József nevű ember pedig, aki Arimatia városának 
tanácsnoka volt és maga is részese volt az istenországnak, 
Pilátushoz ment és elkérte tőle Jézusnak a testét. Mikor 
levette, tiszta gyolcsba burkolta azt és egy kőbe váj t sirba 
helyezte el, amelybe még soha senki sem feküdt. 

12. fejezet. 

Mikor a zsidók meghallották, hogy József elkérte Jézus-
nak a testét, felkeresték őt, meg azt a tizenkettőt, akik azt 
vitatták, hogy Jézus nem paráznaságból származott, továbbá 
Nikodómust és a többit is mind, akik Pilátus előtt meg-
jelentek és közölték vele Jézus jó cselekedeteit. Azonban 
mindnyájan távol tartották magukat, egyedül Nikodómus 
jelent meg előttük, mert ő a zsidók vezérembere volt. Mondá 
nekik Nikodémus : 

— Hogyan jutottatok be a gyülekezetbe ? 
— Hát te hogyan jutottál be a gyülekezetbe ?, kérdezték 

a zsidók. Hiszen te elvbarátja vagy ós az δ sorsának te is 
részese lész a jövendőben. 

— Bizony ez ugy van, feleié Nikodómus. 
Hasonlókép József is kilépve mondotta nekik: 
— Miért szomorodtatok el miattam, hogy elkértem Jézus 

testét ? íme az én u j sírboltomba helyeztem el őt, beburkolva 
tiszta gyolcsba és egy követ hengerítettem az üreg szájára. 
És nem jár ta tok el helyesen az igazzal szemben, hogy nem 
bántátok meg az δ megfeszittetését, hanem még dárdával is 
á tszúr tá tok őt. 

Akkor a zsidók megragadták Józsefet s megparancsolták 
hogy a hót kezdetéig tartsák őrizet alatt s mondák neki: 

— Tudod, hogy most nem tehetünk veled semmit, mert 
szombat előtt állunk. Azt is tudd meg, hogy nem méltatunk 
temetésre, hanem az ég madarainak adjuk át a testedet. 

— Ez a beszéd, úgymond József, az elbizakodott Góliát 
szava, aki káromolta az élő Istent és a szent Dávidot. Mert 
igy szólt az Isten a próféta á l ta l : „Enyém az Ítélet és én 
megfizetek!" ezt mondja az Úr. íme most is a testileg ugyan 
körülmetéletlen, de a szivében körülmetélt vizet vett ós meg-

lő* 
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mosván a kezét, a nap tanúbizonyságára mondá : „Én ártatlan 
vagyok ez igaz ember vérétől, ám ti lássátok!" Ti pedig igy 
faleltetek Pi látusnak: „Az δ vére reánk és a mi fiainkra 
(szálljon)!" Most azután tar tok tőle, hogy reátok és gyer-
mekeitekre száll Isten haragja, amint magatok hívtátok azt k i ! 

Ε szavak hallatára a zsidók feldühödtek, megragadták 
Józsefet és egy ablak nélkül való házba zárták be, őröket 
állítottak az ajtó mellé, az aj tót pedig, ahol József be volt 
zárva, lepecsételték. Á zsinagógafők, a papok és a léviták 
pedig szombaton abban állapodtak meg, hogy a hét első 
napján mindnyájan találkoznak a zsinagógában. Mikor föl-
virradtak, az egész sokaság azon tanakodott a zsinagógában, 
milyen halállal végezzék őt ki. Mikor a szinédrium elhelyez-
kedett, megparancsolták, hogy nagy gyalázkodások közt 
vezessék őt elő. De mikor az ajtót kinyitották, nem találták 
öt. És az egész nép csodálkozott és álmélkodott, hogy a 
pecséteket töretlenül találták, a kulcs pedig Kajafásnál volt. 
És többé nem merték a kezeiket azokra vetni, akik Pilátus 
előtt Jézusról beszéltek. 

18. fejezet. 
Még ott ültek együtt a zsinagógában és csodálkoztak 

József esetén, amikor odajött néhány őr, akiket a zsidók 
Pilátustól Jézus s ír jának őrzésére kértek, nehogy a tanít-
ványai odamenjenek és ellopják őt. Ezek a zsinagógafőknek, 
papoknak és lévitáknak elmondták, a történteket, hogyan 
keletkezett egy nagy földrengés és „mi hogyan láttunk egy 
angyalt leszállni az égből, hogyan hengerítette el a követ a sir 
szájáról s hogyan ült annak tetejére, miközben csillogott, 
mint a hó és mint a villámlás. Mi peuíg nagyon megrémülve 
úgy feküdtünk ott, mint a halottak. Hallottuk az angyal 
szavát, amint azt mondta az asszonyoknak, akik a sírnál 
időztek, hogy: „Ti ne féljetek, tudom, hogy a megfeszített 
Jézust keresi tek; nincsen itt — feltámadt, amint maga meg-
mondta, jertek, lássátok a helyet, ahol az Úr feküdt. Azután 
gyorsan útra kelve mondjátok meg a tanítványainak, hogy 
feltámadt a halottakból és Galileában van." 

— Miféle asszonyoknak beszélt? kérdezték a zsidók. 
— Nem tudjuk, kik voltak! felelték az őrök. 

ujQKiu 
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— Hány óra volt akkor? kérdezték a zsidók. 
— Éjfél, felelték az őrök. 
— Miért nem ragadtátok meg az asszonyokat? kérdezték 

a zsidók. 
— A félelemtől olyanok voltunk, mint a halottak, felel-

ték az őrök, s nem is hittük, hogy valaha meglátjuk még a 
nap világát, hogyan tudtuk volna hát őket megragadni! 

- É l az Isten, mondák a zsidók, hogy nem hiszünk nektek ! 
Akkor az őrök igy feleltek a zsidóknak: 
— Olyan sok jelet láttatok már ez emberre vonatkozólag 

és mégsem hittetek, hogyan hinnétek hát nekünk!? Hanem 
azért bölcsen esküdtetek, hogy: „él az Úr," mert csakugyan 
él. Hallottuk, folytatták az őrök, hogy azt, aki a Jézus testét 
elkérte, bezártátok, lepecsételtétek az ajtót, de amikor fel-
nyitottátok, nem találtátok őt. Adjátok át nekünk azt a Jó-
zsefet s mi is átadjuk Jézust. 

— József a maga szülőhelyére ment, felelték a zsidók. 
— Jézus is feltámadt, mondák az őrök a zsidóknak, 

amint azt az angyaltól hallottuk és Galileában van. 
Mikor ezeket a zsidók hallották, nagyon megijedtek és 

mondák: 
— Ne legyen többé szó ezekről a dolgokról nehogy min-

denki Jézus felé hajoljon. 
Akkor a zsidók tanácskozni kezdtek és vévén azokat 

a bizonyos ezüstpénzeket, a katonáknak adták, mondván: 
— Mondjátok azt, hogy a mig mi aludtunk, eljöttek a 

tanítványai éjjel és ellopták őt. Ha pedig ezt a helytartó 
meghallja, majd tele beszéljük a fejét, t i teket pedig kimentünk. 

Azok elvéve a pénzt, ugy beszéltek, amint őket kita-
nították. 

14. fejezet. 
Egy Fimóes nevű pap, Adas nevű tanitó és Angaios 

nevű lévita pedig Galileából Jeruzsálembe ment és ott a 
zsinagógafőknek, papoknak és lévitáknak elbeszélte, hogy 
látták Jézust az ő tanítványaival, amint a Mamilh nevű 
hegyen letelepedett és igy szólt a tanítványainak: 

— Menjetek el mind az egész világra ós prédikáljátok 
az egész teremtet tségnek: Aki hisz és megkeresztelkedik, 
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üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. A hívőket pedig a 
következő jelek követik: Az én nevemben ördögöket űznek 
ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek fel, halálos 
mérget isznak ártalom nélkül, vérzőkre teszik a kezeiket és 
azok megjavulnak". Még beszólt Jézus a tanítványaihoz, 
amikor láttuk, hogy felvitetett a mennyekbe. 

A vének, papok és léviták igy szóltak: 
— Adjatok hálát Izrael Istenének, és tegyetek előtte 

bizonyságot arról, vájjon csakugyan ezeket hallottátok és 
láttátok-e, amiket elbeszéltetek ? 

— Él az Úr Isten, a mi atyáinknak, Ábrahámnak, 
Izsáknak és Jákobnak Istene, mondák az elbeszélők, hogy 
ezeket csakugyan hallottuk ós láttuk, amint felvitetett 
az égbe. 

A vének, papok és léviták igy szóltak hozzájuk: 
— Azért jöttetek, hogy ezt hirűl adjátok nekünk, vagy 

hogy imádkozzatok Istennek? 
— Hogy imádkozzunk, felelték azok. 
Akkor a vének, papok és léviták igy szóltak hozzájuk: 
— Ha azért jöttetek, hogy imádkozzatok, mire való 

akkor ez a fecsegés itt az egész nép előtt? 
Akkor Fimées pap, Adás tanitó és Angaios lévita igy 

szólt a zsinagógafőkhöz, papokhoz és lévitákhoz: 
— Ha ezek a dolgok, amelyeket elbeszéltünk és láttunk, 

bűn, ime itt állunk előttetek, cselekedjetek belátástok szerint! 
Azok pedig elővették a törvénykönyvet és megeskették 

őket, hogy többé nem fognak ezekről a dolgokról beszélni. 
Azután enni és inni adtak nekik s végül kivezették őket a 
városból, pénzt is adva nekik s három embert is, akik el-
kísérték őket egész Galileáig. És ezok békével elmentek. 

Míg ezek az emberek Galileában jártak, addig a főpapok, 
zsinagógafők és a vének összegyülekeztek a zsinagógában, 
bezárták az ajtót és erősen zajongva mondák: 

— Miféle jelül történt ez Izraelben? 
— Mit zajongtok, mit jajongtok? mondá Annás és Ka-

jafás, avagy nem tudjátok, hogy az ő tanítványai néhány 
aranyat adtak a sir őreinek és kitanították őket, hogy azt 
mondják: egy angyal leszállott ós az hengerítette el a követ 
a sir szájáról? 
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— Ám legyen, mondák a papok és a vének, hogy az 
ő tanítványai lopták el a testet. De hát hogyan ment vissza 
a lélek a testbe és hogyan időzik Galileában? 

Azok pedig erre nem tudván felelni, vonakodva szóltak: 
— Mi nem hihetünk körülmetéletleneknek! 

15. fejezet. 

Akkor felkelt Nikodómus és a nagy tanács elé állván 
mondá: 

— Helyesen beszéltek. Nem szabad felednetek, Istennek 
népe, hogy azok a Galileából levándorolt emberek is isten-
félő, kegyes életű emberek, akik gyűlölik a hamisságot és 
a béke emberei. És ők eskü alatt jelentették ki, hogy „láttuk 
Jézust tanítványaival együtt a Mamilh hegyére menni" és 
hogy ott tanította azokat, amiket hallottatok tőlük, aztán 
hogy „láttuk őt felvitetni az égbe". De senki se kérdezte 
meg őket, hogy milyen alakban vitetett fel. Mint a hogyan 
felvilágosit bennünket a szent iratok könyve, hogy Illés is 
felvitetett az égbe, s Elizéus nagy hangon kiáltani kezdett, 
mire Illés leejtette Elizóusra a köpönyegét, Elizéus pedig a 
Jordánra ejtette a köpenyt, azon azután átment és Jerikóba ért. 
Akkor hozzáfutottak a próféták tanítványai mondván: „Eli-
zéus, hol van az te urad, Illés ?>l Azt felelte, hogy égbe vite-
tett. Mondának Elizéusnak: „Hátha a lélek ragadta őt el és 
a hegyek valamelyikére vitte fel ? Azért vegyük magunkhoz 
a mi tanítványainkat és keressük meg őt". S rábeszélték 
Elizéust, aki elment velük. Három napon át keresték, de 
nem találták meg, s igy meggyőződtek róla, hogy felvitetett. 
Azért most hallgassatok rám, küldjünk el embereket Izrael 
minden hegyére és lássuk meg, nem a lélek vitte-e el a 
Krisztust, rátéve őt a hegyek valamelyikére? 

Ε beszéd mindenkinek tetszett. Elküldtek hát Izrael 
minden hegyére és keresték Jézust. De nem találták őt. 
Hanem rátaláltak arimatiai Józsefre, akit azonban senki se 
mert megfogni. 

Akkor hírül adták a véneknek, papoknak és lévitáknak, 
hogy „Bejártuk Izrael összes hegyeit, de nem találtuk meg 
Jézust, hanem arimatiai Józsefet megtaláltuk". Mikor József-
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ről hírt hallottak, megörültek és hálát adtak Izrael Istenének. 
A zsinagógafők, a papok és a léviták pedig tanácsot tartot-
tak, milyen módon közeledjenek Józsefhez. Elővettek egy 
darab kártyát és ezt irták Józsefnek: „Békesség neked! 
Tudjuk, hogy vétkeztünk Isten ellen és teellened, és imád-
koztunk Izrael Istenéhez, hogy engedje meg neked kegyel-
mesen, hogy eljuthass atyáidhoz és gyermekeidhez, mert 
mindnyájan elszomorodtunk. Mert a mikor az ajtöt föl-
nyitottuk, nem találtunk meg téged. Tudjuk pedig, hogy 
gonosz tanácsot hajtottunk végre ellened, ámde az Isten 
oltalmába vett tégedet s maga az Úr tette semmivé ellened 
hozott határozatunkat, tiszteletreméltó atyánk, József!" S 
egész Izraelből hét embert választottak ki, akik József 
barátai és ismerősei voltak s a zsinagógafők, papok ós 
léviták ezt mondták nekik : 

— Figyeljétek meg, hogy ha a levelünket átveszi ós elol-
vassa, akkor tudhatjátok, hogy veletek együtt hozzánk jön. Ha 
pedig nem olvassa el, akkor tudhatjátok, hogy neheztel reánk, 
azért köszöntsétek őt békességgel s jöjjetek vissza hozzánk. 

A férfiakat megáldva elbocsátották. Azok pedig József-
hez mentek s leborulva előtte mondák neki: 

— Békesség néked ! 
— Békesség nektek is és az egész Izraelnek! mondá 

József. 
Akkor azok átadták neki a levéltekercset. József átvette, 

elolvasta és keblére ölelte a levelet, hálát adott Istennek és 
mondá: 

— Áldott az Úristen, aki megmentette Izraelt attól, 
hogy kiontsa az ártatlan vért! És áldott az Úr, aki elkül-
dötte az ő angyalát és az kiterjesztette fölém az ő szárnyait. 

Azután asztalt teritett nekik, ettek, ittak ós ott aludtak. 
Mikor felébredtek, imádkoztak. József felszerszámozta a 
szamarát ós útra kelt az emberekkel s eljutottak Jeruzsálem 
szent városába. Az egész nép kivonult József elé és felkiál-
tott: „Békesség legyen a te bejöveteleden!" József pedig 
igy szólt a néphez: „Békesség nektek is!" Akkor az egész 
sokaság csókolgatni kezdte őt, azután a nép Józseffel együtt 
imádkozott és bámulva nézték az ő ábrázatát. Nikodémus a 
házába fogadta őt és nagy lakomát csapott, Annást, Kajafást, 
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a véneket, papokat és lévitákat a házába hívta s nagy jó-
kedvvel ettek, ittak Józseffel együtt. Éneklés után mind 
hazamentek, József pedig Nikodómusnál maradt. Másnap, az 
(ünnepre való) előkészület napján a zsinagógafők, papok és 
léviták korán reggel Nikodémus házába mentek, Nikodémus 
elibük ment és szólt: „Békesség nektek!" Azok pedig mon-
dák : „Békesség neked, Józsefnek, a te házadnak és József 
háznépének !" Akkor bevezette őket a házába, letelepedett 
az egész gyülekezet s József Annás és Kajafás közé ült. 
És senki se merte őt megszólítani. Akkor József igy szólt: 

— Miért hívtatok engemet? 
Azok Nikodémusnak intettek, hogy beszéljen. Nikodémus 

pedig felnyitván száját, igy szólt Józsefhez: 
— Atyám, tudod, hogy a tisztelendő tanítók, papok ós 

léviták szeretnének tőled valamit tanulni. 
— Kérdezzetek, mondá József. 
Annás és Kajafás a törvénykönyvet elővéve megeskette 

Józsefet, mondván: 
— Magasztaljad Izrael Istenét ós tégy vallást neki. 

Mert Ahár, akit Jézus próféta megesketett, nem esküdött 
hamisan, hanem mindent megmondott neki és semmit se 
titkolt el előtte. Te se titkolj hát el előttünk semmit. 

— Egy szót se hallgatok el előttetek, mondá József· 
— Mi, mondák neki a zsidók, nagyon elszomorodtunk, 

hogy elkérted Jézus testét, tiszta gyolcsba takartad és sír-
boltba helyezted. Ezért tettünk őrizet alá olyan házba, 
amelynek nincsen ablaka és ezért tettünk az ajtóra zárat ós 
pecsétet, ezért is állítottunk őröket oda, ahova tégedet be-
zártunk. De a hót első napján, mikor kinyitottuk, nem talál-
tunk meg téged és nagyon elszomorodtunk, az Úr népe pedig 
magán kívül volt egész a tegnapi napig. Most hát mondd 
el nekünk, mi történt ? 

— Az előkészület napján, mondá József, a tizedik óra 
körül zártatok be engem ós az egész szombaton át ott ma-
radtam. Éjfélkor, amikor ott álltam ós imádkoztam, a ház, 
amelybe bezártatok, négy sarkánál fogva felemelkedett ós 
úgy láttam, mintha villámlás csillant volna a szemeimbe. 
Megrémültem ós földre estem. Valaki megfogott a kezemnél 
fogva s kivezetett arról a helyről, ahol leestem s verejték 
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ütött ki rajtam a fejemtől kezdve a lábamig. Aztán mirrha 
illat ütődött az orromba s aki megtörölte az orromat, meg 
is csókolt és igy szólt: „Ne félj, József, nyisd fel a szemei-
det és lásd, ki beszél veled". Feltekintve Jézust láttam s 
megrendülve azt hittem, hogy látomány és én elmondtam a 
parancsolatokat és δ velem együtt mondta. S tudjátok, hogy 
a látomás, ha valakivel találkozik és hallja a parancsolatokat, 
elmenekül, ezért, amikor láttam, hogy velem együtt mondja 
azokat, igy szóltam hozzá: „Mester, Illés!" Ο pedig feleié: 
„Nem Illés vagyok!" „Hát ki vagy Uram?" kérdém. „Én 
vagyok, Jézus! feleié, akinek te a testét Pilátustól elkérted, 
tiszta gyolcsba takartad s szemfedőt tettél az arcára s a te új 
sírboltodban helyeztél el, aztán nagy követ hengerítettél az 
üreg szájára." Akkor igy szóltam a velem beszélőhöz: 
„Mutasd meg nekem azt a helyet, ahova elhelyeztelek!" És 
δ elvitt és megmutatta a helyet, ahova őt elhelyeztem ős a 
takaró meg a szemfedő rajta volt és megismertem, hogy ő 
Jézus. Megfogta a kezemet és bezárt ajtók mellett az én 
lakásom közepére állított engemet, az ágyamhoz vezetett és 
szólt: „Békesség neked!" Megcsókolt és mondá: „Negyven 
napig ne jöjj ki a házadból, mert én ime az én atyámfiaihoz 
Galileába megyek." 

16. fejezet. 

Mikor a zsinagógafők, papok és léviták Józseftői e 
beszédet hallották, egészen holtra váltak, a földre rogytak 
és a kilencedik óráig böjtöltek. Nikodémus pedig Annást és 
Kajafást Józseffel együtt magához hiván mondá a papoknak 
és a lévitáknak: 

— Keljetek fel s álljatok a lábaitokra, egyetek kenye-
ret, erősítsétek meg a lelketeket, mert holnap az Úr szom-
batja lesz. 

Akkor felkeltek ős Istent magasztalták, ettek és ittak, 
azután kiki hazament. Szombaton aztán egymásra vágyakoz-
ván összeültek a mi tanítómestereink, valamint a papok és 
a léviták ós mondák: 

— Micsoda haragja ez az Istennek, ami reánk szállott, 
hiszen apját, anyját ismerjük! 
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— A szüleiről, monda Lóvi tanító, tudom, hogy isten-
félők, buzgó imádkozók és a tizedet is megadják háromszor 
évenként. Mikor Jézus megszületett is, erre a helyre hozták 
őt a szülei s oltári és egészen égő áldozatot adtak az Isten-
nek. S mikor a nagy tanítómester, Simeon az ölébe fogta őt 
és szólt: „Mostan bocsátod el Uram, a te szolgádat a te 
beszéded szerint békességben, mert látták az én szemeim 
a te szabadításodat, amelyet az összes népek előtt készí-
tettél, fényt a pogányok számára kijelentésül, Izrael népének 
pedig dicsőséget": akkor megáldotta őket Simeon ős azt 
mondta Máriának, a gyermek anyjának : 

— Örömhírt mondok neked e gyermek felől 1 
— Jót, Uram ? kérdé Mária. 
— Jót, feleié neki Simeon. íme ez estére ős feltámadására 

adatott sokaknak Izraelben s jelül az ellentmondásra, a te 
lelkedet is áthatja majd ugyanaz a tőr, amikor (eljön az ideje), 
hogy sok sziv vergődése kinyilvánuljon. 

Akkor igy szóltak Lövi tanítónak: 
— Hát te honnét tudott ezeket? 
— Nem tudjátok-e, felelt nekik Lóvi, ,hogy nála tanultam 

a törvényt? 
— Szeretnénk az atyádat látni, monda a nagytanács. 

És elhivatták az atyját s mikor azt megkérdezték, igy felelt 
nekik : 

— Miért nem hittetek az én fiamnak ? Maga a boldog-
ságos ős igaz Simeon tanította őt a törvényre. 

— Lévi mester, mondá a nagytanács, igaz amit mondottál? 
— Igaz, felelő az. 
Akkor a zsinagógafők, papok és léviták igy szóltak 

magukban: „Nosza küldjünk Galileába ahoz a három emberhez, 
aki eljött ide és elbeszélte az ő (Jézus) tanítását és mennybe-
menetelét, hogy mondják el, mikép látták őt felvitetni?" És 
valamennyiüknek tetszett ez a terv. És elküldöttek három 
embert a már Galileába ment három ember után és azt 
mondták nekik: „Igy szóljatok Ádám mesterhez, Finés mes-
terhez és Aggéus mesterhez: „Békesség nektek és mindazoknak 
kik veletek vannak! Sok vita folyik a nagytanácsban, azért 
küldtek hozzátok, hogy hívjunk el titeket e szent helyre, 
Jeruzsálembe." 



2 3 6 Raffay Sándor. 

És elmentek azok az emberek Galileába, megtalálták 
azokat, amint ültek és a törvényt tanulmányozták s békes-
ségben köszöntötték őket. Akkor azok a férfiak, akik Gali-
leában voltak, igy szóltak a hozzájuk jött emberekkez: 

— Békesség az egész Izráelnek! 
— Békesség nektek! mondották azok. 
— Miért jöttetek ? kérdék ezek ismét amazoktól. 
— A szent városban Jeruzsálemben levő nagytanács 

hívott benneteket, felelék a küldöttek s Istennek hálát adva, 
asztalhoz ültek az emberekkel és enni, inni kezdtek; azután 
felkeltek és elmentek békében Jeruzsálembe. 

Másnap összeült a nagytanács a zsinagógában ós meg-
kérdezték azokat: 

— Bizonyosan láttátok Jézust, amint a Mamilh hegyére 
ült ós tanította a maga 12 tanítványát ós láttátok őt, amint 
(mennybe) felvitetett? 

Felelvén mondák az emberek: 
— Amint láttuk őt felvitetni, úgy is mondtuk el. 
Akkor Annás igy szólt: 
— Különítsétek el őket egymástól s meglátjuk, egyezik 

e majd a beszédük? 
Akkor elszakították őket egymástól és elsőnek Ádámot 

szólították elő és mondák: 
— Hogyan láttad Jézust felvitetni? 
— Még ott ült a Mamilh hegyén, mondá Ádám és ta-

nította a tanítványait, amikor láttuk, hogy reá is, tanítvá-
nyaira is felhő borul ós az a felhő az égbe vitte őt fel, a 
tanítványai pedig ott feküdtek arccal a földön. 

Azután Finés papot hívták ós megkérdezték tőle: 
— Hogyan láttad Jézust felvitetni ? És az is ugyanígy 

felelt. Azután Aggéust is megkérdezték és az is ugyanígy 
felelt. Akkor igy szólt a nagytanács: 

— Mózes adta azt a törvényt, „Kettőnek vagy háromnak 
száján állapíttassák meg minden ügy." Búthen tanító mondá: 
„Meg van írva a törvényben : „És jár Énoh az Istennel és 
nincs, mert felragadta őt az Isten." Jairus tanító mondá: „A 
szent Mózes haláláról is hallottunk, de őt se láttuk, mert 
meg van irva az Úr törvényében: „És meghalt Mózes az Úr 
szája szerint, de ember ez ideig még nem ismeri az ő sírját." 
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Lévi mester mondá: „Mi az, hogy azt mondja Simeon mester j 
hogy igy látta Jézust: íme ez szolgál Izráelben sokaknak 
estére és feltámadására valamint ellenmondásnak jeléül." 
Izsák mester mondá: „Meg van irva a törvényben: íme én 
elküldöm az én követemet te előtted, aki előtted jár, hogy 
téged minden jó úton megőrizzen, mert az én nevem szólal 
meg abban." 

Akkor igy szólt Annás és Kajafás: 
— Jól mondtátok el azokat, amelyek Mózes törvényében 

irva vannak, hogy Énoh halálát senki se látta és Mózes 
haláláról senki se beszél. Jézus azonban számot adott Pilá-
tusnak és láttuk, amint ütlegeket és köpéseket kapott az 
orcájára és hogy a katonák töviskoronát raktak a fejére, 
megostorozták és elitélte őt Pilátus és hogy a Koponyák 
(hegyén) megfeszíttetett két latorral együtt és hogy epével 
vegyitett ecetet itattak vele és Longinus katona lándzsával 
ütött lyukat az oldalán és hogy testét a mi tiszteletreméltó 
atyánk József elkérte, és hogy amint mondja, feltámadt, 
amint azt a három tanítvány beszéli: „Láttuk őt felemeltetni 
az egekbe" és a hogy Lévi mester is bizonyságul idézte a 
Simeon rabbi által mondottakat: „íme ez szolgál Izraelben 
sokak estére és feltámadására, valamint ellenmondásnak 
jeléül." És akkor igy szóltak az Írástudók az Úr egész 
népéhez : Ha ez az Úrtól lett és csodálatos a mi szemeinkben, 
vegyétek tudomásul, Jákobnak háza, hogy meg van irva: 
i,Átkozott mindenki, aki fára függesztetett" 1 Egy másik irás 
meg azt tanítja: „Amely istenek eget és földet nem készí-
tenek, elvesztek." 

Akkor a papok és leviták igy szóltak egymáshoz: 
— A Jobelnek nevezett Sumig fönmarad az emlékezete, 

meglátjátok, hogy örökké uralkodni fog és magának új 
népet támaszt. 

Akkor a zsinagógafők, papok ós leviták összegyűltek 
és igy szóltak Izrael egész népéhez: 

— Átkozott az olyan ember, aki emberalkotását imádja 
és átkozott az olyan ember is, aki a teremtményt imádja a 
teremtővel szemben. 

És az egész nép igy szólt; Ámen, Ámen! 
Akkor az egész nép magasztalta az Urat ós mondá: 
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— Áldott az Úr, aki nyugodalmat szerzett Izrael népének 
a szerint, amint megígérte. Mert nem veszett el egyetlen 
ige sem mindabból az áldott Ígéretből, amit az δ szolgájának 
Mózesnek elmondott. Legyen az Úr, ami Istenünk mivelünk 
úgy, amint velük volt a mi atyáinkkal, — ne hagyjon el 
minket! És el ne hagyjon minket, amikor a mi szivünk δ 
feléje hajlik, amikor minden δ utaiban járni kívánunk, amikor 
teljesíteni óhajtjuk az δ parancsolatait és amaz δ ítéleteit, 
amelyeket megparancsolt a mi atyáinknak. És legyen az Úr 
azon a napon királlyá az egész földön. És legyen az Úr egy 
és az δ neve is egy. Az Úr a mi királyunk. Ο szabadítson 
meg minket. Nincsen hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy te, 
Uram és nagy a te neved! A te hatalmadban gyógyíts meg 
minket, Uram és mi meggyógyulunk! Szabadíts meg, Uram 
és mi megszabadulunk! Mert mi a te osztályrészed és a te 
örökséged vagyunk. És nem hagyja az Úr az δ népét az δ 
nagyságos neve nélkül, mert eljött az Úr, hogy bennünket 
az δ népévé tegyen I 

S miután éneket zengettek, mindnyájan elmentek, kiki 
a maga otthonába, dicsőitvén az Istent, mert övé a dicsőség 
mindörökké. Ámen. 

Raffay Sándor. 



Könyvismertetés. 

Jelentés. 
„ Az Akaratszabadság problémája" címen Fejes Aron, nagy-

enyedi Bethlen-kollégiumi r. tanár, tanítóképzőintézeti igazgató, 
értekezést írt s munkáját Budapesten, az Athenaeum könyvkiadó-
vállalatnál kinyomatta. Szerző az akaratszabadság kérdését tör-
ténelmi fejlődésében vizsgálja; ismerteti az akarat pszichológiai 
folyamatát; a lélektani vizsgálódások eredményeit kapcsolatba 
hozza az erkölcsi és vallásos élet idevágó kérdéseivel; az akarat-
szabadság értelmezéséből következtetéseket von ethikai célokra. 
A kérdés tárgyalásában filózófiai, theológiai, szociológiai és peda-
gógiai szempontokat tart szem előtt. 

A 9 ívre (144 oldalra) terjedő mű ára fűzve 3 korona; 
kötve: 4 korona. Megrendelhető a szerzőnél, Nagyenyeden. — Tanári, 
lelkészi, tanítói és ifjúsági könyvtárak részére, valamint érettebb 
ifjak jutalmazására alkalmas mű. Mindenki, aki filozófiai és 
pedagógiai kérdések iránt érdeklődik, haszonnal olvashatja. — 
Tíz példány rendelésénél egy példány ingyen. 

A mű tartalomjegyzéke a következő: 
I. A kérdés lényege. Indeterminizmus és determinizmus. A 

kérdés tárgyalásának vezető szempontjai. II. A probléma történelmi 
fejlődése. A) A biblia. Ó-szövetség és újszövetség. Β) A görög 
bölcsészet. Szókratész előtti bölcsészet. Szókratész. Platón. Arisz-
totelész. Epikureisták. Sztoikusok. C) A középkori bölcsészet és 
a reformátorok. Görög egyházatyák: Alexandriai Kelemen. Origenes. 
Chrysostommos. Nizzai Gergely. — Latin egyházatyák: Pelagius. 
Augusztinus. Cassianus. —Scholastikusok: Aquinói Tamás. Duns 
Scotus. — Tridenti zsinat. Jezsuitizmus. — Reformáció kora: 
Erasmus. Luther. Melanchton. Kálvin. Zwingli. D) Az újkori böl-
csészet Kantig. Descartes. Spinoza. Leibnitz. Angol bölcsészek: 
Hobbes. Locke. Hume. — A francia enciklopédisták: Holbach. E) 
Kant és követői. Kant. Fichte. Schölling. Hegel. Schopenhauer. 
Hartmann Ε. Herbart. Schleiermacher. Wundt W. Ribot. Moral-
statisztikusok. Angol bölcselők: Buckle. Mill. Spenzer. — Magyar 
filozófusok: Pauer J., Öreg J., Szlávik Μ., Bartók Gy. III. Lélek-
tani fejtegetések és erkölcsi következtetések. A) Az okság törvénye. 
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Wundt. Β) Az akarat. Wundt. C) A jellem. Kant és Schopenhauer. 
D) A transzcendentális szabadság. Kant. Schopenhauer. Leibnitz. 
Wundt. Dogmatikusok, theológusok. E) Az erkölcsi akarat fejlő-
dése. Spenzer Η. Szociológiai fejtegetések. F) Az erkölcsi akarat 
szabadsága. Wundt. G) Ethikai következtetések. Bűn, felelősség 
fogalma. Isteni kegyelem. Theologiai, ethikai és szociológiai fel-
fogások. Reformátorok. H) Az erkölcsi szabadságra való nevelés. 
A nevelés lehetősége; feladata. Az akaratképzés, eszközei. Testi, 
értelmi és erkölcsi nevelés. Az erkölcsi esemény. Az akarat bete-
ges jelenségei; pszichofizikai defektusok. IV. Összefoglalás. Inde-
terminizmus; determinizmus. Ethikai determinizmus. 

Előfizetési felhívás. 

Ámós prófétához egy tudományos kommentárt írtam modern 
szövegkritikai alapon. Mivel az ilyen tudományos munkáknak nem 
nagy az olvasó közönsége másutt sem, nemhogy nálunk, azért a 
parókiális könyvtárbizottságba vetettem minden reményemet, 
hogy az majd kiadja. De az, amint a legilletékesebb helyről 
értésemre adták, annyira el van foglalva a magyar tudományos 
theologiai irodalom megteremtésével, hogy efélékre nem ér rá. 
Ennélfogva kénytelen vagyok azt előfizetők segítségével kiadni; 
és ezennel felkérem azokat, akik ebben támogatni készek, hogy 
az előfizetési dijat, 4 koronát, hozzám f. é. szept. 30-ig posta-
utalványon annyival inkább is megküldeni szíveskedjenek, mert 
a munkát, mely körülbelül 7—8 ívre fog terjedni, minden esetre 
kiadom, de épen csak annyi példányban nyomatom, ahány elő-
fizetőjelentkezik. Könyvárosi úton nem lesz kapható, gyűjtőíveket 
sem bocsátok ki. Az előfizetők október folyamán egyszerű bér-
mentesített postai küldeményként kapják meg. 

Kezdete akar ez lenni a prófétákhoz, só't, ha nálunk még 
nagyot remélni szabad, más könyvekhez is kiadandó kommen-
társorozatnak. Azért kezdem azt Amóssal, mert, mint meglehetősen 
tudott dolog, az ő könyve a legrégibb prófétai könyv. Bármiképen 
sikerüljön is ez a vakmerő vállalat, az időrendben utána követ-
kező könyvet még kiadom, mihelyt csak lehet és ha az sikerül, 
akkor jön utána a többi szintén időrendben, előre meg nem 
határozott, de mégis rendes időközökben; ha pedig nem, akkor 
nem. Ha elegendő előfizető jelentkezik, akkor a következő füzetek 
árát a szerint fogom megszabni. 

Még csak azt jegyzem meg, hogy a munka tisztára tudo-
mányos célt szolgál ugyan, de azért igyekeztem úgy írni, hogy 
akik már elfelejtettek héberül, azok is nehézség nélkül olvashassák. 

Kolozsvár, 1912. augusztus hóban. dr. Kecskeméthy István, 
theol. igazgató-tanár. 






